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1. kapitola 
O PROJEKTU CÍLOVÝCH STANDARDŮ 

 
Co nabízí náš projekt 

 
Návrh předkládá učitelské a rodičovské veřejnosti projekt cílových standardů 

vzdělávání na 2. stupni základní školy (tj. mezi zhruba 5. nebo 6. a 8.  nebo 
9. ročníkem). Cílové standardy stanovují, které příležitosti má škola žákovi nabídnout 
a poskytovat, aby mohl dosahovat kvalit orientovaných pro svůj budoucí život. 

 
Kde standardy spatřujeme 

 
Zdrojem cílových standardů je naše představa o vyspělosti žáka na konci základní 

školy. Škola má žákovi pomáhat na cestě k takovým osobním kvalitám, které mu 
umožní, aby se zdárně a samostatně dokázal pohybovat vlastním životem (v osobním 
životě, v rodině, v pracovním životě, ve veřejném životě). Znamená to pojmenovat ty 
kvality, které jsou důležité pro žákův vztah k přírodě, k společnosti a k sobě samému. 
V těchto oblastech má umět nezávisle a tvořivě myslet, rozhodovat se i konat a také 
kultivovaně prožívat. 

 
Dnešní standardy pro zítřejší svět? 

 
Žáka a jeho potřeby sledujeme v dnešním světě. Žáci však dospějí v době, kdy 

podmínky života budou jiné než dnes, a dá se očekávat, že vzhledem k rozvoji 
komunikační i výrobní technologie se budoucí svět našich žáků bude výrazněji než 
dříve lišit od světa jejich učitelů. Proto jsme se soustředili na to, abychom 
pojmenovali ty vlastnosti a zdatnosti žáků, které umožňují žákovi, aby se uměl 
vypořádat se situacemi a úkoly, které jsou nové, dosud málo předvídané. Nemůžeme 
proto vzdělanost žáků založit na pouhých znalostech faktů, na jakémkoliv 
„kmenovém učivu“, i kdyby obsahovalo také základní dovednosti. 

Fakty, jednoduché postupy se budou měnit, komplexní zdatnosti (např. schopnost 
řešit problémy, účinně se dorozumívat, spolupracovat, zpracovat informace ap.) 
naopak umožní žákovi v budoucnu získávat nové poznatky, pracovat s nimi, nabývat 
nových dovedností, zaujímat nové postoje. Protože jde o budoucnost žáků, nebylo by 
odpovídající regulovat skrze standardy žákův dnešní výkon. 

 

2. kapitola 
JAK JE PŘEHLED CÍLOVÝCH STANDARD 

USPOŘÁDÁN A JAK JEJ ČÍST 
 

Míra podrobnosti 
 
Uvědomujeme si rozpor, který existuje mezi velkou stručností a velkou obšírností 

v popisu standardů: 
1.1.1 Standardy co nejstručnější kladou velký nárok na to, zda učitel bude umět 

představit si, jak se obecné formulace týkají toho, co se žáky dělá v hodině. Pod 
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standard „Uvědomovat si svou sounáležitost s místním, národním a mezinárodním 
společenstvím lidí“ se vejde mnoho činností ve všech předmětech nebo projektech, 
avšak učitel nebude takové činnosti umět snadno vyhledávat nebo projektovat. 

1.1.2 Standard velmi podrobný, jako např. „Vnímat krajinu (terén, porost, vodní 
plochy) jako zdroj estetického zážitku, zaujímat estetický postoj k přírodním krásám“ 
sice ukazuje učiteli mnohem jasněji, o co by měl při výuce se žáky usilovat, avšak 
učitel bude muset takových standardů dostat velké množství, aby se jimi pokryly 
všechny oblasti vzdělávání. Bude to znamenat, že se s nimi bude muset důkladně 
seznámit, aby na ně pamatoval i při jednoduchých činnostech ve výuce. 

1.2 Volili jsme tento druhý, podrobnější přístup (1.1.2), mj. proto, že tým učitelů 
vyvíjel naše standardy nejprve nad položkami učiva, tedy odzdola, od konkrétních 
činností a témat učiva, a také proto, že nejobecnější formulování cílů u nás má malou 
tradici a nachází málo porozumění. 

 
Cílové standardy a množství učiva 

 
1. Množství našich cílových standardů neznamená pro žáky zvětšení objemu učiva 

– je to zátěž jenom pro učitele, když má celé sestavy standardů zahrnout do přípravy 
jednotlivých činností a když má sledovat, aby během celého roku nevynechal některé 
podstatné položky. 

2. Pro přípravu učitele na vyučování není samozřejmě nutné, aby pokaždé 
prozkoumával všechny standardy. Je však nutné, aby vždy vzal v úvahu, zda jeho 
lekce, program, učebnice zahrnuje všechny tři základní oblasti: žákův vztah k přírodě, 
k společnosti a k sobě samému. 

 
Obecné a specifické cílové standardy 

 
1. První oddíl uvádí přehled obecných cílových standardů, tj. takových obecných 

a průběžných cílů, které se při vyučování mají realizovat bez ohledu na dělení výuky 
do projektů nebo předmětů ap. Znamená to, že k těmto cílům má hledět každý učitel 
bez ohledu na svou aprobaci nebo specializaci, bez ohledu na to, ve které oblasti 
poznávání se se žákem právě pohybuje. Tyto obecné cíle mají „prosakovat“ všemi 
školními činnostmi žáků. Někdy taková činnost pomáhá spět k víceru obecných cílů, 
jindy směřuje k jedinému z nich. Smyslem stanovení obecných cílových standardů je, 
aby škola mohla kontrolovat, zda v jejím vyučovacím programu neschází některý 
důležitý prvek, zda učitelé při přípravě svých programů nezanedbali některou 
důležitou potřebu žáků. 

2. Druhý oddíl uvádí specifické cílové standardy pro pět oblastí vzdělávání (bez 
rozlišení pořadí důležitosti): dorozumívání, osobnost, příroda a technika, společnost, 
matematika. V těchto standardech jsou vyjádřeny cíle, na které budou mířit nikoli 
všechny činnosti a všichni učitelé, nýbrž zejména někteří z nich, podle svého 
zaměření. 

2.1 Ze specifických cílových standardů nemá pro školy vyplývat žádné konkrétní 
členění výuky do předmětů nebo oblastí. Dělení do předmětů považujeme za jednu 
z vícera možných metod organizace výuky. Vyučovací předměty jsou u nás sice 
tradičním způsobem organizace, avšak nejsou ani nevyhnutelné, ani nejefektivnější. 
Cílové standardy jsou stanoveny proto, aby bylo možné používat kterékoliv z metod 
a přitom byla zachována společná kvalita vzdělávání. 

2.2 Tento 2. oddíl mají číst a studovat také všichni učitelé, protože jim umožňuje 
nalézt jednak cíle, k nimž budou žáky zaměřovat v dané oblasti poznávání, jednak 
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tu najdou pojmenované vztahy propojující jednotlivé oblasti poznání, aby mohli 
spolupracovat s ostatními učiteli. K některým ze specifických cílových standardů 
připojujeme poznámku „Zejm. v (dějepise, fyzice,...)". Touto poznámkou vycházíme 
vstříc učitelům a školám, kteří organizují výuku po předmětech, a zároveň 
upozorňujeme na to, že takto označený cílový standard má navíc svůj zvláštní význam 
pro uvedenou disciplínu. 

 
Jak používat soupisu cílových standardů? 

 
1. Doufáme, že čtenáři si nejen prohlédnou soupis cílových standardů, ale 

že si také pročtou naše zdůvodnění, proč jsme standardy hledali v oblasti cílů 
vzdělávání, a nikoli ve výsledcích a výkonech žáků. 

2. Učitel, který by chtěl své vyučování konfrontovat s našimi cílovými standardy, 
by se měl nejprve četbou soupisu i výkladů zorientovat v základních oblastech, pro 
něž standardy formulujeme (tj. obecné cíle + dorozumívání, matematika, výchova 
osobnosti, příroda a technika, společnost) a zkusit jeden nebo více cílů ze soupisu 
zapojit do svých vyučovacích témat a postupů, popř. naopak, uvědomovat si, 
že k určitým cílům již jeho výuka přináší jistá vhodná témata nebo činnosti. 

3. Škola nebo skupina spřízněných učitelů, příp. i jednotlivec budou patrně chtít 
naše cílové standardy doplnit svými vlastními položkami nebo upravit naše 
formulace. I to je vítaný postup. Zvláště obtížné však bude udržet stejnou úroveň 
obecnosti-konkrétnosti, aby se do cílových standardů nedostávaly položky náhodné 
nebo zastupitelné, případně naopak neohraničeně neurčité. 

4. Vítali bychom, kdyby seznámení s naším návrhem cílových standardů přivedlo 
některé učitele k tomu, aby přehodnotili obsah i metody své výuky a nově se rozhodli, 
zda setrvají u dosavadní praxe, nebo zkusí koncipovat svou přípravu z hlediska cílů. 

5. Záměrem naší práce jistě nebylo vypracovat obecně závazný předpis. 
Domníváme se, že veškeré dnešní pokusy zformulovat standardy na takto definitivní 
úrovni jsou předčasné – společnost si může stanovit konkrétnější úroveň závazných 
požadavků teprve tehdy, když se populace reprezentovaná volenými zástupci dokáže 
konsensuálně domluvit na obecné normě. A to nastane teprve poté, co se odborníci, 
učitelé, úředníci i rodiče naučí o problému jasně a věcně myslit a diskutovat. Prozatím 
stále hledáme nejen výsledky své snahy o formulování standardů, ale také způsoby 
práce a dorozumívání o této snaze. Náš návrh tedy chce přinést do obecné diskuse 
nový podnět a nový přístup, některé formulace a postupy. 

6. Vítali bychom také, kdyby se nejen ministeriální komise, ale zejména učitelé 
ve školách nad naším textem zamysleli, kdyby sami posoudili naše i své přístupy, své 
chápání učiva a svých předmětů, jakož i toho, co vlastně a proč od žáků žádají. Právě 
proto, že se domníváme, že práce ještě řadu let musí pokračovat, uvítáme, když 
kdokoliv přidá ke společné snaze svůj díl. Jednotlivé i ucelenější návrhy je možné 
posílat pro NEMES na adresu: 

PhDr. Miluše Havlínová 
Státní zdravotní ústav 
Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 
 

Jak cílové standardy zavádět ve škole a ve výuce 
 
l. Nepovažujeme za možné začít uplatňovat nový druh regulace vzdělávání 

v rychlosti. Navrhujeme tento postup: 
a) škola a učitelé prostudují předložený soupis standardů, 
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b) společně navrhnou opravy a doplnění, zejména těch cílových standardů, které se 
dají odvodit z předmětů, jež jsme neměli zastoupeny v týmu, prodiskutují je ve své 
škole i spolu s některými jinými školami a vytvoří a sepíšou svou verzi cílových 
standardů, 

c) každý z učitelů identifikuje ve své práci ty cílové standardy, ke kterým již jeho 
výuka míří, a sepíše si je do tabulky DOSAVADNÍCH CÍLŮ UČITELE. Učitelé 
v jedné škole tyto realizované cíle společně porovnají a sestaví tabulku 
DOSAVADNÍCH CÍLU ŠKOLY, 

d) učitelé společně vyberou a stanoví CÍLE PRO PŘÍSTÍ ROK, tj. vyberou z každé 
oblasti ty, které by chtěli v příštím období (pololetí, roce) začít důsledně naplňovat, 
tzn. obohacovat svou výuku tak, aby dávala žákům příležitost postupovat 
k stanovenému cíli. 

e) učitelé promyslí, v jakých činnostech a nad jakými tématy by se dalo 
co nejefektivněji se žáky postupovat k vytčeným cílům, učitelé promyslí a dohodnou 
se, jakých kritérií použijí na zjištění toho, kam žáci na cestě k stanovenému cíli 
za dané období pokročí, 

f) po uplynutí období zkusí učitelé vyhodnotit svou snahu, pokud možno písemně 
v elaborátu CO SE PODAŘILO PRVNÍ ROK, 

g) dále buďto vyberou CÍLE PRO DALŠÍ ROK, tj. další z cílů pro další období, 
nebo – v případě nespokojenosti s pokrokem žáků - zváží, jak by bylo možné 
vyučování zlepšit, a vypracují PLÁN ZLEPŠENÍ. 

2. Při takové práci se dá očekávat, že učitelé s různými aprobacemi se dohodnou na 
SPOLEČNÝCH CESTÁCH, tj. vzájemných vztazích mezi obory, předměty 
a činnostmi žáků a naplánují si společné činnosti, projekty spojující předměty atp. 

3. Je možné, že se učitelský tým rozhodne pro REKONSTRUKCI ROZVRHU, 
tj. začne nově organizovat vyučovací předměty, projekty, příležitosti, a 

4. připraví si PLÁN OSOBNÍHO ROZVOJE UČITELŮ, tj. začne si zvát 
specialisty na školení v těch oblastech, které jim při zavádění standardu činily potíže, 
vyhledávat sebevzdělávací akce učitelských spolků atp. 

5. Náš návrh cílových standardů si nečiní nárok na to, že by mohl řešit spojené 
otázky finanční, provozní ap. Ty musí být řešeny příslušnými instancemi, které mají 
jejich řešení v popisu práce. Je možné, že realizace cílových standardů bude 
vyžadovat jiné přidělování odměn, jiné rozpisy odpracovaných hodin atd. 

 
Jak chápeme vzdělávání? 

 
l. Vzdělávání je cestou, jak se žák (později student) učí tomu, aby se z něho stala 

vyrovnaná dospělá osobnost, která se vyznačuje 
- orientovaností v sobě, ve svém okolí a ve světě 
- potřebou svobody, samostatného rozhodování a odpovědnosti 
- důstojností (sebedůvěrou, sebeúctou a sebekontrolou) 
- citovými vztahy k okolnímu světu 
- prosociálními postoji a společenskými dovednostmi 
- mravními postoji a návyky čestného jednání 
- zájmem a péčí o tradiční hodnoty a jejich přirozený rozvoj 
- kladením si cílů a úkolů prospěšných veřejnosti 
- poznávacími, učebními a výkonovými dovednostmi 
- pohybovými dovednostmi a pracovními zručnostmi 
- tělesnou zdatností 
- zdravým životním stylem 
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2. Podmínky takové vzdělávací cesty: 
- aby vzdělávání bylo takto efektivní, musí rozvíjet celého žáka, nejen některé 

složky jeho osobnosti 
- aby k rozvoji docházelo, musí vzdělávání usilovat nejen o růst vědomostí, ale 

také a hlavně o růst dovedností a postojů 
- aby se žák mohl rozvíjet tím směrem, pro který on sám má nejvíce předpokladů, 

musí být nabídka vzdělávacích programů všestranná a individualizovaná - žák pak 
může volit, zkoušet a nacházet uplatnění v oblastech svých zálib, zaměření, 
schopností a potřeb. 

3. Oblastí vzdělávání náš tým vyčlenil pět: 
dorozumívání, osobnost, příroda a technika, společnost, matematika. 
Mezi těmito oblastmi není žádná první ani poslední - je to spíše „společný koláč“, 

v němž jsou oblasti jako výseče kruhu: 
  

 
Osobnost, společnost, příroda a technika jsou oblastmi, na které se pozornost 

člověka obrací v běžném životě: já, svět lidí, svět mimo lidi. 
Dorozumívání a matematika jsou si blízké tím, že jdou napříč třemi ostatními 

i samy sebou jakožto nástroje k myšlení a dorozumívání. 
Podle těchto pěti oblastí také dělíme specifické cílové standardy, přestože 

si uvědomujeme, že jsou mezi nimi vzájemné přesahy, že některé jevy i poznatky, 
dovednosti, činnosti a zdatnosti jsou zcela přirozeně zastoupeny ve více oblastech. Jde 
přece o jediného, celého člověka. Některé z cílů se proto objevují v obměněné podobě 
i na více místech v soupisu, formulovány vždy z hlediska dané oblasti. 

 
Za co cílové standardy považujeme a proč je vytyčujeme 

 
l. Náš tým myslí cílovým standardem cíl, k němuž má vzdělavatel se žákem 

při vyučování směřovat, tedy (2.2). Standardy jsou soupisem kvalit, z nichž mnohé 
má mít vzdělaný člověk a ke kterým vede především škola. Soubor takových kvalit je 
popisem ideálního absolventa. Při práci jsme však nejprve vycházeli z přístupu (2.1), 
neboť ten je vzhledem k tradici v našich školách učitelům bližší. Teprve v závěrečné 
fázi práce jsme kriticky posuzovali a členili cíle podle toho, co má školství standardně 
nabízet, tedy (2.2). 

2. Cílové standardy tedy stanovují, na co nemá škola zapomenout, když připravuje 
svůj projekt, své vyučovací programy, když stanovuje svůj režim a získává své žáky. 
Podle takových standardů pak lze posuzovat kvalitu vypracovaného projektu 
a programů, nikoliv výkony učitelů nebo žáků. 
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3. Co cílové standardy nejsou? Standardem tedy nemáme na mysli ani určitou 
vědomost, kterou žák drží v paměti, ani dovednost nebo návyk, který škola do žáka 
vpravila a jejž je žák připraven na požádání předvést. 

 
Čím standardy v našem pojetí nejsou: 

 
l. Nejsou to ani znalosti faktů, ani jednoduché úkony nebo dovednosti, které má 

žák držet v paměti a předvést. 
2. Nejsou to (zaručené) výsledky vzdělávání, které by se daly na žákovi nakonec 

přeměřit, aby mohl žák být posuzován co do úspěšnosti studia. 
3. Nejsou to meřítka, podle kterých se má známkovat nebo hodnotit žák ani škola, 

avšak jsou to hlediska, vzhledem k nimž je možné posuzovat projekt školy: zda pro 
vytyčené cíle volí dostatečně propracovanou strukturaci vyučování, efektivní 
organizaci, metody. Vytyčením standardů nechceme popsat a uzákonit výsledky, jichž 
jednotliví žáci musejí dosáhnout, aby byli považováni za úspěšné. Výsledky jsou 
a musejí být vždycky velmi různé, protože osobnosti žáků, jejich kulturní a sociální 
zázemí je různé, jejich životní zkušenost je různá. 

 

3. kapitola 
SOUPIS STANDARDŮ 

 
I. Obecné cíle 

 

A. Cíle v oblasti společenské a mravní výchovy 
 
Škola poskytuje žákovi příležitost a pomoc, aby mohl: 
1. Poznávat a získávat důležité mravní zásady a normy chování, chápat a ověřovat 

si jejich důležitost a ztotožnit se s nimi tak, aby podle nich uměl a chtěl jednat 
i v dalším životě. 

Příklad: Dramatická výchova, hraní rolí z reálných situací. Organizace 
a vyjednávání skutečných akcí (i mimo školu). Dramatizace historických soudních pří 
(Sokratův soud, Johanka z Arku, Jan Hus...) 

2. Učit se základům slušného chování. Učit se společensky a taktně chovat, podle 
situace být i obezřetný. 

Příklad: Zařizovat školní vyučovací projekty na místních úřadech, navštěvovat 
volené reprezentanty, posuzovat chování lidí v situacích formálních i neformálních, se 
známými a neznámými, nadřízenými i podřízenými lidmi, i vzhledem k okamžitým 
okolnostem. 

3. Pěstovat odpovědnost za své jednání v činech i řeči, předvídat a hodnotit možné 
důsledky svého jednání a být připraven důsledky nést. Uvědomovat si, že činy 
nebývají posuzovány jen uvnitř dané situace, ale mohou mít i vzdálené a nečekané 
důsledky. 

Příklad: V osobním vyjednávání jakékoliv školní akce si ověřit svou schopnost 
jednat přímo, poctivě a důsledně. 

4. Uvědomovat si, že celé generace mají obdobné zkušenosti s dlouhodobými 
následky svých činů, a proto lidé uznávají nadosobní platnost dobra a zla i v těch 
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případech, kdy bezprostřední následky nejsou evidentně zhoubné, a i když se lidé 
pokaždé neshodnou. 

Příklad: Vyprávět osudy láhve od oleje vyhozené do řeky, ledničky vyhozené 
na smetiště, osudy pesticidů v potravním řetězci ap. 

Příklad: Sledovat osudy historických civilizací, národů nebo skupin (např. konec 
demokracie v Athénách, osudy Židů v Bibli, Němců za Hitlera, Čechů 
za komunismu). 

5. Umět, chtít a nebát se něco změnit k lepšímu. 
6. Uvědomovat si hodnotu vztahu mezi dětmi a rodiči, chápat rodinu jako 

jedinečné společenství, vnímat své dospívání také jako cestu k rodičovství. 
7. Získávat tolerantní postoje k různým názorům i kulturám, k menšinám odlišným 

vírou, kulturou, barvou pleti, rasou nebo politickým přesvědčením. 
Příklad: Jaký je všední den majitele kavárny na okraji Buenos Aires? Dozvědět 

se co nejvíc o životě jednoho z lidských etnik a podat co možná nejvěrohodnější 
a nejpůsobivější obraz všedního dne příslušníka daného etnika. 

8. Rozpoznávat netolerantní postoje a jednání. 
Příklad: Pozorovat jednání skinheadů nebo Svědků Jehovových ap. jak v tisku, tak 

ve skutečnosti, diskutovat o jejich názorech a činech, porovnávat je se svými názory 
a zkušenostmi. 

9. Snažit se pochopit svět lidí starších, nemocných nebo s jinými zvláštními 
potřebami, snažit se jim pomoci. 

Příklad: Bobřík slepoty: zkusit si, jaké to je, pohybovat se v prostoru bez vidění. 
Zkusit si, jak vnímají svět lidé různě handicapovaní. 

10. Poznávat, které z názorů jsou předsudky, chápat, kde se berou, chápat to, jak 
předsudky mohou vést k diskriminaci. 

11. Chápat vulgárnost jako projev slabosti a ponížení. 
12. Poznávat a chápat principy a fungování demokracie v osobním i společenském 

životě. 
13. Získávat občanské a právní vědomí, včetně vědomí povinností, chápat nutnost 

dodržování norem a ctění práv druhých. 
14. Zaujímat kladný vztah k své obci, regionu, vlasti, Zemi. 
15. Získávat úctu k tradici jako k jednomu ze způsobů, kterými si lidstvo upevňuje 

i opravuje své poznání. Získávat úctu k dobrým snahám a vlastnostem druhých lidí. 
16. Pěstovat a rozvíjet cit pro svátečno a všedno, rituál (společenský obřad) 

a svátek poznávat jako prvky soudržnosti společnosti a identity jejích členů. 
Příklad: Svátek, rituál v místní tradici, školní události, jmeniny a narozeniny. 
17. Uvědomovat a utvářet si potřebu čistého svědomí. 
18. Uvědomovat si nezbytnost odporování zlu v jakékoliv podobě. Chápat, 

že tolerování protispolečenského jednání je také protispolečenské, např. lhostejnost 
nebo snaha vycházet dobře za každou cenu. 

19. Učit se nepoužívat lež jako únik z nouze. Ujistit se, že zamlčování důležitých 
faktů či úmyslně volené zavádějící formulace mohou být považovány za stejné jako 
lež. 

Příklad: Ve společenských hrách, při „hodině pravdy“ se vystavovat pokušení 
zalhat. V modelových situacích si ověřovat, zda rozpoznáme zavádějící formulaci, 
výmluvu, úhybnou lež. 

20. Poznávat pravdomluvnost a spravedlivé jednání jako oporu čistého svědomí. 
Příklad: Co nejčastěji zapojovat žáky do řešení reálných složitých problémů, 

svěřovat jim pravomoc a zodpovědnost. 
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21. Naučit se žít v sociální skupině a respektovat její pravidla i ovlivňovat její 
kvalitu k lepšímu. Dokázat skupinu hodnotit. 

Příklad: Zakládání školních klubů, časopisu, soutěží, práce v týmech během 
vyučování i při přípravě doma. 

22. Poznávat projevy závisti, uvědomovat si, že závistivý člověk většinou trpí, 
a učit se se závistí bojovat. 

Příklad: V diskusích na téma bohatí-chudí, konzumní společnost, společenská 
prestiž. V četbě nebo ve sledování televizních „rodinných“ seriálů. Při vzájemném 
oceňování talentů, předností, výkonů. 

23. Rozpoznávat a chápat potřebu poskytnout nebo přijmout pomoc. Nebát se 
a umět o ni v případě potřeby požádat, nabídnout ji, přijmout nebo poskytnout. 

24. Rozvinout schopnost vcítění, vžít se do situace druhého, vypěstovat si 
ohleduplnost a sociální cítění. 

Příklad: Zejména týmovou prací na vyučovacích projektech, prací mezi občany, 
dramatickými hrami. 

25. Učit se vstřícně dorozumívat jak ve dvojici, tak ve skupině. 
Příklad: Nácvik asertivního jednání. 
26. Učit se uznat a přijmout věcné argumenty, vyhovět přijatelným přáním, vzdát 

se např. ze soucitu některých požadavků ap. 
Příklad: Co nejčastěji kolektivně připravovat společné akce třídy, školy, jejichž cíl 

i průběh závisí především na vůli žáků. 
27. Učit se zejména ve skupině dojednat řešení, vysvětlit je, něco zařídit. 
Příklad: Děti si samy dojednají návštěvu na hvězdárně, v místní výrobně sýrů ap. 

a domluví průvodce. 
28. Poznávat a učit se používat mechanismus kolektivního rozhodování (hlasování, 

volby ap.). 
Příklad: Uplatnit své názory v žákovské samosprávě. Při společných akcích 

používat ve vhodných případech hlasování. 
29. Prožívat radost a povzbuzení z projeveného ocenění svých činů a učit se 

neváhat ocenit, povzbudit, pochválit kohokoliv, kdo si to zaslouží. 
30. Učit se přijmout odměnu bez neskromnosti i přehnané skromnosti. 
31. Zkoušet chápat trest svůj i druhých spíše jako „očištění“ od viny než jako 

ponížení. 
32. Poznávat ekologická omezení lidského druhu a svou vazbu se životním 

prostředím (suroviny, paliva, energie, odpady a znečištění...), učit se ekologickému 
rozhodování a prakticky je používat ve svém životě (schopnost klást a zodpovídat 
otázku, odkud se věci, se kterými se běžně setkáváme, berou a kam se podějí, 
uvědomit si, jak jsou v současném světě propojeni lidé, místa, události a problémy. 

Příklad: Zjistit, kolik stromů je třeba k výrobě papírových obalů, kolik ropy 
k výrobě obalů plastických. 

Příklad: Průzkumem mezi spolužáky zjistit převládající představu o podobě světa 
v jejich dospělosti, srovnat s výsledky vlastního průzkumu u nejstarších občanů, který 
zjistí, jak vypadal jejich dětský svět a tehdejší představy o rodinné, technické 
i přírodní budoucnosti. 

33. Vytvářet vlastní vidění světa, získávat smysluplný obraz světa a svého místa 
v něm ("smysl života"). 

Příklad: Seznámit se s mýty o vzniku světa a člověka u různých národů, porovnat 
je s údaji prokazujícími společný původ na základě studia biologie, antropologie, 
historie... 



 15 

34. Na základě informací z různých oborů vysvětlovat nové poznatky o světě 
a lidech v nových ucelených souvislostech. 

35. Poznávat vlastní systém hodnot. Učit se vytvářet vlastní systém hodnot a ideálů 
(prožitkem, zkušeností, podle vzorů), vymezit cíle a zvolit životní styl a dráhu 
(rodinnou, veřejnou i pracovní). 

Příklad: Balonová hra D. Selbyho: Kterou ze svých hodnot vyhodíte jako 
první, ..., poslední přítěž z klesajícího balonu? 

36. Porozumět sám sobě, získat oprávněnou sebedůvěru, 
37. Poznávat sebe sama: mít přehled o svých fyzických a duševních 

(intelektuálních, citových, tvořivých) možnostech, poznávat své silné a slabé stránky 
a možnosti svého rozvoje. 

38. Vytvářet si pozitivní i obranný vztah k svému tělu i duši a pěstovat sebeúctu. 
Příklad: Zjišťovat, čeho si na člověku váží ostatní. 
Příklad: Ve slohu napíše každý sám na sebe charakteristiku. Z anonymního čtení 

žáci hádají, o koho jde. Žáci se takto anonymně mohou charakterizovat navzájem. 
39. Učit se rozpoznávat dotek nebo jednání přátelské od nebezpečného, uctivé 

i lhostejné od urážejícího. 
40. Nalézat svou osobní míru (ne)tolerance. 
41. Prohlubovat svou schopnost naslouchat názoru druhých, respektovat jej. 
42. Získávat samostatnost v myšlení, úsudku a v jednání založeném na důkladném 

promyšlení a prožití svých argumentů, aby se žák nedal snadno zmanipulovat druhou 
osobou, ideologií, demagogií, reklamou, sdělovacími prostředky, davovou psychózou, 
módou. Mít odvahu zastávat odlišné, zdravě kritické, nezávislé názory a způsoby 
uvažování. 

43. Prohlubovat schopnost obhájit a příp. slušně a důrazně prosadit postoj a názor 
vlastní, vzdorovat nátlaku nebo lákání. 

44. Zároveň však se naučit pokoře, kritičnosti k sobě, ale i k druhým. 
45. Poznat sám na sobě, že libovolná vhodná pochvala podporuje sebedůvěru, že 

chválením druhých člověk získává i lepší mínění sám o sobě. 
Příklad: Dobíjení baterií podle Selbyho Globální výchovy. 
46. Jednat a myslet i cítit upřímně, naučit se ovládat hněv a špatné nálady. 
47. Hledět na život s porozuměním a perspektivou, vidět smysl života 

v pozitivních hodnotách. 
48. Učit se dávat přednost aktivitě před pasivitou, tvorbě před konzumací. 
49. Nacházet v sobě talent a najít si předmět hlubšího zájmu. 
Příklad: Zakládání školních klubů, časopisů, soutěží. Členové zájmových klubů 

seznamují postupně své spolužáky s činností klubů, žáci si mohou práce nebo činnosti 
osobně vyzkoušet, zažít. Individuální zájmy žáků jsou i ve škole zužitkovány jako 
něco přínosného. 

50. Posilovat připravenost na nejasné situace, na nejednoznačná řešení, na odpor 
lidí a prostředí, na neúspěch, na šok a stres v osobním i pracovním životě (vidět svět 
jako nehotovou skutečnost, sebe i lidi jako nedokonalé, a přesto cenné bytosti, popis 
skutečnosti jako omezeně spolehlivý). „ 

Příklad: Využívat neúspěšných společenských akcí školy. Zadávat ve vyučování 
i neřešitelné úlohy s úkolem právě rozpoznat jejich neúplné zadání, nejednoznačnost 
nebo skutečnou neřešitelnost. 

51. Učit se vnímat smrt (i vlastní) jako důvod, který člověka vede k úsilí překročit 
svými činy, svou prací nebo láskou vlastní časovou omezenost. 

Příklad: Na osudech vlastních příbuzných nebo i velkých osobností národa 
sledovat, čím žijí v naší paměti. 
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52. Pochopit, že ne vždy lze mít vše. Učit se vědomě si volit a vybírat z možností. 
Poznávat, že někdy je třeba smířit se skutečností, někdy vybrat „menší zlo“. 
Schopnost vyrovnat se s tím, co nejde změnit. 

 

B. Cíle v oblasti rozvoje intelektu 
 
Škola poskytuje žákovi příležitost a pomoc, aby mohl: 
1. Uvědomovat si, že svět není „dořešený“, že řadu jevů neumíme vysvětlit. 
2. Zachovat si a rozvíjet chuť k přemýšlení. 
3. Rozvíjet tvořivou zvídavost, zájem o prozkoumání toho, jak věci fungují. 
4. Učit se různým pohledům na tutéž věc. 
5. Získat zájem o vzdělávání 
6. Umět s porozuměním číst, psát a počítat . 
7. Vyjadřovat se srozumitelně a kultivovaně. 
8. Poznávat a uvědomovat si historické, kulturní, ekologické, sociální 

a ekonomické souvislosti světa kolem sebe a orientovat se v nich. 
9. Nalézt předmět hlubšího zájmu a potěšení a snažit se dosáhnout v něm své 

dokonalosti. 
10. Stanovovat si reálné cíle a plánovat kroky k jejich naplňování. 
11. Získat vědomí a zkušenost toho, že výsledků se dosahuje poctivou, 

cílevědomou, promyšlenou a soustavnou prací. 
12. Získat nebo udržet si ochotu hledat, ověřovat a hodnotit nové postupy. Učit se 

reagovat kriticky na metody a postupy, které žák sám nebo někdo jiný vybral nebo 
použil. 

13. Učit se hospodařit s časem (plánování, stanovení priorit, šetření časem, 
odhadování možností a schopností svých i druhých). 

Příklad: Žáci připravují spolu s učitelem týdenní nebo měsíční plán výuky nebo 
svého učení. 

14. Rozvíjet a upevňovat otevřenost vůči podnětům, trpělivost, pevnou vůli, 
samostatnost, koncentraci, představivost, abstrakci. 

15. Rozvíjet a upevňovat víru ve své schopnosti. 
16. Osvojit si základy duševní hygieny a naučit se relaxovat, aby mohl plně 

rozvíjet vlastní tvořivost. 
17. Získávat orientaci, samostatnost a zručnost při vyhledávání informací 

a používání informačních technologií. (Práce s encyklopediemi, katalogy, počítačová 
gramotnost). Získávat schopnost třídění, seskupování a hierarchizování informací. 

Příklad: Při vypracování vyučovacích projektů žáci sami vyhledávají a zpracují 
informace. 

18. Osvojovat si základní postupy myšlení, porovnávat a třídit, lišit nadřazené 
a podřazené, podstatné a vedlejší, potřebné a nadbytečné, vyvozovat závěry 
a poznávat, co z nich plyne pro vlastní jednání. 

19. Zobecňovat, nebo aspoň zobecnění pochopit, aplikovat obecné poznatky na 
konkrétní příklady. 

20. Učit se pozorovat, přemýšlet, hodnotit a formulovat závěry také jenom sám pro 
sebe. 

21. Hledat vlastní způsoby učení se a rozvíjet své specifické schopnosti a talent. 
22. Rozvinout ochotu a schopnost poučit se z omylů svých i cizích, stejně jako 

z úspěchů. Nebát se přiznat neznalost, nebát se zeptat. Chápat chybu jako fázi 
poznávání. 
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23. Učit se přiměřeně reagovat na změny. 
24. Volit směr svého zájmu a práce na základě sebereflexe. 
25. Učit se promýšlet svoji rolí i role členů v týmu při řešení problému. 
26. Učit se samostatnému rozhodování, zvažovat a nést důsledky svého rozhodnutí 

a chápat svou odpovědnost za ně. 
27. Být tolerantní k odlišným názorům, poznatkům, teoriím, způsobům výkladu, 

zkoumání, pozorování. 
 

C. Cíle v oblasti rozvoje prožívání a citu 
 
Škola poskytuje žákovi příležitost a pomoc, aby mohl: 
l. Vnímat všemi smysly a kultivovat své prožitky, vyjadřovat se ke svému 

prožitku, získávat kultivovanost v takovém vyjadřování. 
Příklad: Žáci mohou v klidu vyslechnout Otvírání studánek B. Martinů. 
2. Vyzkoušet si hru na různé hudební nástroje a různé výtvarné a slovesné činnosti, 

jakož i pohybové aktivity. Hledat takovou formu vlastního vyjádření prožitku, která 
prožitek vystihuje a sděluje. 

Příklad: Připravit si dramatické vystoupení s hudbou, zpěvem, pohybem, vlastní 
scénou na vlastní scénář. 

3. Získávat zkušenost s růzností forem i obsahů v umění a s tím, že estetický 
a umělecký zážitek mívá u lidí různou hloubku. 

4. Prožívat veselí, radost, krásu a harmonii jako základní hodnoty života a jako 
denní potřebu. 

Příklad: Recitace a zpěv v přírodě, tiché rozjímání u vody. 
5. Vyrovnávat se se smutkem, zklamáním, bolestí a uvědomovat si, že nejenom 

přinášejí utrpení, ale také obohacují – jak v oblasti duchovní, tak fyzické. 
Příklad: V četbě nebo při sledování filmu porovnávat osudy hrdinů a své osobní 

zážitky, pokusit se vžít do situace trpící postavy, zkusit odhadnout své vlastní jednání 
v takové situaci nebo si vzpomenout na své jednání. 

6. Pěstovat zájem o kulturní dění, získávat rozhled a rozpoznávat vnitřní zaujatost 
uměleckých děl od povrchnosti a snadnosti zážitku u děl líbivých nebo módních. 

Příklad: Nacházet extrémně kýčovité výtvory a vzájemně si sdělovat své pocity, 
rozpoznat, na jaký cit a v jaké hloubce kýč působí. Pokoušet se najít, které osobní 
zážitky ze setkání s uměleckými díly, zejm. s příběhy nebo zobrazeními, trvale nebo 
dlouhodobě ovlivnily žákovo chováni. 

 7. Učit se kultivovaně chovat, jednat s druhými a dorozumívat se, dbát o svůj 
zevnějšek. 

8. Nacházet ve škole i jinde prostředí pro důvěru, přátelství, vzájemnou pomoc, 
respekt pro citové vztahy. 

9. Získávat respekt vůči individualitě každého člověka v jeho citech a v intimitě 
jeho prožitků. 

Příklad: V četbě intimní lyriky, v poslechu hudby, ve vnímání výtvarných děl nebo 
přírodních krás si uvědomovat, že každý oprávněně prožívá krásu svým vlastním 
způsobem. 

10. Setkávat se s humorem a uplatnit svůj smysl pro humor. 
Příklad: Škola ponechává žákům i dostatek málo organizovaného prostoru 

k vzájemnému setkávání, ke skupinovým hrám, nechá žáky uspořádat vlastní výlet, 
slavnost zaměřenou nikoli vně školy, ale hlavně na obveselení žactva. 
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11. Uvědomit si, že upřímné a poctivé jednání je také krásné. Vidět radost a krásu 
také v soucítění, ve spolupráci a v pomoci druhému. 

Příklad: Při dlouhodobé spolupráci školy s místním obyvatelstvem, s obcí dává 
škola příležitost poznat nouzi, bezmoc, stáří a hledat cesty k pomoci. 

12. Zažít radost z práce a z hotového díla, z dohody mezi lidmi. Zakusit potěšení 
nad oceněním svých činů. 

Příklad: Děti samy přichystají a uspořádají veřejnou výstavu svých děl, společně 
vytvoří velký vánoční betlém z vlastnoručně namalovaných figurek z papíru a vystaví 
ho ve výkladu nebo ve foyer divadla ap. 

 
II. Specifické cíle 

 

D. Dorozumívání 
 
Škola poskytuje žákovi příležitost a pomoc, aby mohl: 
1. Rozvinout a rozšířit své komunikativní schopnosti v ústním i písemném projevu. 
2. Získávat správné návyky v dorozumívání s lidmi (srozumitelnost nebo čitelnost, 

řečové ohledy k adresátovi). Učit se přehledně a výstižně formulovat své myšlenky. 
Zvládat odlišnost projevu mluveného a psaného. Umět sdělit svoje požadavky, 
navázat kontakt; umět se vcítit do druhého. 

Příklad: Od spontánního vyjadřování přecházet k vyjadřování pro někoho určitého, 
od neuspořádaného povídání k vyjádření uspořádanému podle věci, podle záměru ap. 
Projev mluvený umět převést do psané formy a umět nahlas přednést jednoduchý 
psaný projev tak, jako by šlo o dobře rozmyšlený projev mluvený. 

3. Zdokonalovat vnímavost ke svému okolí, k situaci, ke změnám ve společnosti, 
učit se vyjednáváním řešit vzniklé společenské situace. Řešit situace asertivně, 
zvládnout řešení konfliktu, být schopen domluvy při práci v týmu. 

Příklad: Umět vyjádřit různé stupně nesouhlasu s touž věcí, ale bez urážky 
partnera, souvisle vyjádřit své prožitky z uměleckého díla nebo z přátelského setkání, 
a to pro různé posluchače - pro vrstevníky i pro prarodiče. 

4. Umět vyjádřit své city pomocí prostředků adekvátních k účastníkům, situaci 
i záměru projevu. 

Příklad: Vyjádřit rozhořčení mezi vrstevníky, ve společnosti starých lidí, před 
ředitelem ap. 

5. Učit se přesně vyjádřit své stanovisko, pochopit stanovisko partnera, obhájit svůj 
názor i postoj v životních situacích. Učit se porozumět záměrům mluvčího i jeho 
vlastnostem projevujícím se v jeho projevu. 

Příklad: O stejném tématu promluvit (napsat) souhlasně i odmítavě, rozeznat 
v četbě projevy podporující a odmítající týž záměr. 

6. Naučit se pozorně a vnímavě naslouchat, vyprávět a převyprávět příběhy a tvořit 
vlastní. 

7. Umět dobře a soustředěně číst a rozumět přečtenému, stručně vystihnout 
podstatu sděleného. 

8. Uvědomovat si míru závaznosti v mluveném i psaném projevu ("slovo do větru 
vypuštěné nedostaneš zpět párem volů", „co je psáno, to je dáno“ v úmluvách 
a závazcích). 

9. Uvědomovat si, že v závazném nebo formálním projevu mluveném 
a v projevech písemných je vhodné používat spisovného jazyka jakožto jazyka 
společného všem skupinám obyvatel. 
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10. Výstižně formulovat otázku, rozhodnout, které informace jsou k vyřešení 
problému potřeba, ty zjistit a zpracovat. 

11. Předstupovat před lidi a uspořádané formulovat myšlenky své nebo 
interpretovat myšlenky druhých. Učit se vymezit a pojmenovat kroky k realizaci 
řešení. 

12. Dbát o pečlivou a správnou výslovnost, hlasitost a tempo při přednesu 
mluveného projevu v běžných situacích, ovládat zásady a běžné formy jednoduchého 
písemného styku (čitelnost a formální úprava, dopis, zápis, poznámky, poděkování, 
žádost atp.) 

13. Získat základní znalost pravopisu, umět najít ve svém projevu zásadní 
pravopisné a mluvnické chyby a opravit je vlastními silami i s použitím příruček. 

14. Získat širší aktivní slovní zásobu, správně volit slova a znát jejich významy. 
Učit se přiměřeně a vhodně používat slov cizích, slangových nebo odborných. “ 

Příklad: Pokoušet se o stejné věci promluvit a napsat jednou jako odborník 
z oboru, jindy jako moderátor populárního pořadu, nebo jako rodič k malému dítěti. 

14. Rozvíjet své rozumové schopnosti a systémové myšlení prostřednictvím 
základního poznání gramatického systému mateřštiny. 

14. Osvojit některé gramatické pojmy, které je možné využít i při moderní výuce 
cizích jazyků. 

15. Alespoň v jednom ze světových jazyků ovládnout dorozumívání 
v nejzákladnějších komunikačních situacích týkajících se našince při cestě do ciziny 
nebo při jednání s cizím návštěvníkem (pozdravy, zdvořilost, běžné instrukce psané 
i ústní, nabízení a žádání pomoci, zjišťování a vysvětlování správné cesty, nákup, 
doprava, nemoc, nehoda ap., osobní korespondence ap.) 

 

E. Příroda a technika 
 
Škola poskytuje žákovi příležitost a pomoc, aby mohl: 
1. Dívat se na přírodu a svět jako na vzájemně propojený celek. Pochopit význam 

rovnováhy v tomto celku a závislost člověka na ní. 
2. Všímat si krásy i podstatných věcných stránek přírodních jevů, umět je 

soustředěně pozorovat a přemýšlet o nich. 
Příklad: Umět vysvětlit souvislosti v pozorované krajině. 
3. Naučit se měřit a využívat měření při řešení jednoduchých problémů v životě. 

Měřením si opatřovat potřebné údaje. 
4. Objevit a pochopit, že svět je možné cíleně zkoumat a poznávat (vědecká 

metoda poznání), a pocítit radost ze samostatného zkoumání a objevování. Rozvíjet 
svou zvídavost a touhu poznávat a rozumět. 

5. Zjistit, že v pozadí pozorovaných jevů lze nacházet zákonitosti, podle nichž 
se dá předpokládat vývoj jevu. 

6. Seznámit se s různými vysvětleními jevů v přírodě a vesmíru. 
7. Umět se pokusit vysvětlit pozorovaný (přírodní) jev a vysvětlení ověřit na 

podobných případech nebo pokusem. Nespoléhat jen na tradici a autoritu, nýbrž 
pozorováním a pokusem se obracet ke skutečnosti jako k rozhodující instanci. 

8. U složitějších jevů pokusem jev modelovat a v cíleně zjednodušených 
podmínkách experimentem najít ověření. 

Příklad: Na modelu soustavy Země - Slunce - Měsíc pozorovat fáze Měsíce 
a porovnat je s pozorováním skutečné oblohy. 
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9. Získat schopnost orientovat se v mapě, v nejběžnějších tabulkách a grafech, 
v přehledech a schématech a umět z nich získat potřebné informace. Celkový obraz 
Země vytvářet jak na základě zkušenosti, tak na základě znalosti map a dalších 
zobrazení. Praktické dovednosti četby map a schémat umět využít při cestování, pro 
geografickou orientaci, při sledování médií, při čtení návodů, v nejrůznějších oborech 
lidské činnosti. 

10. Používat vhodných měřidel, jednotek, orientovat se v základních fyzikálních 
veličinách (délka, hmotnost, čas, rychlost). 

11. Naučit se hledat cestu k nepřímo dostupným informacím (určení hodnoty 
nepřímo měřitelné veličiny). 

Příklad: Změřit výšku stromu podle jeho stínu. 
12. Chápat vztah mezi složením látky a jejími účinky v přírodě, na člověka 

i v chemických procesech. 
13. Poznávat příčiny a následky ničení a ohrožení hlavních místních a globálních 

ekosystémů a spektrum různých cest k řešení tohoto problému. 
14. Pochopit, jak se prvky základního (zjednodušeného) ekosystému (Slunce, 

minerály, rostliny, živočichové, houby) vzájemně potřebují nebo nepotřebují. 
Pochopit roli jednotlivých prvků. Získávat úctu ke všem živým tvorům a porozumět 
jejich místu a úloze ve světovém ekosystému. 

Příklad: Najít ke zvířeti, nebo k rostlině nejbližší vazby (např. predátor a kořist, 
parazitismus vši, symbióza jmelí a stromu). 

l5. Získávat základní orientaci ve výrobních technologiích u běžně užívaných 
výrobků a uvědomovat si, že likvidace odpadů i výrobků, které dosloužily, je třeba 
také chápat jako součást výroby. 

16. Uvědomit si, že se člověk konzumací nepotřebných produktů nebo nadměrnou 
spotřebou, kterou mu vnucuje trh, zvyšuje škody, jež výroba způsobuje životnímu 
prostředí. 

Příklad: Seznámit se s přípravou piva z chmele a sladu, s výrobou utěrky ze lnu, 
výrobou plastového tácku z ropy. Sledovat celý životní příběh produktu. 

17. Uvědomit si, že pro současnost i budoucnost je nebezpečné zasahovat do 
přírody na základě našich dosavadních neúplných poznatků. 

Příklad: Porovnáním středověkých map Českých zemí s dnešními, porovnáním 
osídlovacích a zúrodňovacích postupů ve světě, rozborem veřejných diskusí 
o různých typech elektráren nacházet vztahy mezi příčinami a následky, mezi činiteli 
a nositeli následků. 

18. Učit se kriticky vnímat popisy a výklady světa pocházející z minulosti nebo 
z oblastí nedostupných jako zprostředkovaná svědectví a chápat prognózy 
budoucnosti jako odhady. Uvědomovat si vlivy, které zkreslují spolehlivost informací 
o nedostupných místech nebo dobách (stav dobového poznání přírody, ideologické 
vlivy, záměr sdělujícího, naše neznalost tehdejšího kontextu, rysy lidské povahy, 
mechanické poškození zprávy ap.). 

Příklad: Nad starověkými mapami světa, nad středověkým výklady přírodních 
závislostí (např. v herbáři nebo v alchymistických pojednání), nad Vernovými příběhy 
cestovatelskými i fantastickými si pojmenovat rozdíly v dnešním a tehdejším chápání. 
Nad literaturou nebo filmem sci-fi si uvědomovat, co je pravděpodobné, co je volná 
smyšlenka, kde autor vnáší dnešní hodnotící kritéria ap. 

19. Seznámit se se základními představami a vytvořit si svou představu o vývoji 
lidstva, a to i v jiných než evropských civilizacích. 

Příklad: Četbu cizích (např. indiánských, sumerských, čínských) i domácích 
mytologií porovnávat s antropologickými a přírodovědnými výzkumy ap. 
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20. Poznávat souvislosti přírodních podmínek a civilizačního vývoje (vč. kultury 
a náboženství). 

Příklad: Porovnávat přírodní podmínky, způsoby získávání obživy a vývoj kultury 
a náboženství v oblastech obydlených kočovnými pastevci (Blízký Východ), 
usedlými zemědělci (Egypt) a lovci-sběrači (Indiáni). 

21. Seznámit se s přírodní historií vážící se k místu pobytu, bydliště, školy. 
22. Seznámit se s přírodními podmínkami, s kulturou, geografií, společenskými 

poměry v některých cizích zemích s poměry odlišnými od našich. 
Příklad: Podle svého zájmu nebo dostupných pramenů, nebo podle souvislosti 

s jinými tématy během školy žáci zpracují pro ostatní podrobnou informaci ve formě 
průvodce danou zemí, např. pro rybařícího turistu, pro gurmána, pro milovníka 
umění. 

23. Porozumět tomu, co se odehrává uvnitř jedince; porozumět funkcím vlastního 
mozku a fungování těla: emoce, paměť, vnímání, pozorování, fantazie, vůle, učení; 
růst, pohyb, trávení, množení, zdraví a choroby. Ověřit si jeho reálné možnosti 
a omezení v krátkodobé i dlouhodobé zátěži. 

24. Získávat základní vědomosti o sexuálním životě, rozmnožování, vývoji, 
výchově dětí a o partnerském soužití (vymýcení nevědomosti a pověr). 

25. Získávat návyky a znalosti hygieny nejen osobní, ale také ve společnosti, 
ve veřejných zařízeních. 

Příklad: Průzkum, co všechno a jak často se musí čistit ve škole, ve veřejné 
dopravě, jak se zabraňuje šíření infekcí, jak si počínat s hygienou na cestách, 
v hotelích ap. 

26. Učit se poznávat příznaky nejběžnějších chorob a selhání nebo zranění 
organismu a v jednotlivých případech rozhodnout, je-li třeba vyhledat lékaře nebo 
poskytnout první pomoc. Umět a nebát se ji poskytnout. Získávat přehled o prevenci 
běžných orgánových a infekčních chorob. 

27. Zvykat si věnovat pozornost konstrukční stránce výrobků, staveb, projektů 
jakožto podstatnému faktoru ovlivňujícímu jejich fungování. 

Příklad: Porovnat výrobky stejné funkce, ale různého designu co do praktičnosti, 
pohodlnosti, ceny. Pozorovat účelnost uspořádání přepážek na místní poště, nakreslit 
mapu kroků v naší kuchyni. 

 

F. Společnost 
 
Škola poskytuje žákovi příležitost a pomoc, aby mohl: 
1 . Na základě poznávání a rozumění světu si uvědomit ohrožení světa - odcizení 

lidí ve městech, přelidnění, neschopnost vystát strastiplnou cestu za naplněním cíle 
v přesycené společnosti, silné prostředky k agresi, rozchod s tradicí, ztráta úcty ke 
kráse a velikosti přírody, poddajnost vůči doktrínám. Poznávat a cítit nutnost 
a povinnost úsilí o zachování kulturních hodnot, památek.  

2. Poznáváním a porovnáváním odlišností ras, kultur, náboženství a hospodářství 
směřovat k toleranci, snášenlivosti a lidskosti. Zbavovat se úzce národního nebo úzce 
evropského pohledu na okolní svět (etnocentrismu). 

Příklad: Poznat zvyky a reálie života afrických domorodců, vyrobit a vyzkoušet si 
jejich masky, poznat blíže a sehrát si jeden z jejich životních rituálů a poznat jak 
zábavnost, tak i společenskou smysluplnost jednotlivých úkonů, předmětů, mýtů. 

3. Prohlubovat vnímavost ke svému okolí, ke změnám vztahů v kolektivu i šířeji 
ve společnosti, učit se řešit nebo přispívat k řešení společenských situací kolem sebe. 
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4. Vytvářet si hlubší vědomí o kořenech, tradicích, ze kterých vychází naše 
společnost. Porozumět soudobému způsobu života společnosti. Chápat sebe jako 
následovníka v řadě předků a předka v řadě potomků.  

Příklad: Seznámit se s rodinnou tradicí, s rodokmenem, zkusit rekonstruovat 
způsob života svých předků 

5. Seznámit se s historií místa a s mýty a tradicemi vířícími se k místu pobytu, 
bydliště, školy. 

6. Učit se vnímat současnost jako výsledek minulosti a východisko k budoucnosti. 
Příklad: Srovnat dohodu o dělení Evropy v Jaltě se současnými dohodami mezi 

velmocemi. Hra Diplomacie ze Zapletalovy Velké knihy deskových her. 
7. Orientovat se v dějinách českého státu. Chápat historické události a osobnosti 

také po lidské stránce, jak se týkaly životů konkrétních lidí. 
Příklad: Po seznámení s historickou událostí nebo dobou se zkusit vžít do rolí 

tehdejších lidí na různé společenské úrovni. 
Příklad: Do hloubky poznat jednu z významných osobností České historie, nebo 

prozkoumat jedno z období, jednu z událostí. 
Příklad: Vybádat, jak asi vypadal všední den našeho předka v jednom 

z historických období (Výlety pana Broučka ap.) 
8. Orientovat se v dějinách české kultury. 
Příklad: Poznat význam některé z výrazných osobností České historie pro rozvoj 

národní, evropské i světové kultury, civilizace. 
9. Poznávat význam slavných osobností České historie pro rozvoj národní, 

evropské i světové kultury, civilizace. 
10. Propojovat si časově a místně informace historické, zeměpisné a kulturní jak 

v oblasti významných událostí světového i národního vývoje. 
Příklad: Co se dělo v Rakousku, v Evropě a Číně v době americké války Severu 

proti Jihu. 
11. Učit se kriticky vnímat zprávy o událostech v minulosti jako zprostředkovaná 

svědectví a prognózy budoucnosti jako odhady. Chápat vlivy, které zkreslují 
spolehlivost informací o nedostupných místech nebo dobách (stav dobového poznání 
člověka a společnosti, ideologické vlivy, záměr sdělujícího, naše neznalost tehdejšího 
kontextu, rysy lidské povahy, mechanické poškození zprávy ap.) 

Příklad: Jedinou událost nechat vylíčit několika nezávislými svědky a výpovědi 
porovnat. 

12. Seznámit se se základními představami o vývoji „ lidské společnosti, 
a to i v jiných než evropských civilizacích. 

13. Poznat, jaké společné rysy mají lidé v oblasti chování, emocí, potřeb, práv, 
nadání a tužeb a naučit se oceňovat hodnotu druhých lidí. 

Příklad: Zjistit a porovnat, z čeho se radují populární osobnosti, domorodí 
obyvatelé v Africe, učitelé ... 

14. Reflektovat nejen rozdíl mezi mateřštinou a cizím jazykem v gramatice 
a slovníku, ale také chápat rozdílnost kultur, reálií, zvyků jako rozdíl mezi 
rovnocennými případy. 

Příklad: Odhadovat u psaných i mluvených textů, o který z hlavních jazyků jde. 
Porovnávat rodinné obyčeje u příslušníků ras a nalézat jejich praktický i kulturní 
význam. 

15. Při výuce cizího jazyka se seznámit s kulturou, geografií, společenskými 
poměry v zemích, kde se jazyka užívá. 

16. Umět se vcítit do role svých rodičů, do své budoucí role rodiče a uvědomit si, 
jak souvisí rodinný život s okolím. 
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17. Naučit se prakticky ovládat dovednosti ve společenském styku. Respektovat 
pravidla společenského chování. 

18. Poznat cesty a techniky užitečné pro zapojení se do života školy a společnosti. 
Vstupovat do věcí veřejných. 

Příklad: Vystoupit s žákovskou peticí na zasedání místního zastupitelstva. 
19. Poznat a pochopit zákonitosti společnosti, ve které žiji a řídit se pravidly 

a) mravními, b) právními, c) kulturními. 
20. Uvědomit si, že pro soužití lidí ve skupině (společnosti) existují: 
a) pravidla, kterými se členové společnosti řídí (zvyky, tradice, zvykové - nepsané 

právo, nebo psaný zákon) 
b) prostředky kontroly dodržování pravidel odsuzující a trestající ty, kteří je 

porušují (veřejné mínění, posměch, odsouzení, instituce: soudy, policie, vězenství) 
Příklad: Pokusit se ve třídě zformulovat a odhlasovat pravidla, kterými se řídí 

soužití ve třídě, a zjistit, jaká pravidla jsou žáci ochotni přijmout, jaké sankce třída 
má. 

20. Přesvědčit se, že psané zákony pouze vyjadřují a precizují některá z pravidel 
společnosti, nebo stanovují pravidla pro nové oblasti života (např. počítačové 
pirátství). 

Příklad: Sepsat si, co vše se nesmí u nás doma, u nás ve škole, na ulici, a porovnat 
to s vyhláškou o pravidlech silničního provozu, školním řádem a předpisy vyššími, 
s Občanským zákoníkem a Ústavou. 

21. Vědět, že pravidla, kterými se daná společnost (školní třída) řídí, nejsou dána 
jen tradicí, něčím „daným shora“, ale jsou stále více věcí dohody členů společnosti 
a slouží jim a jejich soužití (prakticky zažít např. při vytváření pravidel soužití 
ve třídě. . .). 

Příklad: Projekt Školní pošta podle B. Badegrubera: Otevřené učení 
ve 28 krocích). 

22. Poznat nezbytnost existence a dodržování pravidel činnosti v malé skupině, při 
hře, ve sportu. 

Příklad: V nejběžnějších týmových sportech (fotbale, volejbalu, turistice, 
v netradičních sportech a hrách) si žáci mohou ověřit, jakou kvalitu má hra, v níž se 
pravidla porušují, nebo dodržují. 

23. Uvědomovat si a ověřit, že nejen dohody psané musejí být dodržovány, ale že 
člověk má zodpovědnost i za to, co pronese ústně. 

Příklad: V častých vyjednáváních kterýchkoliv záležitostí týkajících se žáka nebo 
školy, při přesvědčování místních úředníků nebo sponzorů ke spolupráci na školní 
akci. 

24. Poznávat mechanismy řízení státu, obce, institucí apod., znát přibližně 
pravomoci jednotlivých institucí a umět odhadnout „kam s čím“ (v čí kompetenci je 
můj problém, jeho řešení). 

25. Vyznat se v základních ekonomických a právních záležitostech. 
Příklad: Dokázat vést ekonomiku domácnosti, napsat stížnost, uplatnit reklamaci. 
26. Učit se nést zodpovědnost za provozní a bezpečnostní podmínky práce 

(funkční úprava pracoviště, údržba strojů nebo nástrojů, čistota a úklid), respektovat 
vlivy práce na dobrou pohodu i zdraví vlastní i druhých (prašnost, hlučnost, odpady). 

27. Ujasňovat si svůj postoj v určité situaci tím, že si umí situaci modelovat 
(představit, sehrát). 

28. Vědět, že dnešní vývoj evropské civilizace je jen jedním z možných směrů 
a způsobů vývoje společnosti. Uvědomovat si, že zvyšování produkce a spotřeby 
nemusí být pozitivní změnou, že život generací s vysokou spotřebou není možné 
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považovat za jednoznačně lepší než život generací bez ní. Kvalita života se nedá měřit 
výškou spotřeby. 

Příklad: Odhadnout spotřebu energie a vody za života naší prababičky a porovnat 
to s dneškem. Posoudit, zda dnešní vyšší spotřeba znamená lepší život, nebo v čem 
větší kvalita života spočívá. Posoudit, zda a jak se změnilo soužití ve vlastní rodině po 
koupi auta, televize, nábytku, videa. Porovnat se zážitky z výletu nebo z letního 
pobytu v přírodě. 

29. Poznávat, že hodnoty a cíle uznávané danou společností souvisejí jak 
s prosperitou a pohodlím, tak i s následky ničení a ohrožení hlavních místních 
a globálních ekosystémů. Nacházet spektrum různých cest k řešení tohoto problému. 

Příklad: Vytvořit osobní soupis toho, čeho by žák v životě chtěl dosáhnout, 
porovnat soupisy a zjistit, jaké cíle a požadavky převládají ve třídě, ve škole, v okolí. 
Vytvořit si přehled toho, co z přírodních zdrojů budou lidé k dosažení svých cílů 
potřebovat, jaké následky jejich jednání bude mít v blízkém i vzdáleném okolí, pro 
blízkou i vzdálenou budoucnost. 

 

G. Osobnost 
 
Škola poskytuje žákovi příležitost a pomoc, aby mohl: 
1. Pěstovat v sobě pocit vlastní ceny, osobní důstojnosti ve spojení se sebedůvěrou, 

sebeúctou a sebekontrolou. 
2. Vytvářet si představu o tom, kam v životě patřím, a chtít tento život sdílet 

s ostatními. 
3. Stavět si živou představu o vlastní budoucnosti (osobní profil, rodina, profese 

a společenské zařazení). 
4. Vytvořit si pozitivní vztah k místu, regionu, krajině, kde žijeme, ke kontinentu, 

planetě a celému bytí. 
5. Objevit a pochopit, že přírodu, společnost, kulturu a techniku je možné cíleně 

zkoumat a poznávat (vědecká i umělecká metoda poznání), vysvětlovat a že lze pocítit 
radost ze samostatného zkoumání a objevování. Rozvíjet svou zvídavost a touhu 
poznávat a rozumět svému i odlišnému. 

6. Uvědomovat si svůj osobní vztah k minulosti (zodpovědnost vůči tradici) 
i k budoucnosti (zodpovědnost vůči potomkům, vůči Zemi, vůči trvání kultury). 
Uvědomit si, že můj původ sahá do historie, že lidé v historických dobách byli také 
moji osobní předkové. 

7. Vnímat krajinu jako zdroj estetického zážitku, zaujímat estetický postoj 
k přírodním i kulturním krásám. 

8. Získávat úctu k výtvorům přírody i tvořivým snahám lidí, pociťovat odpor 
k destrukci. 

9. Rozvinout svou schopnost dorozumívat se s ostatními účelně a ohleduplně. 
10. Umět vcítit se do druhého, pomáhat v obtížných situacích; řešit situace 

asertivně, zvládat řešení konfliktu, být schopen spolupráce v týmu. 
11. Učit se zvládat stresové zátěže. 
12. Být připraven překonávat momenty nejistoty a pochybnosti o sobě a dočasný 

pocit nejistoty v mezilidských vztazích a životních situacích. 
13. Zvládat svoje negativní emoce, nepropadat a čelit strachu a panice. 
14. Učit se vyjádřit své city a postoje prostředky adekvátními k účastníkům, situaci 

i záměru projevu. Rozumět takovým prostředkům v projevu druhých. 
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15. Učit se výstižným vyjadřováním (pojmenováním), obhajobou svých názorů 
i postojů v životních situacích poznávat své vlastní postoje a názory, reflektovat je 
a prohlubovat nebo upravovat. 

16. Posilovat svou trpělivost. Nenechat se odrazovat neúspěchem, ale chápat ho 
jako jeden ze stupínků na cestě ke štěstí. 

Příklad: Nasloucháním a vyprávěním příběhů i vysvětlováním, při manuální práci 
i při sběru informací. 

l7. Uvědomovat si závaznost svých slibů, dohod, smluv a závazků, a jak obtížně se 
dá odčinit, když je nedodržíme. 

18. Umět se vcítit do druhého, pomáhat v obtížných situacích. 
19. Umět se vžít do situace a pocitů druhé osoby. Dokázat si představit situaci 

člověka v odlišné zemi, kultuře, době. 
20. Osvojit si zkoumavé pochybování o tvrzeních druhých osob. Umět klást si 

otázky týkající se pozadí událostí, postojů a záměrů mluvčího. 
21. Nebýt lhostejný k negativním změnám, umět se postavit za své stanovisko. 
22. Umět si vytvořit názor na výběr partnera, představu o výchově v rodině, o sobě 

v úloze dítěte, svobodného člověka, rodiče. Přijmout zásadu, že alkoholik a narkoman 
se nikdy nemůže stát dobrým partnerem. 

23. Znát možnosti smysluplného využívání volného času 
24. Rozvíjet citovou stránku své osobnosti (jak skrze literární a další umělecké 

zážitky, tak skrze pěstování citu pro slohové odstíny v řeči a jazyce, pro různé 
umělecké slohy v umění výtvarných i v hudbě), získat osobní vztah ke krásné 
literatuře, k ostatním uměním. 

25. Vedle vnímání a konzumace aktivně spolupracovat a tvořit v těch estetických 
činnostech, pro které mám nadání. 

26. Ujasňovat si osobní vztah k umění. Uvědomovat si mnohotvárnost uměleckých 
druhů a směrů. 

Příklad: Během častých setkání s uměleckými díly i při vlastních pokusech 
tvůrčích si v diskusi uvědomovat podobnosti a rozdíly v působení děl i v jejich stavbě. 

27. Uvědomovat si, že česká a světová hudba, malířství, sochařství, architektura, 
tanec se vyvíjejí, chápat, že tolerování vývojových rozdílů v umění je součást 
obecného kulturního přehledu. 

Příklad: Všímat si, jak starší období často dávají přednost realismu a novější spíš 
abstrakci a jak je tomu u různých kultur a epoch, vnímat rozdíl mezi snahami 
po umělosti, nebo po autentičnosti výrazu, pozorovat rozdíl mezi tendencí k útěšnosti 
a k znepokojivosti v působení uměleckého díla, mezi díly potvrzujícími tradiční 
hodnoty a díly kladoucími otázky a výzvy. 

Příklad: Pokusit se tvořit podle určité umělecké školy (v malířství, sochařství, 
básnictví a výsledky porovnávat s ukázkami skutečných děl dané školy. 

28. Získat základní orientaci v druzích umění a formulovat i opravovat svůj postoj 
k nim. 

Příklad: Zkusit ztvárnit jeden model, předlohu, náladu různými prostředky, 
technikami. 

29. Vytvořit si postoj aktivního čtenářství, tj. vytvářet si potřebu i nástroje 
k hlubšímu vnímání čtených literárních textů. Orientovat se v nejzákladnějších 
rozdílech mezi literárními druhy (citovost a subjektivita lyriky, výpravnost v próze, 
konkrétnost představy při inscenaci dramatu), rozpoznávat nejjednodušší tendence 
vývoje českého, evropského, světového umění, zejm. literatury (realismus a fantazie 
v obsahu i jazyce, zaujatost a nestrannost autora, masovost nebo výlučnost publika 
ap.) 
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30. Naučit se považovat četbu krásné literatury za vítaný zdroj prožitků 
a informací. Uvědomovat si rysy, kterými se čtenářství liší od televizního diváctví. 

Příklad: Porovnat, jak žáci porozuměli televiznímu pořadu, jak si představují 
prostředí a charaktery, které společně sledovali v televizním seriálu, s porozuměním 
a představami nad literárním vyprávěním a popisem. Navrhnout, které prostředky 
literárního vyprávění musejí být opuštěny při zfilmování. 

Příklad: Z literatury odborné (příruček, pravidel, slovníků, učebnic) získávat 
informace věcné, z četby literární zprostředkované informace o minulosti a o cizích 
osudech a prostředích. 

31. Prohloubit své estetické cítění prostřednictvím literatury, dramatického, 
filmového umění. Učit se reflektovaně vžívat do situací, postav, příhod literárních 
příběhů, konfrontovat své postoje a hodnoty s literárním nebo jiným uměleckým 
dílem. Chápat estetický zážitek jako prostředek k obohacení svého pohledu na sebe 
i na svět, k obohacení svého života. 

32. Učit se vnímat výstižnost a krásu ve způsobu vyjádření (zejm. v mateřštině), 
uvědomovat si propracovanost při využívání jazykových prostředků v literárním díle, 
v odborném textu. 

33. Rozvinout potřebu kulturního vyžití. Učit se číst knihy pro zábavu i pro 
vzdělání, stavět čtenářský zážitek na přední místo mezi zážitky. 

34. Chápat, že hodnota literatury a ostatních umění není ani jen v popisu 
skutečnosti, ani jen v napětí a citu, ale ve všem dohromady. 

35. Získávat základní technické dovednosti k samostatné tvůrčí činnosti v rámci 
svého nadání (základy zpěvu, hry na jednoduchý hudební nástroj, umět přiměřeně 
kreslit, pracovat s barvami a hlínou). 

36. Najít, který hudební nástroj je žákovu cítění a dovednostem nejbližší, a získat 
zkušenost s poslechem i s hraním na něj. Rozvíjet své zvláštní vlohy a uplatňovat je. 

Příklad: Žáci mají ve škole možnost při základních výtvarných nebo hudebních 
činnostech shledat v sobě své nadání nebo zájem a najít s pomocí učitele blízkou ZUŠ 
nebo kroužek či učitele k pěstování svých vloh. To, co umějí, mohou často předvést 
při školních slavnostech nebo i během vyučování pro radost druhým. 

37. Poznat fungování svého těla a jeho reálné možnosti v krátkodobé i dlouhodobé 
zátěži, rozvíjet vrozenou obratnost 

38. Vytvořit si takovou hodnotovou stupnici, ve které je zdraví na jednom 
z prvních míst.  

39. Udržet si přirozenou touhu po pohybu, získat návyk pravidelné tělesné 
činnosti. Získat trvalý zájem o sportování v dalším životě („V zdravém těle zdravý 
duch“). 

40. Získávat nebo upevňovat si fyzickou kondici, též jako podmínku k dobrému 
výkonu intelektu. Ovládat základy techniky nejběžnějších sportů (fotbal, volejbal, 
plavání, lyžování, turistika), setkat se s netradičními sporty a hrami. 

41. Osvojit si soubor pohybových dovedností a návyků potřebných v denním 
životě (běh, skok, hod, šplh, plavání, osobní obrana) s preferencí těch, které 
maximálně rozvíjejí pohybové vlastnosti (obratnost, rychlost, sílu, vytrvalost) 
za účelem ozdravným, výkonnostním, uměleckým nebo rekreačním. 

42. Umět plavat. 
43. Uvědomit si, že ke sportování je třeba vést i vlastní děti v budoucí rodině, 

získat k provozování takového sportování a k výchově svých potomků potřebné 
dovednosti. 

44. Získat základní vědomosti o vlastním těle, sexuálním životě, rozmnožování, 
vývoji, výchově dětí a o partnerském soužití (vymýcení nevědomosti a pověr). 
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45. Naučit se pečovat o své zdraví. 
46. Získat představu o zdravém životním stylu i o aktivitách, návycích 

a závislostech , které zdraví poškozují. Umět si konkrétně představit účinky kouření, 
alkoholismu, užívání drog a zneužívání léčiv. Umět odmítnout, být připraven 
nepodlehnout nabídce, nátlaku. 

47. Vědět o sexuálním zneužívání, umět se chránit. 
48. Upevňovat a rozšiřovat své návyky a znalosti hygieny. 
49. Umět poskytnout první pomoc a přivolat lékaře. 
50. Učit se poznávat příznaky nejběžnějších chorob a v jednotlivých případech 

rozhodnout, je-li třeba vyhledat lékaře. Žáci by měli být vedeni k poučené prevenci 
běžných orgánových a infekčních chorob. 

51. Osvojit si základní manuální dovednosti a zručnost při řemeslných, domácích 
a zemědělských pracích a v údržbě jednoduchých technických zařízení. 

52. Učit se vést záznam o práci, udržovat své pracovní místo ve funkčním pořádku, 
po skončení pracoviště vyčistit, uklidit. 

53. Učit se zhodnotit míru nebezpečnosti situace a vědomě se řídit pravidly 
bezpečnosti práce. 

54. Rozvíjet schopnost uvádět své produkty do úhledné podoby a funkčního tvaru. 
 

H. Matematika 
 
Škola poskytuje žákovi příležitost a pomoc, aby mohl: 
1. Aplikovat matematické myšlení a postupy na běžné problémy. Rozvíjet 

matematické myšlení, naučit se měřit. 
2. Používat matematických postupů ke zkoumání jevů a k vytváření domněnek. 
3. Naučit se rozvíjet své logické a systematické myšlení a používat je nejen 

v matematickém kontextu. 
4. Hledat a vybírat vhodnou metodu řešení, zkontrolovat srovnáním dosaženého 

a očekávaného či odhadnutého výsledku a kriticky reagovat na použití nevhodné 
metody. 

5. Rozvíjet používání intuice a odhadu. Své odhady umět kontrolovat přesným 
výpočtem, měřením, náčrtkem. 

6. Pochopit, že úlohy nemusejí mít vždy jen jedno nebo vůbec nějaké řešení. 
Příklad: Zadávat nejednoznačné nebo neřešitelné úlohy. 
7. Umět využívat různých druhů vyjádření (graf, schéma, tabulka, popis). 
8. Umět vystihnout závěry z daného hlediska nejdůležitější. 
9. Naučit se hledat cestu k nepřímo dostupným informacím (určení hodnoty 

nepřímo měřitelné veličiny). 
l0. Umět třídit, kombinovat, porovnávat, též s pomocí grafu, náčrtku. 
11. Získat zběhlost při používání informací v matematických souvislostech, např. - 

najít potřebnou informaci, např. v tabulkách nebo pomocí počítače, utřídit informace 
a dát jim systém a řád, 

- vyhledávat a používat postupy a návody v příručkách, časopisech, učebnicích. 
12. Na základě získaných poznatků a dovedností interpretovat psanou formu 

matematiky. 
13. Používat mateřštinu a matematický aparát k vyjadřování matematických úvah, 

postupů a závěrů (výsledků). 
14. Získat znalosti, dovednosti a rozvíjet schopnosti v základech: 
- numeriky (znalost čísel a početních operací a jejich ovládnutí), 
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- měření (stanovení míry, velikosti pomocí čísel a jednotek), 
- geometrie (zkoumání a popis útvarů a jejich vlastností v rovině a prostoru; jejich 

konstruování), 
- algebry (zevšeobecňování a práce s abstraktními kategoriemi), 
- statistiky (práce s větším počtem údajů, jejich rozdělování do skupin – kategorií – 

a zkoumání vlastností těchto skupin). 
 

4. kapitola 
FUNGOVÁNÍ STANDARDŮ VE ŠKOLE 

 
Standardy jako regulátor vyučování a vzdělávání 

 
Tato kapitola se zabývá tím, jak standardy ve škole fungují, co ovlivňují, jak jsou 

přijímány a jaký je vztah mezí cílovými standardy a hodnocením. 
 
(V odpovědi na otázku, co vše se za vzdělávací standard v české společnosti 

považuje, odkazujeme čtenáře na uvedenou knížku Vl. Spilkové a kol. „Standardy na 
1. stupni ZŠ očima PAU“, s. 9-11) 

 
V zásadě lze lišit mezi 
1. standardy, kterými je vytyčováno, co ze školní docházky (obvykle 

v jednotlivých předmětech) si žák má odnést, v nich pak lze lišit znalosti 
od dovedností (přičemž pod tyto termíny obvykle nezahrnujeme intelektové ani 
postojové zdatnosti vyššího řádu (porozumění, analytické myšlení, estetické vnímání 
ap.), 

2. standardy jako cíle vzdělávání během školní docházky. 
K bodu (2) je třeba dodat, že cíle mohou být formulovány jako 
2.1 cíle žákovy, nebo jako 
2.2 cíle školního vyučování. 
Mezi standardy typu 2.1 a 2.2 je podstatný rozdíl v tom, jak regulují kvalitu 

školního vyučování. Cíle vytyčené (ideálnímu) žákovi (2.1) nevypovídají nic o tom, 
co dělá škola, která jej vzdělává, kromě toho, že jej má k cílům vést. Cíle vytčené pro 
školu (2.2) regulují vyučování příměji, třebaže ani ony nepředepisují škole konkrétní 
metody, učivo ani programy. Určují však, že škola má učinit dostatečně rozrůzněnou 
nabídku vzdělávacích situací, obsahů, metod, cílů, a stanovují, kterých oblastí 
vzdělávání se nabídka musí dotknout, 

3. Naše snaha se z důvodů pracovních také nejprve orientovala na vymezení toho, 
co ve škole dělá a dosahuje žák. Vycházeli jsme z toho, jaké vyučování autoři-učitelé 
z praxe znají a provozují. Vlastním smyslem vymezení standardů osvobozených od 
úlohy hodnotit žáka však je regulovat činnost školy a vzdělavatele, a nikoli přímo 
procesy v žákově hlavě a srdci, natož výsledky těchto procesů. Zlepšit školství 
znamená hlavně zlepšit vyučování co do smyslu, atmosféry i obsahu. To bude záležet 
nejvíce na učitelích. Proto bylo nutné zavést do zpracování hledisko „Co má škola 
žákovi v dané oblasti vzdělávání nabízet“. 
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Jak standardy ve škole fungují 
 
1. Standardy všech druhů, jsou-li stanoveny vyšším orgánem než školou samou, 

mají za úkol regulovat to, co se ve škole děje, s ohledem na celkovou situaci ve 
vzdělávání. Některé druhy, jako standardy obsahující témata a obsahové prvky učiva 
mají regulovat to, o čem se mluví a jedná přímo ve třídě: standardy učivové regulují 
obsah výuky, to, o čem učitel s žáky pojednává. Standardy cílové ovlivňují naopak 
rozhodování při přípravě kurikula školy a vyučovacího „předmětu“ nebo projektu 
a při sestavování výukového programu jednotlivého učitele. Co si vybere a jak tomu 
bude vyučovat, to cílové standardy určovat nechtějí, třebaže je možné při zavádění 
standardů uvádět vhodné příklady toho, jak asi bude výuka směřující k standardům 
vypadat. 

2. Cílovými standardy je účinněji než měřením znalostí žáků možné zajišťovat 
„prostupnost“ škol, neboť taková prostupnost je fakticky realizovatelná, kdežto 
prostupnost založená na totožném učivu nikdy splněna být nemohla - každý žák si 
stejně nepamatoval totéž. 

3. Učitel, který se chystá připravovat výuku nebo celoroční program nebo profil 
školy, musí mít cílové standardy na paměti, musí je brát v potaz nad každou položkou 
své práce. Tyto ohledy se v našem pojetí musejí a smějí týkat jen a jen toho, kam 
učitel se žákem míří, nikoli konkrétně toho, jakými způsoby, jakými příklady nebo na 
jakém materiálu, s jakým učivem se ve třídě pracuje. (Jen některé nemnohé položky 
učiva, jež známe z dosavadních „osnov“, mohou být zařazeny do standardů - budou to 
ony, které jsou samy sobě cílem: např. „vědět, kolik asi obyvatel má Česká 
republika“. U nich však vždy znovu budeme pochybovat a přinášet důkazy o tom, zda 
opravdu mají - dosud - patřit mezi závazné cíle.) 

4. Vytýčením cílových standardů chceme prosadit, aby ve vyučování byl vždy pro 
všechny dost zřetelně přítomen smysl práce a smysl žákovy i učitelovy přítomnosti ve 
škole a aby to byl smysl dostatečně životný, zřetelně související s běžným nebo 
budoucím životem žáka, a aby to proto byl smysl pro žáka snadno přijatelný. 

 
Proč je regulace vzdělávání pomocí cílových standardů vyučování 
výhodná? 

 
Vzdělavatel i žák potřebují mít pro svou činnost vytyčeny takové cíle 

z následujících důvodů: 
1. aby učitel ani žák při vyučování nikdy neztráceli z horizontu raison ďetre všech 

činností a témat, 
2. aby škola přesně věděla, proč sestavuje svůj program, své kurikulum a rozvrh 

zcela určitým způsobem (např. proč respektuje pětačtyřicetiminutové lekce, proč 
nevyučuje v projektech, nýbrž v předmětech, nebo naopak, proč ruší hranice mezi 
třídami a předměty, proč vypouští určité učivo a zařazuje jiné, proč volí svůj typ 
hodnocení žáků atd.), dále 

3. aby rodiče a daňoví poplatníci věděli, o co učitelům a tvůrcům učebnic i osnov 
(kurikula) jde v práci s jejich dětmi, případně aby se vyšší orgány (inspekce, 
ministerstvo) mohly seznámit s koncepcí školy a porovnávat takto zjištěné záměry 
s pozorovanými prostředky a zjištěnými výsledky vyučování. 

Na tyto potřeby dávají nejpřímější odpověď právě cílové standardy vyučování, 
protože pojmenovávají spíše procesy vedoucí k výsledkům, než výsledky samy. 
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Jaký je vztah mezi cílovými standardy a hodnocením? 
 
Vytyčením cílových standardů nepomáháme učiteli ani inspektorovi k tomu, aby 

posoudil úspěšnost žáka nebo učitele a školy. Měřítka posuzování a hodnocení školy 
a žáka musejí být vypracována jako oddělená, další část školské dokumentace, a to 
proto, aby se měřítka sama nestávala konečnými cíli vyučování, jak to známe z našich 
škol. V závěru této publikace uvádíme jako příklad řešení a formulace standardů 
a měřítek hodnocení, které vyvinula do září 1994 skupina učitelů a školských 
administrátorů v Salt Lake City ve státě Utah v USA. V komentáři k jejich práci se 
snažíme vyjasnit rozdíl mezi standardy evaluačními a cílovými. 

 
Které složky vzdělávacího procesu mohou být podle standardů 
hodnoceny? 

 
Standardy mohou být prostředkem kontroly a hodnocení jen na velmi obecné 

rovině: 
1. Nejobecněji podle nich lze posuzovat, jak daleko národ dospěl v myšlení 

o vzdělanosti a o jejím nabývání (zda si jasnými slovy dovede cíle vzdělanosti 
vymezit). 

2. Z hlediska cílových standardů vyučování pak lze posuzovat programy nebo 
projekty jednotlivých škol, zda a jak dalece zapadají do obecně přijaté představy toho, 
oč ve vzdělávání jde. Nebudeme pak ochotni považovat za dokonalé ani za moderní 
takové školství nebo školu, které zapomenou při vytyčení svých standardů např. na to, 
že škola má navozovat i takové situace, ve kterých se utváří zdatnost vyrovnávat se 
i s neřešitelnými situacemi. Nebudeme chtít považovat za dobrou všeobecnou školu 
tu, která zapomene ve svých programech na to, že společnost si musí pečlivě 
vychovávat vedle budoucích zaměstnanců také budoucí zaměstnavatele a vůdce a že 
obě tyto stránky má pěstovat v každém ze žáků. 

3. Právě proto, že dnešní kontrola na nižší úrovni (inspekce, hospitace, návštěva 
rodičů) nemůže pro svou krátkost postihnout skutečný průběh vzdělávání ve třídě, 
soustřeďuje se tradičně na zjišťování okamžitých vědomostí u žáka. Kontrolují se 
a posuzují tedy dosud hlavně prvoplánové, obvykle jen povrchové výsledky 
vyučování jakožto následky, které si vyučování vytklo a které zanechalo na žácích. – 
Očekává se jednotná reakce různých žáků na týž podnět – očekává se totožný 
výsledek, jen v různém stupni dokonalosti. 

4. Při stanovení závazných cílových standardů, jaké navrhuje náš tým, by kontrolor 
– inspektor, ředitel, hospitující kolega, navštěvující – rodič žáka – pro své posouzení 
kvality vyučování používal jiných – kritérií než cílových standardů – totiž standardů 
evaluačních. Podle „cílových standardů by posuzoval, zda učivo a metody zařazené 
do výuky mohou směřovat k cíli, který si učitel se žáky vytkli, zda učitel a jeho 
program vytváří dostatečné a vhodné spektrum příležitostí pro rozvoj žákových 
zdatnosti. Učitel pak musí být schopen vyložit, jakými cestami žáky k cílům přivádí. 
Podle cílových standardů se tedy kontrolují hlavně podmínky vyučovacího procesu. 

5. Stanovení cílových standardů jako závazného regulátoru kvality vzdělávání 
ovšem bude znamenat, že se kontrola a regulace vzdělávání ze strany státu nespokojí 
právě jen s okamžitými, snadno a „jednoznačně“ měřitelnými výsledky, ale že bude 
sledovat skutečnou efektivnost vzdělávání – zda totiž jsou ve školských programech 
obsaženy předpoklady k tomu, aby se během nich utvářely trvalé a pevně zabudované 
zdatnosti žáků v oblasti komplexních myšlenkových postupů, mravních postojů, 
přístupů k problémům a k práci, při řešení situací a úkolů, prožívání. 
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6. Takové posuzování ovšem nebude nijak lehké ani jednoznačné. Jak se pozná, že 
vzdělávací program je schopen naplňovat vytčené cíle? To se bude upřesňovat teprve 
praxí a průběžnými úpravami cílů i způsobů vyhodnocování. Navíc není pochyb 
o tom, že většina učitelů i inspektorů a dalších partnerů vzdělávání se bude po delší 
čas takovému chápání kvality škol a jejího vyhodnocování teprve učit. 

7. Proto nebude možné, aby hodnocení bylo provázeno nějakými okamžitými 
a jednorázově působícími sankcemi. Naopak by mělo sloužit k diagnostikování 
kvality škol pro to, aby jim mohla být poskytována odborná pomoc. 

 

5. kapitola 
VÝCHODISKA NÁVRHU, A KRITIKA 

DOSAVADNÍCH PŘÍSTUPŮ 
 

Na co navazujeme 
 
Tato kapitola ukazuje, jakým postupem tým pracoval na zjišťování, vymezení 

a formulaci cílových standardů. Chceme poskytnout dalším zpracovatelům standardů 
obraz o tom, jaké překážky v myšlení o vzdělávání jsme v sobě samých i v dnešním 
myšlení o vzdělávání museli překonávat. Zpřístupněním své metody také dáváme 
vysvětlení případných nedostatků, které budou v naší práci shledány. 

1. Naše práce navazuje na projekt vypracovaný skupinou NEMES v rámci 
smlouvy s MŠMT na projekt Standardy na 1. stupni základní školy. Podobně jako 
autoři oné práce (Vl. Spilková a kolektiv učitelů) jsme byli postaveni před úkol zcela 
nově, „na zelené louce“ vytvářet pro České podmínky soubor obecně přijatelných 
představ, které by umožnily vzdělavatelům, žákům i veřejnosti vně školy chápat, 
promýšlet a prodiskutovávat úkoly vzdělávání a školy. 

2. Na rozdíl od předchozího úkolu mohl náš tým čerpat jednak právě z jejich 
publikované práce Standardy na 1. stupni základních škol očima PAU, edice NEMES, 
sv. 1, Strom, Praha 1994 (vyšla v únoru, přibližně v době, kdy náš tým byl v polovině 
své práce), jednak z probíhajících diskusí nad přípravou ministeriálního návrhu 
standardů a kmenového učiva. Členové týmu však nebyli členy ministeriálních komisí 
a o jejich práci věděli spíše jen z tisku. Naše východiska se také lišila od přístupů, 
které postupně zaujímalo Ministerstvo školství. Náš návrh Standardů jsme 
dokončovali poté, co MŠMT otisklo v Učitelských novinách svůj návrh „Cílové 
standardy a kmenové učivo pro základní vzdělávání“ (Učitelské noviny, 1994, č. 31, 
11-23, z 6.9.1994). Nepracovali jsme však ani v závěsu na tomto návrhu, ani 
v polemice s ním, protože naše pojetí bylo již hotové, navíc se nám ministeriální 
přístup zdál nedostatečně promyšlený a nejednotný, přestože některé formulace v něm 
se již přibližují reformnějšímu pojetí vzdělávání. 

 
Kritika ministeriálního návrhu standardů ze září 1994 

1. Smyslem standardů, jaké si mnozí učitelé opravdu přejí, je to, aby dávaly 
učitelům nebo autorům učebnic jistotu, že na nic důležitého ve vzdělávání 
nezapomněli. Ten, kdo by chtěl skrze jedny standardy regulovat jak prostupnost škol, 
tak obsah vyučování, ale i hodnocení žáků, sepíše nanejvýš jen nové přehuštěné 
osnovy –a to se stalo v ministeriálním návrhu standardů a kmenového učiva. Přílišná 
zaručenost a povinnost v tom, co má škola naučit, vedla k socialistickým přeplněným 
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osnovám, přílišná snaha o porovnávání naprosto individuálních dětí vede k tomu, že 
vzdělávání je degradováno na memorování ke zkouškám. 

2. Co proti negativním důsledkům jednotnosti osnov a škol dělá nový návrh 
standardů? Nic použitelného. Proplétá jenom názvy výsledků vzdělávání s popisem 
činností žáka na cestě k výsledkům (v odd. Cílový standard základního vzdělávání), 
pojmenovává cíle školy ve stejné rubrice jako prostředky, jimiž se k cílům spěje 
(v odd. Kmenové učivo a cíle předmětů). 

3. Ministeriální návrh standardů směšuje cíle a prostředky. To svědčí 
o neujasněnosti pojetí. Uvnitř kmenového učiva jsou formulovány cíle předmětů, 
přestože obecné cílové formulace jsou zároveň užity v odd. 2. Cílový standard 
základního vzdělávání. (Termín „cílový standard“ považujeme za ústupek před 
tlakem reformních proudů. Jde však jen slovní hru, neboť formulace zprvu říkají, co 
má dělat škola: „poskytnout všem žákům základy vzdělanosti“, „zprostředkuje (škola) 
jim ucelený pohled na svět“, „podněcuje rozvoj jejich osobnosti“, později však 
přecházejí k vypsání toho, co činí žák: „si osvojuje s porozuměním“, „chápe... 
dovede...je schopen“). V odstavcích „Vzdělávací cíle předmětu“ v jednotlivých 
soupisech kmenového učiva často není jasné, zda činnost dělá žák, nebo ji má mít na 
starosti škola: „osvojení“, „seznámení“ „utváření“. Jindy jsou cíle vyjádřeny 
v infinitivech jako „vybavit dítě", „učit se rozumět“, „ovládat“, „soustavně si 
od útlého dětství uvědomovat“, z nichž sice bývá patrné, kdo má co na starost, 
ale různost vykonavatelů činností zase svědčí o tom, že koncepce standardu není 
dostatečně promyšlená. Nejde o hříčky: standard je druh normy a u té musí být 
předem jasné, pro koho platí. 

Standardy jsou objasňovány v textu návrhu jako základní tendence vzdělávání, je 
řečeno, že nejsou uvedeny taxativně, tedy že jejich výčet není úplný a povinný. Obsah 
vyučování je popsán jako nástroj, což je nám velmi blízké: učitel sám si vybere, 
o čem bude dětem povídat, aby jim vytvořil prostor k rozvoji duše a těla. Je však třeba 
ujasnit, proč by pak takové položky „kmenového učiva“ měly ve své nezávaznosti být 
„povinnou částí vzdělávacích programů" . (Ledaže by to znamenalo, že programy 
musejí nějaké učivo a cíle vymezovat a že navržený soupis je jen inspirujícím 
příkladem.) Proč by měly nástroje a neúplné výčty být povinné nebo i stanoveny 
zákonem, případně jak by mohl soubor tak nezávazně a nástrojově vymezených 
položek být používán k něčemu tak regulativnímu, jako by byla zamýšlená akreditace 
vzdělávacích programů? Zcela nepochopitelné se zdá, proč nástrojově chápané učivo 
má „vyjadřovat závaznost vzdělávací nabídky vůči subjektům vzdělávání“, rozuměj 
že škola musí žákům toto učivo povinně dodat: taková koncepce vyučování by zcela 
mimo proklamované cíle diktovala učiteli metody výuky! Další podstatná výhrada: 
návrh opět vymezuje tradiční vyučovací předměty, přestože právě vymezením 
standardů by povinné dělení výuky do předmětů mělo být odkázáno do sféry nástrojů 
– je to jen jeden (navyklý) způsob uspořádání výuky. 

5. Lze vítat, že standardy navržené Ministerstvem si nečiní nárok alespoň 
na členění cílů a učiva do ročníků, z formulací návrhu však není jisté, zda navazující 
představy „funkčního zpracování učebních osnov“ nebo „konkrétních učebních plánu 
budou nebo nebudou Ministerstvem stanovovány jednotně a závazně. 

 
Proč České školství vytyčení cílových standardů potřebuje 

 
1. Ve státech, které do moderní doby plné duchovních i technologických převratů 

vstoupily jako stabilní společnost s nepřerušovanou kulturní tradicí, je možná dnes 
důležitější sledovat změny v obsahu učiva (aby žáci byli připraveni na 21. století) než 
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formulovat cíle vzdělávání. (Ani tam to však není jisté – v USA jde o zvýšení 
náročnosti, ale hlavně ve smyslu „intelektových zdatností vyššího řádu“.) U nás však 
po politických a hlavně ideologických násilnostech je obecné chápání vzdělanosti 
a podílu školy na jejím šíření znejistěno. 

2. (Dokladem toho mohou být odpovědi členů našeho týmu na otázku „Které jsou 
hlavní cíle školy na 2. stupni? “ Jednoznačná preference mravní výchovy ukazuje, že 
učitelé cítí odpovědnost za nápravu obecných mravů, avšak zároveň se tím projevuje, 
že podíl školy na utváření vzdělanosti může být chápán účelově jednostranně: Jako by 
škola měla napravovat bolestivé, avšak jen částečné výpadky v národní vzdělanosti, 
místo co by byla místem, kde se sto let udržuje vyrovnaná koncepce vzdělání jako 
rovnováhy rozumu, vůle a citu, individua a společnosti.) 

3. Pokud se vzdělávání a konkrétní škola soustředí jako doposud na snadno 
zkontrolovatelné vědomosti žáků, na obsah učiva, může naměřit opravdu dobré 
výsledky, ale skutečné životní výkony žáků mimo skleníkové školní prostředí 
zůstanou nedostačující. 

4. Stanou-li se cílem vzdělávání naopak právě ty zdatnosti, které žákovi umožňují 
aplikovat poznané vhodným způsobem ve správně rozpoznané nebo odhadnuté 
životní situaci, bude možné vybavit žáky pro život tak, aby překonávali neznalosti 
a nové překážky, třebaže jejich vědomosti nebudou možná dosahovat objemů, které 
požaduje škola tradiční. 

5. Tím, že skrze cílové standardy vrátíme každému tématu učiva a každé školní 
úloze jejich lidský rozměr, chceme omezit množství žáků, kteří brzy ztrácejí 
o vzdělávání zájem nejen vzhledem k svému rodinnému zázemí nebo osobním 
dispozicím, ale také kvůli odtrženosti a nezáživnosti školní práce. 

 
Jak jsme k cílovým standardům vyučování dospěli? (dotazníky pro 
učitele) 

 
1. DOTAZNÍK UČITELŮM NA DRUHÉM STUPNI 
 
Chceme, abychom (i) v budoucnu měli svobodu při hledání své nejlepší cesty 

ke vzdělání? Chceme, aby to, co nám má nový zákon o škole předepisovat, navrhoval 
někdo jiný než učitelé nebo rodiče? 

Abychom svým názorem mohli obohatit diskusi, která bude zákonům předcházet, 
a abychom svůj názor mohli prosazovat vůči cizím představám, které nám třeba 
nebudou vyhovovat, musíme zformulovat svou představu, o čem vlastně je druhý 
stupeň základní školy, s čím se mají při vzdělávání setkat děti ve věku asi mezi deseti 
a patnácti lety a k čemu chceme ve vyučování směřovat, aby to mělo smysl a těšilo to 
nás i žáky. 

Zkusme proto najít učitele, kteří chtějí a umějí hlouběji zapřemýšlet o svém 
předmětu a o druhém stupni vzdělávání – tedy o tom, co bychom měli dítěti ve škole 
nabízet, než skončí svá povinná léta vzdělávání. 

Vedení PAU a NEMES mě požádalo, abych zkusil sestavit tým z šikovných 
učitelů, kteří by ze zkušenosti i z vlastních představ o dobré škole vytvořili koncepci 
toho, o čem je škola mezi pátou a devátou třídou. 

Nebudeme tomu říkat ani minima, ani standardy, ani (základní) učivo, ani obsahy, 
protože za těmihle slovy už jsou různé hotové představy. 

Pracovali bychom takhle: 1. z Vašich odpovědí na dotazník na druhé straně listu 
sestavím výtah názorů a fakt; 2. požádám některé z Vás, aby se stali členy týmu; 
3. jim pošlu plán práce, ve kterém vysvětlím, jak budeme hledat a promýšlet cíle 
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svého předmětu i cíle školy na druhém stupni vůbec; 4. potom členové týmu 
vypracují svůj návrh toho, k čemu má vyučování (v předmětech nebo blocích atp.) 
i celá škola mířit; 5. návrhy skloubím do dvou nebo jednoho výsledného znění, 
společně nad ním znova podiskutujeme, opravíme... Tak by mohl vzniknout text, 
který můžeme předložit veřejnosti i poslancům jako jednu koncepci vzdělávání na 
druhém stupni. 

 
Zkuste, prosím, všichni vyplnit dotazník na druhé straně listu! 
 
Prosím Vás tedy snažně, abyste nemysleli na existující osnovy a koncepce, ale 

abyste se všichni zahloubali do toho, co Vy sami víte a co ve škole chcete dělat, 
a odpověděli na otázky co nejpřesněji. Prosím pečlivě označujte listy a odpovědi 
písmeny nebo čísly podle otázek. 

Děkuji Vám za ochotu - děláme to pro děti a pro sebe! 
 
Vaše jméno, adresa, adresa školy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A. Kterou aprobaci máte? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Učíte některý z předmětů radši? 

A.      (ne)      radši 
Zakroužkujte nebo doplňte 
 
B. Myslíte, že: (1) jsou hlavním cílem ve škole schopnosti žáka a že jim 

dovednosti a znalosti mají sloužit, anebo že: (2) žák potřebuje znalosti, schopnosti 
i dovednosti stejně a teprve v životě se u každého osobně ukáže, co potřebuje víc, 
a škola proto má o všechny tři pečovat stejně; 

nebo: (3) co jiného je hlavním cílem vzdělávání? 
(Příklad: schopnost v přírodních vědách -užívat pojmy, poznatky a dovednosti 

v jednoduchých otázkách a v návrzích pokusů, které by na ně dávaly odpověď; dovednost – 
používat měřící nástroje a přístroje vhodné pro kvalifikaci proměnných s určitým stupněm 
přesnosti (pravítko, teploměr, siloměr). 

B.      (1)      (2)      (3): 
Pokud můžete podat bližší vysvětlení nebo jiný názor, vypište ho na samostatný 

list s označením B. 
 
C. Jsou ve vašich předmětech i nějaké znalosti a dovednosti konečným cílem samy 

o sobě? 
C.      ano      ne 

Pokud ano, vypište je na samostatný list s označením C. 
 
D. Mají být ve školství přesně stanovená (1) témata, o kterých se žáci mají učit, 

nebo má být stanoveno, (2) o jaké schopnosti má učitel se žákem usilovat, anebo 
(3) nemá být centrálně stanoveno nic? 

D.       (1)      (2)      (3) 
 
E. Pomohlo by Vám osobně při vyučování, kdyby byla (1) lépe než dosud 

vymezena témata učiva, anebo (2) stanoveno, k jakým schopnostem žáka máte mířit, 
a látka ponechána na Vaší vůli? 

Ea.      (1)      (2) 
Pokud (2), zkusili jste tak připravovat výuku? 

Eb.       ano      ne 
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F. Napište na samostatný list s označením F, která jsou podle Vás (1) nejdůležitější 

témata v těch předmětech, které umíte učit; (2) nejdůležitější schopnosti, kterých má 
žák nabýt ve vašich předmětech. 

 
G. Vypište na samostatný list s označením G všechno, co podle Vás dnešní škola 

na druhém stupni ve vašem předmětu (předmětech): 
(G1) neučí vůbec, ale měla by 
(G2) učí špatně 
(G3) a proč tomu tak je. 
 
H. Vypište na samostatný list s označením H ta témata a ty činnosti, které ve 

Vašich předmětech 
(H1) mají Žáci nejradši 
(H2) nejvíc nenávidí. 
Pokud Vaši žáci mají rádi všecko, napište aspoň ukázku, jak jste dosáhli obliby 

u témat nebo úkolů dříve neoblíbených. 
 
I. Vypište na samostatný list s označením I, co všeobecně (i mimo Vaši aprobaci) 

by škola na DS neměla dělat? (Nejen témata, ale i metody nebo účinky.) 
 
J. Když jste si to promysleli, chcete být členy našeho týmu? 

J.      chci      nechci 
 
K. Chcete dostat text pracovního plánu, který pošlu zájemcům, i když jste se nyní 

nepřihlásili, abyste se ještě mohli rozhodnout, zda budete s námi spolupracovat? 
K.      ano      ne 

(Kdyby Váš podpis měl ovlivnit Vaše odpovědi, radši odešlete dotazník anonymně 
než vůbec ne! Jenom nevím, jak Vás pak poprosím o spolupráci.) 

 
Děkuji Vám. 
 
2. DOTAZNÍK PRO TÝM CÍLOVÝCH STANDARDŮ 
 
Náš plán postupu:  
 
1. Jak se budeme domlouvat 
Až mi od Vás 2. dotazník vyplněný dojde, pošlu Vám 3. dotazník, až mi ho vrátíte, 

shrnu výsledky a pokusím se nad soupisem schopností a nabytých znalostí 
i dovedností, který z 2. a 3. dotazníku získáme, navrhnout formulaci STANDARDU. 
Takový polotovar si pak zase rozešleme, abyste jej opravovali a domýšleli, a nakonec 
to uzavřeme. Asi se budeme chtít mezitím občas sejít, ale to poznáme podle věci 
samé. 

 
2. PŘEČTĚTE SI prosím následující VÝKLAD „ad 2.“ o tom, jak budeme 

uvažovat. 
(Použiju různé příklady z různých oborů: často asi chybně! Odborníci, promiňte mi 

to: jde nám nyní jen o to, jak budeme uvažovat, nikoliv o čem. Omlouvám se, jestli 
někdy budu polopatistický pod Vaši úroveň - ale jde o to, mít jasné přístupy k věci. 
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3. Potom prosím vyplníte během jednoho měsíce (do 5. 4. 94) 1. i 2. dotazník 
a pošlete mi ho. Bude postupně potřeba promyslet celý svůj vyučovací předmět – ve 
všech ročnících a tematických oblastech. NEMES nám zaplatí poštovné a také 
cestovní výdaje, až se budeme scházet. Práci však klademe na oltář vlasti jen pro tu 
radost a dobré svědomí. Najde-li se však zdroj pro odměnu, zkusíme ho využít. 

 
ad 2. VÝKLAD - JAK NA TO PŮJDEME: Společný jazyk 
Do cílových standardů nebudeme vkládat „tematické celky“, které musí žák 

„zvládnout“, nebudeme vymezovat minimální ani jiné „učivo“. Učivo je v hodinách 
proto, že děti i my musíme pracovat s něčím konkrétním. Dítě si učivo pro sebe 
zpracuje skrze znalosti – dovednosti – schopnosti. Něco umí vyjmenovat, nazvat, ví, 
že to patří k něčemu dalšímu. S něčím jiným umí dítě zacházet, má jisté dovednosti 
(manuální – lít vodu do zkumavky, evidovat rozdíly v barvě a hustotě roztoků). Něco 
jiného však je chápat, rozumět, prožívat. Potřebujeme proto učivo utřídit – k čemu 
jeho probírání míří a jestli je ten cíl pro dítě dostatečný, smysluplný, přijatelný i vně 
školy. Musíme umět rozeznat: 

1. učivo, které dětem nabízíme proto, že jim dává základní pojmy a že se na něm 
cvičí myšlenkové operace (pozorování, třídění, popis, ověření), jež však dostanou 
smysl až na vyšší škole; 

2. to učivo, které jim v hlavě už teď vytváří smysluplné, normální souvislosti. Aby 
škola nebyla otrava a podvod, je potřeba, aby co nejvíc učiva dávalo smysl. I to, co 
budou využívat v plném odborném smyslu až na střední škole, musí i u nás na 
II. stupni zapojit do normálních situací, souvislostí, důvodů k učení – děti potřebují 
vidět CÍL. (Proč se mají dozvědět o atomech a molekulách? Navrhněme jim „dětský“ 
důvod už na II. stupni.) ROZUMĚJ: nejde o to odmítat všechny informace, ale obhájit 
je dobrými, pro dítě přiměřenými cíli: a to budou naše cílové standardy! 

 
Jde nám mj. o to, aby škola nebyla jenom encyklopedií faktů, ale aby šlo 

o POCHOPENÍ SOUVISLOSTÍ, rozvoj vnímavosti a citu. Proto budeme pečlivě 
odlišovat znalosti a dovednosti od schopností. Pochopit něco znamená mít schopnost 
tu věc pozorovat, zkoumat, uvažovat, usuzovat o ní, ověřovat domněnku, diskutovat 
o věci. Aby však dítě něco chápalo, potřebuje mít předmět uvažování – něco znát 
a dovést se znalostmi operovat. 

a) Některá fakta jsou vhodná k tomu, aby se o nich dítě naučilo uvažovat, 
srovnávat, kritizovat – jsou vlastně pracovním materiálem, ale mohli bychom to 
s dětmi trénovat na docela jiných faktech. Taková vyměnitelná fakta do standardů 
nepatří, jsou jen metodikou. 

b) Některé znalosti jsou však nutné k životu mimo školu. Těm se děti potřebují 
naučit, i když se na ně v další výuce nenavazuje. 

c) Jiná fakta se děti ve škole učí vyjmenovat, ale nikdy je nepoužívají (nebo 
málokdy). 

 
Příklad: ad a) Umět pojmenovat svaly v paži a na zádech (biceps, triceps, trapézový...) = 

znalost pro výcvik odborného třídění jevů. Tato znalost slouží k pochopení toho, jak funguje 
mechanismus svalů a kostry. Skrze práci s popisem a tříděním jmen svalů dítě nabylo 
schopnosti rozumět kráse, stavbě a funkci lidské kostry a svalstva. Teprve takovou schopnost 
potřebujeme pro život. Jména svalů můžeme zapomenout. X ad b) Umět pojmenovat různé 
odstíny bolesti a jejího místa ve vlastním těle = znalost pro život. X ad c) Pojmenovat kůstky 
záprstní a zápěstní, vědět co je klavikula a epidermis. - To jsou znalosti zbytečně detailní. 
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V 1. dotazníku jste někteří připustili, že určité konečné znalosti a dovednosti, na 
nichž se dál schopnosti nestavějí, ve vašem předmětu existují. Nyní je zkusíte ve 
svém předmětu pojmenovat, oddělit a sepsat podrobně.  

 
To bude Vaší odpovědí na otázku: 
I.A Sepište odděleně fakta a dovednosti, které jsou opravdu nevyhnutelné 

a nenahraditelné pro pochopení podstatných jevů v dané oblasti poznávání. 
I.B Vyjmenujte ty znalosti faktů, které ve Vašem předmětu dítě potřebuje znát 

přímo pro život. 
I.C Sepište fakta nebo názvy celých okruhů fakt, která se sice vyučovávají, ale 

neslouží ani pro rozvoj rozumu, ani citu (trénink memorační paměti zatím 
ignorujeme). 

Není nutné rozepisovat znalosti a dovednosti do jednotlivých ročníků – i v tom by 
možná měla škola mít svobodu. Pokud máte odůvodněnou představu, že některé 
znalosti a dovednosti by měly být osvojeny v docela určitém ročníku, poznamenejte 
to k nim v závorce a uveďte důvod, např. „Zub moudrák - osmý na všech stranách - 
dorůstá obvykle teprve na začátku dospělosti (7. r. – růst zubu je důsledkem 
ukončeného růstu lebky, a o té mluvíme v 7. r. naposledy)“ (to jsem si vymyslel!) 

 
Snažte se při práci opravdu odlišit dovednosti od schopností: DOVEDNOST je, že 

dítě něco nesložitého ovládlo prakticky: duševně i manuálně. 
 
Příklad.: 
Dítě zachází s nástrojem, umí slušně poprosit o dovolení, provádí základní početní úkony, 

používá rejstříku při hledání v knize ap. 
 
SCHOPNOST je, když dítě řeší složitější problémy a úkoly, vytváří komplexní 

texty nebo umí vytvořit něco krásného, protože porozumělo souvislostem nebo je cítí, 
ví, proč něco jest, jak to funguje samo v situacích, jaké příčiny a následky to má, 
k čemu je to dobré a zlé a proč, chce to vyjádřit a umí to sdělit atp. 

(Slovo vědomosti je prozatím moc široké a nejasné. Pokud myslíte, že ho 
potřebujete, definujte ho, prosím, i pro ostatní členy týmu.) 

 
Příklad: 
Kdo bude myslet na cíl „pochopit, že hmota kolem nás je někdy tvrdá-pevná, jindy měkká-

pevná/tekutá a jindy jako by nebyla k nahmatání - plynná, ale že se to mění, např. podle 
teploty“, ten může vyučovat jako o vodě-ledu-páře, tak o rtuti nebo snad o tuze: jako standard 
tedy nemůže stát název „skupenství vody", nýbrž sdělení „děti chápou, proč je táž pevná-
kapalná-plynná látka stále touž sloučeninou“. 

 
Nejmenší děti nemají mít za cíl výuky „vědět, že voda je někdy taky ledem 

a někdy párou“, nýbrž všimnout si, že voda mívá různou podobu, a tak je vlastně 
přítomna (skoro) všude na světě a to je pro život důležité". (Vědec nazve „podoby“ 
vody „skupenstvím“, ale to slovo dítě samo používat nepotřebuje, dokud nechce 
zasvěceně o tom jevu promluvit k ostatním.) 

Odpovědi na otázky I.A, I.B, se Vám možná budou prolínat – to nevadí, takové, 
které patří na obě otázky, označte v závorce takto: (I.AB). Odpovědi na otázky I.A, 
I.B, I.C však prosím vypište (s průklepem pro sebe) na samostatné listy, na každý list 
nadepište číslo otázky a své jméno, vložte do společné obálky se zpáteční adresou 
a odešlete. 
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Máte-li pochybnosti nebo dotazy k tomuto postupu naší společné práce, prosím 
napište mi obratem! Třeba to bude zajímat i ostatní a přidají se k nám. (Prozatím je 
nás asi 30.) 

V příštím třetím dotazníku už budeme sepisovat to hlavní: schopnosti, které 
chceme při vyučování v dětech rozvinout. K tomu právě potřebujeme nejdřív vykázat 
správné místo těm znalostem a dovednostem. Už teď Vás leccos napadne. 
Poznamenávejte si to a uložte si to ke kopii dnešního, 2. dotazníku. K tomu mám tuto 
připomínku: 

Berme své „předměty“ jako OBLASTI lidského chápání, nikoliv jako zmenšenou 
vědeckou/uměleckou disciplínu. Uvažme, co vede děti k tomu, aby CHTĚLY vědět 
a chápat to, co do té oblasti patří. K tomu přidáme i to, o čem víme, že to děti možná 
nechtějí, ale POTŘEBUJÍ - musíme však přesně vědět, proč to potřebují, a snažit se 
udělat, aby to chtěly. Sledovat však musíme i záležitosti, které patří do naší oblasti 
vědění jen okrajem, nebo jak se naše odborné záležitosti projevují v jiných oblastech 
vědění: 

 
Příklad: 
Kdo ví, že se z ledu v Americe a severských zemích v zimě taky dělají sochy a dětská 

městečka, že se jím chladilo pivo a že se jím zmírní bolest, když si vyndáváme z prstu třísku 
atp.? Neměli bychom ponechávat tyhle souvislosti na dětech samých – snažme se, ať na ně 
samy přijdou, ale v našich předmětech! 

 
Jsem Vám vděčen, že jste se přihlásili do týmu tvůrců cílových standardů, vím, že 

se teď děsíte, že to bude moc práce. Prosím Vás, VYTRVEJTE! (Možná Vaše snaha 
pomůže jako prvním Vám samým i Vašim žákům.) 

 
3. DOTAZNÍK PRO TÝM CÍLOVÝCH STANDARDŮ 
 
Druhý dotazník byl asi tou méně zajímavou, nudnější fází naší spolupráce. Přesto 

jste mnozí už nad probíráním znalostí a jednoduchých vědomostí poznali, oč jde - už 
jste museli přemýšlet detailněji, totiž: 

 
PROČ SE KTERÉ TÉMA VŮBEC VYUČUJE. 
Opět nejprve vysvětlím, jak na to tentokrát půjdeme. 
 
NOVÝ TERMÍN: KOMPETENCE 
Někteří jste nesouhlasili s tím, jak jsem rozdělil znalosti, dovednosti a schopnosti. 

Nechtěl jsem zavádět nový termín pro vyjádření velmi složitých, komplexních 
dovedností, které spojují mnoho činností, strategií, nižších dovedností, schopností, 
postojů a návyků. Obyčejně říkáme, že žák na 2. stupni něco zná, ví si rady, něčemu 
rozumí, má jistý postoj nebo pocit. 

Budeme tedy pro tu vybavenost žáka používat termínu KOMPETENCE, což je 
komplexní žákova mocnost se v něčem vyznat, něco chápat, vyřešit to, zaujmout 
k něčemu vhodný vztah, a také třeba radovat se z toho. 

Ale nyní už potřebujeme pro tuto žákovu vybavenost jedno shrnující slovo, neboť 
právě o takovém souhrnu vlastností, schopností, dovedností, znalostí by měly mluvit 
zákony a předpisy, nikoliv o jednotlivých položkách učiva. Může např. být stanoveno, 
že škola musí vést žáka k pochopení dějů, jejich účastníků i okolností, o kterých 
vypovídá jistá promluva, ale nemůže se zákonem předpisovat znalost toho, kterou 
příčinu, míru, původce, podmínku má který děj, ani že podle těchto okolností lze 
rozlišovat třeba druhy vedlejších vět, jak to dnes stojí v osnovách. 
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CO HLEDÁME: 
Tyto KOMPETENCE pro položky (témata, úkony, znalosti, jednodušší 

dovednosti) ve svém předmětu. 
 
V JAKÉM VĚKU ŽÁKA: 
Myslíme na absolventa povinného vzdělávání, tedy na konci základní školy. 

Nebudeme formulovat cíle pro nižší ročníky, protože ty se odvodí od těch konečných 
cílových standardů podle stavu třídy, dítěte, učitele. Nelekejte se tedy zdánlivých 
„vysokých nároků“ našich standardů. 

 
JAK TO VYJÁDŘÍME: Tak, aby náš popis předmětu vypovídal něco dost 

konkrétního o dané kompetenci, a přitom aby nebyl zahlcen detaily. 
CUT 1: Např. V matematice: Příliš všeobecné by bylo, kdybychom v matematice 

řekli: „Žák dokáže pracovat s čísly“. Příliš detailní by bylo, kdybychom stanovili: 
„Žák dokáže krátit zlomky" nebo „Žák umí zaokrouhlovat na tři desetinná místa“. 
Přiměřené by bylo říci:  dokáže porovnávat velikosti týkající se počtu i rozměru, 
chápe vztah části k celku (rozeznává větší a menší čísla celá a zlomky, dovede 
rozdělit celek i složit jej v části)“, nebo „dovede odhadovat součty, rozdíly, násobky 
a poměry desetinných čísel pomocí zaokrouhlování na čísla celá“. 

Nebo v zeměpise: Příliš obecně: „Má představu o globálních poměrech 
vzdáleností“, ale příliš detailní je napsat „Ví, kde leží Austrálie“. Přiměřené je 
„orientuje se v poloze světadílů na zeměkouli“, avšak cílem, účelem této orientace je 
„chápe vztah mezi časovými a prostorovými vzdálenostmi různých míst na Zemi; 
chápe souvislost mezi zeměpisnou polohou území a podnebnými jevy“. 

 
JAK FORMULACE NAJDEME: 
Některé znáte už dávno nebo Vás napadly nad 2. dotazníkem. Vždycky znovu se 

však musíme sami sebe zeptat:  
CO TO VLASTNĚ ŽÁK UMÍ, KDYŽ. . .? 
a odpovědět si nikoliv slovy osnov nebo testů, ale lidsky, aby tomu i dítě 

rozumělo. Děti totiž mnohé intuitivně velmi dobře chápou, ale my jim to odbornými 
výrazy zatemňujeme: 

Tedy např. V zeměpise nikoli „světadíly“, nýbrž: „Žák ví, kterým směrem leží 
který světadíl, dovede říct, jak dlouho by se tam asi plulo nebo letělo, jestli je ta která 
země nebo světadíl o hodně větší nebo menší než je naše republika nebo než Evropa, 
odvodí, jestli by mu tam bylo horko nebo zima a v kterém měsíci, a podle toho 
usoudí, co se tam asi pěstuje, když ví, že rýže chce teplo a vlhko, brambory snesou 
i chlad... “ 

Nebo např. V matematice nikoli „pravý úhel“, nýbrž „Poznává pravý úhel podle 
toho, že vztyčená kolmice vymezuje dva (čtyři) shodné úhly sousedící. Dvěma řezy 
v pravém úhlu vedenými středem kruhu rozdělíme kruh na čtyři stejné části. Vnímá 
pravý úhel v plánech měst, konstrukcích staveb, nábytku ap. jako nejvýhodnější 
uspořádání sousedních částí... atp." 

Teprve takové popisy žákovy kompetence můžeme, ale nemusíme! na samý konec 
práce zformulovat tak, aby zněly odborněji. Rozhodně se nenecháme odborností 
a snahou po heslovitosti zavést zpátky k názvům učiva odtrženým od žákovy životní 
situace. Je jasné, že mnohá témata a jednoduché dovednosti se Vám poskládají 
dohromady pod menší počet KOMPETENCÍ – o to nám jde. 
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Toto prosím podrobně pročtěte! 
 
KDE MÁME HLEDAT A JAKÝCH SLOV POUŽÍVAT: 
1. Nad každou z položek, které jste uvedli V I.A, I.B si řekněte:  
a) Jaký má význam pro žákovo tělo a duši (jak pro poznávání, tak pro postoje 

a city)? (Tj. v „mikrosvětě“ žáka: např. „jedovatost chemikálií - jde o jeho zdraví“, 
určit, která informace ve větě je nová (réma) - mozek se učí rozpoznávat návaznost 
informací, míru jejich důležitosti ap.) 

b) Jaký má význam pro vztahy mezi lidmi, pro kulturu a civilizovanost? (Tj. v jeho 
„lidském světě“.) 

c) Jaký má význam ve „světě přírody“: bez člověka i s člověkem. 
d) Jaký má význam ve „světě hodnot“: čeho si vážíme, co je potřebné a pro co, 

co je krásné, co milujeme, i naopak. 
2. Pak si představíme: Co má žák dělat nad touto položkou, aby ho vzdělávala? Je 

to něco, co si žák: 
- Zapamatuje: zvláštní informace (termíny, fakta), způsoby a metody zpracování 

fakt a postupy v řešení. Činnost žáka: pojmenuje, napíše, opakuje, doplní, popíše, 
přiřadí, seřadí, vybere, určuje, definuje. 

- Analyzuje: celkovou informaci, složitý předmět, situaci na části podstatné 
a vedlejší, vydělí vztahy a principy organizace věci. Činnost žáka: provede rozbor, 
rozliší, rozčlení, specifikuje, rozhodne mezi. 

- Syntetizuje: prvky v nové celky = v ucelené sdělení, v plán postupu, v metodu 
k objasnění, v přístroj, v akci k dosažení. Činnost žáka: utřídí, zkombinuje, upraví, 
napíše sdělení, zprávu, protokol, navrhne postup, řešení, organizuje společnou práci, 
reorganizuje pořádek, shrne, vyvodí obecné závěry, 

- Vysvětluje: celek a vztahy v něm, podstatu fungování nebo vztahu, na čem 
je založen, chápe překlad z jednoho jazyka nebo formy do jiného, chápe příčiny 
a následky celé záležitosti, chápe možný budoucí průběh. Činnost žáka: vysvětlí, 
řekne vlastními slovy nebo vyjádří jinou formou, ilustruje příkladem, vypočítá, změří, 
odhadne, převede, podá důkaz, zkontroluje, 

- Aplikuje: zobecnění, model, teorii, zkušenost, postup v konkrétní situaci. Činnost 
žáka: převede, načrtne, registruje, rozvrhne, plánuje, využije, uspořádá, vyzkouší, 
vyčíslí, řeší, navrhuje, interpretuje údaje, diskutuje,  

- Hodnotí a posuzuje: úlohu, podklady, metodu z hlediska účelu a podle daných 
nebo nalezených kritérií. Činnost žáka: ocení, porovná, srovná s normou, uvede klady 
a zápory, podá argumenty, zdůvodní, obhájí, podpoří, provede kritiku, vybere si, 
zhodnotí. 

Teď bude velmi důležité, abyste s tužkou v ruce a nad svými odpověďmi I.A, B, C 
v předchozím druhém dotazníku zpracovali další tři otázky pro třetí dotazník: 

 
NOVÉ OTÁZKY: 
 
OTÁZKA II.A: 
Napište, k jakým vyšším cílům - KOMPETENCÍM - slouží ty znalosti 

a dovednosti, které jste v odpovědi I. A popsali jako nevyhnutelné a nenahraditelné 
pro další poznávání v předmětu. Těmito celky budou právě pojmenování těch 
žákovských KOMPETENCÍ, které slouží k orientaci v oboru, pro další studium. 

Např. v matematice: „Pochopení uspořádání čísel na číselné ose“ = „Seřadit větší 
a menší čísla, vnímat velikost intervalů mezi nimi, být si vědom pravidelnosti 
n. nepravidelnosti intervalů mezi řadou čísel.. .; nebo: „Zvládnout zlomky“= „Vnímat 
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zlomek jako jistý přesně daný díl celku, rozumět tomu, jak se takové díly k sobě dají 
připojovat nebo od sebe oddělovat, chápat, že když zlomek krátíme, spojujeme k sobě 
vícero stejných dílků do většího dílu z celku. 

 
OTÁZKA II.B: 
Posuďte u oněch konečných znalostí a dovedností, které se vyučují jen pro ty 

znalosti a dovednosti samé a které jste uvedli sub I.B, zda byste přece jen nenašli, že 
také slouží k vytvoření nějaké vyšší kompetence (dovednosti, schopnosti), anebo zda 
jsou opravdu jenom přímým výstupem pro život. 

Např. dovednost „poskytnout umělé dýchání z plic do plic“ je sice konečným 
cílem třeba v biologii nebo tělocviku, ale zároveň patří k obecnější kompetenci 
„dokázat zvolit a poskytnout vhodnou formu pomoci člověku v tísni nebo nebezpečí“ 
(o tuto kompetenci budou usilovat i další předměty jako občanka, nebo projektové 
akce ap.) 

Nebo v matematice: Znát co je „rovnost, nerovnost, podobnost“ = „poznávat stejné 
a uspořádávat rozdílné hodnoty (velikosti, míry-), nacházet podle společného znaku 
případy, které k sobě mohou podle podobnosti patřit“. 

 
POZNÁMKA: Nemusíme se přesně držet toho, jak jste znalosti a dovednosti 

rozčlenili v 2. dotazníku. Máte-li dnes už lepší přehled a názor, vycházejte z něho. 
Naším cílem nejsou výčty znalostí, ale nalezení a formulace těch vyšších kompetencí. 

 
OTÁZKA II.C: 
Poté, co jste napsali odpovědi II.A, B, se pokuste zformulovat celkový cíl Vašeho 

předmětu pro celý 2. stupeň (pro 4 ročníky dohromady, zhruba od 5. nebo 6. až do 
8. nebo 9. třídy): 

„Čím je tento vyučovací předmět pro žáka důležitý, co žákovi dává.“ 
 
Představte si, že by byl předmět ve školách zrušen: Jak obhájíte jeho 

nepostradatelnost? NEMYSLETE ANI NA DOSAVADNÍ OSNOVY, ANI NA 
PŘIJÍMAČKY! ! Ty se budou stejně měnit. NEZAPOMEŇTE však na to, že některé 
kompetence žáků dosavadní škola sledovala málo nebo vůbec, a že tedy nestačí 
myslet jen nad soupisem témat učiva! 

 
Např. v matematice: „Umět v situacích a problémech vyhledat a vyjádřit kvantitativní 

poměry, umět poznat nebo vyhledat ty složky problémů, úloh ap., které je při hledání řešení 
vhodné vyjádřit čísly. Znát základní způsoby operací s čísly, aby se dosáhlo řešení. Naučit se 
odhadovat to, k čemu chce řešením dojít, a podle toho kontrolovat získaný výsledek 
i správnost postupu, resp. podle získaných výsledků se naučit opravit svůj odhad. Naučit se 
projektovat postup k řešení problému a kontrolovat soudržnost jednotlivých kroků. 
Kontrolovat po sobě provedenou práci se zvláštní pozorností vůči častým druhům 
numerických chyb a omylů v úvaze i v postupu. Poznat, že dobrého výsledku se dá dosáhnout 
jen poctivou samostatnou prací. K takové práci je potřeba mít určité zkušenosti s počítáním 
a znát základní postupy a některé vzorce. Vědět, že vedle výsledku je důležité znát i své 
argumenty, kterými jej můžeme obhájit. 

 
OTÁZKA II. D: 
Teprve potom se prosím pokuste stručně zformulovat, jaký je podle Vás základní 

cíl žákova studia na 2. stupni ZŠ – pro všechny předměty a ročníky dohromady. 
Ovšem nikoli: „být připraven k přijímačkám“, nebo „být všestranně rozvinutou 
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osobností“, ale řekněte, co to znamená. Pokuste se o výstižný profil absolventa, jaký 
bychom chtěli, nikoli jaký je běžný nebo z nezbytí nutný. 

Nezapomeňte, že i tady jde o víc než o téma osnov: 
- také o schopnost komunikovat – kde, kdy, s kým, nad čím? 
- také o přístupy a postoje k lidem, světu, přírodě, k sobě 
- z hlediska vzdělanosti má žák také po něčem obecně toužit, něčemu se umět 

ubránit nebo nepodlehnout, něco snadno přijímat... 
 
NEBERTE PROSÍM 3. DOTAZNÍK JAKO POUHOU PŘÍLEŽITOST 

K ZAMYŠLENÍ!! JE TO HLAVNĚ ÚKOL K PŘESNÉMU VYPRACOVÁNÍ. 
 
Odpovědi opět pište na jednotlivé listy papíru, číslujte listy a číslujte také 

jednotlivé kompetence, aby bylo vždycky jasné, kde začíná další. 
 
PROSBA: Na každém z listů ve svých dopisech prosím pište zase vpravo nahoře 

své příjmení. Budu listy různě třídit, ale musím vědět, od koho přišly. Díky. 
 
Pokud mi chcete napsat JINÉ své náhledy a názory, budu Vám vděčný, když je 

ODLIŠÍTE od odpovědi na dotazník - dejte je na zvl. list s titulem „jiné:“. 
Ke každému svému dopisu a listu prosím mějte KOPII stejně označenou (průklep, 
průpis). Tyto kopie si znovu ukládejte, budeme s nimi opět pracovat! 

 
Děkuji všem, kteří mi poslali odpovědi na předchozí dotazníky, zvláště těm, kteří 

dodrželi mé požadavky na formu vyplnění, a těm, kdo nebyli úplně struční. V tomto 
3. dotazníku prosím také dodržte formu, ale snažte se podle uvedených vzorů najít 
nejlepší poměr mezi přílišnou obecností a nadměrnou detailností. Cílové standardy 
mají (1) shrnovat řadu částečných výběrových cílů a úkonů pod širší hesla, ale také 
mají (2) zřetelně ukazovat, co si pod nimi může učitel představovat a se žáky 
podnikat. Podle nich bychom v budoucnu měli vymýšlet své vzdělávací programy 
a podle nich být také kontrolováni: Směřuje učitel k vytčeným cílům? Ať vysvětlí, jak 
to, co se žáky dělá, slouží k dosahování těch cílů. 

 
4. DOTAZNÍK: 
 
Milí spolupracovníci na cílových standardech 2. stupně! 
 
Všem Vám děkuji za péči, se kterou jste dosud pracovali. Mnozí jste dodali 

odpovědi na 3. dotazník už před prázdninami, od některých docházely během léta, od 
jiných bych je ještě rád dostal. 

Během léta jsem seřadil Vaše odpovědi na otázky II.C a II.D a utřídil je podle 
následujících hledisek: 

1. Cíle společenské a mravní 
2. Cíle intelektové, zejm. činnosti rozumové (interpretace, odhady, porozumění 

a vysvětlení atd.) 
3. Cíle prožitkové 
4. Cíle poznávací (fakta, paměť, vč. práce s údaji a základní dovednosti) 
 
Nejsem jist, že lze provést dělení přesně, proto Vás prosím o 1. úkol 4. dotazníku. 
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III.A: Opravte v obou soupisech cílů (za předměty i za celý 2. stupeň) členění 
na cíle poznávací, prožitkové, intelektové a společenské-mravní. (Hlediska prosím 
neměňte. Poznámky k hlediskům samotným, jestli se Vám nelíbí, učiňte zvlášť.) 

 
Dále máme nevyváženě propracované jednotlivé předměty, protože někde bylo víc 

autorů, někde jediný. Proto úkol další: 
 
III.B: Každý prohlédněte všecky soupisy předmětových cílů a ze své zkušenosti 

nebo názoru doplňte, co ještě by podle Vás (přestože předmět nemáte v aprobaci!) 
mohlo být mezi celkovými cíli v jednotlivých předmětech. Vneste i do svého 
předmětu ty chytré věci, na které Vás přivedly cíle ostatních předmětů. Neopisujte 
však cíle jen tak – přeberte je jen tehdy, když si umíte dobře představit, které činnosti 
nebo témata ve vašem předmětu k tomu cíli mohou směřovat. 

 
Nad souhrnem vidíme, že nám unikly některé nadpředmětové cíle, které patří do 

II.D - do cílů celého 2. stupně: např. chybějí nám některé intelektové zdatnosti jako: 
vymyslet a uvádět vhodný příměr ke svému tvrzení, nebo rozpoznat vhodnost 
a kulhavost příkladu, přirovnání, tj. posuzovat konkrétní ve světle obecného. Atd. 
Proto úkol 

 
III C: Doplňte do obecných cílů ty nadpředmětové kompetence, které Vás ještě po 

četbě souhrnů napadly – ale aby byly dost konkrétní, tj. spíš jako např. „uvádět 
vhodné příklady k tvrzením“ než „posuzovat konkrétní podle obecného“. 

 
(konec dotazníků) 
 

Obecnost a konkrétnost cílových standardů 
 
1. Cílové standardy musejí jakožto cíle být formulovány poměrně obecně. Mohly 

by se však stát hesly, která se neodrazí v práci učitele a třídy. Práce našeho týmu 
proto vycházela nikoli od stanovení celkových cílů školy na 2. stupni (otázka II.D), 
ba dokonce ani od stanovení cílů jednotlivých předmětů (otázka II.C), nýbrž od 
uvážlivého průzkumu položek učiva. Autoři-učitelé měli za úkol probrat a posoudit 
všechny tematické celky a jednotlivé položky, s nimiž pracují, z hlediska toho 

a) k čemu žákovi slouží pro jeho praktický, osobní život, 
b) k čemu žákovi slouží pro další rozvoj a poznávání, pro jeho vzdělávání. 
2. Tak vznikly soupisy učiva, které obsahovaly jak položky vyžadující znalosti, tak 

položky týkající se dovedností a návyků. Autoři pak identifikovali, ke kterým 
společným cílům jednotlivé položky směřují, a formulovali je. 

3. Chtěli jsme tak zajistit, aby ten, kdo formuluje obecnější cíl, cílový standard, 
také dobře věděl, že se k němu ve škole dá kráčet určitými poměrně konkrétně 
představitelnými postupy. Avšak tím jsme riskovali, že některé cílové kategorie zprvu 
neobjevíme, protože možná v dnešním učivu nejsou ničím zastoupeny a učitelé si je 
jako cíle vzdělávání ani neuvědomují. Takové cíle bylo třeba později doplňovat nad 
cíli odvozenými z dosavadního učiva. Členové týmu tady rozvíjeli své myšlení 
o výuce nebo čerpali ze svého učitelského povědomí. 
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Kolektiv autorů 
 
l. Výběr spolupracovníků (dobrovolná účast na základě výzvy provedené jednak 

mezi členy NEMES a PAU, jednak mezi širší učitelskou veřejností článkem 
v Učitelských novinách) měl zajistit, že se k práci přihlásí ti z učitelů, kteří mají 
zájem na změně ve školství, kteří se sami pokoušejí dát vyučování smysl bližší žákovi 
a jeho budoucímu životu, anebo kteří o této problematice alespoň ochotně uvažují. 
Takoví angažovaní spoluautoři nemuseli nejprve obtížně překonávat strach nebo 
obavy z množství nové práce při změně vyučování. Nebylo třeba dlouze diskutovat 
o oprávněnosti nebo nebezpečnosti vzdělavatelského pokusnictví. 

2. Dobrovolná účast měla závažnou nevýhodu: tým autorů byl nepočetný, některé 
předměty byly zastoupeny jen jediným učitelem, některé (dějepis) v pozdějších 
dotaznících žádným. Vzhledem k časovým možnostem tohoto projektu i učitelů 
samotných ovšem nemohl vzniknout definitivní soupis, který by mohl být převzat 
jako model cílových standardů pro legislativu ani pro tvorbu kurikula jednotlivé 
školy. Takový podklad pro vyhlášku nebo zákon by vyžadoval několikaletou práci 
velkého týmu praktiků i odborníků a nemalé náklady. Autoři by totiž museli být na 
potřebný čas vyvázáni ze svých ostatních povinností atd. 

 
Dík za spolupráci patří zejména těm spoluautorům, kteří vypracovali odpovědi 

ke všem dotazníkům nebo se účastnili závěrečné redakce. Jsou uvedeni jako autoři 
této práce. 

Další poděkování patří těm, kteří odpověděli alespoň na některé z dotazníků nebo 
nám svými komentáři pomohli obsahově a formulačně (podle abecedy): Z. Bělecký, 
J. Cindr, J. Drábková, E. Dřevínková, M. Filipová, J. Havlová, K. Janiš, J. Karasová, 
V. Klasová, H. Kokšová, M. Konečná, J. Koumar, H. Kubáčková, M. Kubíčková, 
M. Rousová, K. Rožánek, Z. Semelka, H. Severová, V. Spilková, V. Šumanová, 
V. Turek, Z. Vildová. 

Zvláštní dík patří Petru Nesvadbovi a Pavlu Cindrovi za vydatnou obětavou pomoc 
organizační i koncepční, a také Jiřině Peštové a Miluši Havlínové za závěrečné 
přečtení a korigování rukopisu. 

 
Práce s tématy a cíli 

 
l. Vztah autorů k způsobu, jakým má být výuka regulována (zda skrze výčet 

povinného učiva, nebo skrze cíle), byl zkoumán již v prvním dotazníku. Osmadvacet 
respondentů v prvním dotazníku odpovědělo na otázku, zda „má být ve školství 
přesně stanoveno: 

a) témata, o kterých se mají žáci učit, 
b) o jaké schopnosti má učitel se žákem usilovat, 
c) nemá být centrálně stanoveno nic". 
Odpovědi byly takovéto: 
a) – stanovit témata učiva: 3 respondenti 
b) – stanovit cílové schopnosti: 16 respondentů 
c) – nestanovovat nic: 0 respondentů 
a+b) – jak témata, tak cílové schopnosti: 5 respondentů 
b+c) – stanovit schopnosti nebo nic: 1 respondent 
nevyhovuje žádná možnost: 1 respondent. 
O odpovědi a) - „stanovit témata“ však učitelé poznamenávali, že „je to praktické“ 

vedle stanovení schopností, „témata mohou napomáhat, ale musí být možnost volby“, 
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„kvůli přijímacím zkouškám“, „témata jen volně“, „učitel sám volí způsob, jak témata 
probrat", „vážit, co je povinné“. 

Na další otázky d) „myslíte, že jsou hlavním cílem ve škole schopnosti žáka a že 
jim dovednosti a znalosti mají sloužit“, anebo že e) potřebuje znalosti, dovednosti 
i schopnosti stejně a teprve v životě se u každého osobně ukáže, co potřebuje víc“, 
nebo f) „co jiného je hlavním cílem vzdělávání“, odpověděli takto: 

d) - hlavně schopnosti: 5 respondentů 
e) - vše rovně: 10 respondentů 
f) - jiné: 9 respondentů 
e+f) 2 respondenti 
neodpověděli: 2 respondenti 
(Dotazník zprvu málo přesně používal výrazu „schopnosti“ ve smyslu 

„kompetence, zdatnost“, avšak učitelé pod ním rozuměli ve shodě s pedagogickým 
územ častěji „vrozené vlohy“. Tím je vztah odpovědí na otázku po hlavním cíli 
vzdělání a po prostředku regulace poněkud zkreslen.) 

 
2. Aby se nestalo, že některé z cílů vzdělávání, které nejsou dosavadními osnovami 

a postupy učitelů dostatečně sledovány, by mohly z úvahy docela vypadnout (např. cíl 
„připravit se na nejednoznačnost a neukončenost mnohých životních situací 
a problémů“), byla autorům dána možnost každou z verzí soupisu cílů vcelku 
posoudit a opatřit připomínkami, opravami a doplňky. 

 
3. Druhou opravnou metodou nad první verzí soupisu cílových standardů pak byl 

požadavek, aby autoři uvážili, jak jednotlivé cíle příslušejí do 4 obecnějších kategorií, 
vymezených jako 

A. Cíle v oblasti společenské a mravní výchovy 
B. Cíle v oblasti rozvoje intelektu 
C. Cíle v oblasti rozvoje prožívání a citu 
D. Cíle v oblasti poznatků a základních dovedností 
Během závěrečných prací jsme k uspořádání standardů přihlíželi i k návrhu 

doc. J. Kozlíka na dělení cílů do tří kategorií: směřující k DOBRU, ROZUMU 
a KRÁSNU. 

 
4. Výsledky i komentáře učitelů v prvních dotaznících vcelku jasně naznačovaly, 

že cílové kvality žáka jsou ve vědomí řady učitelů často zasuty přemírou probíraných 
faktů, tradicí ustálených témat, která buď postrádají hlubší smysl, nebo při jejichž 
probírání ve škole tento smysl vůbec nepřichází najevo. Zároveň však další práce 
ukázala, že vědomí cílů vyučování lze aktivizovat a že to přináší výsledky. 

 
5. Troufáme si však tvrdit, že projekt prokazuje, že 
A. Schopní učitelé v praxi si uvědomují, že vytyčení cílů vzdělávání je důležité 

a někteří jsou ochotni při něm spolupracovat. 
B. Ve školské praxi existují praktici, na které se může centrum obrátit a kteří jsou 

s to podat velmi kvalitní výkon při zpracování koncepčních otázek školství. 
C. Učitelé, kteří sami ve své praxi provádějí inovační změnu, usilujíce 

o humanizaci výuky a o přiblížení obsahu i metod vyučování žákovi, neexperimentují 
naslepo nebo pod vlivem módy či cizích vzorů, ale mají své změny promyšlené právě 
se zřetelem k žákovi a s ohledem na své zkušenosti. 

D. Učitelé v týmu považují vytyčování témat učiva, tedy obsahové pojetí 
vyučování za často praktický způsob, jak vyučování organizovat, avšak zároveň jsou 



 46 

si vědomi, že tyto obsahové položky nemohou být předmětem předpisu, závazné 
normy, nýbrž jen pomůckou učitele a že na učiteli má záležet, která témata vybere 
a jak je uspořádá. 

E. Fakt, že při zpracování cílových standardů se členové týmu nemohli opřít 
o téměř žádné dostupné publikace a předchozí zpracování, ukazuje, že takový 
průkopnický stav právě v jedné z nejdůležitějších oblastí transformace školství není 
udržitelný. (K dispozici byly v době práce jen již uvedená publikace V. Spilkové 
a kol.: Standardy na 1. stupni základních škol očima PAU, Eliška Walterová: 
Kurikulum, Proměny a trendy v mezinárodní perspektivě, Masarykova univerzita, 
Centrum pro další vzdělávání učitelů, Brno 1994, Graham Pike, David Selby: 
Globální výchova, Grada, Praha 1994, a dále soukromé překlady britského National 
Curriculum. Teprve na konci práce, již bez vlivu na práci týmu, byly dovezeny 
některé další materiály z USA.) 

 
6. Jak je řečeno výše, je pozoruhodné, že mezi všeobecné cíle druhého stupně 

školy kladou autoři největší počet cílů výchovných, a to především mravně 
výchovných. Naopak jen málo bylo v první fázi, kdy každý z autorů pracoval 
izolovaně, formulováno cílů v oblasti kultivace citu a prožívání. Můžeme se 
domnívat, že odklon od citové a estetické výchovy na 2. stupni je dán úzkou aprobací 
učitelů: cítí se odborníkem na předmět, nikoli již na osobnostní výchovu žáka. 

 

6. kapitola 
KONCEPT EVALUAČNÍCH STANDARDŮ Z UTAHU 

 
Co a jak se dá hodnotit u žáka – u vyučovacího programu – u učitele 

 
Poslední kapitola přináší ukázku evaluačních standardů vypracovaných školským 

úřadem v Salt Lake City v Utahu v USA. Tuto ukázku uvádíme zejména proto, 
abychom předvedli, že funkce standardů je potřeba pečlivě rozlišovat, abychom 
například kvůli snadnosti zkoušení a hodnocení žáků nestanovovali škole přízemní 
a snadno měřitelné nebo zjednodušující cíle. Obtížnost v hodnocení nemůže vést k 
opomenutí velmi složitých a obtížných cílů, protože sama vzdělanost znamená právě 
schopnost člověka vypořádat se s velmi složitými a náročnými signacemi a úkoly 
života i věd. 

 
1 . Náš tým se nezabýval pro krátkost času tím, co by mělo být součástí každého 

vytyčování met, cílů, měřítek – totiž nezabývali jsme se tím, jak se provádí 
porovnávání standardu a reálného žáka, reálně existujících výkonů žáka 
i vyučovacího procesu. Tato oblast je přitom nejožehavější, zároveň nejvíce 
zanedbávaná, plná předsudků a stereotypních přístupů ze strany učitelů, rodičů, žáků 
samotných, odborné i laické veřejnosti, a proto by v současnosti bylo zpracování 
kritérií pro hodnocení nejvýše potřebné. 

 
2. Na rozdíl od tradice středoevropské i od celkového trendu v Evropě 

převládajícího se v posledních letech v USA objevují mnohé pokusy zbavit se 
takového hodnocení, které ve jménu zdánlivé objektivity testuje povrchní znalosti. 
Přitom právě v USA se provádí nejvíce tzv. multiple-choice testů, tj. takových 
písemných prověrek, ve kterých žák vybírá jednu z nabídnutých odpovědí na zadanou 
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otázku. Vyhodnocení žáka s nejvyšším počtem získaných bodů je pak snadné a dá se 
komputerizovat. Velmi obtížné však je zjistit, co vlastně žák opravdu umí, když 
zvládne zatrhávání odpovědí na povrchní otázky. V USA je mnohem vážnější 
námitkou proti standardizovaným celonárodním testům (SAT) to, že diskriminují 
některé části populace. Způsob výběru testovaných slov nebo položek i formulace 
otázek vyhovuje bělochům ze středních vrstev, ale znevýhodňuje černochy 
a latinskoamerické přistěhovalce. Pro nás je prozatím závažnější argument, který 
poukazuje na to, že standardizované multiple-choice testy nejsou vhodným nástrojem 
k zjišťování intelektových dovedností vyššího řádu, tj. komplikovanějšího uvažování 
a rozhodování spojeného s pozorováním, analýzou, vyvozováním závěrů. Už vůbec 
pak nelze zjišťovat a posuzovat touto metodou postoje žáků, jejich nasazení ve 
spolupráci v týmu, jejich ochotu při práci pro společenské dobro, jejich připravenost 
k dalšímu studiu co do dovedností sebeučení, vytrvalosti. 

 
3. Přestože se u nás takové testy nepoužívají příliš často, ozývá se i volání po 

zavedení nějakých jednotných zkoušek, kterými by byla posouzena a porovnána celá 
dětská populace v určitém věku. Kromě toho běžně zkoušení ve třídě bývá podobné: 
učitel klade krátké otázky, popř. nechává jednoho žáka vyložit úsek probrané látky, 
což je jen jeden ze způsobů, kterým žák projevuje porozumění problematice. Ústní 
zkoušení z výkladu látky je tím způsobem projevení nabytých vědomostí, který je 
nejvíce vzdálený od těch situací, pro které jsou děti ve škole vychovávány - od 
životních situací, ve kterých se o tématu nevykládá, ale nabyté znalosti a dovednosti 
se využívají při řešení praktických úkolů. Důsledkem takového zjišťování žákovských 
znalostí pak bývá u dětí nezaměřených na akademická studia ztráta zájmu 
o vyučování a ztráta důvěry ve smysluplnost výuky a učení. 

 
4. Hodnocení komplexních žákovských výkonů, jakými jsou např. jejich záznamy 

o prováděných projektech, deníky, dlouho vydávaný časopis, soubor výtvarných nebo 
technických prací ap., je ovšem pro učitele velmi obtížné a časově náročné. Pokud 
však je naším cílem zlepšení vzdělávání, není pochyb o tom, že to bude nejen žáky, 
ale především učitele muset stát více úsilí a času. 

 
Deštník cílů vzdělávání 
 
a kritéria pro hodnocení úrovní, kterých žák dosáhl na cestě k těmto cílům (Podle 

návrhu zpracovaného na školském úřadu v Salt Lake City v Utahu, USA, přeložil 
a dále zpracoval O. Hausenblas) 

 
Učitel i žák jistě potřebují mít stále před očima cíle školy a vzdělávání. Musíme je 

jasnými a stručnými slovy nejdřív stanovit. Měly by to být popisy takových 
vlastností, jaké by podle nás studenti měli mít k tomu, aby byli schopnými členy 
společnosti. 

Následující cíle si stanovili v americkém Utahu, 
 
CÍLE VYUČOVÁNÍ: 
 
a) komplexně myslet a řešit problémy, 
b) účinně se dorozumívat, 
c) umět spolupracovat v týmu nebo tým vést, 
d) přinášet něco prospěšného obci, 
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e) dobře pracovat a vytvářet hodnoty, 
f) umět se učit a pečovat o své další vzdělávání. 
 
Každý z těchto cílů se blíže vyloží. 
a) komplexně myslet a řešit problémy: „Proces komplexního myšlení zahrnuje 

(aniž by se na to omezoval) tyto činnosti: myslet v pojmech, klást otázky, třídit, 
vnímat podstatné rozdíly a podobnosti, hledat souvislosti, předvídat výsledky, 
analyzovat, syntetizovat, vyvozovat závěry, tvořit logické hypotézy a hodnotit.“ 

b) účinně se dorozumívat: „Studenti prokážou schopnost podávat a přijímat sdělení 
různými způsoby a v různých podmínkách: aktivním poslechem, v řeči, v pozorování, 
porozumění, v reflexi ústní, psané i v jiných znakových podobách a symbolech.“ 

c) umět spolupracovat v týmu nebo tým vést: „Studenti budou účinně 
spolupracovat s ostatními, budou si cenit rozdílnosti v pohledu na věc, vítat 
přítomnost a pomoc lidí z různého prostředí a budou se učit jednat s různými 
skupinami.“ 

d) přinášet něco prospěšného obci: „Studenti se stanou zodpovědnými 
a zúčastněnými občany místního společenství i celého světa a budou se učit rozumět 
lidem z různých kultur, generací a ras, respektovat je a jednat s nimi“. 

e) dobře pracovat a vytvářet hodnoty: „Studenti se budou snažit vždy vytvářet 
produkty vysoké kvality, které dostojí svému účelu, jsou vhodné pro své uživatele 
nebo adresáty a prozrazují mistrovství svého tvůrce.“ 

f) umět se učit a pečovat o své další vzdělávání: „Studenti získají návyky, které jim 
umožní řídit své vlastní učení: myslit, řešit problémy, postupně získávat znalosti, 
rozumět tomu, jak se sami učí.“ 

Těchto kvalit (a-f) ovšem nedosáhnou všechny děti ve stejné míře. Každý z těchto 
výsledků bude u každého žáka jinak dokonalý. Rozdíl amerického pojetí proti našemu 
dosavadnímu myšlení a osnovám však spočívá v tom, že výsledek ani cíl vyučovacích 
snah školy u nich není vyjádřen nějakou konkrétní znalostí z učebnic, a proto není 
pojmenován podstatným jménem, např. slovem „bezobratlí“ nebo „čeští myslitelé ve 
středověku“, nýbrž jsou tu slovesem pojmenovány žákovy intelektové činnosti 
vyššího řádu. 

Potřebujeme ovšem najít něco, podle čeho by se děti mohly „známkovat“, 
kdybychom je nechtěli zkoušet ze jmen presidentů nebo typů vrásnění. Známkami 
jsou děti roztříděny na premianty, šedý průměr a smolaře. Najdeme něco v dětském 
výkonu, co by vypovídalo o tom, čeho už žák dosáhl a jak je daleko od cíle? 
Američani v Salt Lake City si stanovili následující stupnici šesti úrovní pro 
posuzování výkonu: 
Žák je ve své práci na cestě k vytčeným cílům 
potřebný - začínající - nadějný - samostatný - zběhlý - výtečný 
(Emergent, Novice, Developing, Independent, Fluent, Distinguished). (Je vidět, že 

škála platí pro kterýkoliv z cílů.) 
Abychom poznali, že žákův výkon při vyučování patří do jedné z úrovní, 

pozorujeme jeho práci podle hledisek, která nám nabízejí jednak klíčová slova (na 
téže úrovni jsou pro všechny cíle a-f klíčová slova stejná): 

Potřebný -je si vědom..., orientuje se na sebe. 
Začínající - rozumí, začíná, napodobuje, pozoruje. 
Nadějný - zkoumá, odhaduje, předvádí, potřebuje pomoc. 
Samostatný - aplikuje, experimentuje. 
Zběhlý - osvojuje si, vytrvá, má sebedůvěru, vyniká 
Výtečný - vytváří, dává podněty, inovuje 
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Klíčová slova odhalují myšlenkové procesy i projevy žáka. Slouží však pouze 
k orientaci. Pro hodnocení, které by mělo žákovi, učiteli i rodičům pomoct k dalšímu 
zlepšování, musejí být kritéria ještě podrobnější. V Utahu je vypracoval tým učitelů 
z praxe ve spolupráci s odborníky. Některá z nich si zde můžeme prohlédnout. Každý 
z cílů už má svá vlastní kritéria pro posuzování. 
Komplexní myšlení a řešení problémů - potřebný: 

- Rozpoznává jednoduché problémy, které se dotýkají jeho osoby 
- Používá úzkého okruhu informací a strategií v přístupu k problémům a při jejich 

řešení 
- Začíná si uvědomovat, že všechny akce mají své následky 

Komplexní myšlení a řešení problémů - začínající: 
- Jeho práce vykazuje nestejnou úroveň vytrvalosti při používání komplexních 

způsobů uvažování 
- Rozpoznává širší problém a zřejmé možnosti řešení 
- Při hodnocení problémů a hledání řešení potřebuje pomoc 

Komplexní myšlení a řešení problémů - nadějný: 
- Uvědomuje si, že v různých situacích se užívají různé strategie přemýšlení 
- V užívání strategií k řešení problémů je vytrvalý 
- Uvnitř problému rozpoznává i jeho příčiny 
- Vytváří rozmanité návrhy řešení 
- Zná kritéria k posuzování řešení 
- Umí si vybrat dobré řešení k tomu, aby je realizoval 
- Dokáže zhodnotit následky a podle toho upravit postup 
- Potřebuje pomoc a vedení k tomu, aby předvídal potíže 
- Rozumí struktuře některých systémů (tj. způsobů společenské, filozofické, 

technické aj. organizace, která slouží společnému cíli, např. školní sportovní družstvo, 
rodina, rozpočet ap.) 

- Reaguje na odezvu tím, že o věci začne přemýšlet jinak 
Komplexní myšlení a řešení problémů - samostatný: 

- Používá řady uvažovacích strategií 
- Užívá vlastních kritérií, aby činil samostatná rozhodnutí a volby 
- Pozná, kdy do řešení problému zapojit druhé 
- Řeší problémy s otevřeným koncem 
- Začíná rozumět struktuře složitých systémů 
- Odhaduje potíže, experimentuje s řešeními a vyhodnocuje je 
- Vysvětluje a obhajuje postupy a řešení 
- Využívá dosavadního poznání k tvorbě řešení pro nové problémy 

Komplexní myšlení a řešení problémů - zběhlý: 
- Chápe a používá kritické myšlenkové postupy v řadě kontextů 
- Vyhodnocuje postupy a podle potřeby je přizpůsobí 
- Uvědomuje si, že některé problémy mají vícero řešení 
- Respektuje přijatý kompromis a umí se vyrovnávat s nejednoznačností 
- Dokazuje, že chápe vnitřní souvislost mezi systémy 
- Analyzuje komplikované informace z různých zdrojů a dokáže je shrnout. 

Komplexní myšlení a řešení problémů - vynikající: 
- Vytváří a realizuje nová řešení problémů 
- Dokáže podat zřetelnou představu dalších možností 
 

Účinné dorozumívání - potřebný: 
- Uvědomuje si, že symboly mají význam 
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- Bez zábran se dorozumívá, ale nemá potřebné dovednosti a výchozí znalosti 
- Dorozumívá se pro vlastní potřeby, bez ohledu na adresáty 
- Používá jen nejzákladnějších komunikačních dovedností a prostředků 

Účinné dorozumívání - začínající: 
- S různým úspěchem používá tradičních forem a symbolů v komunikaci 
- Umí podle záměru obměňovat způsob dorozumívání 
- I v ustálené komunikaci potřebuje pomoc, vedení a návod 
- Uvědomuje si, že lidé používají mnoha druhů komunikace 

Účinné dorozumívání - nadějný: 
- Rozpoznává důvody pro užití různých komunikačních forem 
- Dovede ocenit dorozumívací formy, které si vybrali druzí 
- Chápe, že dorozumívání je oboustranný proces 
- Usiluje o to, aby přizpůsobil dorozumívání adresátům a záměru sdělení 

Účinné dorozumívání - samostatný: 
- Interpretuje adekvátně sdělení druhých (verbální, neverbální, symbolická) 
- Oceňuje estetickou a kulturní hodnotu různých forem dorozumívání 
- Přizpůsobuje své dorozumívání publiku a záměru sdělení 
- Využívá rozmanitých stylů 
- Umí přizpůsobit své sdělení tak, aby druzí rozuměli 
- Chápe, že sdělení mohou mít mnoho rovin významu 
- Rozpoznává a odstraňuje komunikační problémy 

Účinné dorozumívání - zběhlý: 
- Rozumí různým rovinám významu a využívá jich při dorozumívání 
- Užívá rafinovanějších a komplexních forem sdělování 
- Ovlivňuje komunikací druhé 
- Rozumí složitým pojmům 
- Je schopen vysvětlit ostatním složité pojmy, aby jim pomohl je pochopit 
- Umí kriticky ohodnotit dorozumívání druhých 
- Prokazuje respekt pro dorozumívání druhých 
- Stanoví svůj osobní standard toho, co je výborné 

Účinné dorozumívání - výtečný 
- Vědomě a spolehlivě experimentuje se způsoby a zvyklostmi dorozumívání 
- Umí vytvářet nové a neobvykle účinné způsoby dorozumívání 
- Jeho výtečný dorozumívací výkon může sloužit jako vzor pro druhé 
 

Umění spolupracovat v týmu nebo tým vést - potřebný: 
- Pokud se mu pomůže, chtěl by své nápady a myšlenky sdělit ostatním 
- Dopřává druhým příležitost k projevu 
- Začíná si vyvíjet smysl pro spravedlivost 
- Má jistý respekt před autoritou 
- Pokouší občas ujmout vedení 

Umění spolupracovat v týmu nebo tým vést - začínající: 
- Je vidět, že si uvědomuje, jak to při práci ve skupině chodí 
- Při troše pomoci začíná spolupracovat s ostatními 
- Začíná zkoušet vyjednávat 
- Uvědomuje si, že ne vždycky se všichni shodnou 
- Začíná si všímat podobnosti a rozdílů mezi členy skupiny 
- Začíná přijímat vedoucí roli 

Umění spolupracovat v týmu nebo tým vést - nadějný: 
- Při práci ve skupině potřebuje vedení 
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- Začíná spolupracovat s ostatními 
- Dokáže se snažit o dosažení společného rozhodnutí 
- Uznává, že za společnou práci skupiny nese také díl odpovědnosti 
- Jednoduše reaguje na podněty a rád sdílí nápady 
- K tomu, aby se ujal řídící role a vedl skupinu, potřebuje pomoc 

Umění spolupracovat v týmu nebo tým vést - samostatný: 
- Posoudí vlastní chování a přizpůsobuje je potřebám skupiny 
- Ví, jak spolupracovat a jak pracovat samostatně 
- Vyhledává uznání a podporu u druhých 
- Přijímá svou část zodpovědnosti v týmové práci 
- Chápe skupinový konsensus a pomáhá se k němu dopracovat 
- Předkládá užitečné návrhy a dovede je podle potřeby obhájit 
- Zvažuje různé pohledy na věc, hodnoty a přístupy 
- Bez problémů přijímá vedení a vede skupinu bez nesnází 

Umění spolupracovat v týmu nebo tým vést - zběhlý: 
- Ví, kdy spolupracovat a kdy pracovat samostatně 
- Uvnitř skupiny dokáže spolehlivě účinkovat v řadě rolí 
- Vyhledává a respektuje různost přístupů, hodnot a pohledů 
- Snese opravu a změnu vlastních představ a důvěřuje v názory druhých 
- Používá řadu strategií k vyjednávání a k vyloučení konfliktů 
- Umí zapojit i podpořit v práci každého člena skupiny 
- Napomáhá k tomu, aby se skupina pohybovala určitým směrem 
- Jako vůdce skupiny umí ostatním předávat odpovědnost a část moci 

Umění spolupracovat v týmu nebo tým vést - vynikající: 
- Vnímá celek 
- Pomáhá druhým vydat ze sebe to nejlepší 
- Napomáhá činnosti postupovat k cíli - vnímá ji v širších souvislostech 
- Inspiruje skupinu 
- Rozpozná, kdy je čas vyměnit si role (vůdce a spolupracovníka) 
- Je schopen soustředit jednání a směr skupinové práce jistým směrem i zaměřit 

toto soustředění novým směrem 
 

Přínos něčeho prospěšného pro obec - potřebný: 
- Rád pomáhá druhým 
- Podělí se o názor, poradí, pokud je vyzván 
- Chápe, že je třeba řídit se pravidly 
- Chápe sebe jako střed společenství 

Přínos něčeho prospěšného pro obec - začínající: 
- Na požádání vykonává práce pro obec 
- Má z práce pro obec potěšení 
- Vnímá problémy uvnitř svého omezeného okruhu lidí 
- V jisté míře dokáže nalézat a využívat zdroje a služby 
- Rozlišuje různé obce, společenství a kultury 
- Chápe pojem a smysl „pravidel hry“ 

Přínos něčeho prospěšného pro obec - nadějný: 
- Vnímá sebe jako součást různých společenství 
- Rozpoznává vzájemné vazby různých společenství v obci 
- Rozpoznává sociální, majetkové, politické a kulturní rozdíly mezi lidmi 
- Dobrovolně se dělí s ostatními 
- Chápe důležitost mentálního i fyzického zdraví a pohody 
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- Chápe, že k pravidlům musejí být i zákony 
- Projevuje znalost problémů a zásad důležitých pro obec 
- Bere na sebe jistou společenskou zodpovědnost 

Přínos něčeho prospěšného pro obec - samostatný: 
- Jako člen různých společenstev kladně přispívá k jejich životu 
- Toleruje a oceňuje sociální, majetkovou, politickou a kulturní různost lidí 
- Chápe a doceňuje účelnost a potřebnost dodržování zákonů 
- Chápe rozličné systémy a umí v nich pracovat 
- Uvědomuje si, že problémy uvnitř systému mají více stran 
- Projevuje zodpovědné spotřebitelské postoje  

Přínos něčeho prospěšného pro obec - zběhlý: 
- Vyhledává příležitosti posloužit, pomoct 
- Rád jedná s různými lidmi a různými skupinami 
- Zná a využívá řady systémů 
- Organizuje a zprostředkovává zlepšování obecních věcí 
- Chápe a respektuje stanoviska druhých 
- Vyhledává širší společenství 

Přínos něčeho prospěšného pro obec - vynikající: 
- Využívá komplexních systémů 
- Vytváří nová řešení obecních problémů 
- Dokáže spojovat rozdílnosti mezi lidmi, kulturami a politickými strukturami tak, 

aby to prospělo společnosti 
 
(„Systém“ je forma společenské, technické, filozofické nebo materiální organizace, 

která slouží společnému účelu, např. školní sportovní družstvo, rodina, hospodářské 
zařízení ap.) 

 
Dobrá práce a vytváření hodnot - potřebný: 

- Má představu, co je v zásadě potřeba k vytvoření nějakého produktu 
- Zkouší vytvářet produkty, ale bez nezbytných znalostí 

Dobrá práce a vytváření hodnot - začínající: 
- S částečným úspěchem používá základních nástrojů a dovedností k vytváření 

produktů 
- Vnímá jisté rozdíly v kvalitě produktů 
- Stojí o vyšší kvalitu produktu 
- Začíná si stanovovat a sledovat cíle 
- Pozná, kdy je nezbytná přesnost 
- Uvědomuje si, jaké různé profese a pozice lidé v obci mají 

Dobrá práce a vytváření hodnot - nadějný: 
- Používá nevelký okruh nástrojů, dovedností a postupů k vytváření produktů 
- Pozná a respektuje produkty prozrazující kvalitu a mistrovství 
- Začíná vynakládat úsilí přiměřené velikosti úkolu 
- Uvědomuje si svůj vlastní výkon 
- S dopomocí dokáže revidovat a přeměňovat 
- Začíná pracovat s přesností 
- Začíná se seznamovat s možnostmi své budoucí profese 

Dobrá práce a vytváření hodnot - samostatný: 
- Vytváří produkty pro rozmanité příležitosti, publika a účely 
- Vybírá mezi řadou cest k dosažení cíle 
- Plánuje, organizuje a uskutečňuje produkty 
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- Vidí i možnosti přesahující zadání 
- Hodnotí svou práci, dělá nezbytné změny, dělá opravy k dosažení vyšší kvality 
- Pomáhá druhým ocenit jejich práci 
- Začíná si vybírat povolání podle svých zájmů 
- Pracuje soustředěně a s velkou přesností 

Dobrá práce a vytváření hodnot - zběhlý: 
- Vytváří řadu produktů pro různá publika a účely 
- Prokazuje soustavně a soustředěné mistrovství a přesnost 
- Při práci rozvíjí a zvažuje různá alternativní řešení a možnosti 
- Podle vlastních kritérií posuzuje práci svou i druhých 

Dobrá práce a vytváření hodnot - vynikající: 
- Vytváří a inovuje produkty, postupy, nástroje 
- Má vysoký standard pro dokonalost a svůj výkon podle něho podvědomě 

upravuje 
- Rozšiřuje a prohlubuje znalosti 
 

Umění učit se a pečovat o své další vzdělávání - potřebný: 
- Těší se do školy, chce se učit 
- Ptá se 
- Zkoumá a zkouší 

Umění učit se a pečovat o své další vzdělávání- začínající: 
- Začíná si vytyčovat cíle 
- Sám se snaží dozvědět se něco o tématech, která ho zajímají 
- Potřebuje povzbudit, aby se pustil do učení a nebál se 
- Soustavnost prokazuje jen u témat, která ho osobně zajímají 
- Ovládá omezený počet způsobů a pramenů učení 
- K zhodnocení svého pokroku potřebuje pomoc 

Umění učit se a pečovat o své další vzdělávání - nadějný: 
- Potřebuje pomoc k stanovení a plnění reálných cílů 
- Začíná cítit zodpovědnost za svůj pokrok v učení 
- S dopomocí se odvažuje riskovat neúspěch v učení 
- Začíná prokazovat vytrvalost i u věcí, které přesahují jeho osobní zájem 
- Podle pokynů zkouší nové postupy a prameny 
- Začíná sám hodnotit své pokroky 
- K nalezení a využití pramenů potřebuje pomoc 

Umění učit se a pečovat o své další vzdělávání - samostatný: 
- Stanoví si cíle a pracuje na jejich dosažení 
- Přijímá zodpovědnost za svůj pokrok v učení 
- Využívá nových situací k učení 
- Nedá se odradit neúspěchem 
- Vidí i možnosti, které nebyly v zadání 
- Prokazuje vytrvalost v učení 
- Používá řadu způsobů a pramenů učení 
- Dokáže ohodnotit svůj pokrok a přizpůsobit svůj výkon 
- Sám se pouští do učení 

Umění učit se a pečovat o své další vzdělávání - zběhlý: 
- Soustavně si vytyčuje a plní cíle 
- Překonává očekávání 
- Zkoumá, prošetřuje, bádá 
- Hodnotí svůj pokrok podle hledisek, která si sám stanoví 
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- Chápe chybu jako nástroj k učení 
- Dělí se o nové poznatky 

Umění učit se a pečovat o své další vzdělávání - vynikající: 
- Má vysoké nároky a podle nich zlepšuje svůj výkon 
- Vytváří postupy pro učení a nachází nové souvislosti 
- Zjišťuje nové poznatky 
- Vytváří pro sebe a pro budoucnost novou vizi bez nátlaku nebo bez podpory 

z vnějšku 
 
Jak lze uvedených kritérií v praxi využít? 
 
Zaprvé: Učitel bude muset znát zpaměti šesticí cílů, aby si u každé z činností, které 

žákům nabízí, on i oni mohli uvědomit, ke kterému cíli se jejich učení pohybuje. 
Neznamená to ovšem, že by za každou činností měl stát jen jeden z cílů - naopak: Cíle 
si chceme uvědomovat proto, abychom nad reálnými úkoly, které bývají velmi 
složité, neztráceli jistotu o jejich užitečnosti a smysluplnosti. Učitel tedy posuzuje 
jednotlivé nápady, učební materiály, výchozí texty, situace z hlediska šesti nejvyšších 
vzdělávacích cílů a z tohoto zorného úhlu vymýšlí, co by žáci mohli s materiálem, 
tématem, jevem ve třídě podnikat nebo jak to zařídit, aby sami přišli na takové 
činnosti, které jim poskytnou zkušenost, poznatky, vhled potřebné k dosažení vyšší 
úrovně výkonu. 

Zadruhé: Učitel zároveň potřebuje umět při určité činnosti posoudit, pro kterou 
úroveň výkonu je vhodná, a podle toho ji nabídnout příslušné skupině žáků. Vhodnost 
posoudí právě podle kritérií k jednotlivým úrovním: Má žák na dané úrovni možnost 
posílit při zadaném úkolu ty zdatnosti, kterých už dosáhl? A má možnost při té 
činnosti zkoušet dosáhnout výkonu vyššího, tj. může při ní zkusit naplnit některá 
z kritérií o jednu rovinu výše? 

Kromě toho ovšem učitel přichází na nápady nebo na učebnice a výchozí podněty, 
které jsou mnohem komplexnější - mohou zaměstnat žáky všech nebo mnoha úrovní. 
Takové úkoly jsou velmi důležité nejen proto, že cíle „umět spolupracovat...“ se nedá 
dosahovat při individuální práci, ale také proto, že smyslem hodnocení úrovní výkonu 
je právě to, aby se třídy a děti nemusely dělit na „studijní“ a „praktické“, ani na 
premianty a smolaře atd., nýbrž aby každý mohl při společném úkolu pracovat na své 
úrovni. (Podobný systém úrovní - levels of attainment - zavedli v Británii v National 
Curriculum. V Utahu však vypracovali detailnější a přesnější vystižení hledisek pro 
jednotlivé úrovně, a navíc lze stanovením společných cílů pro všecky myslitelné 
vzdělávací předměty dosáhnout jednoty i při velmi rozmanitém školství- a to právě 
hledáme.) 

Zatřetí: Úrovně a kritéria samozřejmě slouží především k tomu, aby učitel mohl 
říct žákovi přesně, v jakém bodě cesty za vzděláním se nachází, a aby ho přitom vždy 
pozitivně motivoval - kritéria pojmenovávají úspěchy a tím žáka chválí, nikoli 
neúspěchy, které by ho odrazovaly od učení. Sama schopnost nenechat se odradit 
neúspěchem a chápat chybu jako prostředek k učení je jedním z velkých kroků na 
cestě, žáci (a mnozí z učitelů) se to teprve učí a jsou za to chváleni. 
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