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Motto
„Čeká nás ještě hodně práce, protože to je i velká změna v hlavách učitelů.“ 

(nejmenovaný respondent)

Tato publikace pojednává o reformě kurikula odborného vzdělávání. Hlavní pozor-
nost je zaměřena na problémy spojené se zaváděním (implementací) kurikulární 
reformy do praxe ve školách. Podstata implementace kurikulární reformy spočívá 
v zavádění dvojúrovňového systému kurikulárních dokumentů, přičemž je rozlišena 
rovina státu a rovina školy. Zatímco rovina státu je reprezentována rámcovými vzdě-
lávacími programy (RVP), rovina školy je reprezentována školními vzdělávacími 
programy (ŠVP). Princip spočívá v tom, že jednotlivé školy si vytvářejí své vlastní 
ŠVP, a to na základě RVP. Tím je realizována idea decentralizace v oblasti kurikula 
a současně se otevírá prostor pro zvýšení autonomie škol. 

V oblasti odborného vzdělávání vstupuje kurikulární reforma do etapy, kde se jako 
klíčový jeví proces implementace. Obecně je implementace chápána jako uskutečně-
ní či naplnění – např. určité ideje či určitého záměru. Ve vztahu k reformě se o im-
plementaci uvažuje nejčastěji jako o procesu zavádění reformních idejí do praxe 
škol. O implementaci ve smyslu naplnění lze hovořit až tehdy, budou-li reformní 
ideje ve školách přijaty a běžně praktikovány. Existuje obava, že implementace nové 
kurikulární koncepce bude upozaděna, neboť na rozdíl od tvorby se jedná o aktivitu 
méně viditelnou. Implementace má přitom zásadní význam z hlediska dopadu re-
formních idejí do školské praxe. Podcenit implementaci znamená vystavit se riziku, 
že reformní ideje se do praxe očekávaným způsobem nepromítnou.

Aktivitu projektu Sledování výuky podle ŠVP na pilotních školách realizoval Národ-
ní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků (dále jen NÚV) v konečné fázi ve spolupráci s Insti-
tutem výzkumu školního vzdělávání Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. 
Cílem aktivity bylo získat poznatky z realizace výuky podle ŠVP na pilotních SOŠ 
a SOU a poskytnout tyto poznatky dalším odborným školám. Školy v nich získají 
podněty a inspiraci, které jim umožní inovovat anebo lépe připravit stávající či nové 
ŠVP. Konkrétně jde o to popsat, vysvětlit a vyhodnotit procesy implementace RVP 
a tvorby a realizace ŠVP. Přitom mají být identifikovány faktory ovlivňující uvedené 
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Závěrem připojujeme poděkování všem kolegyním a kolegům, kteří s námi na  reali-
zaci výzkumu spolupracovali. V první řadě zmiňme všechny respondenty, kteří nám 
poskytli svá vyjádření. Dále náš dík patří oběma recenzentům této publikace, panu 
prof. PhDr. Josefu Maňákovi, CSc., a panu PhDr. Martinu Chválovi, Ph.D., za jejich 
konstruktivní připomínky k rukopisu.

Mezi Prahou a Brnem dne 30. 9. 2011
Za kolektiv autorů Petr Knecht a Tomáš Janík

poděkováníprocesy a dále funkce, které jsou prostřednictvím RVP a ŠVP naplňovány v rovině 
kurikulárního plánování a v rovině práce s cíli a obsahy vzdělávání. Obdobně kon-
cipovaný výzkum byl v roce 2010 realizován na pilotních gymnáziích (srov. Janík 
et al., 2010a).

V publikaci jsou prezentovány výsledky výzkumného šetření, které spočívalo v rea-
lizaci řízených rozhovorů vedených s řediteli, koordinátory tvorby ŠVP a řadovými 
učiteli na pilotních středních odborných školách a středních odborných učilištích 
(dále jen SOŠ a SOU). Jejich cílem bylo dokumentovat proces vzniku ŠVP a po-
rozumět problémům, které jsou s tvorbou kurikula spojeny. Publikace upozorňuje 
na široké spektrum problémů spojených s implementací kurikulární reformy. Smys-
lem publikace nicméně není pouze popis uvedených problémů. Autoři se snaží čte-
náře seznámit také s jejich možnými příčinami a důsledky. Díky použité výzkumné 
technice řízených rozhovorů jsou v publikaci pojednány také některé další problé-
my, které mohou být v některých případech skryté nebo obtížně uchopitelné. Syste-
matická a transparentní výzkumná metodologie, prověřovaná kritickým dialogem, 
je nejlepším známým nástrojem k utřídění poznatků a jejich následné interpretaci. 
V průběhu první poloviny roku 2011 bylo realizováno celkem 27 rozhovorů, byly po-
řízeny přepisy rozhovorů a byla zpracována jejich obsahová analýza. Výsledky jsou 
představeny v této publikaci. Jednotlivé SOŠ a SOU jsou anonymizovány označením 
číslicemi 1–27.

Publikace je výstupem projektu Podpora plošného zavádění školních vzděláva-
cích programů v odborném vzdělávání (Kurikulum S), který navazuje na projekt 
Tvorba a ověřování pilotních školních vzdělávacích programů ve vybraných SOŠ 
a SOU (PILOT S)1. Tvorba RVP probíhala ve čtyřech etapách. V roce 2007 vydalo 
MŠMT ČR prvních 63 RVP odborného vzdělávání, ke kterým musely školy v sou-
ladu se školským zákonem do dvou let připravit vlastní ŠVP. V dubnu 2010 vydalo 
MŠMT posledních 49 RVP odborného vzdělávání, podle nichž školy musí nejpoz-
ději do dvou let zahájit výuku. Celkem bylo vytvořeno 276 RVP.

Publikace se obrací na ředitele, koordinátory tvorby ŠVP, učitele SOŠ a SOU a jejich 
sociální partnery, dále na pracovníky školské administrativy, na akademické pracov-
níky působící na fakultách připravujících učitele středních odborných škol a v nepo-
slední řadě také na studenty pedagogiky a učitelských studijních programů. Autoři si 
dovolují doufat, že čtenáři v publikaci naleznou zajímavé a důležité podněty, které 
budou moci využít nejen při tvorbě a revizích ŠVP, ale také při obecnějších úvahách 
nad kurikulární reformou a snad také při řešení problémů s ní spojených.

1 Projekt byl realizován v období 17. 5. 2005–31. 7. 2008. V rámci projektu proběhla od listopadu 2005 tvorba pilotních ŠVP, které byly počínaje zářím 2006 
pokusně ověřovány. Celkem bylo vytvořeno 53 pilotních ŠVP. V průběhu následujících dvou let byla sledována funkčnost a přiměřenost pilotních ŠVP reálným 
podmínkám vzdělávání, dopad ŠVP na styl výuky jednotlivých učitelů a na celkovou práci pedagogických sborů.

o čem je tato 
publikace?

jak implementace 
rvp probíhá?

komu je tato 
publikace určena?
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Výzkum názorů učitelů pilotních škol na kurikulární reformu je součástí jedné ze tří hlav-
ních aktivit projektu Kurikulum S nazvané Sledování výuky podle ŠVP na pilotních 
školách. Poznatky výzkumu i zkušenosti z praxe na školách ukazují, že klíčovými ak-
téry a realizátory kurikulární reformy jsou především učitelé. V této publikaci se zamě-
řujeme především na jejich názory, neboť probíhající kurikulární reforma je postavila 
do role tvůrců kurikula. Ukazuje se přitom, že učitelé se mnohdy zdráhají do této role 
vstupovat, a pokud do ní vstoupí, zvládají ji s větším či menším úspěchem v závislosti 
na svých profesních kompetencích a podmínkách, v nichž pracují (srov. Janík et al., 
2010b, s. 38–42).

Pro reformu je osudově důležité, jak bude přijata těmi, od nichž se očekává její reali-
zace v praxi. O přijímání (neboli akceptaci) lze hovořit v případě pozitivního postoje 
k reformě. Implementace tedy souvisí především s jejich akceptací ze strany učitelů. 
Implementace kurikulární reformy je složitý proces, do něhož vstupuje celá řada fak-
torů, z nichž mnohé jsou natolik zásadní, že mohou výrazně ovlivnit úspěšnost kuriku-
lární reformy. Tyto faktory jsme se snažili identifikovat ve výzkumném šetření, jehož 
koncepci a metodiku představujeme dále.

Kurikulární reformy jsou vždy spojeny s otázkami týkajícími se úspěšnosti jejich implementace v praxi. 
Abychom mohli tyto otázky zodpovědět, je třeba zjistit, jaké dílčí aktivity zahrnují procesy implementace. 
Cílem výzkumného šetření prezentovaného v této publikaci bylo zjistit, jak probíhá implementace RVP 
a tvorba a realizace ŠVP na pilotních SOŠ a SOU.

Výzkum byl pojat jako převážně popisný a vyhledávající, jeho smyslem bylo poskytnout 
plastický obraz o realizaci kurikulární reformy na pilotních SOŠ a SOU. Formou řízených 
rozhovorů s řediteli, koordinátory tvorby ŠVP a řadovými učiteli jsme zjišťovali, jaké 
aktivity a problémy byly spojeny s implementací RVP a tvorbou ŠVP. Pozornost byla 
zaměřena zejména na kurikulární procesy (implementace, tvorba, realizace kurikulárních 
dokumentů), faktory ovlivňující tyto procesy a na funkce RVP a ŠVP. Výzkum takto napl-
ňuje orientační funkci, kdy systematicky mapuje oblasti, které je možné v procesu imple-
mentace kurikulární reformy označit za bezproblémové či naopak za problematické.

Z hlediska výzkumného přístupu je tato výzkumná fáze pojata jako kvalitativní. V kva-
litativním výzkumu klasického typu se obvykle věnuje značná pozornost hlubokému 
zpracování údajů. Jednou z metod jejich získání je tzv. hloubkový rozhovor (Švaříček, 

1.2 metodika výzkumu

učitel jako klíčový 
aktér a realizátor 
kurikulární reformy

akceptace aneb 
pozitivní postoj vůči 
změně

zdůvodnění 
přínosnosti výzkumu

k povaze rozhovoru
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Názory učitelů pilotNích škol Na 
kurikulárNí reformu: koNcepce výzkumu

1.

V kapitole jsou představeny teoretická a metodologická koncepce výzkumu, jehož cílem bylo zjistit názory 
učitelů pilotních SOŠ a SOU na kurikulární reformu. V řízených rozhovorech na 27 školách výzkumníci 
zjišťovali názory učitelů na: 
a) proces realizace ŠVP, 
b) faktory tento proces ovlivňující, 
c) funkce,  které ŠVP ve školách naplňují.

Tato publikace volně navazuje na řadu výzkumně orientovaných výstupů vydávaných 
NÚV, které se týkají implementace kurikulární reformy na gymnáziích.2 V těchto 
publikacích jsou podrobněji zpracována teoretická východiska, definovány klíčové 
pojmy kurikulární reformy a popsány možnosti jejich výzkumného uchopení. Čte-
náře, kteří mají zájem hlouběji proniknout do teoretického pozadí problematiky im-
plementace kurikulárních reforem, odkazujeme právě na tyto publikace. Vycházíme 
z předpokladu, že výzkum má potenciál podporovat implementaci kurikulární refor-
my, a to zejména tím, že přináší odpovědi na otázky stojící v jejím pozadí. Umožňuje 
dobrat se hlubšího porozumění problémům, jež jsou s kurikulární reformou a její 
implementací spojeny. V tomto smyslu výzkum vystupuje jako „kritický přítel“ ku-
rikulární reformy (srov. obr. 1).

2 Janík, T. et al. (2010). Kurikulární reforma na gymnáziích. V rozhovorech s koordinátory pilotních a partnerských škol. Praha: VÚP v Praze. 
Janík, T. et al. (2010). Kurikulární reforma na gymnáziích. Výsledky dotazníkového šetření. Praha: VÚP v Praze. 
Píšová, M., Kostková, K., & Janík, T. a kol. (2011). Kurikulární reforma na gymnáziích. Případové studie tvorby kurikula. Praha: VÚP v Praze.

1.1 teoretická východiska

praXeteorie

reformY

výzkum jako „kritický 
přítel“ reformy

Obrázek 1. Výzkum jako kritický přítel kurikulární reformy
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Zaměřenost na: Operacionalizace Příklady otázek

faktory ovlivňující 
kurikulární procesy

Při analýze výpovědí se bude praco-
vat s rozlišením faktorů vstupujících 
do procesu tvorby ŠVP a faktorů vstu-
pujících do procesu realizace ŠVP. 
Dále se bude pracovat s rozlišením 
faktorů kurikulární povahy a faktorů 
mimokurikulární povahy. Pro vytváření 
scénáře rozhovoru z toho vyplývá 
potřeba položit respondentům nejprve 
otevřenou otázku a generovat výpovědi 
vztahující se ke konkrétním faktorům, 
které dle názoru respondentů ovlivňují 
kurikulární procesy. V navazujících 
otázkách budou tyto faktory zkoumány 
detailněji.

Popište, co všechno do práce podle ŠVP vstupuje. 
• Co práci podle ŠVP podporuje a co ji brzdí?
• Jakou roli při práci podle ŠVP sehrává společenský 

kontext (vzdělávací politika, názory rodičů, veřejnosti 
a zaměstnavatelů na vzdělávání) a regionální kontext 
školy?

• Jakou roli při práci podle ŠVP sehrávají jiné zavedené 
ŠVP, jednotná závěrečná zkouška, pojetí maturitní 
zkoušky (maturitní katalogy, nové formy profilové ma-
turitní zkoušky).

• Jakou roli při práci podle ŠVP sehrává oborové zaměření 
ŠVP?

• Jakou roli při práci podle ŠVP sehrává ohled na žáky 
(jejich zájmy, motivace, profil absolventa)?

funkce kurikula Při analýze výpovědí se bude praco-
vat s rozlišením funkcí v rovině kuri-
kulárního plánování/řízení a v rovině 
práce s cíli a obsahy.
Pro vytváření scénáře rozhovoru z toho 
vyplývá potřeba formulovat otázky 
zjišťující, jaké funkce respondenti 
v těchto rovinách RVP a ŠVP připisují.

Popište, k čemu je ve vaší škole ŠVP využíván. Zaměřte se 
přitom na úroveň výuky a na učitele vaší školy, o jejichž 
práci máte přehled.
• Jakou roli hraje ŠVP při dlouhodobém plánování výuky 

(např. koordinace cílů a učiva)?
• Jakou roli hraje ŠVP při volbě metod a forem výuky?
• Jakou roli hraje ŠVP při výuce?
• Jakou roli hraje ŠVP při evaluaci výuky?

Řízené rozhovory byly vedeny s řediteli, koordinátory tvorby ŠVP a řadovými učite-
li na pilotních SOŠ a SOU. Jednalo se o záměrný výběr, v němž jsou zahrnuty SOŠ 
a SOU, které s NÚV dlouhodobě spolupracují na tvorbě a ověřování kurikulárních 
dokumentů. Výzkum byl realizován na pilotních SOŠ a SOU proto, že jeho cílem bylo 
generovat široké spektrum popisů kurikulárních procesů ve školách. Výběr škol byl 
dán potřebou zachytit širší spektrum výpovědí k problematice tvorby a realizace kuri-
kula ve školách, které se těmito aktivitami již delší dobu zabývají a kde jsou s tímto za-
znamenány doposud největší zkušenosti. Celkem bylo vedeno 27 rozhovorů, přičemž 
každý z rozhovorů trval cca 45 minut.

Rozhovor byl veden tak, že k sledované tematické oblasti byla respondentům položena 
hlavní otázka (Popište, jak…) a byl poskytnut prostor pro volnou výpověď (cca 3 mi-
nuty). Poté byly kladeny další doplňující otázky, přičemž odpověď na každou z nich 

zkoumaný soubor

vedení rozhovoru
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2007, s. 159). Hloubkový rozhovor umožňuje získat takové porozumění edukační 
realitě, jednání učitelů a jejich vnímání edukačních situací, které věrně odpovídá 
skutečnému hledisku dotazovaných. Právě o to šlo v našem případě. Rozhodli jsme 
se koncipovat ho jako strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami (Hendl, 2005, 
s. 173 n.), resp. jako „rozhovor pomocí návodu“. Otázky zakomponované do jeho 
scénáře (tab. 1) byly různé povahy s ohledem na způsob získávání informací (úvod-
ní, hlavní, navazující, ukončovací). Ve prospěch zahloubení svědčí také fakt, že po 
vyhodnocení rozhovorů byly dotazované osoby požádány o účastnickou validizaci 
výsledků výzkumu a jejich interpretaci, což zvýšilo důvěryhodnost prezentovaných 
poznatků.

Při vytváření scénáře řízeného rozhovoru jsme vycházeli z cíle uvedeného výše. 
Konkrétně šlo o to zjistit, jaké kurikulární procesy byly na školách iniciovány v sou-
vislosti s implementací RVP a tvorbou a realizací ŠVP, jakými faktory byly tyto pro-
cesy ovlivňovány a jaké funkce RVP a ŠVP ve školách naplňují. Operacionalizace 
výzkumných problémů je uvedena v tab. 1.

Tabulka 1. Operacionalizace výzkumných problémů – vytváření scénáře rozhovoru

Zaměřenost na: Operacionalizace Příklady otázek

kurikulární procesy Při analýze výpovědí se bude pracovat 
s rozlišením implementace RVP, tvorba 
ŠVP, realizace ŠVP. Dále se bude pra-
covat s rozlišením roviny školy a roviny 
výuky. Pro vytváření scénáře rozhovo-
ru z toho vyplývá potřeba formulovat 
otázky zjišťující, jak vznikal ŠVP a jak 
se s ním pracuje.

Úvodem nás zajímá stručná informace o školních 
vzdělávacích programech na vaší škole (počet ŠVP, 
zaměření, odlišnosti apod.). 
• Ve vaší škole bylo vytvořeno několik ŠVP. Můžete popsat, 

jak postupně vznikaly a jak se vzájemně ovlivňovaly? 
• Jak zkušenosti z tvorby pilotních ŠVP ovlivnily/ovlivňují 

zavádění dalších ŠVP?
Popište, jak se ve vaší škole pracuje s ŠVP a ponechte pro-
zatím stranou konkrétní výuku.
• Jak se pracuje s ŠVP ve vedení školy?
• Jaké změny ve škole nastávají poté, co se podle ŠVP 

začíná pracovat? 
• Jaké problémy se ve škole objevují poté, co se podle 

ŠVP začíná pracovat?
• Jaké nejdůležitější revize ŠVP byly provedeny?

cíl řízených 
rozhovorů
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V následujících kapitolách jsou představeny výsledky výzkumu (srov. obr. 2). Nejprve 
popisujeme zkušenosti škol z tvorby pilotních ŠVP (kapitola 2), následně se věnuje-
me změnám, které respondenti zaznamenali v souvislosti s implementací ŠVP v praxi 
(kapitola 3). Poté popisujeme faktory, které práci podle ŠVP ovlivňují (kapitola 4), 
a zaměřujeme se na funkce a využití ŠVP (kapitola 5) a na podporu, kterou učitelé 
v souvislosti s tvorbou ŠVP očekávají (kapitola 6). V závěrečné kapitole (7) shrnujeme 
nejdůležitější poznatky a snažíme se přispět k ujasnění představ o tom, jak reforma 
na SOŠ a SOU probíhá, s jakými problémy se potýká a jaké jsou její zamýšlené i ne-
zamýšlené efekty.

Obrázek 2. Struktura publikace

13

neměla přesáhnout cca 1 minutu. Tím bylo v rámci řízených rozhovorů docíleno určité 
standardizace, která je nezbytná pro to, aby bylo možné výpovědi jednotlivých respon-
dentů vyhodnotit a případně porovnávat. Do vedení řízených rozhovorů byli zapojeni 
proškolení tazatelé, aby bylo možné v relativně omezeném časovém rámci provést 
27 rozhovorů na školách rozptýlených po celé České republice.

Rozhovory zachycené na audiozáznamu byly přepsány do textové podoby a postou-
peny k dalšímu zpracování metodou kvalitativní obsahové analýzy. Na analýze roz-
hovorů pracoval sedmičlenný kolektiv odborníků složený z autorů této publikace. 
Při analýze rozhovorů byl uplatněn induktivní postup. V prvním kroku každý ze spo-
luautorů prostudoval 5–7 transkriptů rozhovorů a měl navrhnout systém kategorií, 
dle něhož by bylo možné rozhovory vyhodnotit. V druhém kroku se autorské návr-
hy prolnuly, čímž vznikla výsledná podoba systému kategorií. Tento postup vyústil 
do vytvoření hierarchicky řazené pojmové struktury, na jejímž vrcholu se nacházely 
klíčové pojmy, které zastřešovaly obsah všech podřazených kategorií a jejich kódů 
(srov. Strauss, 1987, s. 36). Tato konsenzuální podoba systému kategorií se stala 
východiskem pro zpracování jednotlivých kapitol této publikace, v nichž jsou před-
staveny výsledky výzkumu. Cíl výzkumu a z něj vyplývající metodika sběru a analý-
zy výzkumných dat neumožnily poskytnout validní a spolehlivé informace o množ-
stevním zastoupení jednotlivých kategorií (např. kolikrát byl daný výrok uváděn). 
Představu o síle jednotlivých názorů si čtenáři mohou utvořit na základě použitých 
kvantifikátorů (většina, řada, ojediněle aj.).

Je příznačné, že v postojích k některým aspektům kurikulární reformy se respondenti 
nezřídka diametrálně odlišovali. V těchto případech jsme se snažili zachytit kontrasty 
a rozdíly ve zkušenostech jednotlivých respondentů s procesem implementace kuriku-
lární reformy s cílem zachytit co nejvíce dimenzí zkoumané problematiky.

Pokládáme za užitečné upozornit, že výsledky výzkumu není možné v široké míře zo-
becňovat. Prostředí pilotních škol je ve srovnání s nepilotními školami v mnoha ohle-
dech specifické, což dokázaly i jiné výzkumy (srov. Janík et al., 2010b, s. 120–121). 
Navzdory chybějícím výzkumným datům z nepilotních škol je možné vyslovit předpo-
klad, že implementace kurikulární reformy na nepilotních školách se potýká v mnoha 
ohledech s obdobnými problémy jako na školách pilotních. V neposlední řadě je třeba 
upozornit, že v publikaci jsou zachyceny zejména pohledy a názory učitelů na probíhající 
kurikulární reformu. Ačkoliv je učitele možné považovat za klíčové aktéry kurikulár-
ní reformy, je nutné připomenout také její další aktéry, zejména zástupce zřizovatelů, 
žáky a rodiče. Jejich názory nebyly v našem výzkumu podchyceny, ale názory veřejnosti 
na školu a vzdělávání jsou zachyceny např. v publikaci Walterová et al. (2010).

zpracování 
rozhovorů

specifičnost 
pilotních škol
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spíš obecněji zaměřený profil absolventa, jak uvedl dotazovaný učitel na škole č. 19: „Když 
jsme stanovovali profil absolventa, tak jsme poctivě oslovili naše sociální partnery. Ale 
to bychom museli vzdělávat žáky opravdu všeuměly, protože co podnikatel nebo partner, 
tak to jiný názor. Každý měl své požadavky a vždycky se na to díval velmi úzce. Pro nás 
to znamenalo takové určité vodítko v tom, že [je třeba] spíš naše absolventy směřovat 
univerzálně, aby byli připraveni. A ty konkrétní odborné věci, specializace už si udělat 
u zaměstnavatele.“ S tímto tvrzením souhlasil respondent na škole č. 5, který uvedl: 
„… problém roztříštěnosti samozřejmě nepřispívá k tomu, aby se nějakým způsobem 
dal ŠVP lépe nasměrovat nebo lépe zaměřit regionálně… Musíme produkovat obecně 
vyškoleného absolventa, kterého si musí podnik přizpůsobit k obrazu svému.“

Do zpracování ŠVP zasahovaly i ekonomické otázky. Účast školy v projektu Pilot 
S byla pro školu výhodná nejen po metodické, ale i po finanční stránce. Po ukončení 
projektu bylo čerpání financí pozastaveno. Některé školy si tuto skutečnost dostatečně 
neuvědomily a po ukončení projektu musely svůj ŠVP přepracovat, jak přiznal respon-
dent na škole č. 14: „Problém nastal v okamžiku, kdy jsme měli financovat nároky 
a výkony vyplývající z pilotních ŠVP. Když jsme dělali pilotní programy, … využili 
jsme prostě všechny disponibilní hodiny k tomu, aby se co nejlépe naplnily požadavky 
jednotlivých vyučovacích předmětů. Pustili jsme se trošku z řetězu, pokud jde o děle-
ní hodin… což se nám po skončení Pilotu S v podstatě málem vymstilo. Za běžného 
provozu, když už nebyly peníze z Pilotu S, tak se takhle rozsáhlý skvělý program nedá 
v současných podmínkách ufinancovat. Prostě normativy s tím nepočítají. Dalším kro-
kem hned po Pilotu S byla v podstatě drastická redukce pilotních ŠVP na minimum tak, 
abychom neohrozili výstupy a byli schopni nároky splnit.“

Některé pilotní školy vnímaly jako určitý problém to, že tvorba ŠVP (mimo zapojení do pro-
jektu Pilot S) ve většině škol probíhá za běžného provozu a není nijak finančně zohledněna 
a většinou ani morálně podpořena. Jak poznamenal učitel na škole č. 24: „Já ještě jednou 
zopakuji to, že snaha na školách by měla být fundována i odměnou.“ Tento názor podpořil 
svým výrokem i učitel na škole č. 2: „… je s tím spousta práce, opravdu. A když člověk ještě 
má chystat nové maturity, a teď ještě všechno do toho. Je toho opravdu dost.“

Omezujícím faktorem bylo zejména to, že učitelé nebyli s dostatečným předstihem se-
známeni se záměrem kurikulární reformy a na jejich proškolení v tvorbě ŠVP nebyl 
dostatek času. O tom hovořil respondent na škole č. 27: „Většina pedagogických pracov-
níků nebyla připravená na velkou změnu, která nastala zaváděním kurikulární reformy. 
Nebyli řádným způsobem proškoleni… Nejprve se pedagogická veřejnost měla připravit, 
to mohlo probíhat třeba rok dva… Aby se reforma dostala do těla.“

finance, normativy

tvorba švp nebyla 
oceněna

(Ne)pochopení 
záměru reformy
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zkušeNosti z tvorby švp2.

V rozhovorech s řediteli, koordinátory tvorby ŠVP a řadovými učiteli pilotních středních odborných škol jsme 
zjišťovali, co ovlivňovalo tvorbu prvních (pilotních) i následujících ŠVP, které faktory byly při tvorbě ŠVP 
nápomocné a které ji případně znesnadňovaly. Dále nás zajímalo, jak školy při vytváření ŠVP postupovaly, 
co mělo na tvorbu a zavádění dalších ŠVP vliv a jak se ŠVP vzájemně ovlivňovaly.

Proces tvorby ŠVP byl pro školy nový a vstupovala do něj řada faktorů, které byly významně ovlivněny vstupními 
podmínkami. Na jedné straně zde již byla zkušenost s tvorbou a implementací ŠVP na základních školách a částeč-
ně i na gymnáziích, na druhé straně se ukázalo, že tvorba ŠVP v odborném vzdělávání má řadu specifik.

Jednou z hlavních odlišností tvorby ŠVP v odborném vzdělávání byla oborová specifič-
nost ŠVP a jejich množství. Některé školy postupně zpracovávaly 6 a někde až 16 ŠVP. 
Na rozdíl od základních škol a gymnázií tedy měly při tvorbě ŠVP mnohem větší pracovní 
zátěž. Mohly však těžit z vlastních zkušeností i omylů. Oborová specifičnost ŠVP se pro-
mítá zejména do profilu absolventa, což ovlivňuje skladbu a rozsah vyučovacích předmětů 
v učebním plánu a celkové pojetí ŠVP. Díky tomu jsou ŠVP odborných škol i v rámci 
stejných oborů jedinečné. O tom svědčí komentář respondenta na škole č. 9: „Tak určitě 
máme v  ŠVP něco, co je pro nás to, co jsme chtěli. To, co je pro nás typické, čím se třeba 
snažíme odlišit od ostatních obdobných škol.“ Oborová specifičnost může na druhé straně 
ztěžovat přestup žáků z jedné školy na druhou, jak upozornil respondent na škole č. 1: 
„Když náš žák bude přestupovat na jinou školu, tak bude ve výhodě, protože bude mít toto 
jako nástavbu. Když přijde k nám z Budějovic, z Prahy, odkudkoliv, tento předmět se tam 
nevyučuje, tak bude muset dělat rozdílovou zkoušku prostě za obě dvě pololetí, čímž mu 
zkomplikujeme život.“

Dalším významným faktorem odlišujícím tvorbu ŠVP na SOŠ a SOU byl jejich přímý 
kontakt se sociálními partnery při vytváření ŠVP. Bez znalosti požadavků sociálních part-
nerů na výstupní kvality budoucích absolventů by školy nedokázaly připravit své žáky 
tak, aby uspěli na pracovním trhu. To doložil jeden z respondentů na škole č. 10: „Při 
tvorbě ŠVP jsme měli několik sezení se sociálními partnery. Při diskuzích jsme se dověděli, 
jaké znalosti a dovednosti by měl mít absolvent. Z toho jsme potom samozřejmě vycházeli 
při vlastním zpracování.“ Objevily se však i názory, že všem sociálním partnerům nelze 
vyhovět, protože mají jiné požadavky, představy i potřeby. Proto některé školy vytvářely 

2.1 širší kontext tvorby švp

odlišnost 
a specifičnost škol

požadavky sociálních 
partnerů
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byl mnohem jednodušší a časově úspornější, jak dokládá mimo jiné výrok respondenta 
na škole č. 19: „… každý další ŠVP, který teď zpracováváme, je pro nás jednodušší, 
protože vlastně už tu metodu známe. Víme, jak dál pracovat, je to pro nás časově méně 
náročné, než to bylo na začátku.“

Některé pilotní školy se staly konzultačními centry a poskytovaly metodickou pod-
poru dalším školám. Respondent na škole č. 3 uvedl: „My už jsme pak ty jiné školy 
vyškolili…, takže tam jsme už na některá úskalí upozornili a řekli, jak a od čeho mají 
začít.“ Podobný přístup zvolila škola č. 6, jak sdělil jeden z respondentů: „Pro všechny 
školy… jsme u nás ve škole udělali několik školení, kde jsme je seznámili se zásadami 
tvorby ŠVP. Ukázali jsme jim, jak jsme vytvářeli náš ŠVP.“

Školy, které zpracovávaly ŠVP pro více oborů a úrovní, vytvářely vzájemně prováza-
né dokumenty. Tato provázanost umožňuje školám zajistit prostupnost mezi různými 
obory a úrovněmi odborného vzdělávání, jak o tom hovořil respondent na škole č. 8: 
„Návaznost ŠVP jsme si udělali tak, aby když dítě jde potom na nástavbu z učebního 
oboru, aby se na to dalo vhodně navázat, nebo i třeba přestupovat.“ Podobný přístup 
zvolili na škole č. 15, jak uvedl jeden z dotazovaných učitelů: „… změna oboru u nás 
existuje. [Žák] se přihlásí na studijní [obor], my ho vezmeme, on zjistí, že mu to nejde, 
tak máme tu možnost ho přeřadit na jiný obor, méně náročný. Pro nás ta výhoda v tom 
ŠVP je ta, že jsme si ty ŠVP postavili tak, že ten žák nemusí dělat rozdílové zkoušky.“ 
Provázanost ŠVP rovněž umožňuje zajistit snadný přechod žáků mezi různými obory 
a úrovněmi, což uplatňuje škola č. 21, jak sdělil jeden z učitelů: „… využili jsme volné 
hodiny k tomu, že jsme udělali průřezově napříč obory možnost seminářů. To znamená, 
že žáci z různých oborů se mohou setkat ve volitelných blocích, které buď reflektují 
jejich profesní orientaci, nebo reflektují přípravu k maturitě. Tam je ta provázanost 
mezi ŠVP.“

Významný vliv na zpracování dalších ŠVP mělo zavedení pilotních ŠVP do každo-
denní praxe. Ověření pilotních ŠVP v reálné praxi pomohlo vyučujícím, aby si udě-
lali představu o tom, jak se s ŠVP pracuje. Výuka podle pilotních ŠVP poskyt-
la školám možnost identifikovat nedostatky a eliminovat problémy. Ukázalo se, 
že většina škol využila příležitosti poučit se a nové ŠVP koncipovala již s ohledem 
na předchozí zkušenosti. Na tento fakt poukázal respondent na škole č. 4: „Už jsme 
věděli, kde jsme udělali chyby a co je tam třeba mít. I zasazení průřezových témat 
bylo podstatně jednodušší. Už jsme lépe dohledávali chyby, to, co nám tam chybí, 
nebo jsme zapomněli dopsat. … už jsme měli jasnější představu. Ten první [ŠVP] 
byl hodně náročný.“

konzultační centra

provázanost švp

poučení z chyb
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Jedna ze škol, která měla zkušenosti rovněž s tvorbou ŠVP podle RVP pro gymnázia, 
poukázala na to, že tato zkušenost pro ni nebyla výhodou, ale naopak se ukázala jako 
problematická a v mnohých směrech dokonce kontraproduktivní. Důvodem jsou odliš-
ná pojetí RVP G a RVP SOV, což zahrnuje i používanou terminologii, pojetí klíčových 
kompetencí a průřezových témat. Výstižně tento problém popsal respondent na škole 
č. 13: „Jistá komplikace byla rozdílná terminologie pro gymnaziální vzdělávání a od-
borné vzdělávání a některé poněkud odlišné formulace, například průřezových témat, 
… ty například byly trochu jiné, museli jsme najít společný jmenovatel.“

Z rozhovorů vyplynulo, že školy, přestože byly proškoleny a měly k dispozici metodiku 
tvorby ŠVP, si v počátečních fázích tvorby ŠVP často nevěděly rady. Na to poukázal 
respondent na škole č. 22: „Zpočátku jsme moc nevěděli, jak do toho, šli jsme cestou 
omylů a pokusů.“ Stejnou zkušenost potvrdil respondent na škole č. 4: „Na začátku 
jsme moc dobře nevěděli ani přesně, co máme tvořit. Popravdě řečeno, i když jsme se 
dotazovali na patřičných místech, tak i tam bylo vidět jasnou nejistotu v odpovědích, 
takže to opravdu bylo spíš pokusem a omylem.“ Oproti tomu respondenti na škole č. 18 
uvedli, že se s požadavkem tvorby ŠVP setkali již v minulosti: „Díky tvorbě ŠVP, které 
škola vytvářela již v devadesátých letech v rámci projektu [anonymizováno], byla tvorba 
nových ŠVP spojena více s diskusí o obsahu a nových prvcích než o formě. Tu již učitelé 
v podstatě znali.“

Tvorba pilotních ŠVP poskytla školám příležitost lépe pochopit záměr kurikulární 
reformy a proniknout do její podstaty a terminologie, jak o tom hovořil učitel na ško-
le č. 13: „… získávali jsme první zkušenosti, kdy jsme vlastně pořádně nevěděli, 
do čeho jdeme, co znamená kurikulární reforma, a to jsme si uvědomovali až během 
vlastní práce.“

Zkušenosti z tvorby pilotních ŠVP měly významný vliv na zpracování dalších ŠVP. Školy 
si byly při jejich tvorbě jistější, získaly nadhled a těžily ze svých předchozích zkušeností. 
Respondent na škole č. 15 uvedl: „Zkušenosti z předchozích [ŠVP]… dá se říct, že už 
člověk věděl, co má dělat.“ Tento názor sdílel i další respondent na škole č. 13: „Tvorba 
dalších ŠVP byla pro nás jednodušší tím, že už jsme věděli, do čeho jdeme.“ Při tvorbě 
dalších ŠVP vnímali učitelé pilotních škol jako neocenitelnou výhodu zejména předchozí 
praktické zkušenosti. V mnoha rozhovorech zaznělo, že proces zpracování dalších ŠVP 

2.2 proces tvorby pilotních švp

2.3 tvorba a zavádění dalších švp
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me, ať už jdou do provozu, tak jim budou chybět některé základní dovednosti.“ Objevil 
se však i názor opačný, tedy že nelze posilovat všeobecně vzdělávací předměty na úkor 
předmětů profilujících a oslabovat tak odbornou složku vzdělávání. Některé školy se pro-
to pokusily najít rovnováhu mezi všeobecně vzdělávacími a odbornými předměty. To 
dokládá komentář učitele na škole č. 8: „Nepodlehli jsme tomu trendu, že by mělo být víc 
těch všeobecně vzdělávacích předmětů vzhledem k budoucí maturitě a tak podobně. Tam 
jsme se snažili udržet takovou rozumnou úroveň.“

Výzkumná zjištění lze shrnout takto: Na tvorbu ŠVP na SOŠ a SOU měla vliv řada faktorů, 
z nichž se ukázaly jako nejdůležitější oborová specifičnost škol, požadavky sociálních part-
nerů a problémy s normativním financováním škol (viz obr. 3). Mnohé školy poukazovaly 
na to, že učitelé nebyli včas seznámeni se záměry kurikulární reformy a měli problémy po-
rozumět terminologii RVP. V souvislosti s tím školy oceňovaly metodickou podporu NÚOV 
při zpracování pilotních ŠVP. Díky získaným zkušenostem byl proces vytváření dalších ŠVP 
jednodušší a časově úspornější. Respondenti oceňovali zejména flexibilitu ŠVP a možnost 
vytvořit si kurikulární dokument podle svých představ, potřeb žáků a požadavků sociálních 
partnerů. Ukázalo se také, že příliš obsáhlé ŠVP postrádají funkčnost a špatně se s nimi ma-
nipuluje. Proto školy další ŠVP výrazně zestručňovaly.

Obrázek 3. Tvorba ŠVP z pohledu učitelů pilotních škol
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Některé školy využily zpětné vazby získané z ověřování pilotních ŠVP k tomu, že významně 
redukovaly rozsah tohoto dokumentu, jak vyplývá z odpovědi respondenta na škole č. 11: 
„Máme dlouholeté zkušenosti s tvorbou ŠVP, prošli jsme si… celým tím vývojem od devítiset-
stránkového ŠVP až po nějaký stopadesáti-dvěstěstránkový.“ Obdobně se vyjádřil respondent 
na škole č. 2: „… je pravda, že do toho začátku, do těch pilotních, jsme toho dali daleko víc 
a pak jsme to zjednodušovali. […] jsme najednou zjistili, že je toho opravdu moc, takže pak 
jsme něco z toho vybrali, něco jsme tam nechali, podle toho, co děti bavilo, a podle zájmu.“

Obsáhlé texty znesnadňují manipulaci s ŠVP, stávají se nepřehledné a díky tomu i málo 
funkční. Respondent na škole č. 14 uvedl: „ŠVP v rozsahu mnoha set stran já osobně pova-
žuju za docela nepraktickou záležitost… Jestli vytvořím rozsáhlý dokument, tak kdo ho bude 
číst? Každý z toho vytrhne jenom to, co je jeho, a tím se možná bude zabývat.“ Podobný názor 
zazněl i na škole č. 1: „… aby to bylo životaschopné a aby nebyly tak náročné změny, tak by 
to mělo být mnohem stručnější. Takováhle kniha, ruku na srdce, kdo si ji bude denně číst? Já 
ne.“ Z odpovědí lze usuzovat, že pokud je ŠVP zpracovaný stručně a úsporně, je zároveň pře-
hlednější a srozumitelnější a snadněji se s ním pracuje. To může značně ovlivnit i samotnou 
využitelnost ŠVP v každodenní praxi a napomáhá ke snadnějšímu zapracování nových členů 
pedagogického sboru, jak potvrzuje zkušenost respondenta na škole č. 8: „Když přijde nový 
učitel a já mu předložím tyto dokumenty, že podle nich se u nás učí, tak on mi zpětně řekl: jo, 
to je srozumitelný, já rozumím.“ Požadavek přehlednosti ŠVP se některé školy snaží naplnit 
prostřednictvím elektronického systému správy ŠVP, jak uvedl jeden z učitelů na škole č. 18: 
„Pro manipulaci a možnost denního využívání ŠVP byl z důvodu modularizace obsahu zave-
den elektronický systém správy. Ten umožňuje učitelům i žákům využívat snadné vyhledávání 
a výhody databázových systémů včetně kontroly správné naplněnosti požadavků RVP.“

Tvorba dalších ŠVP zároveň přinesla cenné podněty pro revizi a úpravu pilotních ŠVP, 
jak vyplynulo z odpovědi učitele na škole č. 1: „Vzhledem k tomu, že opravdu jsme tvo-
řili hodně ŠVP…, tak já tu první verzi ŠVP beru jako polotovar. To znamená, my se k nim 
postupně vracíme a nacházíme v nich chyby, … které vznikly při tvorbě, snažíme se víc 
provázat jednotlivé předměty. Jak vazby v  odborných předmětech, v odborném výcviku, 
praxi, tak i ve všeobecných.“

V mnohých školách do tvorby dalších ŠVP významně zasáhla státní maturita. Některé 
školy se snaží zajistit svým žákům srovnatelné podmínky, jako mají žáci na gymnáziích, 
a díky tomu čelí nemalým potížím při udržení rozumné proporce všeobecně vzdělávacích 
a odborných předmětů. O tom svědčí vyjádření učitele na škole č. 5: „Bohužel maturi-
ta nám bude ubírat odborné předměty a to bude velká chyba, protože jak po praktické 
stránce, tak po stránce teoretické, nám hodiny začnou chybět a žáky na to nepřipraví-
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školy a podmínkám našich zaměstnavatelů.“ Jeden z učitelů na škole č. 18 hodnotil jako 
nepředstavitelné vrátit se dnes k centrálnímu plánování a jednotnému pojetí výuky před 
ŠVP: „… pro školu našeho typu by jednotné osnovy bylo jako vrátit se zpátky, rozumíte, 
krok zpět. Je dobře, že přišly RVP.“

Jako výhodu spojenou s tvorbou ŠVP učitelé vnímali to, že do ŠVP mohli zapracovat 
vše, co potřebují. Mnozí ocenili, že jim ŠVP umožnil lepší propojení s praxí, s přímou 
návazností na jednotlivé obory a profese. Jak ilustruje odpověď učitele na škole č. 11: 
„ŠVP děláme proto, aby absolvent byl uplatnitelný na trhu práce.“

Některé školy využily možnost sjednotit hodinové dotace i pojetí všeobecně vzděláva-
cích předmětů pro různé obory i zaměření a podařilo se jim lépe provázat všeobecnou 
a odbornou složku vzdělávání, jak uvedl jeden z respondentů na škole č. 21: „… určitě 
škola nakročila k tomu, že se sjednotila, standardizovala předměty napříč obory.“ Po-
dobnou zkušenost prezentoval učitel na škole č. 12: „Já si myslím, že je úžasné to pro-
pojení předmětů navzájem, které si myslím, že se hodně změnilo, že to předtím nebývalo. 
A potom si myslím, že každý učitel potom ví, jak to má nastavené, jestli to opravdu 
dokáže nebo nedokáže zvládnout. Jestli to žáci zvládnou, a pokud ten ŠVP je dobře 
zpracovaný, tak si myslím, že to je ohromná pomoc.“

Učitelé oceňovali i příležitost, kdy mohli propojit jednotlivé vyučovací předměty, kon-
krétní vzdělávací obsahy a očekávané výstupy. Ukazuje se, že propojením vyučovacích 
předmětů lze předejít opakování stejného učiva ve více předmětech. O této skutečnosti 
hovořil i jeden z učitelů na škole č. 5: „Ty oblasti ŠVP byly vytvořeny tak, aby se nestalo 
to, že vyučující několika předmětů budou učit stejnou látku. … tvorba toho ŠVP se sna-
žila optimalizovat vlastně výuku jako takovou.“

Respondent ze školy č. 24 hovořil o tom, jak se v souvislosti se zaváděním ŠVP 
na jeho škole dále měnil způsob vedení, který vykazuje prvky participativního mode-
lu: „My jsme už x let před tím vlastně nastoupili takový ten, já to nemám rád to slo-
vo, manažerský způsob řízení… když jsme do toho vstupovali, tak v úplném začátku 
a při tvorbě RVP, tak za prvé tam bylo určité nadšení, perfektní – teď si tady budeme 
skutečně dělat školu k obrazu svému a na základě toho, co je v našem okolí a jsme 
schopni do toho zapojit nejenom kantory, ale i okolí, mám na mysli profesní okolí.“ 
I ve škole, kde používají přímé metody řízení, využívají určitou míru účasti. Respon-
dentka ze školy č. 12 k tomu např. uvádí: „Já si myslím, že u nás s tím, že přímou 
koordinátorkou školního vzdělávacího programu je ředitelka, tak že vedení školy je 
hlavním iniciátorem i všech změn, které probíhají, ale vždycky to projednáváme s tý-
mem pedagogů, ať už s osvětovými týmy nebo s některými vybranými učiteli.“
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V této kapitole se snažíme zodpovědět, jaké změny pozorují učitelé v souvislosti s postupným zaváděním 
ŠVP do praxe. Účastníci rozhovorů spojují zavádění ŠVP se dvěma zásadními oblastmi – s inovacemi, tedy 
řízenými, vyvolanými změnami, které směřují ke změně kvality poskytovaného vzdělávání, a se změnami 
klimatu škol.

Respondenti často poukazovali na to, že ŠVP jim umožnil legitimizovat některé di-
daktické inovace, které již byly realizovány před jejich zapojením do projektu Pilot S. 
Například na škole č. 16 přijali nutnost průběžných inovací: „Škola, pokud chce držet 
krok s trendy, ať už v oboru nebo v pedagogice, tak průběžně inovuje svoji práci. 
A proto také nástup školního vzdělávacího programu nebyla u nás žádná obrovská 
změna.“ Také na dalších školách přistupují k inovacím jako k podmínce žádoucího 
rozvoje škol a ŠVP nevnímají jako dokument, který by do praxe přinášel radikální 
změny. Dokládá to výrok respondenta na škole č. 14: „… vedení nemá důvod měnit 
něco zásadního jenom proto, že teď jedeme podle ŠVP, možná administrativně, protože 
teď, když přijde kontrola, tak chce vidět ŠVP, nechce vidět nic jiného.“ Pokládáme za 
důležité upozornit, že samotný status pilotních škol implikuje jejich proreformní po-
tenciál, což se mohlo do jisté míry u respondentů promítnout do vnímání a hodnocení 
změn. Někteří z dotazovaných působili i jako vzdělavatelé učitelů, kdy sdělovali své 
zkušenosti a radili s přípravou ŠVP dalším školám jako lektoři a jako autoři publikací 
metodicky vedených NÚOV.

Na samotné tvorbě ŠVP považují učitelé za nejpřínosnější především možnost vytvořit 
si vlastní ŠVP „šitý na míru“ své škole. Jeden z respondentů na škole č. 10 se k téma-
tu vyjádřil takto: „… tvořili jsme  ŠVP tak, abychom ho měli šitý na míru naší škole, 
našemu regionu i požadavkům sociálních partnerů.“ Některé školy přivítaly možnost 
vytvořit si vlastní ŠVP i proto, že do něj mohly zakomponovat obsahy, metody, formy 
a postupy, které praktikovaly už před zavedením ŠVP. Tuto skutečnost ocenil i učitel 
na škole č. 8: „Bylo určitě plus, že jsme si tam mohli zabudovat zkušenosti z předcho-
zích let, co v RVP nebylo.“ Respondent na škole č. 9 akcentoval význam ŠVP pro výu-
ku: „Jak do původního Pilotu S, tak potom do tvorby všech ostatních ŠVP byla zapojena 
celá pedagogická veřejnost školy. ŠVP byly vlastně vytvořené tak, aby to vyhovovalo 
konkrétním podmínkám naší výuky.“ Respondent na škole č. 6 upozornil na provázanost 
s místními podmínkami: „My jsme se snažili, aby ŠVP co nejvíce vyhovoval podmínkám 
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Pozitivním aspektem oceněným zástupci pilotních škol byla spolupráce učitelů vše-
obecně vzdělávacích a odborných předmětů. Vzájemnou interakci vysvětlil jeden 
z učitelů na škole č. 20: „Jsem přesvědčen o tom, že i když každý učitel podle své 
aprobace zpracovává určitou část, tak při vzniku toho ŠVP byl vtažen i do přípravy 
jiných předmětů. I z toho pohledu, že leckdy měnili obsahově počet hodin a bylo 
to navázáno na jiné předměty a některá témata se z jednoho předmětu přendala do 
druhého a naopak. Takové to propojení nebo získání většího přehledu, co se v těch 
předmětech učí, určitě také bylo.“ Ukazuje se, že tato součinnost bývá pro školu 
výhodná, podporuje spolupráci vyučujících a šetří čas. Respondent na škole č. 12 
sdělil: „Začali jsme [výuku] pojímat více komplexně, nesnažíme se jednotlivé před-
měty učit izolovaně, strašně moc jsme posílili projektovou výuku, máme projektové 
týdny, projektové dny…“

V naprosté většině škol spojují ŠVP se změnou kvantity a kvality komunikace mezi 
vedením škol, učiteli i žáky. To se promítá do klimatu školy. Jeho změna byla často 
hodnocena jako pozitivní dopad zavádění ŠVP. Respondent na škole č. 24 k tomu 
uvedl: „Pravdou je, že [učitelé] spolu začali všichni daleko víc komunikovat, začali 
se otevřeně hádat, což předtím nedělali… museli někteří ustupovat, to mělo velký 
pozitivní dopad, vlastně spolu začali mluvit jinak.“ Zvýšená míra a jiný způsob ko-
munikace a těsnější vztahy mezi učiteli ale v některých případech byly vnímány jako 
problematické. Dokresluje to další vyjádření respondenta na škole č. 24: „Objevily 
se ale samozřejmě následně problémy, které předtím nebyly, které byly třeba latent-
ní – komunikační bariéry, řevnivost, nesnášenlivost některých kolegů, viděl jsem, 
že někteří v tom týmu prostě spolu nemůžou dělat, protože se nemají lidsky rádi a po-
dobně. To předtím nebylo, tehdy byly dané osnovy a hotovo. Tady situace vyžadovala 
něco jiného.“

Vyjádření respondentů není možné interpretovat tak, že učitelé před zaváděním ŠVP 
mezi sebou nespolupracovali. Je možné se nicméně domnívat, že spolupráce se zin-
tenzivnila, například tím, že spolupráce mezi učiteli je při přípravě a realizaci ŠVP 
nezbytná. Respondent na škole č. 10 k tomu uvedl: „Samozřejmě byly z počátku 
možná bouřlivější diskuze o tom, jestli je to správně tak nebo onak. V současné době 
je ale spolupráce učitelů daleko větší, než když se vyučovalo podle osnov.“ Učitel na 
škole č. 14 se domníval, že spolupráce učitelů byla na dobré úrovni již před zavá-
děním ŠVP: „Naši učitelé vždy dobře spolupracovali. Práce na ŠVP tuto spolupráci 
ještě prohloubila.“ Respondent ze školy č. 27 uvádí pociťované změny nejen mezi 
učiteli, ale mezi žáky: „Třeba i šetření klimatu školy formou barev života nám uká-
zalo, že pokud se realizovaly žákovské projekty, tak se to odrazilo i na výstupu žáků 
ve vztahu ke kolektivu, škole, pedagogům…“

spolupráce 
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23

Dotazovaní učitelé vnímali jako problém, že tvorba ŠVP měla vliv na personální obsa-
zení školy. Respondent na škole č. 18 konstatoval: „Tím, jak jsme naplnili RVP, se změ-
nil poměr odborného a všeobecného vzdělávání. To znamená, že najednou jsme museli 
restrukturalizovat skupinu učitelů, vlastně poměr učitelů. To znamená, že tady bylo, 
i dá se říct, nějaké personální zemětřesení, protože najednou jakoby v rámci toho, jak 
nabíhá výuka ŠVP, je potřeba jiný typ učitelů než těch, co zrovna jsou k dispozici.“

Několik respondentů upozorňovalo ve svých odpovědích na změny, které bylo nutné 
realizovat v důsledku nerealisticky stanovených cílů vzdělávání v pilotních ŠVP. Jako 
příklad uvádíme výrok respondenta ze školy č. 20: „V podstatě jsme na začátku nevě-
děli, do čeho jdeme, tak jsme si nadefinovali spoustu věcí, které když jsme revidovali, 
tak jsme zjistili, že třeba reálně splnitelné nejsou.“ Revize ŠVP na většině škol probí-
haly obdobně. Pouze výjimečně respondenti uváděli, že byly potřebné pouze minimální 
úpravy ŠVP – zmínili formulační úpravy, drobné administrativní změny, změny pláno-
vací a organizační (přesuny v hodinových dotacích, drobné úpravy vzdělávacího obsa-
hu). Další revize se dle vyjádření respondentů týkaly formálního zpracování dokumentu 
(školy č. 6, 14 aj.), přesouvání tematických celků učiva (škola č. 11), aby se podařilo 
nastavit provázanost mezi odborným výcvikem a odbornou výukou a všeobecně vzdě-
lávacími předměty. Respondent na škole č. 25 upozornil na kontinuální potřebu revizí 
ŠVP: „Je to živé, vlastně nikdy to nebude končit. Možná je to takový ten problém, že si 
třeba někdo řekne, udělal jsem a mám hotovo, ale to prostě není pravda.“ Také někteří 
další účastníci rozhovorů uvedli, že součástí kontinuálního procesu revizí ŠVP by měly 
být v dlouhodobějším horizontu také revize RVP.

Respondenti v rozhovorech dále ocenili, že ŠVP představují jasnou koncepci. Učitel ze školy 
č. 11 při hodnocení role ŠVP uvádí: „… abychom měli jasnou koncepci na to, jakým způ-
sobem a kam se ta naše škola bude ubírat a jak se budou rozvíjet jednotlivé obory.“ Dále 
jeho výroky ilustrují, jak na mnoha školách ŠVP představují společný a společně vytvářený 
projekt, který je výsledkem dohody zúčastněných tvůrců, vznikal na základě vyjednávání 
a je kompromisem mezi představami učitelů a možnostmi školy a požadavky RVP: „Zapra-
covává se v týmu, protože se musí hledat jisté kompromisy, na jedné straně jsou představy 
jednotlivých vyučujících a jednotlivých zpracovatelů, na druhé straně jsou zase možnosti, 
a my se musíme do toho nějakým způsobem vejít, abychom naladili optimální cestu.“

Někteří učitelé pilotních škol vnímali jako velký přínos tvorby ŠVP změnu svého pojetí 
výuky. Tuto oblast okomentoval jeden z respondentů na škole č. 7: „… poprvé je někdo 
nutí, aby přemýšleli o tom, co vlastně děti chtějí naučit, k jakým výsledkům se chtějí dobrat, 
protože zatím přemýšleli jen o obsahu… A ne o tom, co by děti měly získat.“
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ještě hodně práce, protože to je velká změna i v hlavách učitelů, kteří jsou hodně zvyklí 
učit tradičně.“ Pouze respondenti na dvou školách žádné zásadní změny nespojovali 
výslovně s ŠVP. Uvedli, že v rámci implementace ŠVP dále pokračují ve svém způsobu 
výuky. To samozřejmě neznamená, že na těchto školách neprobíhá výuka podle zásad 
RVP. Jak potvrzují jiná šetření v rámci projektů Pilot S a Kurikulum S, tyto školy za-
vedly mnohé inovace ještě předtím, než RVP vstoupily v platnost.

Ukazuje se, že v souvislosti se zaváděním ŠVP jsou učitelé nuceni více promýšlet a zdů-
vodňovat cíle a obsahy vlastní výuky. Respondent na škole č. 18 uvedl: „Precizujeme 
především obsah a hledáme spíše věci, které ho více spojují s vnějším světem a propojují 
se světem práce a reálnými požadavky.“ Přemýšlejí o vhodných metodách a formách 
výuky, vzdělávají se, vyměňují si zkušenosti, vytvářejí podpůrné materiály pro výuku. 
Učitel na škole č. 12 k tomu vypověděl: „Mně to pomohlo hodně, protože v podstatě 
tím, že si člověk formuloval výstup, formuloval si cíl, a nebylo to učivo, tak ho to donuti-
lo přemýšlet nad organizací hodiny a jestli to, co chci dělat opravdu, je i tím, čím k tomu 
cíli dojdu, nebo je to práce samoúčelná.“ Na škole č. 7, jak uvedl jeden z respondentů, 
je reflexe výuky součástí hospitací: „Vyjádří se [učitelé] v protokolu, ale musím jim 
ho dát ještě domů, aby mi popsali, jak to dělají s dětmi, aby ho [průřezové téma] třeba 
v horizontu deseti hodin naplnili.“

Učitel na škole č. 12 upozornil i na změnu v orientaci na žáka ve výuce: „Musíte si 
připravit hodinu trochu jinak, protože vlastně nesledujete to, co jste sledovala dříve, 
nejdete po kvantu znalostí, ale po tom, jak ten žák vlastně uchopí učivo, jaké doved-
nosti získá, takže nutně [měníte] způsoby příprav, způsoby organizace hodiny, způsob 
i tvorby testů, ten test asi musí být trošku jinak formulován a musí mít jiný výstup.“ To 
se promítlo i do přístupu k práci s žáky, kteří nejsou dlouhodobě ve výuce přítomni: 
„Vytvořili jsme projekt e-learning jako rozvoj klíčových kompetencí podle ŠVP […] bylo 
připraveno padesát studijních témat… materiály jsou tak přístupné i těm žákům, kteří 
do školy docházet nemohou.“

Výzkumná zjištění lze shrnout takto: Zavádění ŠVP vyvolává změny v pojetí a procesu 
vzdělávání. Pozitivně hodnocené dopady se týkají změny v pojetí vzdělávání a plánová-
ní a řízení výuky: učitelé komunikují o výuce, spolupracují, více vnímají a využívají ob-
sahové a organizační návaznosti a mezipředmětové vztahy i propojenost učiva v rámci 
jednotlivých vyučovacích předmětů. Ukazuje se také, že učitelé rozšířili svůj repertoár 
využívaných výukových metod a forem. Jako důsledek změn po zavedení ŠVP byly 
v několika případech zmiňovány zlepšení komunikace učitelů se žáky, získávání žáků 
pro změny ve výuce a zájem o vzdělávací potřeby žáků.  Zavádění ŠVP bylo průběžně 

učitelé začali více 
reflektovat vlastní 
výuku

orientace na žáka

shrnutí
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Ukazuje se, že učitelé začínají uvažovat o výuce vícevrstevně, z pohledu učiva i klíčo-
vých kompetencí – respondent na škole č. 20 spojoval užívání metod s reflexí nových 
cílů: „Metody a formy výuky se mění vzhledem k naplnění cílů těch ŠVP.“ Na škole č. 2 
jeden z respondentů spojuje návaznost a propojenost obsahů s modulovým pojetím: 
„V odborné části výuky jsme zvolili cestu k modulům, která s sebou přináší velkou 
změnu v chápání [vzdělávacího] programu, výuky…“ Učitel na škole č. 11 hodnotí: 
„Dříve to bylo víceméně formální, takže to si myslím byl velký vliv ŠVP, ta provázanost 
a uvedení do praxe.“ Na škole č. 6 se respondent vyjádřil ke vztahům teorie a aplikace: 
„Musí se hledat takové ty průniky, prostupy, kdy učit aplikovaně všeobecné předměty… 
to znamená matematiku, fyziku.“ Ke koordinaci obsahu vyučovacích předmětů se vzta-
huje vyjádření respondenta na škole č. 11: „… takže já třeba jdu přímo za kolegy odbor-
níky a zjišťuji, co potřebují, aby žák věděl o odborné technické zprávě to, s čím se setká 
v praxi…“  Obdobně se vyjádřil respondent na škole č. 8: „Co se týká cizích jazyků […] 
snažili jsme se přizpůsobit odborným předmětům, takže už nemůžeme dělat klasickou 
výuku, že bereme jednu lekci za druhou, to prostě nejde, protože když se v technologii 
bere hovězí maso, tak prostě v němčině se bere hovězí maso, a je jedno, jestli máte 
zrovna patnáctou lekci naplánovanou.“  Učitel na škole č. 16 zmínil propojení výuky 
cizího jazyka a praktické výuky: „Žáci si připraví v cizím jazyce hodinu, prezentaci 
určitého okruhu, určitého tématu, a v praktické výuce vlastně v tom cizím jazyce ho-
voří, prezentují svoji činnost.“ Učitelé nejenže upravili obsah vyučovacích předmětů, 
ale začali také využívat nové metody práce. Dokumentuje to komentář respondenta na 
škole 6: „… to znamená, že začali do svých vyučovacích hodin více dávat projektové vy-
učování, začali do hodin zařazovat práci s výpočetní technikou s hledáním informací, 
plno učitelů, především učitelé z českého jazyka, základů společenských věd používají 
elektronické učebnice, se kterými žáci pracují, učitelé odborných předmětů zase žáky 
dost často vedou k tomu, aby pracovali s pomocí internetu, aby s nimi komunikovali 
pomocí emailu, aby jim posílali svoje úlohy emailem, to znamená, že se zrušila taková 
ta papírová domácí práce a děti mohou pracovat na těch školních programech doma 
a mohou učiteli posílat svůj rys přímo z domova.“

Na několika školách se respondenti vyjádřili, že ne všichni učitelé mění svou výuku 
v duchu změny školy, někde mnozí setrvávají v zavedených postupech. Respondent na 
škole č. 27 uvedl: „Snaží se každý, ale většina v podstatě zůstává na frontálních způso-
bech výuky.“ Respondent na škole č. 13 popsal: „Pojímání procesu výuky, to znamená 
vedení hodiny nikoliv s prvotním důrazem na probrání určitých témat, ale s prvotním 
důrazem na vytváření kompetencí, kdy samozřejmě vybraná témata nejsou upozaděna, 
ale slouží jako určité vodítko k vytváření těch cílových kompetencí – na tom nás čeká 

3.2 změny, které přinesla práce podle švp
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Práci podle ŠVP ovlivňuje bezprostředně nebo přeneseně řada faktorů. V rozhovorech jsme zjišťova-
li, co práci podle ŠVP podporuje a co ji brzdí a jakou roli při práci podle ŠVP sehrává společenský 
kontext – vzdělávací politika, regionální kontext školy, spolupráce se sociálními partnery, především za-
městnavateli a rodiči. Dále nás zajímala role jednotné závěrečné zkoušky, pojetí maturitní zkoušky a v ne-
poslední řadě jsme zjišťovali, jaké faktory působí přímo ve škole. Ukázalo se, že je možné identifikovat 
jednoznačně pozitivní i negativní faktory, které ovlivňují práci podle ŠVP. Z výzkumu dále vyplynulo, 
že některé faktory nelze hodnotit ani pozitivně, ani negativně (vliv sociálních partnerů, vzdělávací 
politiky, regionálního kontextu a žáků). Zmiňovaným faktorům se věnujeme v samostatných podkapi-
tolách.

Z rozhovorů vyplývá, že hlavním předpokladem kvalitní vzdělávací práce je srozumi-
telně napsaný a dobře zpracovaný ŠVP. Pro jednoho respondenta je ŠVP přímo synony-
mem mezipředmětových vztahů. Kromě uvedeného většina oslovených učitelů vyzdvi-
hovala důležitost vzájemné metodické podpory při práci, předávání informací apod. Lze 
to doložit výrokem učitele na škole 10: „Určitě je pro nás přínosné, že se jako kantoři 
sejdeme, diskutujeme, že máme přehled o tom, co kdo učí, jak fungují mezipředmětové 
vazby. Zjistíme velmi rychle, jestli je např. v matematice probráno to a to, jestli vy jako 
učitel odborných předmětů můžete na to navázat a učit, což je fajn, to je určitě plus.“ 
S mezipředmětovými vztahy souvisí též projektové vyučování, které v mnohých přípa-
dech kladně ovlivňuje výuku, a samozřejmě zodpovědnost a nadšení učitelů. Okolnost, 
že si školy zvykly na autoevaluaci a analyzují, kde je třeba co zlepšit, rovněž přispívá 
k zdárnému průběhu jejich práce. ŠVP přispěly též k tomu, že si některé školy mohly 
sjednotit časové dotace pro všeobecně vzdělávací předměty všech vyučovaných oborů.

V rozhovorech na řadě škol respondenti upozorňovali na význam podpory ze strany 
NÚOV a projektů Pilot S a Kurikulum S. Většina respondentů se shodla na tom, že jejich 
účast v projektu Pilot S byla přínosná a vnímají ji jako výhodu oproti ostatním školám. 
Získali díky tomu určitý náskok a zkušenosti. To se dle názoru některých učitelů jeví 
jako významný faktor úspěšnosti při vytváření ŠVP i jejich zavádění do praxe, jak napří-
klad uvedl respondent na škole č. 19: „Byli jsme určitou dobu regionálním pracovištěm 
projektu Kurikulum S. Podpora ze strany NÚOV samozřejmě byla…“ Obdobně se vy-
jádřil jeden z respondentů na škole č. 11: „S NÚOV jsme dlouhodobě spolupracovali 
a naše spolupráce byla úspěšně zakončena jednotlivými výstupy.“

faktory, které ovlivňují práci podle švp4.
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vyhodnocováno a vyžádalo si některé revize, např. v nerealisticky stanovených cílech 
a obsazích, které se ukázaly jako předimenzované v důsledku nedostatečného finanční-
ho zajištění výuky nebo vysoké náročnosti učiva vzhledem k možnostem žáků. Došlo 
také k organizačním změnám a změnám ve způsobech řízení. Ty souvisejí s větší parti-
cipací učitelů na řízení školy (viz také tab. 2).

Tabulka 2. Změny, které přinesla tvorba a práce podle ŠVP z pohledu učitelů pilotních škol

ZMĚNY, KTERÉ PŘINESLA TVORBA A PRÁCE PODLE ŠVP

VĚTŠÍ AUTONOMIE ŠKOL

ZPŮSOB ŘÍZENÍ

PERSONÁLNÍ ZMĚNY

ZMĚNY KLIMATU ŠKOLY

VĚTŠÍ SPOLUPRÁCE MEZI UČITELI

SPOLEČNĚ SDÍLENÁ VZDĚLÁVACÍ KONCEPCE

VĚTŠÍ ZOHLEDŇOVÁNÍ POTŘEB ŽÁKA

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 

AUTOEVALUACE

NUTNOST REVIZÍ ŠVP
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Mnohé školy poukazovaly na obtíže, které měli vyučující s pochopením samotného 
konceptu RVP a ŠVP a jeho odlišností od původních učebních osnov. Největší pro-
blémy se objevily s přijetím a osvojením nové terminologie, s níž byly zpočátku se-
známeny pouze pilotní školy, a nebyla s dostatečným předstihem propagována před 
širší veřejností. Dokládá to zkušenost učitele na škole č. 24: „… rozjely se nějaké 
věci a nejsou lidem vysvětlené, i mým vlastním kolegům to musíme překládat do nor-
mální řeči.“

Jako další problém školy vnímají rychlé zastarávání RVP (zejména u technických 
oborů), na což upozornil jeden z respondentů na škole č. 17: „Ty lidi, který připra-
vovali RVP, tak […] nemysleli dopředu, o pět, deset let.“  Zastarávání poznatků má 
velký vliv na podobu ŠVP, jak o tom hovořil učitel na škole č. 2: „Vývoj… je strašně 
rychlý, pokud jsme před čtyřmi roky napsali ŠVP, tak dneska už neplatí v odborné 
části.“

Na několika školách se učitelé negativně vyjadřovali k rychlému tempu změn. Respon-
dent na škole č. 13 uvedl: „Všechno se mění. Mění se legislativa, mění se maturity, 
myslím už nikdy nebude nic tak, jak to bývalo, všechno je teď za pochodu a sami nevíme, 
co bude dál do budoucna.“ Školy jsou často stavěny do situace, kdy jsou nuceny měnit 
něco, co již bylo v nedávné minulosti jednou měněno. Tyto změny se často netýkají 
ideových základů kurikulární reformy, ale spíše se jedná o změny legislativních a admi-
nistrativních předpisů, které školy do značné míry zatěžují.

V rozhovorech na řadě škol respondenti postrádali dlouhodobou koncepci vzdělávání 
a upozorňovali na problémy, které tento stav přináší. Všímali si rozporu mezi tvor-
bou a prací podle ŠVP a doporučovanou profilací škol na jedné straně a unifikací po-
žadavků na vzdělávání ve formě státní maturitní zkoušky na straně druhé, jak o tom 
hovořil respondent na škole č. 12: „… ŠVP se měl vytvářet kdysi proto, aby byl šit 
škole na míru, aby byl připraven pro to, co sociální partneři dané školy potřebují. Tak-
že se posilovaly určité věci potřebné pro region a myslím si, že zaváděním jednotných 
zkoušek, kdy zadání je stejné pro všechny školy, se snižuje možnost jednotlivé profilace 
daných škol.“ Dále upozorňovali na nevhodnost častých změn v legislativě, které na-
bývají platnosti i v průběhu školního roku. Poukazovali na okolnost, že vzdělávání je 
proces, který vyžaduje čas, jak uvedl dotazovaný učitel na škole č. 4: „… není žádná 
koncepce a ta škola nejde změnit během půl roku, jak si všichni myslí. To není auto, 
které jde zastavit a otočit do protisměru a jet opačným směrem, anebo zatočit doprava 
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Důležitým faktorem, podporujícím práci podle ŠVP, se ukázalo technické vybavení 
školy. Jak konstatoval respondent na škole č. 25, ale i většina dotazovaných, vybave-
ní škol značně napomáhají sociální partneři a  participace v různých projektech: „… 
nespoléháme jen na zřizovatele, projekt Státní politika ve vzdělávání nám pomohl, 
takže vlastně všichni kantoři u nás mají už několik let notebooky, dataprojektory jsou 
ve všech učebnách, interaktivní tabule a tak dál…“

Mezi podporujícími faktory je třeba zmínit i roli odborných soutěží žáků středních 
škol, ať už na školní, krajské, státní i mezinárodní úrovni. Úspěch v takové soutěži je 
školami vnímám pozitivně, mohou s ním dále pracovat a prezentovat se v dobrém svět-
le. Cílem však není jen dělat dobré jméno škole. Prostřednictvím odborných soutěží je 
také podporována péče o talenty, která by měla být součástí ŠVP. Potvrdil to respon-
dent na škole č. 10: „… třeba za odborné předměty jsme získali v jedné soutěži první 
místo v republice. Úspěchy jsou […] olympiáda z češtiny, Honza byl první, nechal za 
sebou žáky gymnázií. Můžeme říct, že i v tomto směru se ŠVP kladně odráží na výsled-
cích žáků…“

„Ve svém horizontu nevidím nic, co by ŠVP podporovalo, ale vidím deset miliónů věcí, 
co ji brzdí,“ uvedl respondent na škole č. 24 a dá se říci, že ostatní školy ve výčtu 
faktorů, které práci na školách brzdí, se vyjadřovaly obdobně. Většina škol poukazuje 
na nedostatek finančních prostředků, který má za následek sníženou nabídku profilu-
jících a volitelných předmětů, nedostatečné zajištění druhého cizího jazyka i skuteč-
nost, že nelze dělit třídy na skupiny. Normativní financování je brzdou kvality, uvedl 
například respondent na škole č. 14. „… a normativy, přestože realizujeme kurikulární 
reformu, tak normativy máme opět o přibližně čtyři sta korun na žáka nižší. A není to 
jenom problém náš, je to problém všech škol. Dneska většina škol je ve fázi ověřo-
vání, napsali ŠVP podle svých představ, podle zásad kurikulární reformy, ale minis-
terstvo soustavně snižuje normativy.“ Na obdobný problém upozornil také učitel na 
škole č. 25: „Normativy jsou rozdílné v jednotlivých krajích.“ Respondent na škole 
č. 5 uvedl fakta, o nichž hovořila většina oslovených škol: „… když byl, v uvozovkách, 
dostatek peněz pro školu a na žáka, tak jsme mohli v rámci ŠVP nabídnout žákům 
širší rozsah, více předmětů, výuku zatraktivnit. Vlivem omezených prostředků se bu-
deme muset zabývat tím, jak ŠVP upravit tak, abychom splnili minimum.“ Za nemalý 
problém považují pilotní školy i skutečnost, že v RVP odborného vzdělávání chybí 
standardy vybavení odborných škol. Jednotlivá odvětví si je pak vytvářejí, aktualizují 
a respektují jako závazný dokument sama, např. Standardy vybavenosti učebními po-
můckami v polygrafických školách ČR.

4.2 co práci podle švp brzdí
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vlastně v kontextu i s vizí jednotné závěrečné zkoušky a není tam žádný problém. Je to 
provázáno, všechno prostě krásně prochází… Bohužel školy, které se k JZZ přihlásí, 
do toho nakonec nejdou, protože zjistí, že na to nemají lidi, prostory ani vybavení.“ 
Tato výpověď opět poukazuje na neexistenci standardů vybavenosti v RVP.

Jak již bylo naznačeno, se státní maturitou měly dotazované školy problémy. Přede-
vším je obtížné srovnávat žáky z oblasti odborného vzdělávání s žáky, kteří studu-
jí gymnázia. Odborné vzdělávání má jiné poslání než gymnaziální; poskytuje kromě 
všeobecného vzdělání ještě odbornost, takže gymnázia mají dvojnásobný počet hodin 
všeobecně vzdělávacích předmětů a státní maturita je zaměřena čistě na tyto předměty. 
Respondent na škole č. 14 pak hovořil o tom, že státní maturita je brzdou rozvoje od-
bornosti: „A když se věnujeme vyloženě všeobecně vzdělávacím předmětům, tak naše 
odbornosti se dostávají do pozadí, což je velmi špatně.“ Učitel na škole č. 18 sdělil: 
„Státní maturita jednoznačně školy vede k tomu, že úspěšnost školy je měřitelná podle 
toho, jak žák bude umět češtinu, matematiku a cizí jazyk. Toto musíme přijmout, ale 
na druhé straně to samozřejmě nutí školy našeho typu bohužel disponibilní hodiny vě-
novat více všeobecnému vzdělávání než tomu odbornému.“ Na druhé straně se někteří 
respondenti vyjadřují k úrovni zkoušek. Jeden z respondentů na škole č. 14 uvedl: „… 
ze státní maturity, nebo z nového pojetí maturitní zkoušky – to už začíná být adminis-
trativní fraška… Parametry zejména základní úrovně jsou nastaveny tak nízko, že kole-
gové ze základních škol tvrdí, že šikovní deváťáci by odmaturovali.“ S profilovou částí 
maturitní zkoušky neměly pilotní školy problémy, jak doložil například respondent na 
škole č. 10: „Co se týká profilové části maturitní zkoušky, ta je nastavena tak, že vy-
chází z učiva ŠVP. Proto nepředpokládám, že by nastal nějaký problém.“

Ve středním odborném vzdělávání je regionální kontext klíčovým tématem, vzhledem 
k nezbytnosti spolupráce se sociálními partnery i k profilaci školy. V regionu sídlí zři-
zovatel, potenciální sociální partneři apod. Jak uvedl respondent na škole č. 11: „My 
jsme se právě profilovali vzhledem k tomu, v jakém jsme regionu.“ Dotazovaný učitel 
na škole č. 20 ke stejnému tématu vypověděl: „My tu máme zaveden poradní sbor, kdy 
se scházíme u nás ve škole, všichni naši pedagogové se všemi partnery, se kterými naše 
škola spolupracuje. Na počátku jsme je seznámili s přípravou ŠVP a každý rok vlastně 
toto téma měníme a seznamujeme je s tím, co je nového, jaké cíle škola má. A myslím si, 
že to přijímají docela rádi, že i oni – jako zaměstnavatelé, jako naši sociální partneři 
o nejzákladnějších změnách vědí.“ Jiný učitel z téže školy dodal: „… ještě k profilové 
maturitní zkoušce u lycea: žáci potřebují k obhajobě maturitní práce posudek oponen-
ta. A shánějí si své oponenty v regionu, takže vlastně o úrovni jejich práce se dozví 
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nebo doleva, prostě tady je setrvačnost. ŠVP, když je na čtyřletý obor, tak my podle něj 
čtyři roky musíme učit, než nám ten ročník dojde do konce. Až od prvního ročníku to 
zase můžeme měnit, než stačíme sesadit dohromady, co by nám vyhovovalo, tak se může 
změnit vzdělávací politika.“ Respondent na škole č. 13 ke stejnému problému dodal: 
„To, co bychom rádi ovlivnili, ale asi se nám nemůže moc podařit, je neexistence po-
řádné vize vzdělávání v České republice, o kterou bychom se mohli opřít, aby se nemě-
nily názory na vzdělávání s příchodem nových politiků.“

O dopadu financování škol podle počtu žáků, které vede k přijímání i horších žáků na slo-
žitější obory, se zmínila řada respondentů, za všechny to výstižně shrnuje učitel na škole 
č. 14: „… já si myslím, že současná vzdělávací politika vůbec neexistuje. Kdyby existo-
vala vzdělávací politika, tak už by dávno nemohla být existence školy závislá na počtu 
žáků, protože to je základní kámen úrazu, který deformuje celé školství.“

V neposlední řadě se respondenti vyjadřují ke vzdělávací politice jednotlivých krajů, 
která neodpovídá politice státní. Respondent na škole č. 6 se k tomuto tématu vyjádřil: 
„Pan ministr řekne, že bude podporovat odborné školství, a jeho kraj ho neposlechne. 
Na kraji si rozhodují jinak.“

Reforma závěrečné zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem je založena na sjed-
nocování obsahu závěrečných zkoušek a tvorbě jednotných (společných) zadání pro 
jednotlivé obory. Vytváří se též databáze zadání, z níž bude možno v budoucnu čer-
pat. Na dotaz, jakou roli při práci podle ŠVP sehrává jednotná závěrečná zkouška, 
odpověděl výmluvně respondent na škole č. 11: „Je třeba zajímavé, že jednotná zá-
věrečná zkouška, s tím nebyl až takový problém jako s maturitou.“ Převážná většina 
dotazovaných škol hodnotí roli jednotné závěrečné zkoušky kladně. Jde o vhodnou 
formu ukončení vzdělávání, zkoušky jsou spravedlivější, vyžadují větší samostatnost 
žáků a lepší uplatnění nabytých dovedností v oboru. Některé školy vede jednotná zá-
věrečná zkouška k inovaci učiva. Dokresluje to výrok učitele na škole č. 18: „JZZ se 
ukázala jako bezproblémový nástroj sjednocení požadavků a na naší škole byla při-
jata dobře žáky i učiteli. To je zásadní rozdíl oproti státní maturitě. JZZ je postavena 
pragmaticky a organizačně ji škola zvládne bez problémů. Státní maturita je naopak 
tak sofistikovaná, že školám přináší omezování výuky na úkor organizace zkoušek. 
Je vidět, že JZZ vznikala zdola.“ V některých oborech však respondenti shledávali, 
že by úroveň zkoušky mohla být náročnější, jak o tom vypověděl i respondent na 
škole č. 24: „… velkou pozitivní roli sehrála jednotná závěrečná zkouška a velkou 
negativní roli sehrála maturitní zkouška. […] ta jednotná závěrečná zkouška, snad 
díky tomu, že to vyšlo z iniciativy škol, tak skutečně to zapadlo, a my jsme dělali ŠVP 
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Někteří z dotazovaných učitelů upozorňovali na obtíže, se kterými se setkávají při 
hledání a výběru sociálních partnerů. Hlavní příčiny obtíží při výběru a navazování 
kontaktů se sociálními partnery uváděné školami můžeme shrnout do dvou kategorií, 
které mohou být vzájemně propojené. Nejčastěji respondenti uváděli neochotu firem 
navázat spolupráci se školami, která je často ovlivněna zaměřením na řešení vlastních 
problémů a je spíše důsledkem nižších reálných možností než nezájmem firem o spo-
lupráci. Takto popsal situaci respondent na škole č. 18: „… přijdete za tou fabrikou, 
která propouští a snaží se šetřit. A vy po ní chcete – přijměte nám na deset pracovních 
dnů někoho, mějte za něj zodpovědnost, postarejte se o něj, něco mu ukažte. A děti ještě 
by nejradši, aby dostaly zaplaceno… Jak jsme velká škola, tak umístit v regionu děti na 
souvislou praxi je docela problém. Navíc zase všechny školy tu povinnost mají a snaží 
se to naplánovat na dobu, kdy potřebují školu uvolnit, což jsou maturity. To znamená, 
že vždycky je souběh, že po kraji běhá dvanáct různých zástupců škol a snaží se udat ti-
síc dětí v ten samý termín.“ Někteří respondenti také upozorňovali, že v jejich regionu 
převládají malé firmy, které mají nedostatečné kapacity pro spolupráci. To uvedl např. 
učitel na škole č. 11: „Je trošku problém v tom, že u nás není dostatek silných sociál-
ních partnerů. Je spousta menších firem, které se specializují na některé činnosti a na-
vzájem si subdodávkami sanují své nedostatky… Když učíme odborníky, tak je učíme 
oborově, neučíme pro konkrétní firmu, tak to nelze brát. S tím, že samozřejmě naučíme 
moderní technologie, které se používají jak v Olomouci, tak v Praze, tak v Chebu. Tím, 
že jsme narazili na určité sociální partnery, kteří používají jenom určité technologie, 
tak žáky na praktické výuce seznámíme jenom s tím, s čím máme šanci, a s tím ostatním 
ho seznámíme teoreticky.“ 

K podstatným otázkám patří nejen míra a způsob zapojení sociálních partnerů do práce 
podle ŠVP, ale i změny, které by měly být na základě připomínek a podnětů sociál-
ních partnerů v ŠVP provedeny. Je zajímavé, že zaměstnavatelé často na prvním místě 
požadují spolehlivého a slušného člověka, který je schopen dále se vzdělávat, a pak 
teprve odborníka, jak dokládá výrok respondenta na škole č. 24: „Než jsme dělali ŠVP, 
zjišťovali jsme, jaké jsou požadavky zaměstnavatelů. V prvních pěti bodech nebylo 
nic speciálního, byly to obecné věci – slušnost, dochvilnost, které můžou požado-
vat na každé škole. Odbornost byla až dál, samozřejmě získání návyků pro to, aby 
se mohli dál rozvíjet. Oni totiž předpokládají, že budou odborníci, ale oni ještě vedle 
toho chtějí, aby byli normálními lidmi. A to si myslím, že je často zapomínáno.“ Vý-
sledky rozhovorů ukázaly, že školy jsou nuceny odborné požadavky sociálních part-
nerů spíše zobecňovat, provádějí dílčí úpravy. Tak o tom hovořil respondent na škole 
č. 18: „Hodně dáme na názor sociálních partnerů, což jsou hlavně zaměstnavatelé 
našich žáků. Snažíme se jim vycházet vstříc a upravovat ŠVP podle toho, jaké mají 
požadavky, samozřejmě zobecněné požadavky, takže na to klademe obrovský důraz. 
Jsme jednou z nejlépe vybavených středních škol v této oblasti, a to díky zaměstnava-
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veřejnost.“ Rovněž učitel na škole č. 26 popsal profilaci školy vzhledem k regionu: 
„Inovace nám opravdu vychází z regionálního trhu. Proto volíme nová zaměření; teď 
jsme třeba zjistili, že v našem regionu jsou firmy, které po 20 letech více a více chápou, 
že si zahraniční obchod musí dělat samy.“

Popisy spolupráce se zřizovateli se u našich respondentů z pilotních škol lišily. Záleží 
zřejmě na jednotlivých krajích, zda se rozhodnou školám výrazněji pomáhat či nikoliv. 
Některé kraje se například rozhodly řešit nedostatek řemeslníků na trhu práce formou 
finanční podpory pro žáky vybraných oborů, jak o tom hovořil respondent na škole č. 11: 
„U nás je zaveden systém stipendií, kdy žáci, kteří se rozhodnou pro daný obor a splňují 
nějaké základní podmínky, to znamená omluvená absence, kázeň, výsledky a tak dále. 
To je krajská iniciativa.“

V roce 2005 došlo k opuštění koncepce centrálního určování obsahu odborného 
vzdělávání a školy získaly větší autonomii i prostor k tomu, aby se vyprofilovaly 
a přizpůsobily se potřebám zaměstnavatelů i dalších sociálních partnerů. Základními 
sociálními partnery jsou:
• Zaměstnavatelé – jako klíčoví představitelé světa práce ovlivňují vzdělávací na-

bídku školy i poptávku po kvalifikovaných pracovnících.
• Zřizovatelé – reprezentují speciální kategorii sociálních partnerů z hlediska práv 

a povinností ve vztahu k dané škole.
• Rodiny žáků – tvoří rozhodující sociální a kulturní prostředí a ovlivňují vzdělá-

vací aspirace i předpoklady žáků a volbu jejich vzdělávací cesty.
• Další subjekty: profesní svazy, asociace a sdružení, hospodářská komora, úřady 

práce, vysoké školy a další.
Vytváření funkčních vazeb mezi školami a sociálním okolím je třeba považovat 
za průběžný proces, který do značné míry závisí na vnějších ekonomických podmín-
kách, zejména konkrétní regionální situaci a existenci významných zaměstnavatelů. 
Podstatný je v tomto kontextu i charakter oborů a s ním související způsob spoluprá-
ce mezi školami a jednotlivými sociálními partnery. Formy spolupráce škol se soci-
álními partnery se mohou lišit. Jinou formu spolupráce najdeme v technických od-
větvích s převahou velkých podniků než v odvětví služeb s velkým počtem malých 
firem. Odlišnosti mohou vyplývat i z rozdílné technologické náročnosti, rychlosti 
vývoje v odvětví nebo existence tradičních vazeb v regionu. V každém případě však 
jsou sociální partneři pro odborné vzdělávání nezbytní, jak řekl respondent na škole 
č. 11: „Bez sociálních partnerů odborné školství nemůže existovat. To nejde vytrh-
nout z kontextu.“

4.5 sociální partneři
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např. respondent na škole č. 14: „Významným sociálním partnerem jsou vysoké školy. 
Další stupeň vzdělávání. Taky už s nimi spolupracujeme. […] Vysoká škola má ovšem 
jiné požadavky než praxe.“ O jiném způsobu spolupráce se zmínil učitel na škole č. 3: 
„Pokud se žáci chtějí profesně dále zdokonalovat, tak se mohou zapojit do středoškol-
ské odborné činnosti, dlouhodobé práce na vysokých školách. Pak ji obhajují, a pokud 
úspěšně, tak je to alternativou praktické maturitní zkoušky.“ Respondent na škole č. 6 
dodal: „Lektoři vysokých škol kladou lyceisty na první místo mezi všemi absolventy 
středních škol, protože je považují za nejlépe připravené žáky pro studium na technic-
kých školách.“

V roli vysokých škol coby „dodavatelů“ učitelů jsou tři základní faktory, které práci 
středních škol ovlivňují negativně. Jednak je to absence oborových didaktik odbor-
ných předmětů na vysokých školách, jednak nezájem absolventů pedagogických za-
měření o učitelskou profesi, ale především je to okolnost, že realizátoři kurikulární 
reformy včas nepodchytili přípravu budoucích učitelů na vysokých školách. S tímto 
názorem jsme se setkali také v předchozích výzkumných šetřeních (Šumavská, 2008) 
a potvrdil to ve své výpovědi také respondent na škole č. 5: „Bohužel pedagogické 
fakulty se chovají tak, jak se chovaly minulých třicet let, takže produkují absolventy 
v podstatě pořád stejné. V tom vidím problém, když se bavíme o kurikulární reformě, 
prostě začalo to možná z ne úplně šťastného konce, mohlo to začít tím, že by z těch škol 
přicházeli absolventi moderněji připravení.“

Faktory ovlivňující práci podle ŠVP se týkají také vnitřního prostředí jednotlivých škol. Pomineme-li učite-
le, je zde ještě jeden důležitý faktor, který vnitřní prostředí škol významně determinuje – žák.

Problém, s nímž se potýkaly téměř všechny pilotní školy, je trvale klesající úro-
veň přijímaných žáků ze základních škol. To vyplývá i z jiných šetření na pilot-
ních školách již po řadu let (srov. Šumavská, 2008 aj.). Respondenti z většiny 
škol upozorňovali na to, že žáci mají různou vstupní úroveň a v některých přípa-
dech mají velké mezery ve znalostech, nemají vytvořené pracovní návyky, neumí 
komunikovat, neumí se učit a nemají osvojeny manuální dovednosti. Výstižně 
o tomto problému hovořil respondent na škole č. 16: „Já to pojmenuji odborně 
– na základní škole je jedna z klíčových kompetencí kompetence k učení. A tu my 
tady postrádáme často, moc často…“ Jiný respondent na stejné škole k tomu do-
dal: „A pak se žáci už od prvního ročníku hrozně diví, že je po nich vyžadována 
soustavná, i domácí příprava a i třeba slušná komunikace.“ ŠVP odborných škol 

příprava učitelů

4.6 Žák

různorodá úroveň 
žáků přicházejících 
ze zš

35

telům, jinak to nejde. Když vám zaměstnavatelé dají miliony nebo mnohdy teď i desítky 
milionů, tak chtějí vědět, jakým způsobem to promítneme do výchovy, jakým způsobem 
budeme připravovat žáky a jak jim budeme garantovat, že bude žák využívat to určité 
zařízení a bude pro ně přínosný.“ Ke stejnému tématu se vyjádřil také učitel na škole 
č. 24: „Představa, že sociální partner by měl určovat do určité míry odborné škole její 
profilaci, je naprosto lichá. Protože pokud by škola byla pod nějakou velkou firmou, 
která odebírá její žáky, tak to chápu, ale pokud je, dejme tomu, regionální škola, odkud 
chodí žáci jak do fabrik, do firem, do malých dílniček, tak si nemohou jednotliví part-
neři takzvaně diktovat. My si to musíme vždycky přefiltrovat, protože na jedné straně 
tam je jejich požadavek, na druhé straně ještě tam je i požadavek státu, co chce vlastně 
od toho absolventa, a další věci.“

Z výpovědí respondentů vyplynulo, že rodiče žáků práci podle ŠVP příliš neovlivňují, 
i když se školy o spolupráci s nimi všemožně snaží. Rodiče žáků studujících na gymná-
ziích se patrně i více zajímají o práci školy a svých dětí v ní. Proto je tato činnost i více 
medializována. Tak je tomu i na středních odborných školách, ovšem v učebních obo-
rech je situace jiná, jak uvedli respondenti na škole č. 7: „… někteří rodiče ani nevědí, 
na kterém učebním oboru jejich žák studuje, takže nejenom rozdíl mezi ŠVP a RVP, ale 
i prostě takové úplně nejzákladnější věci nevědí. To je velký problém. Když je to dítě 
třeba na gymnáziu, tak většinou se rodiče o dítě zajímají podstatně víc než o dítě, které 
je na učebním oboru. Jsou tu rodiče, kteří třeba za celé tři roky školu vůbec nenavštíví, 
když není nějaký problém. Nebo kolikrát, když vidíme, jaké ty děti mají zázemí, tak 
si ještě říkáme, zaplať pán bůh, že ty děti jsou takové, jaké jsou.“ Potvrdil to také 
respondent na škole č. 18, když zmínil zájem rodičů-podnikatelů, budoucích zaměstna-
vatelů svých dětí: „Rodičům jde o to, aby děti školu nějak prošly a ukončily. Ke škole 
nemají zase takovou vazbu… Jsou rodiče, kteří si vlastně tady vychovávají pokračova-
tele své firmy nebo živnosti, s nimi ta komunikace je výraznější a přínosnější pro práci 
na ŠVP, a to my akcentujeme hodně. Tak to chodí. […] Přestože se snažíme o osvětu, 
webové stránky, vyzývat rodiče, tak není nic zvláštního, že ve třetím ročníku se pohybu-
je rodič na třídních schůzkách po chodbě a vy se ho zeptáte, jakou třídu hledá, do jaké 
třídy jeho dítě chodí, a on řekne no já nevím, on chodí na ty počítače – a neví vůbec 
obor, třídu. To je ještě dlouhá cesta, než veřejnost vůbec pochopí, co všechno přinášejí 
ŠVP. Jak se s tím dá pracovat a jak oni mohou spolupracovat se školami, takže se sice 
snažíme, ale to jsou opravdu pionýrské začátky.“

Vysoké školy hrají v oblasti odborného vzdělávání dvojí roli. Jednak jsou sociálním 
partnerem jako „odběratel“ absolventa střední školy s příslušnými požadavky na něj, 
jednak připravují učitele a další pracovníky středních škol, fungují jako cvičné ško-
ly pro studenty. Zmíněná první role se, dá se říci, úspěšně rozvíjí, jak konstatoval 

rodiče jako sociální 
partneři

vysoká škola má jiné 
požadavky než praxe

34



Řada respondentů upozornila v této souvislosti na roli společenského kontextu. Je-
den z učitelů na škole č. 20 k tomu uvedl: „Ani v rodině je nemotivují k tomu, aby 
byli dobří a lepší, ale že jim to prostě stačí tak nějak, aby prošli. Takže oni to všichni 
tak berou a pro nás je to jako obtížné to zlomit…“ Žáci už na základní škole vědí, 
že na nějakou školu budou určitě přijati, což je demotivující, jak dokládá výrok re-
spondenta na škole č. 14: „A ty děti nejsou motivovaný k učení. Oni vědí, že se někam 
dostanou. To kolegové na základních školách právě říkají, že je nejsou schopní žád-
ným způsobem donutit k učení.“ Setkali jsme se ale také s respondenty, např. na škole 
č. 3, kteří s potěšením konstatovali, že jejich žáci mají o studium zájem: „Musím říct, 
že ač to zní divně, na škole většinu žáků studium baví. Samozřejmě oni si vybrali to, 
co chtějí dělat, ale mám pocit, že je baví to, co dělají v neodborných předmětech, 
jako humanitních, obecně.“

Problematický bývá často přestup žáků z jiných škol. Vzhledem k odlišnému ŠVP pro-
bírají různé školy stejné učivo v jiných termínech, žáci získávají rozdílné vědomosti. 
Hovořil o tom respondent na škole č. 11: „Migrace je ve státě všeobecně velká, ale 
jde o to, že variabilita je v tomto případě na škodu. Dřívější osnovy sice nesvazovaly 
stoprocentně […] ale držela skladba ročníků a předmětů z hlediska jejich náplně po 
ročnících. Dneska se setkáváme s tím, že i stejné či velice příbuzné obory mají úplně ji-
nak nastavené odborné předměty a žák bez rozdílových zkoušek přejít nemůže, a přitom 
přechází z ročníku do ročníku ve stejném oboru.“ Tento problém je u odborných škol 
vzhledem k jejich vazbě na regionální sociální partnery ještě významnější než u škol 
všeobecně vzdělávacích.

Výzkumná zjištění lze shrnout takto: Je možné identifikovat pozitivní i negativní fak-
tory, které ovlivňují práci podle ŠVP, vliv několika faktorů je možné hodnotit neutrálně 
(srov. obr. 4). Jako pozitivní respondenti vnímali především přínosnost autoevaluace, 
která se stala pro školy důležitým prvkem realizace vzdělávání.  Oceňována byla také 
podpora ze strany NÚOV a možnost žáků zúčastňovat se odborných soutěží na školní, 
krajské, státní i mezinárodní úrovni. Nejčastěji zmiňovaným negativním faktorem byl 
nedostatek financí, nesrozumitelná terminologie RVP a zastarávání vzdělávacích obsa-
hů uvedených v RVP (zejména u technických oborů). Za významné faktory, které nelze 
hodnotit ani pozitivně, ani negativně, je možné považovat sociální partnery, vzdělávací 
politiku (zejména pojetí a obsahovou skladbu státních maturit a absenci dlouhodobé 
koncepce ve vzdělávání), regionální kontext a žáky. Žáci představují specifický fak-
tor, který ovlivňuje tvorbu a práci podle ŠVP nepřímo. V této souvislosti dotazovaní 
učitelé nejčastěji hovořili o nedostatečné připravenosti žáků ke studiu, klesajících vý-
sledcích žáků a jejich nízké motivaci ke studiu, což se zpětně promítá nejen do obsahu 
ŠVP, ale také do realizace výuky.

jistota žáků, 
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jsou nastaveny na optimální výstupní úroveň absolventů základních škol (tak, 
jak to vyplývá z RVP ZV). Ukazuje se ale, že tato očekávání jsou v mnohých 
případech nerealistická. Tyto školy tak vlastně nemají na co navázat, což jim činí 
nemalé problémy při naplňování požadavků ŠVP. Na to si stěžoval i jeden z re-
spondentů na škole č. 16: „Od prvního ročníku u žáků předpokládáme, že k nám 
přicházejí s nějakým standardem všeobecných, jazykových a jiných vědomostí. 
A výstupy ze základních škol jsou v tomto jednotné a můžeme skutečně ve třídách 
pracovat se všemi žáky. […] Ale bohužel žáci ze základních škol přicházejí při-
praveni různorodě, s velkými rozdíly. Obzvlášť třeba v jazycích, v češtině, ale 
i co se týká společenské výchovy a chování vůbec všeobecně.“

Žák přichází často nedostatečně vybaven ze základní školy, v důsledku financo-
vání škol podle počtu žáků se může dostat i na studium složitějšího oboru, na 
které nestačí, a pak zde ještě vystupuje fenomén jakéhosi společenského očekávání 
– maturita pro všechny a také ambice rodičů, jak uvádí respondent na škole č. 9: 
„Co se týká učebních oborů, v regionu chybí pekaři, ale nikdo to dělat nechce. Je to 
už motivováno záporným způsobem z domova. Všichni chtějí mít děti s maturitou, 
i když děti na to nemají. Takže to je myslím si velice negativní.“ To jsou všechno 
faktory ovlivňující pozici žáka na dané škole. K nim přistupuje ještě faktor další, 
a to je jeho snaha.

Jak uvedl respondent na škole č. 16: „Celá koncepce kurikulární reformy a kon-
cepce RVP vychází z toho, a předpokládá na druhé straně, že centrem vzdělávání 
je žák, který se zajímá o své vzdělávání a který se chce vzdělávat. Což samozřejmě 
v praxi není zdaleka vždycky tak.“ Z rozvorů s respondenty vyplynulo, že nízká 
úroveň žáků komplikuje práci podle ŠVP. Je zapříčiněna výše uvedenými důvody, 
avšak dalším a nepřehlédnutelným brzdícím faktorem je nechuť žáků ke vzdělává-
ní. Projevuje se nejen u tříletých oborů s výučním listem, kde velmi často vstupuje 
do hry nelehká úloha všeobecně vzdělávacích předmětů, ale i u maturitních oborů. 
Školy se většinou snaží žákům vycházet vstříc, motivovat je. Dospěly však k názo-
ru, že výuka by měla být srozumitelná, odpovídající věkovým a sociálním podmín-
kám žáků, nikoli však již atraktivní ve smyslu podbízení se žákovi za každou cenu, 
jak konstatoval např. respondent na škole č. 12: „Snažíme se dělat zpětné vazby 
s žáky, kde se mohou vyjádřit, jestli jim vyhovují metody výuky, co by chtěli změ-
nit a podobně, čímž se je snažíme motivovat. Neustále jim všechno vysvětlujeme, 
což jsme kdysi nedělali, ale můžeme to ovlivňovat jenom do té míry, dokud to ten 
žák sám dovolí.“
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Co se týče funkcí kurikula, státní kurikulární dokumenty působí na školní realitu nepřímo. Ku-
rikulární záměry projektované ve státních kurikulárních dokumentech jsou totiž podrobněji kon-
kretizovány ve školních kurikulárních dokumentech a dalších materiálech (např. v učebnicích 
či přípravách na výuku). Během tvorby školního kurikula může docházet ke střetu státních (zá-
vazných) kurikulárních dokumentů a subjektivního pojetí kurikula jednotlivými školami, resp. 
jejich pedagogickými sbory – řediteli,  učiteli apod. Předpokládá se, že školní kurikulum vyja-
dřuje konsensus školy ohledně pedagogických otázek a umožňuje integrovat myšlenkové snahy 
i práci pedagogického sboru. Vollstädt et al. (1999, s. 28) uvádí, že na úrovni školy naplňují 
kurikulární dokumenty především funkci orientační, tj .  vymezují rámec pro plánování a realizaci 
výuky v dlouhodobé i krátkodobé perspektivě. V rozhovorech na středních odborných školách 
jsme zjišťovali funkce ŠVP, a to na základě uváděného použití při různých pedagogicko-didak-
tických aktivitách a situacích. Zaměřili jsme se především na to, jaké funkce naplňují či mohou 
naplňovat kurikulární dokumenty ve výuce. Vycházeli jsme z toho, že na fungování kurikulárních 
dokumentů lze usuzovat na základě analýzy toho, jak jsou tyto dokumenty ve školách využívány. 
S ohledem na fakt, že prostřednictvím rozhovorů nelze spolehlivě zjistit,  zda jsou funkce a účin-
ky kurikulárních dokumentů skutečné, bylo by na místě hovořit spíše o funkcích či účincích 
vnímaných nebo očekávaných.

Školy si v souvislosti s tvorbou a realizací ŠVP uvědomují, že je nutné vzdělávací 
činnosti plánovat v dlouhodobé perspektivě. Vede je k tomu časová náročnost pří-
pravy jednak samotného ŠVP, jednak nutnost připravit pro realizaci ŠVP náležité 
podmínky, a to s několikaletým předstihem. Předpokládá se, že dle ŠVP, podle nějž 
byla zahájena výuka, proběhne výuka i v celém vzdělávacím cyklu. Na druhé straně 
školy musí pružně reagovat na rychlé změny v oboru, ať již technické nebo legis-
lativní, na změny na trhu práce ve svém okolí. Rovněž vhodnými úpravami ŠVP 
reagují na své vlastní zkušenosti z realizace ŠVP. Ukazuje se, že 3, resp. 4 roky 
(tj. doba trvání jednoho vzdělávacího cyklu) může být vzhledem k vývoji v oboru 
příliš dlouhá doba. S tím je spojena potřeba aktualizovat ŠVP v kratších cyklech. 
Respondent na škole č. 26 k tomu podotkl: „… když se na ŠVP podíváte za 4 roky, 
tak zjistíte úplné změny… To vás vede k tomu, že ten dokument musíte prakticky celý 
předělat.“ Dlouhodobé plánování výuky do jisté míry ovlivňuje potřeba zapracovat 
zkušenosti z dosavadní realizace ŠVP, jak uvedl respondent na škole č. 17: „Zkuše-
nosti přinášejí nároky na poopravení, úpravy. Samozřejmě nemůžete měnit ŠVP ra-
dikálně v průběhu studia…“ Respondent na škole č. 17 uvedl, že rychlý vývoj oborů 

fuNkce a vyuŽití švp5.
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Obrázek 4. Faktory, které ovlivňují práci podle ŠVP z pohledu učitelů pilotních škol
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čové kompetence nutí učitele zamýšlet se nad svou prací a hledat z tohoto pohledu 
nejefektivnější metody a formy své práce. V tomto duchu se vyjádřil respondent 
na škole č. 12: „Dobře udělaný ŠVP… vede učitele k přemýšlení o cílech jeho prá-
ce.“ Respondent na škole č. 21 to doložil následujícím příkladem: „V rámci češtiny 
děláme pro rozvoj komunikativních dovedností to, že od 1. ročníku žák třeba formou 
prezentace předstoupí před třídou, téma může být jakékoliv, třeba jeho zájmy, ja-
kou hudbu preferuje nebo čím se zabývá. Jde o to, aby se naučil vystoupit, sestavit 
a předvést prezentaci. Vše vrcholí obhajobou, prezentací maturitní práce.“ Nové 
pojetí výuky češtiny zmínil také učitel na škole č. 9: „Ve výuce podle ŠVP je zahrnuto 
daleko více samostatné práce žáků, pracují s literaturou včetně odborné, s tiskem, 
časopisy, shánějí informace…“ S tím souvisí i výrok respondenta na škole č. 27: 
„Učíme se dělat testy. Děti musí umět číst zadání a hlavně hledat výsledek mezi za-
danými [výsledky].“ Respondent na škole č. 16 upozornil na úskalí, které je spojeno 
s používáním některých moderních výukových metod: „V žádném případě nebudeme 
vytvářet nebo samoúčelně používat nějaké moderní metody, které by nebyly efektivní 
a byly jenom efektní.“

Zavádění ŠVP na některých školách přineslo nový prvek, jímž je ohled na potřeby 
žáků. „Učitel se musí snažit pracovat zajímavě,“ uvedl například respondent na ško-
le č. 8. Učitel na škole č. 6 se vyjádřil obdobně: „Snažíme se, aby výuka především 
v odborných předmětech nebyla dělaná jen tak, aby to splnilo požadavky zaměstna-
vatelů, ale aby se tam i žáci cítili dobře, aby věděli, proč se to učí.“ Na škole č. 7 
byla v rozhovoru zmíněna důležitost motivace žáků: „Daleko důležitější je umět žáky 
motivovat, aby toho chtěli sami dosáhnout.“ V některých případech ohled na potřeby 
žáků vede ke změnám požadavků definovaných v ŠVP, jak doložil respondent na škole 
č. 4: „… formy a metody výuky máme navázané na žáky, jaké máme. […] Když přijdete 
do třídy, musíte volit metody podle toho, jaká je skladba žáků. Protože když zjistíte, 
že metody, které jsme si dlouhodobě v ŠVP plánovali, na tuhle třídu nezabírají, musíte 
všechno změnit…“ Oproti tomu na škole č. 2 zazněl názor, že není možné bezmezně 
vycházet vstříc požadavkům a možnostem žáků: „Vycházíme z toho, co většinou [žáka] 
baví, ale… ten žák se musí taky trošku přizpůsobit.“

ŠVP v některých případech vytvořil prostor pro hlubší promýšlení mezipředměto-
vých vztahů. To dokládá výrok respondenta na škole č. 4: „Některé předměty, které 
jsme učili, vypadly. Některé jsme spojovali dohromady. Takže teď se víc využívají 
mezipředmětové vztahy a látku, kterou jsme považovali za nutnou, jsme přidali na-
víc oproti RVP, hlavně v odborných předmětech.“ Mezipředmětové vztahy byly také 
tematizovány učitelem na škole č. 10: „… máme přehled o tom, co kdo učí, vidíme, 
jestli fungují mezipředmětové vazby.“

ohled na žáka
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s sebou přináší také nároky na vzdělávání učitelů: „Jestliže jsme chtěli některé věci 
realizovat, musíte prvně vybavit techniku, pak musíte v tom učitele proškolit a pak 
můžete chtít, aby to používali.“

Školy s větším počtem souběžně realizovaných ŠVP zmiňují, že již při přípravě 
si tvůrci ŠVP uvědomovali problémy spojené s realizací výuky podle ŠVP pro více 
oborů současně (zajištění vyučujících a funkčnost rozvrhu). Proto se snažily vytvořit 
ŠVP s co „největším společným jmenovatelem“, tedy s co největší společnou částí, 
což umožňuje vyučovat tyto části ŠVP společně pro více oborů. Lze tak efektivně 
využívat kvalifikovaných učitelů a otevírat studia v oborech s menším počtem žáků, 
jak nás upozornil respondent na škole č. 1: „… dělala se taková příbuzná struktura 
předmětů, kdybychom byli donuceni s ohledem na úbytek žáků třeba sjednocovat 
třídy s dvěma různými obory.“

Výsledky výzkumu naznačují, že respondenti považují ŠVP především za určité 
východisko, z něhož plánují obsahy a cíle výuky. Většina respondentů využívá 
ŠVP jako nástroj pro dlouhodobé plánování a řízení výuky, přímo ve výuce není 
ŠVP ve větší míře využíván. To dokládá výrok respondenta na škole č. 4: „ŠVP 
v podstatě rozpracovává, co by žáci měli získat, které kompetence, co by měli 
dosáhnout. Vlastní výuka je individuální záležitost.“ Někteří vyučující nicmé-
ně ŠVP využívají v každodenní výuce, jak uvedl například respondent na škole 
č. 3: „Jako kantor mám vytištěný z ŠVP svůj předmět a musím se držet hodin. 
Mám k tomu ještě své poznámky, protože nějaká hodina odpadne, tak abych měl 
rozumnou proporci. V podstatě při každé výuce mám k dispozici ŠVP pro daný 
předmět.“

Respondenti ve svých výpovědích často zmiňovali, že ŠVP byly významným impul-
sem k zavádění výukových inovací. Učitelé na některých školách tuto skutečnost 
uváděli v obecné rovině, jak dokládá např. výrok respondenta na škole č. 26: „Pro-
gram je vlastně vedený úplně opačně než předtím, je vedený od žáka. To znamená, 
žák dovede, žák umí […] takže aktivně musí žák potom něco předvést.“ Respondent 
ze školy č. 12 dále uvedl konkrétní příklady účinků ŠVP: „Začali jsme to pojímat 
komplexněji, nesnažíme se vyučovat jednotlivé předměty izolovaně, strašně moc jsme 
posílili projektovou výuku. Máme projektové týdny, projektové dny. Máme třeba pro-
jektový den Příroda navždy nebo Týden pro zdraví, ve třetím ročníku projektový tý-
den... Vypracovali jsme metodiku projektového týdne.“ Ukazuje se, že důraz na klí-

5.2 švp jako impuls k zavádění výukových inovací
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Respondent na škole č. 17 upozornil na obecnější problém spojený s evaluací výsledků 
vzdělávání: „… neméně důležitá je cesta k dosažení cílů… Problém je, že pokud vás 
někdo testuje, tak vám tu cestu netestuje. Testuje vám vždy jen ty znalosti a dovednosti… 
Myslím si, […] že ta cesta je stejně důležitá jako dosažení toho cíle.“ Také respondent 
na škole č. 25 nepřímo upozornil na některá úskalí spojená s testováním vzdělávacích 
výsledků žáků: „… [problém je] vyhmátnout efektivitu výuky. Ve výrobním procesu je 
to jednoduchý, ale ve vzdělávání pořád hledáme zpětnovazební instrumenty…“ Jako 
problematická se ukazuje evaluace sociálních kompetencí a postojů žáků. K tomu se vy-
jádřil respondent na škole č. 18: „Spousta institucí nám nabízí, že nás otestuje. Buď 
zadarmo, protože mají na to granty, nebo za peníze, protože si chtějí vydělat. Ale žádná 
z těch institucí nám nebude testovat postoje a to, jak se děti chovají…“ V této oblasti 
budou školy zřejmě potřebovat metodickou podporu.

Výzkumná zjištění lze shrnout takto: ŠVP je na mnohých školách využíván jako nástroj 
dlouhodobého plánování výuky, a to zejména v rovině cílů a obsahů. Učitelé SOŠ a SOU 
se v tomto ohledu neliší od učitelů gymnázií (srov. Janík et al., 2010b, s. 124–125). 
Dokonce se ukazuje, že čeští učitelé připisují školnímu kurikulu obdobné funkce jako 
učitelé v Německu (Wacker, 2008) nebo ve Švýcarsku (Künzli et al., 1999). Výzkum 
naznačil, že v souvislosti se zaváděním ŠVP učitelé začali více promýšlet realizační 
stránku výuky. Kromě vyšší variability vyučovacích metod a forem výuky je možné 
na základě vyjádření respondentů konstatovat, že výuka vychází ve větší míře vstříc 
požadavkům a možnostem žáků a jsou v ní více zohledňovány mezipředmětové vztahy. 
Zpracování ŠVP a jejich realizace na dotazovaných školách vedly školy k významné-
mu rozvinutí hodnotících činností. Někteří respondenti uváděli, že ŠVP využívají jako 
nástroj pro evaluaci výuky na úrovni školy jako celku i pro evaluaci výuky konkrétních 
učitelů (srov. obr. 5).

Obrázek 5. Funkce a využití ŠVP z pohledu učitelů pilotních škol

EVALUACE INOVACEDLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ
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Evaluace a autoevaluace jsou jedním z klíčových nástrojů, jak zjistit, zda cílů defi-
novaných v ŠVP bylo ve škole dosaženo, popř. v jaké kvalitě. Odpovědi responden-
tů naznačují, že ŠVP je na školách spíše využíván jako podklad pro evaluaci školy, 
v menší míře je také využíván pro evaluaci výuky. Skutečnost, že ŠVP slouží jako 
referenční rámec pro evaluaci dosažení obecnějších cílů vzdělávání, dokládá výrok 
učitele na škole č. 19: „… samozřejmě kontrolujeme, zda ŠVP je dodržován. Takže to je 
základ, od kterého se odvíjí všechno.“ Obdobně se také vyjádřil respondent na škole 
č. 5: „… vedení školy kontroluje, jestli skutečně to, co je napsáno v ŠVP, pedagogové 
zajišťují, jestli to dodržují.“

Některé školy využívají ŠVP jako podklad pro hodnocení žáků. To zmínil například 
respondent na škole č. 11: „… největší přínos ŠVP je v tom, že výsledky jsou nastaveny 
takovým způsobem, že slouží jako snadná zpětná vazba…“ Obdobně se vyjádřil učitel 
na škole č. 10: „V ŠVP je již nastaveno, jakými způsoby máme žáky hodnotit, jestli bude 
zkoušení písemné, ústní, co a jak bude hodnoceno.“

Respondenti v souvislosti s evaluací často uváděli, že ŠVP využívají jako podklad 
pro hospitační činnost. Ta se většinou zaměřuje na splnění cílů definovaných v ŠVP, 
a to v oblasti učiva, metod a forem výuky, spolupráce mezi učiteli atd. Zvláštní po-
zornost je věnována průřezovým tématům. Pro tyto účely si školy v některých přípa-
dech zpracovali speciální formuláře pro hospitační záznamy, ze kterých pak vycháze-
jí v posthospitačních rozhovorech. Respondent na škole č. 7 v této souvislosti uvedl: 
„… mám udělané speciální záznamy z hospitací, kde se zaměřuji třeba na průřezová 
témata a výsledky vzdělávání.“ Vhodně vedená hospitační činnost je účinným nástrojem 
při řízení práce podle ŠVP, jak doložil jeden z učitelů na škole č. 19: „… když se tvořily 
ŠVP, tak se to bralo spíš jako literární dílo. A když potom vedení řeklo: ‚neviděl jsem 
jinou metodu výuky než výklad, zatímco v ŠVP říkáte, že budete používat tuto, kde je…’, 
takže tím jsme je donutili, jestli to chtěli dát do ŠVP a dali si to tam, tak aby využívali 
i moderní metody výuky, nejenom ty klasické. Teď už to problém není, byl zpočátku.“

Respondent na škole č. 8 zmínil, že ŠVP je možné využít jako podklad pro autoevalu-
aci: „… opravdu zformulovat si ten cíl a říct si: podařilo se mi ho splnit, nepodařilo, 
co bych mohl dělat jinak, jinou metodou. Takový jakoby odstup si může kantor udělat, 
když dělá sebehodnocení… To je příležitost kantora k autoevaluaci, takhle může pra-
covat s ŠVP.“

5.3 využití švp pro evaluaci výuky
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jaké grantové projekty, které mohly školám pomoci třeba při zavádění nějakých změn 
technologií a podobně. Dneska se to všechno přeneslo na kraje, kraje se spoléhají 
na využívání evropských fondů, což je velice administrativně náročné.“

Respondenti v souvislosti s požadovanou podporou reformy nejčastěji poukazova-
li na problémy s financováním úvazků učitelů, které vyplývají z požadavků RVP. 
Zřejmě nejvýstižněji se k problému vyjádřil učitel na škole č. 5: „… s přechodem na 
ŠVP a požadavky RVP nutně nabývá počet odučených hodin. […] My na jedné stra-
ně chceme produkovat třeba odborníky, na druhé straně prostě jsme v té situaci, že 
máme problémy s tím, abychom to financovali. To znamená, že musíme přikračovat 
k takovým opatřením, které jdou vyloženě proti kvalitě, to znamená snižovat počet 
hodin opravdu na minimum, kterým je umožněno odbourávání nepovinných předmětů 
a další záležitosti, protože nemáme prostředky na to, abychom ty lidi zaplatili. […] 
Jsme opravdu motivováni k tomu přijmout každého a každého tady co nejdéle udržet.“ 
Respondent na škole č. 19 uvedené údaje potvrdil: „Jsme vázáni a limitováni finanč-
ními prostředky, které dostaneme od zřizovatele, takže já nakrásně vytvořím nádher-
ný ŠVP, kde bude dostatek hodin… ale je mi to houby platné a musím to předělat.“ 
Na uvedené je možné volně navázat vyjádřením respondenta na škole č. 8: „… školy 
by i měly různé nápady, jak si do ŠVP vložit cokoli dalšího, ale jste zase na tom, že na 
určitý počet žáků máte určitý počet peněz a nemůžete jim dát další předmět, který by-
chom rádi, protože ho nezaplatíte.“ Jiný respondent na stejné škole uvedl konkrétní 
příklad: „Konkrétně třeba druhý cizí jazyk… nedostanete peníze na to, abyste učitele 
zaplatili, aby vám hodiny opravdu odučili. […] Ale že mají podle RVP dva, od prv-
ního ročníku, na to už prostě nikdo nekoukal, takže tam jsme to nějak i uzpůsobili, 
že to mají až od druhého ročníku.“ Na škole č. 21 problém financování úvazků učitelů 
nevnímali jako prioritní. Tato škola byla ale spíše výjimkou: „Škola si dneska musí 
umět v rámci daných možností poradit. Musí umět přijmout opatření, které jí umožní 
to, co chce, splnit. Prostě nemá smysl žehrat nad tím, jestli jsou nebo nejsou finance. 
[…] My nepovolíme do ŠVP napsat cokoliv, co není garantováno materiálně, co není 
garantováno tím, že to můžeme splnit.“

Respondenti často upozorňovali na vyšší finanční náročnosti praktické výuky. Po-
kud bychom na tomto místě uváděli požadavky jednotlivých učitelů na materiální 
vybavení odborné výuky, nebylo by možné zachovat anonymitu jednotlivých škol. 
Odkazujeme tak pouze na obecnější výroky respondentů. Např. učitel na škole 
č. 23 uvedl: „… velice náročné provozy s neuvěřitelnými nároky na bezpečnost 
práce, na energie atd. A všechno to stojí mnoho peněz. My bohužel na to peníze 
nedostáváme. A pokud finance k nám nepoplynou, tak se nemůže ani rozvíjet ŠVP 
a samozřejmě ani výuka.“ Na škole č. 7 nalezli učitelé částečné řešení uvedeného 
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Změny cílů a obsahů školního vzdělávání se nemohou realizovat bez adekvátní podpory. V rozhovorech 
jsme zjišťovali, jaké formy podpory učitelé považují za nejpřínosnější. Z odpovědí je možné také usuzovat, 
zda učitelé z pilotních škol byli spokojeni s podporou, která jim byla v průběhu realizace kurikulární refor-
my poskytnuta. Nejvíce zmiňována byla potřeba materiální podpory, zejména v souvislosti s nedostatkem 
finančních prostředků na platy učitelů a na materiální zajištění odborné složky výuky. Dotazovaní učite-
lé také často postrádali informační podporu ze strany institucí zodpovědných za realizaci reformy (např. 
formou dalšího vzdělávání). Často byla uváděna také nezbytnost informování laické veřejnosti o smyslu 
a cílech kurikulární reformy (např. formou mediální osvěty). Respondenti dále oceňovali podporu ze strany 
zřizovatelů, zaměstnavatelů a kontrolních orgánů. V odpovědích byla tematizována potřeba koncepčního 
řízení reformy, které by bylo výsledkem transparentní vzdělávací politiky. Učitelé v rozhovorech také upo-
zorňovali na nezbytnost revizí RVP.

Respondenti nejčastěji zmiňovali potřebu materiální podpory. Ukazuje se, že nedostatek finančních prostředků 
často staví školy do situace, kdy nemohou adekvátně plnit požadavky, které vyplývají z RVP. Týká se to pře-
devším financování úvazků učitelů a otázky spojené s materiálním zajištěním odborné výuky. Respondenti 
na prvním místě překvapivě nepožadovali zvyšování platů, spíše by v této souvislosti oceňovali možnost ad-
resného odměňování kvalitních učitelů. V rozhovorech bylo často poukazováno na poměrně vysokou finanční 
náročnost praktické části odborné výuky, spojenou s výdaji na materiál, strojní zařízení atp.

Respondenti často poukazovali na obecný nedostatek financí ve školství a z toho ply-
noucí problémy. Dokazuje to výrok respondenta na škole č. 14: „Školství je hluboce 
podfinancované, bez ohledu na krizi. Vůbec nechápu, jak mohlo ministerstvo školství 
pokrátit normativy na jednoho žáka, když žáků ubylo a ministerstvo má k dispozici 
stejný objem prostředků jako v loňském roce na regionální školství.“ Učitel na škole 
č. 12 ke stejnému tématu uvedl: „… sebekrásnější myšlenky nejdou uskutečnit, když na 
to nejsou prostředky, aby se zaplatili pedagogové, nebo aby se mohly nakoupit nebo 
inovovat učební pomůcky a podobně.“ Několik respondentů se domnívalo, že finanč-
ní odměňování učitelů je nedostatečné. Jako příklad může sloužit vyjádření učitele 
na škole č. 24: „Snaha na těch školách by měla být fundována i tou odměnou. A ono 
možná nejde jenom o peníze… Je to společenská prestiž, ale jsou tam i ty peníze.“ Ně-
které školy využívají možnosti čerpat finanční prostředky z různých grantových pro-
jektů. Respondent na škole č. 27 v rozhovoru upozornil na úskalí spojená s čerpáním 
peněz poskytovaných z prostředků ESF: „Dříve ministerstvo školství vyhlašovalo ně-
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Z odpovědí respondentů vyplývá, že oceňují především možnost dalšího vzdělávání učitelů. Dotazovaní 
učitelé často preferovali školení a vzdělávací kurzy konané přímo na půdě jejich školy, čímž se mohou 
vyhnout mnoha organizačním komplikacím. V neposlední řadě respondenti upozorňovali na další možné 
zdroje informační podpory, zejména internet. 

Učitel na škole č. 1 spatřoval potřebu dalšího vzdělávání zejména v souvislosti s pod-
porou tvorby ŠVP. Jím zmiňované rezervy se týkají především formální stránky ŠVP: 
„V oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků [nám činila problémy] práce 
s počítačem… a potom [bychom ocenili] ještě možná i takové to proškolování, pro-
tože formulace těch výsledků vzdělávání byla tolikrát diskutovaná, toto je sloveso 
dokonavé, toto je měřitelné, kontrolovatelné a tak dále. Takže i v oblasti formulace 
bylo hodně otázek a otazníků.“ Obdobně se vyjádřil také respondent na škole č. 5: 
„Vytvořit ŠVP na dobré úrovni vyžaduje i nějakou pomoc… takže [bychom ocenili] 
třeba semináře nebo týdenní praktická cvičení.“ Objevily se však také názory, že mož-
ností dalšího vzdělávání učitelů je relativní dostatek a podpora škol je v tomto ohledu 
zabezpečena dostatečně. Vyplývá to například z výroku respondenta na škole č. 13: 
„… nabídek je poměrně dost, například máme nyní učitele v kurzu kritického myšlení, 
což samozřejmě k té reformě má velice blízko…“

Respondenti ve svých odpovědích často upozorňovali na organizační bariéry spojené 
s dalším vzděláváním učitelů, zejména na obtížnost zajištění odborného suplování 
v době, kdy učitelé absolvují školení a vzdělávací kurzy. Ukazuje se, že možným 
řešením mohou být vzdělávací kurzy realizované přímo na půdě konkrétní školy, jak 
zmínil například respondent na škole č. 13: „Velkou výhodou je, že se vedení školy 
snaží ty školitele dostat sem na půdu školy, takže i časově se to trošičku jakoby vylepší, 
že nemusíme my někam a že víc lidí se sejde.“

Z rozhovorů vyplývá, že učitelé se nespoléhají pouze na další vzdělávání pedago-
gických pracovníků, ale čerpají informace také z dalších zdrojů, například internetu. 
Konkrétní příklad uvedl respondent na škole č. 11: „Jsou třeba portály, přímo mys-
lím rvp.cz, kde jsou dobré nápady. Takže nemusím vymýšlet, ale můžu si to upravit. 
Protože učení je jedna věc a druhá věc je, a nad tím strávím určitě mnohem víc času, 
připravovat, sbírat. To není, že člověk zavře dveře a jde domů a pustí z hlavy, ale jestli 
chce dělat svoji práci kvalitně, tak si musí na to sednout, jak ty informace dostat, nebo 
jak je dát těm žákům, aby to nebylo jenom to sezení v té lavici, ale aby si to lépe zapa-

6.2 informační podpora a vzdělávání učitelů
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problému: „Tam se to řeší jedině exkurzemi. Máme docela dobré vztahy se soukro-
mou firmou…“ Podle respondenta stejné školy bylo znepokojivé, že „… ŠVP něco 
stanovuje a normativ je někde úplně jinde, vůbec to nepokrývá problematiku oboru 
se vším všudy. […] Nemít třeba doplňkovou činnost a podobně a moct si naplnit 
rezervní fond, tak je to v některých momentech neřešitelná situace.“

Respondent na škole č. 17 v rozhovoru zmínil vysokou finanční náročnost odbor-
ných kurzů, které by žáci měli absolvovat: „Když si dáte do ŠVP, já nevím, že bude-
me dělat [anonymizováno] kurzy, sjíždění řek v tělocviku nebo lyžařský kurz a tak 
dále, tak bychom je měli hradit. Jako škola. [anonymizováno] kurz, který stojí tři 
tisíce, tak bylo by pěkné, kdyby se děti učily, aby přišly odborně zdatné do toho 
procesu. Ale my to tam nemůžeme dát, protože nemáme peníze. Takže možnosti jsou, 
ale bohužel si to musí žák uhradit sám, a jsou to zakázky kolem tří tisíc, je to někdy 
problém.“

Na nezbytnost finanční spoluúčasti žáků a rodičů upozorňovali také na dalších 
školách. Na škole č. 8 k tomu respondenti uvedli: „Když máme v ŠVP napsané ex-
kurze, tak se to strašně těžce splní, protože pak se nám sice přihlásí čtyřicet dětí, 
ale jede dvacet, a autobus je pořád stejně drahý. Protože všechno musí děti hradit 
ze svých vlastních zdrojů.“ Na škole č. 21 jsou si učitelé vědomi limitace, které 
vyplývají z finanční situace rodičů: „… škola musí brát v úvahu i finanční situaci 
rodičů, protože je krásné, že si naplánujeme, že budou společné akce, že bude pobyt 
v přírodě, že budeme vyjíždět tam a tam, ale skutečně potom ty rodiče na to nemají 
finance, což se v tomto regionu stává…“

Další důležitý aspekt související s materiální podporou reformy je financování 
vzdělávání učitelů. Výroky respondentů ukazují, že v souvislosti se vzděláváním 
učitelů školy musí nést také další nepřímé finanční náklady v podobě suplování 
apod. Respondent na škole č. 13 k tomu poznamenal: „Je spousta vzdělávacích kur-
zů, ale samozřejmě to zase souvisí s ekonomickou stránkou. Pojedu týden na vzdě-
lávací kurz, a pro školu je to celkem dost velká ekonomická zátěž. Musí se suplovat, 
musí se zaplatit cesťák, je to složitější.“ Obdobně se vyjádřil také učitel na škole 
č. 5: „Na těch školících akcích dostane učitel spoustu materiálů k dispozici, které 
může využít pro další výuku. Ale, zase to financování, aby na školení vůbec mohl 
odjet, aby škola dokázala kvalifikovaně nahradit jeho výuku a kvalifikovaného uči-
tele zase zaplatit, jsme opět u financí.“
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kompetencích, tak nás všichni pošlou do háje. Je zajímá prostě, co [žák] umí, co po něm 
chceme. Tady se přestalo mluvit normální řečí a začalo se mluvit nějakým newspeakem3 
a to je chyba. Když si přečtete jakoukoliv publikaci týkající se školské reformy, tak to je 
ptydepe4. Normální člověk to číst nebude. A to je hlavní problém, oni prostě začnou mlu-
vit cizí řečí, které nikdo nerozumí, která prostě ovšem neříká zároveň vůbec nic. Když 
jsme školili ostatní školy, museli jsme jim říkat, tohle je to a to, prostě to jim vůbec nic 
neříká ty termíny, které jsou, navíc vágně přeložené, z cizích jazyků.“

Informovanost veřejnosti o ŠVP také komplikuje jejich obsahová předimenzovanost 
a nepřehlednost. Na to upozornil například učitel na škole č. 22: „Když si otevřete ŠVP 
všech škol, vypadají stejně. Je v nich spousta informací, které rodiče opravdu neza-
jímají. Celý text nepřečtou… Rodiče nepostřehnou odlišnost mezi školami, ani když 
si ŠVP doma podrobně prostudují.“ Stejný respondent kritizoval také nevstřícnost 
obsahu ŠVP směrem k zaměstnavatelům: „Dneska když se podíváte do řad odborné 
veřejnosti ze strany zaměstnavatelů, tak z 90 % nikdo nebude vědět, jaký ten absolvent 
je, co umí, protože vůbec neví, co to je ŠVP.“

Institucionální podpora reformy byla respondenty vnímána poměrně kriticky. Nejčastěji byla kritizována 
podpora škol ze strany zřizovatelů, rezervy byly spatřovány také u zaměstnavatelů, fakult připravujících 
učitele i dalších institucí.

Výrok jednoho z respondentů na škole č. 25 dokumentuje kritický názor vůči řízení 
škol ze strany zřizovatelů, který byl deklarovaný na několika školách: „Bohužel střed-
ní školy jsou řízeny zřizovatelem, kde sedí lidé, kteří si pamatují školu z toho období, 
kdy sami chodili do školy. Tady [na středních odborných školách] se na úrovních ře-
ditelů požadují, já nevím jaký typ vzdělání a tak dál, ale na kraji může sedět kdokoli, 
aniž by o školství měl jakoukoli páru. […] Zřizovatele vůbec nezajímá ŠVP nebo jestli 
tady jedeme, nejedeme, jaké máme výsledky, to ho vůbec nezajímá. Jeho zajímá, koho 
tam dá za ředitele, aby to byl jejich člověk. […] Prostě chtělo by to odpolitizovat.“

Několik respondentů upozorňovalo na nedostatečnou spolupráci se zaměstnavateli. 
Učitel na škole č. 12 zmínil zejména požadavek spolupráce s profesními svazy: 
„Názory některých lidí z profesních svazů jsou takové, že nás nepotřebují. Já si 
myslím, že by se nějakým způsobem mělo provést větší sepětí, že bychom spolu měli 
začít nějak víc pracovat, aby oni zjistili, co my jim vlastně můžeme dát.“ Požadavek 

6.4 podpora ze strany institucí

3 Newspeak (česky: novořeč) je označení zjednodušeného jazyka z knihy George Orwella 1984. Newspeak je založen na angličtině, která je zde jmenována jako 
Oldspeak, ovšem má velice zjednodušenou gramatiku a zúženou slovní zásobu. S redukcí jazyka souvisela i tvorba nových tvarů.

4 Ptydepe je označení absurdního umělého úřednického jazyka, jehož smyslem je ukrýt původní význam slov. Výraz ptydepe použil Václav Havel ve svém 
dramatu Vyrozumění (1964), v němž se tento jazyk stal silným nástrojem byrokratické moci.
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matovali.“ Na škole č. 12 jeden z respondentů upozornil na potenciál, kterým v oblasti 
dalšího vzdělávání učitelů disponují různé profesní svazy: „Ať mi ten svaz připraví 
nějaké vzdělávání, kde se dozvím o novinkách, o jeho požadavcích, o tom, co se třeba 
zkouší, co už nefunguje.“

Odpovědi respondentů naznačily, že nedostatečná informovanost veřejnosti zpětně ovlivňuje práci učitelů, 
kteří byli mnohdy nuceni některé reformní snahy obhajovat a vysvětlovat. Nedostatečná propagace reformy 
byla v souvislosti s podporou reformy zmiňována na několika školách.

Jeden z respondentů na škole č. 16 upozornil na nedostatečnou propagaci reformy 
ze strany institucí zodpovědných za její realizaci i ze strany médií: „Stát absolutně 
nevěnoval pozornost tomu, aby vysvětlil, v čem vlastně podstata kurikulární reformy 
spočívá. A média, ať už v souvislosti s maturitami nebo vůbec s výukou podle ŠVP, jsou 
plná polopravd nebo úplných nepravd. […] A je hrozná škoda právě toho, že autorita 
škol díky tomu klesá a vůbec klesá autorita ve vztahu učitel – žák.“ Obdobně se vyjád-
řil respondent na škole č. 13, který zdůraznil nebezpečí plynoucí z mylné interpretace 
cílů reformy: „Ministerstvo mělo vysvětlovat, propagovat. Toto nám chybí. Kuriku-
lární reforma je pro veřejnost něco příliš odborného. Právě veřejnost a rodiče měli 
být prvně naladěni na tuto strunu, a zejména učitelé; pak se měla provádět reforma. 
A šlo to obráceně – reforma, učitelé byli seznamováni s tím, co to znamená, veřejnost 
v podstatě neví nic. Rodiče si pořád představují jednoduše to, že škola dobře funguje 
tak, když žák z ní nosí domů hezké známky, a to je tak všecko.“

Dotazovaní učitelé několikrát vyjádřili potřebu propagace reformy nejen u veřejnosti 
obecně, ale především u rodičů žáků. To dokresluje například výrok respondenta na ško-
le č. 22: „Je nutné, aby se dostaly ŠVP vůbec do podvědomí lidí. K nám přijde uchazeč 
o studium a jeho rodiče se ptají, co to ty ŠVP, co nám tady předvádíte, jsou. Když mají 
dítě vycházející z deváté třídy, kde ŠVP dávno jsou, myslím si, že je někde něco špat-
ně.“ Oproti tomu na škole č. 21 respondent uvedl, že informovanost rodičů je dle jeho 
názoru dostatečná: „Když k nám [rodiče] dávají děti do přijímacího řízení, tak opravdu 
si  čtou dokumenty, podle kterých to dítě má studovat. To plyne i z těch schůzek, plyne to 
ze setkání s rodiči, oni se vlastně ptají až skutečně na detailní věci, což mě překvapuje.“ 
Stejného tématu se týkala odpověď učitele na škole č. 24, který upozornil na kompli-
kovanost jazyka RVP a ŠVP, který se může jevit jako nesrozumitelný: „… prostě vidím 
trošku problém v tom, že jsou tady jasné jednoznačné věci, které se špatně vysvětlují 
lidem. Když přijdeme k rodičům a budeme hovořit o sociálních kompetencích a klíčových 
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č. 23 zmínil praktický příklad nejednotnosti řízení školství: „Asi velkou podporou pro 
tvorbu ŠVP by bylo, kdybychom předem věděli, než začaly státní maturity, čeho se vlastně 
budou týkat. […] Požadavky státní maturity a předtím té generálky, a toho, co je v RVP 
a následně v ŠVP spolu absolutně kolikrát nesouvisí.“ Na škole č. 11 zazněl požadavek, 
aby byla do dlouhodobé koncepce vzdělávání zahrnuta také informace o tom, které obory 
je možné považovat za perspektivní, a u kterých se očekává, že budou postupně utlumo-
vány: „… [nevíme] pro které obory má smysl ŠVP zpracovávat a pro které ne, z hlediska 
budoucnosti.“

V odpovědích respondentů byly často uváděny také návrhy, jejichž realizace by musela být 
podpořena legislativními změnami. Respondent na škole č. 11 poznamenal, že kurikulární 
reforma přenesla tvorbu kurikula na učitele, což je časově náročná činnost: „… [uvítal 
bych] nějakou koncepční úpravu pracovní doby tak, aby učitelé byli schopni vykonávat to, 
co je na ně kladeno.“ Učitel na škole č. 23 upozornil na legislativní bariéry, které kom-
plikují vzdělávání cizinců na našich školách: „Pokud cizinec je tady víc než dva roky, tak 
nemá žádné úlevy u maturity z českého jazyka. Jsme ale nesmírně rádi, že ti cizinci po těch 
čtyřech letech se s námi velice dobře domluví. My jim rozumíme, ale jemné nuance didak-
tického testu, že by dokázali rozlišit různý, jenom opravdu jemný, rozdíl ve významu slov, 
tak to asi naši cizinci nedokážou. Je to veliký problém pro cizince, takže by se mohlo stát, 
že přestože jsou to jedni z nejlepších našich žáků, tak právě díky českému jazyku a tomu, 
jak je nastavena maturita pro cizince z českého jazyka, by mohl být problém, že nebudou 
schopni například didaktický test vůbec udělat.“

Na škole č. 14 jeden z respondentů kritizoval roli soukromých škol: „Je prostě nadbytek 
toho soukromého školství. Ještě se další [soukromé školy] otvírají a ministerstvo to povo-
luje. Když ty děti nejsou, tak vlastně to jde všechno proti sobě.“

V rozhovorech byla často zdůrazňována potřeba zohledňování specifičnosti odborného 
vzdělávání. Učitel na škole č. 11 se například vyjádřil, že praktická složka výuky výrazně 
napomáhá uplatnitelnosti absolventů na trhu práce: „Odborník, který absolvoval tříletý 
učební obor a dokázal znalosti v dalších dvou letech prohloubit o odborné a částečně 
samozřejmě o všeobecně vzdělávací problematiky, tak je na trhu práce mnohem snázeji 
uplatnitelný z hlediska toho, co je schopen nabídnout, než třeba jenom čistý absolvent čtyř-
letého oboru s maturitou, nemluvě o gymnáziích samozřejmě.“ Stejný respondent se také 
zamyslel nad možnými důsledky plynoucími z hodnocení výsledků maturitní zkoušky: 
„V tomto smyslu by to bylo velice, řekl bych, krátkozraké nebo velice nespravedlivé hodno-
cení výsledků státních maturit, protože je vysoká pravděpodobnost, že absolventi učebního 
oboru s maturitou budou ve společné části maturitní zkoušky pravděpodobně nejslabší, ale 
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většího sepětí SOŠ a SOU s praxí zazněl také na škole č. 8, kde respondent spatřoval 
přínos státní podpory pro podniky zaměstnávající žáky těchto škol: „Když my tam 
pošleme učně, tak já se jim na druhou stranu nemůžu divit, že z něj mají levnou 
pracovní sílu, protože pro ně je to jenom práce navíc. Ale kdyby řekli: my tady 
máme učně, chceme od státu na to já nevím kolik korun za rok, tak je možné – ne-
tvrdím, že všichni, ale někteří určitě by se výuce, nebo tomu vzdělávání věnovali 
mnohem víc, než to dělají teď.“

Poměrně kriticky se někteří respondenti vyjadřovali směrem k podpoře ze strany 
fakult připravujících učitele. To dokumentuje výrok respondenta na škole č. 20: 
„… měla jsem tu letos praktikantku z pedagogické fakulty a také moje dcera před 
rokem končila pedagogickou fakultu, nevím jak na jiných, ale na [anonymizováno] 
se teda o ŠVP nedozvěděli nic. Oni přichází do škol a ten dokument vidí poprvé. 
Takže oni přichází nepřipraveni.“

Respondenti zmiňovali v rozhovorech podporu dalších institucí. Na škole č. 19 vy-
zdvihli podporu ze strany ČŠI: „Vnímáme podporu ze strany České školní inspekce, 
což je naše první linie. My pokud neprojdeme ČŠI, tak máme problém. Pokud nepro-
jdeme u jakékoliv jiné organizace, tak to takový problém není.“ Respondent na škole 
č. 21 pozitivně hodnotil podporu poskytovanou NÚOV: „… my jsme teď dostali [pod-
poru] v rámci Pilotu S i případně teď Kurikula S od NÚOV. To nás posunulo.“

V rozhovorech často zaznívaly kritické připomínky respondentů týkající se nejasné a často měnící se koncepce 
vzdělávání. V tomto případě se nejedná o požadavek přímé podpory jejich práce, ale spíše o přání nastavit jasná 
a dlouhodobě platná pravidla realizace vzdělávání.

Učitelé často kritizovali překotnost změn vzdělávacího systému. Učitel na škole č. 11 
k tomu uvedl: „Základní věc, která by všem středním školám nesmírně pomohla, by byla 
státní koncepce středního školství. To by byla úžasná věc, protože ve školství nemůžete kaž-
dého půl roku měnit pravidla.“ Na mnoha školách také vyslovili obavy z dalších možných 
budoucích změn. Jako příklad může sloužit výrok respondenta na škole č. 26: „abychom 
se nedozvídali, že možná celá koncepce bude úplně jiná… To kdyby nastalo, tak už nikdy 
nic učitelé dělat nebudou pro školství. Protože oni na tom nechali obrovský kus své práce, 
svého života, všeho. Tak když by se teď řeklo, že to všechno je špatně, tak si myslím, že 
už nedokážeme ničím motivovat vyučující k nějaké kvalitní práci.“ Respondent na škole 
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Z rozhovorů na většině škol vyplynulo, že učitelé na pilotních SOŠ a SOU výrazněji pod-
porují především odbornou (tj. oborovou) složku vzdělávání. Někteří z nich v souvislosti 
se zaváděním RVP poukazovali na to, že odborná složka vzdělávání je oslabována ve pro-
spěch všeobecně-vzdělávacích předmětů. Na škole č. 8 k tomu respondent dodal: „Přišlo 
RVP, kde prostě bylo tolik věcí, které musíte odučit… že už nezbyl prostor ani čas, abyste 
skutečně mohli učit, co jste chtěli!“ Jiný respondent na stejné škole na uvedené navázal: 
„V oblasti všeobecně vzdělávacích předmětů, tam si myslím, že je toho hodně. Ono to 
souvisí s tím trendem, jak se víc prosazuje všeobecné vzdělávání, že do budoucna to bude 
pro děti lepší, že se budou moci přizpůsobit životním situacím… I za češtinu by ale určitě 
bylo vhodnější nezatěžovat učně literaturou, protože to je fakt neoslovuje, ale rozšířit 
tam počet hodin nebo poměr tak, aby učeň dokázal napsat žádost, kterou prostě bude 
muset někdy v životě napsat.“ Učitel na stejné škole k tomu doplnil: „Asi by to mělo být 
rozdělené, jestli je to pro střední školy nebo pro učňovské školy. U těch učebních oborů 
by se spíš mělo dbát na odborné předměty, na odbornost. A všeobecně vzdělávací tam 
jsou opravdu tak silný, i v hodinové dotaci, že se blíží spíš ke střední škole.“

Na škole č. 8 se respondenti vyjadřovali také k pojetí konkrétních vzdělávacích obsahů 
v RVP a zmínili také potřebu jejich rozšíření: „Možná kdyby tam vypadly určité kapitoly, 
chemie, fyzika, je tam opakování základní školy. A co mně chybí, je zeměpis. Jestliže ta 
globalizace takhle rychle postupuje, tak co je důležitější pro to dítě, orientovat se v ze-
měpise, ve světě, kde ho čeká práce. A co tam vůbec chybí, je estetické vzdělávání. 
Já vím, že tam je estetický vzdělávání, ale i u toho zámečníka, aby bylo pro něj důležité, 
jak to vypadá, když tu práci dokončí, aby prostě nějakou představu měl, že to nejenom 
musí držet, ale že to taky pak musí být hezké. Aby kuchař, když uvaří jídlo, aby taky věděl, 
že musí na tom talíři nějak vypadat. Co tam postrádám, je nějaká psychologie ve všech 
oborech. Lidi neumí komunikovat, ať už se zákazníky, nebo s kýmkoli dalším… Tam 
je komunikace ve službách, ale zase tam máte psaní deseti prsty na klávesnici… Ty lidi 
nedokážou komunikovat mezi sebou navzájem. A když je to nenaučíme teď, tak je to ne-
naučíme nikdy! Ale bohužel, v RVP na to není prostor. Takže pak se zase tady teoreticky 
učí, jak se vyrábí hliník, nebo kde se bere hliník, ale místo toho, abychom je učili, jak se 
mají chovat k sobě navzájem.“

Respondenti hodnotili jako přínosné také další formy podpory, které nebyly zmi-
ňovány výše. Učitel na škole č. 4 poukázal na důležitost morální podpory ze stra-
ny vedení školy: „Jako učitel potřebuju mít hlavně podporu vedení. Když přijdu 
s tím, že bych chtěla třeba v tom svém předmětu něco měnit, tak potřebuju hlavně 
jejich podporu.“
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všichni víme proč. My nástavbaře neděláme proto, aby šli na vysokou školu, ani náhodou. 
Všichni maturanti nejsou na to, aby šli na vysokou školu. […] Na to ti žáci nejsou připra-
vovaní, oni jsou připravováni k úplně jiným věcem.“

Zajímavé podněty týkající se podpory tvorby ŠVP uvedl respondent na škole č. 18, 
který se zamyslel nad vztahem všeobecné a odborné složky odborného vzdělávání: 
„Především zástupci zaměstnavatelů nechápou, proč musí ten odborník zvládat všech-
ny všeobecné dovednosti, znalosti, které jsou dané v RVP. Vím, že se to redukovalo, 
ale i v této podobě, si myslím, že je to příliš, že to neodpovídá požadavkům trhu práce. 
[…] Ministerstvo, potažmo NÚOV a tak dále [by měly] přehodnotit RVP pro tříleté 
učební obory především v oblasti požadovaných všeobecně vzdělávacích dovedností 
a vědomostí. Co kuchaři a zámečníci, automechanici a  co my vlastně po nich chceme, 
když oni se chtějí živit rukama.“

V mnoha rozhovorech byla kritizována přetíženost učitelů administrativou. Ilustruje 
to například výrok respondenta na škole č. 14: „Víte, já se čím dál víc dopracovávám 
k myšlence, že by bylo potřeba dát kantorům prostor pro práci, nezatěžovat je. […] 
Dejme jim čas a prostor na práci. Bude-li ten kantor kvalifikovaný a bude-li citlivě 
řízený, tak s dětmi dokáže zázraky. Ale jestli mu budeme pořád cpát nějaké dotazníky 
a budeme mu formalizovat postupy, bude nucen k tomu, aby pořád něco vyplňoval, 
a bude unavený. No a budeme plnit šuplíky vyplněnými lejstry a ptám se: proč? 
Co z toho má ten žák?“

Výrok učitele na škole č. 17 vyjadřuje názor mnoha dalších respondentů: „Byl bych rád, kdyby někdo reali-
zoval inovaci RVP.“ Revize RVP byla na několika školách často jediným tématem, o kterém se v souvislosti 
s podporou tvorby ŠVP hovořilo. Učitelé upozorňovali na formální i obsahové nedostatky RVP, často byl 
kritizován přílišný akcent RVP na všeobecně vzdělávací vyučovací předměty a další limity vyplývající z po-
jetí vybraných vzdělávacích obsahů v RVP.

Respondent na škole č. 27 upozornil na některé formální komplikace, které vy-
plývají z požadavků RVP: „Odborná praxe dva týdny. A přitom musíme povinně 
organizovat odbornou praxi i u oborů, kde máme celý odborný výcvik ve škole 
ve firmách. […] To nám připadne, že tam ta věta vůbec nemá co dělat u těchto 
oborů vzdělání.“
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V předchozích kapitolách byly prezentovány výsledky výzkumu, který spočíval v realizaci řízených roz-
hovorů s řediteli, koordinátory tvorby ŠVP a řadovými učiteli na pilotních SOŠ a SOU. Jejich cílem bylo 
získat poznatky z tvorby a práce podle ŠVP na pilotních školách a poskytnout tyto poznatky dalším odbor-
ným školám. V závěrečné kapitole se snažíme přispět k ujasnění představ o tom, jak kurikulární reforma 
na SOŠ a SOU probíhá, s jakými problémy se potýká vč. jejich zamýšlených i nezamýšlených efektů. Tím 
bychom rádi naplnili hlavní úlohu pedagogického výzkumu, jíž je zprostředkování hlubšího porozumění 
edukační realitě ve školách a rozpracovávání východisek pro zkvalitňování jejich praxe.

Výsledky výzkumu napovídají, že z procesu tvorby pilotních ŠVP načerpaly školy zku-
šenosti, které bylo možné při tvorbě dalších ŠVP zhodnotit. Zatímco jednou z hlavních 
idejí kurikulární reformy byla decentralizace a posílení autonomie škol, v praxi se uká-
zalo, že tvorba ŠVP naráží na mnohé překážky. Ty souvisí především s finančními mož-
nostmi jednotlivých škol – zpočátku se stávalo, že školy připravily ŠVP, nicméně jeho 
realizaci nebylo možné v plné míře financovat. Z výzkumu dále vyplynulo, že reformní 
záměry nebyly v některých případech učitelům dostatečně a včas vysvětleny, což v praxi 
vyvolávalo mnohé obtíže. Navzdory tomu, že pilotní SOŠ a SOU mohly čerpat ze zku-
šeností s tvorbou a prací podle ŠVP na základních školách a částečně také na gymná-
ziích, ukázalo se, že odborné vzdělávání je natolik specifické, že přenos dosavadních 
zkušeností z jiných typů škol se ukázal jako problematický. Školy působící v oblasti 
odborného vzdělávání jsou významně napojeny na své sociální partnery (zejména za-
městnavatele), kteří tvorbu ŠVP významně ovlivňují. Kritizována byla také obtížně sro-
zumitelná terminologie RVP. Navzdory počátečním problémům dokázaly školy zúročit 
své praktické zkušenosti s tvorbou pilotních ŠVP a tvorba dalších ŠVP již probíhala 
ve znamení poučení se z vlastních chyb. Z rozhovorů vyplynulo, že tvorba dalších ŠVP 
na jednotlivých školách byla již méně problematická, další ŠVP jsou oproti pilotním 
ŠVP propracovanější, jasnější, stručnější a přehlednější. Ukázalo se například, že příliš 
obsáhlé ŠVP postrádají funkčnost a špatně se s nimi pracuje.

V souvislosti s tvorbou a prací podle ŠVP zaznamenali respondenti na SOŠ a SOU 
mnohé změny. Školy využily volnost, kterou jim ŠVP poskytují a oproti minulosti 
více akcentovaly svou oborovou i regionální specifičnost. Někteří respondenti uvedli, 
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V rozhovoru na škole č. 2 byla zmíněna potřeba podpory zpracování ŠVP: „Mně po-
slední dobou tíží záležitost, která se týká formální úpravy těch ŠVP, existují nějaké 
softwary, které to řeší. Nicméně po zjišťování jsem byl od nich odrazen vždycky. Jako 
udržovat ty ŠVP v počtu, kolik jich tady máme, ve formě Wordu, a dělat úpravy, tak 
to je obrovská práce, a výsledek není překrásný. Prostě to by byla podpora, která by 
mohla být zajímavá.“

Výzkumná zjištění lze shrnout takto: Učitelé na pilotních školách vnímají jako akutní 
následující problémy: neustálé změny vzdělávací politiky, neujasněnou roli institucí 
zapojených do realizace a evaluace kurikulární reformy, nízkou informační podporu 
veřejnosti a zejména rodičů, systematicky nekoordinované vzdělávání učitelů, limito-
vané množství finančních prostředků na zajištění výuky  a nedostatky v obsahu RVP. 
Výše uvedené problémové okruhy zároveň definují oblasti, do kterých by měla dle uči-
telů na SOŠ a SOU směřovat největší podpora ze strany iniciátorů a organizátorů kuri-
kulárních reforem. Je zjevné, že učitelé, kteří byli pověřeni tvorbou ŠVP, si uvědomují 
některé chyby či přehmaty, které kurikulární reformu provázejí. Výroky respondentů 
ukázaly, že byl podceněn především širší kontext kurikulární reformy (zejm. finanční 
zabezpečení realizační fáze reformy, informovanost veřejnosti apod.), který paradoxně 
učitelé vnímají jako základní předpoklad úspěchu reformy. Z odpovědí učitelů je kro-
mě toho možné čerpat také podněty pro budoucí revize RVP. Ty se týkají nejen revizí 
obsahu, ale také revize samotné koncepce RVP, která dle učitelů často akcentuje pře-
devším všeobecně vzdělávací předměty na úkor odborné (oborové) výuky a praxe, což 
v některých případech znemožňuje školám jasnější profilaci.

podpora 
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V souvislosti s očekávanou podporou je možné konstatovat, že učitelé na pilotních 
školách vnímají jako akutní následující problémy: neustálé změny vzdělávací politi-
ky, neujasněnou roli institucí zapojených do realizace a evaluace kurikulární reformy, 
nízkou informační podporu veřejnosti a zejména rodičů, systematicky nekoordinované 
vzdělávání učitelů, limitované množství finančních prostředků na zajištění výuky a ne-
dostatky v obsahu RVP.

Publikace upozorňuje na široké spektrum problémů spojených s implementací kurikulární reformy v oblasti 
středního odborného vzdělávání. Výzkum takto naplňuje orientační funkci, kdy systematicky mapuje oblasti, 
které je možné v procesu implementace kurikulární reformy označit za bezproblémové nebo naopak za pro-
blematické.

Výsledky výzkumu naznačují, že participace na tvorbě ŠVP učitele do jisté míry 
aktivizovala. Učitelé vidí přínos kurikulární reformy zejména v tom, že byla im-
pulzem pro změnu jejich myšlení v oblasti přípravy a realizace výuky. Tvorba ŠVP 
na školách nastartovala změny, které byly pro mnohé učitele výzvou. Odborné vzdě-
lávání je v mnoha ohledech natolik různorodé a specifické, že jeho reforma nemohla 
proběhnout dle stejné implementační strategie (pokud nějaká byla) jako reforma zá-
kladního nebo gymnaziálního vzdělávání. Patrně z tohoto důvodu se učitelé na pilot-
ních školách vůči sobě navzájem otevřeli a začali více zdůvodňovat svá rozhodnutí 
a sdílet své zkušenosti.

Aktivizace učitelů je důležitá zejména proto, že učitelé zastávají klíčovou roli v proce-
su implementace kurikulární reformy. Úspěšnost reformy totiž závisí především na její 
akceptaci ze strany učitelů. Jak ale ukazují zahraniční výzkumy, akceptace reformy 
ještě nemusí nutně přinést změny pozorovatelné ve výuce (srov. Cohen & Ball, 1990). 
Účinky zavádění nových kurikulárních dokumentů se projevují v delším časovém 
horizontu, neboť aktéři reforem potřebují pro postupné zavádění nových myšlenek 
a postupů čas a prostor. Zatím by tedy bylo předčasné hodnotit, zda nové kurikulární 
dokumenty zanechávají v postojích učitelů, případně ve výuce, nějaké dlouhodobě 
pozorovatelné stopy. Toto zůstává výzvou pro další výzkumy.

Různorodost odborného vzdělávání má za následek, že každý ŠVP je víceméně origi-
nálním kurikulárním dokumentem (to patrně bylo i jedním z cílů kurikulární reformy), 
který ve větší či menší míře reflektuje specifické charakteristiky a podmínky jednotli-
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že v souvislosti s tvorbou ŠVP se změnil způsob řízení škol, neboť do tvorby ŠVP 
byli ve větší míře zapojeni také řadoví učitelé. V tomto ohledu se učitelé stali zapo-
jenými spoluvlastníky reformy (podrobněji viz Janík et al., 2010b, s. 17). Školy ve 
svých ŠVP prezentují jasnou a společně sdílenou vzdělávací koncepci. Ukázalo se, 
že tvorba ŠVP ve větší míře nastartovala spolupráci mezi vedením školy a učiteli, 
příp. mezi učiteli jednotlivých předmětů. Na mnoha školách se dle vyjádření dota-
zovaných učitelů zlepšila také spolupráce s žáky a rodiči. Výzkum dále upozornil, 
že učitelé začínají více promýšlet cíle a obsahy vzdělávání a reflektují vlastní práci, 
což se promítá do změny celkového pojetí výuky (využívání různých výukových 
metod a forem) a větší orientace výuky na žáka. V tomto ohledu je třeba upozornit, 
že vycházíme pouze z výpovědí dotazovaných učitelů, reálná podoba výuky nebyla 
zkoumána.

Výzkum dále ukázal, že je možné identifikovat pozitivní i negativní faktory, které 
ovlivňují tvorbu a práci podle ŠVP. Jako pozitivní respondenti vnímali především pří-
nosnost autoevaluace, která se stala pro školy důležitým prvkem realizace vzdělávání. 
Oceňována byla také podpora ze strany NÚOV a možnost žáků zúčastňovat se odbor-
ných soutěží na školní, krajské, státní i mezinárodní úrovni. Nejčastěji zmiňovaným 
negativním faktorem byl nedostatek financí, obtížně srozumitelná terminologie RVP 
a zastarávání vzdělávacích obsahů uvedených v RVP (zejména u technických obo-
rů). Za významné faktory, které nelze hodnotit ani pozitivně, ani negativně, je možné 
považovat sociální partnery, vzdělávací politiku (zejména pojetí a obsahová skladba 
státních maturit), regionální kontext a žáky. V této souvislosti dotazovaní učitelé nej-
častěji hovořili o nedostatečné připravenosti žáků ke studiu, klesajících výsledcích 
žáků a jejich nízké motivaci ke studiu, což se zpětně promítá nejen do obsahu ŠVP, ale 
také do realizace výuky.

Co se týče funkcí školního kurikula, z rozhovorů vyplynulo, že ŠVP je na mnohých 
školách využíván jako nástroj dlouhodobého plánování výuky, a to zejména v rovině 
cílů a obsahů. Ukazuje se, že v souvislosti s tvorbou a prací podle ŠVP učitelé začali 
více promýšlet realizační stránku výuky, v tomto ohledu je možné ŠVP označit za im-
puls k zavádění výukových inovací. Kromě vyšší variability vyučovacích metod a fo-
rem výuky je možné na základě vyjádření respondentů konstatovat, že výuka vychází 
ve větší míře vstříc požadavkům a možnostem žáků a jsou v ní více zohledňovány 
mezipředmětové vztahy. Tvorba a práce podle ŠVP na dotazovaných školách vedly 
školy k významnému rozvinutí hodnotících činností. Někteří respondenti uváděli, 
že ŠVP využívají jako nástroj pro evaluaci výuky na úrovni školy jako celku i pro 
evaluaci výuky konkrétních učitelů. ŠVP také bývá častým podkladem pro hospitační 
činnost učitelů.
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kem RVP také souvisí skutečnost, že odborná pedagogická terminologie, prolínající 
se všemi úrovněmi školského systému v ČR, je nejednotná. To mnohdy znemožňuje 
učitelům zamýšleným změnám porozumět a vzít je za své.

Dle vyjádření některých respondentů se ukazuje, že některé problémy stojící v po-
zadí reformy souvisí s problematickým systémem pregraduálního a dalšího vzdě-
lávání učitelů. Zejména připravenost na implementaci kurikulární reformy byla 
u absolventů fakult označována za nedostačující. Zde se ukazuje, že představitelé 
pedagogické praxe očekávají od fakult pružnou a včasnou reakci na reformní kroky 
státní správy. Oproti tomu představitelé fakult se vůči rozhodnutím státní sprá-
vy často distancují, neboť jejich proměnlivost, nekoncepčnost a v mnoha přípa-
dech i protichůdnost5 často znemožňuje realizovat systematickou přípravu učitelů. 
V této souvislosti se spolu s Dvořákem (2009, s. 138) ptáme, zda posláním vysoké 
školy není zaujmout skeptický odstup od kurikulárních reforem a vštěpovat ho 
i učitelům. Ať je odpověď na uvedenou otázku jakákoliv, stávající systém přípravy 
učitelů je v poslední době často kritizován a zpochybňován ve prospěch „alter-
nativních“ koncepcí učitelského vzdělávání. Zde odkazujeme např. na Schönovu 
koncepci reflektivního praktika nebo Korthagenův model realistického učitelského 
vzdělávání. Oba koncepty uvedli do českého prostředí Slavík a Siňor (1993), Píšo-
vá (2005), Janík et al. (2011) a mnozí další. Dotazovaní učitelé často poukazovali 
na potřebu dalšího vzdělávání, někteří by v této souvislosti uvítali užší spolupráci 
se zaměstnavateli a dalšími sociálními partnery.

Poměrně specifickým prvkem odborného vzdělávání je spolupráce škol s jejich 
sociálními partnery. Ten přirozeně doprovází také realizaci kurikulární reformy. 
O efektivitě odborného vzdělávání spolurozhoduje to, zda se sociální partneři za-
pojují do vymezení dovedností a způsobilostí potřebných pro současný i budoucí 
výkon povolání a pracovních činností a zda se podílejí na přípravě i realizaci vzdě-
lávacích programů (srov. Petrovič, 2011, s. 6). V případě pilotních odborných škol 
učitelé v rozhovorech nejčastěji tematizovali sociální partnerství se zaměstnavateli. 
Partnerské podniky totiž umožňují žákům získat pracovní zkušenosti a výcvik v re-
álném prostředí a práci na technologických zařízeních, kterými školy nedisponují, 
např. kvůli jejich vysoké pořizovací ceně. V této souvislosti odkazujeme na vý-
zkum, který v roce 2010 proběhl na vybraných SOŠ a SOU, jehož cílem bylo zjistit, 
v jaké míře spolupracují odborné školy se sociálními partnery při tvorbě ŠVP a při 
realizaci výuky. Výzkum potvrdil stoupající trend v zapojování sociálních partne-
rů do spolupráce s příslušnými školami, k čemuž přispěla především tvorba ŠVP. 
Školy uváděly, že v souvislosti s tvorbou ŠVP se zvýšil počet sociálních partnerů 
nebo došlo k rozšíření rozsahu a forem spolupráce. Z podnětu sociálních partnerů 

5 Zde se patrně nejedná o specifikum vzdělávací politiky v Česku. Greger (2011) uvádí, že pro vzdělávání v postsocialistických zemích je charakteristické, že 
se jeho změny realizují překotně, často během několika měsíců.
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vých škol a regionů. Variabilita ŠVP vyvolává nejen organizační problémy projevující 
se např. při přestupu žáků z jedné školy do druhé, ale má také přímou vazbu na prá-
ci učitelů. Variabilita ŠVP totiž do značné míry limituje používání učebnic, jež jsou 
na knižním trhu k dispozici. Pro odborné předměty je jich navíc nedostatek, přičemž 
učebnice zpravidla nestačí reagovat na rychlý vývoj některých oborů. To dle výpovědí 
některých učitelů nahrává tvorbě vlastních učebních textů přizpůsobených realizova-
nému ŠVP. To na jednu stranu podporuje rozvoj pedagogické tvořivosti a sledování 
aktuálního stavu poznání v daném oboru, na druhé straně variabilita ŠVP posiluje „di-
daktické kurikulární kutilství“, které může mít dvojí tvář. Může se u některých učitelů 
projevit jako produkt (techno)logicky založené a promyšlené práce s učivem, ale stejně 
tak se může projevit jako „neumětelství“ spočívající v mechanické, povrchní a mělké 
práci se vzdělávacími obsahy (srov. Píšová, Kostková, & Janík, 2011, s. 283). Tvorba 
výukových materiálů učiteli často supluje roli učebnic a přesouvá těžiště práce učitelů 
od výukových činností k tvorbě kurikula.

Jednu ze snah o porovnání výstupů odborného vzdělávání představují státní matu-
rity, které se v praxi potýkaly s četnými komplikacemi. Učitelé často upozorňovali 
na nevyhovující poměr odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů. Důraz kladený 
především na všeobecně vzdělávací předměty dle učitelů do jisté míry potlačuje cha-
rakter a podstatu odborného vzdělávání. Polemizování nad přínosem státních maturit 
je obecný problém, především je třeba ujasnit, zda a proč je třeba srovnávat výstupy 
gymnaziálního a středního odborného vzdělávání. RVP i ŠVP jsou na gymnáziích a od-
borných školách diametrálně odlišné. Disponibilní hodiny, dříve užívané k podpoře 
odborného vzdělávání, jsou školy nuceny užívat k výuce všeobecně vzdělávacích před-
mětů, aby byli žáci připraveni na státní maturitu. Otázkou zůstává, zda tím není oslabo-
vána tradiční funkce středních odborných škol, které mohou představovat alternativu 
všeobecně pojatého gymnaziálního vzdělávání, které cílevědomě nepřihlíží k výkonu 
konkrétního povolání.

Dotazovaní učitelé v rozhovorech často upozorňovali na problematickou terminolo-
gii RVP. Ta v mnoha ohledech funguje sama pro sebe, neboť nevychází ani z jazyka 
teorie, ani z jazyka praxe. To mnohdy komplikovalo proces tvorby ŠVP, neboť uči-
telé nerozuměli některým požadavkům vyplývajícím z RVP. Několik dotazovaných 
učitelů také požadovalo, aby byla terminologie kurikulárních dokumentů srozumitel-
ná rodičům. Je otázkou, zda je tento požadavek žádoucí, neboť středoškolské vzdě-
lávání v případě všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů mnohdy překračuje 
rámec běžných znalostí.  Přílišné zjednodušení odborné pedagogické terminologie by 
také mohlo mít za následek prohlubování deprofesionalizačních tendencí v učitelství, 
které jsou v současnosti více či méně zřetelné z témat politických diskusí. S jazy-
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ze strany sociálních partnerů, krajů, grantových projektů aj. Při tvorbě ŠVP jsou uči-
telé nuceni zohledňovat také sociální podmínky a možnosti konkrétních žáků a jejich 
rodičů, což se projevuje především při plánování exkurzí, výletů, vzdělávacích kurzů 
a stáží, kdy je nutná finanční spoluúčast. Finanční ohodnocení učitelů bylo další ob-
lastí, v níž učitelé nebyli příliš spokojeni.

Ačkoliv průběh kurikulární reformy na pilotních SOŠ a SOU komplikovaly finanč-
ní, koncepční a organizační nedostatky (např. chybějící koncepce vzdělávání, špatná 
koordinace jednotlivých decizních složek, přílišné lpění na formalismu, nejasnosti 
kolem státních maturit, nadměrná administrativní zátěž apod.), ukazuje se, že většina 
respondentů souhlasí s hlavními idejemi kurikulární reformy a vyslovuje jim pod-
poru. A to navzdory tomu, že tvorba kurikula učitelem je časově náročná a v mnoha 
ohledech naráží na minimální materiální podporu.

Tvorba kurikula učitelem není možná bez zvýšených investic do vzdělávání a profe-
sionalizace učitelů, a zejména jejich zapojení do pedagogického výzkumu (výzkum 
kurikula, výzkum efektivity výuky, akční výzkum). Tím je možné zajistit, aby se cíle 
kurikulární reformy projevily v dlouhodobé praxi. Zapojení učitelů do výzkumných 
aktivit umožňuje systematické ověřování přínosnosti teoretických konceptů v každo-
denní praxi učitelů ve školách.

Považujeme za důležité upozornit, že výsledky realizovaného výzkumu není možné 
plošně zobecňovat, neboť vypovídají pouze o situaci na pilotních SOŠ a SOU. Jak 
naznačují jiné výzkumy (Janík et al., 2010b), na pilotních školách je možné pozoro-
vat příznivější postoje k reformě. Učitelé pilotních škol tvořili ŠVP bez předchozích 
zkušeností, mohli nicméně čerpat metodickou podporu ze strany NÚV. Byl jim po-
skytnut prostor k diskusi ohledně tvorby ŠVP i k hlubšímu zamyšlení nad využitím, 
funkcemi a účinky ŠVP. Kromě uvedeného je třeba zmínit, že edukační realita je 
v tomto výzkumu nazírána optikou učitelů, hlas ostatních aktérů reformy je v pub-
likaci zmiňován pouze zprostředkovaně a okrajově. Prostřednictvím výzkumu zalo-
ženého na rozhovorech s učiteli není možné posoudit, zda jimi deklarované změny, 
přínosy a problémy reformy jsou skutečné. Autoři publikace se na základě svých 
předchozích zkušeností s výzkumem implementace kurikulární reformy na gymná-
ziích nicméně domnívají, že některé z uváděných skutečností a hypotéz mohou mít 
obecnější platnost. To ale bude možné ověřit pouze na základě dalších výzkumů 
realizovaných v oblasti odborného vzdělávání.

převážně pozitivní 
bilance reformy

potřeba 
profesionalizace 
učitelů

limity realizovaného 
výzkumu
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dvě třetiny škol provedly menší či větší změny ve vzdělávací nabídce (podrobněji 
viz Petrovič, 2011, s. 7). Na významnou roli sociálních partnerů v oblasti odborné-
ho vzdělávání poukázal také výzkum prezentovaný v této publikaci.

O žácích se zkoumaní učitelé téměř výhradně zmiňovali v souvislosti s nedostatečnou 
připraveností absolventů ZŠ, dlouhodobě se zhoršujícími znalostmi a nízkou motivo-
vaností ke studiu. Tento problém se ukazuje jako dlouhodobý (srov. Šumavská, 2008, 
s. 6) a patrně souvisí i se systémem financování českého školství. Normativní způsob 
financování a strach škol z jejich rušení či slučování je často vede k neochotě proble-
matické žáky vyloučit ze studia. Navzdory této významné roli, kterou žáci zastávají, 
analýza výpovědí učitelů napověděla, že při tvorbě kurikulárních dokumentů hlas žáků 
spíše nebývá doceňován. Je otázkou, zda by hlas žáků měl v reformě hrát nějakou roli, 
případně zda zde existuje prostor pro uplatnění hlasu žáků. V rovině výuky je hlas 
žáků patrně relevantní, tvorba kurikula je ale učiteli spíše považována za činnost, kde 
hlasy žáků nejsou na místě. Poskytnout žákům prostor vyjádřit se k obsahu ŠVP by 
patrně znamenal narušení pravidel, která jsou víceméně stabilizovaná a mezi učiteli 
široce sdílená (podrobněji viz Šeďová, 2011, s. 91). Spíše než zapojení žáků do tvorby 
kurikula dává vedení škol v konkurenčním boji s jinými školami přednost budování 
dobré pověsti a prestiže škol, v některých případech školy posilují svou oborovou 
profilaci nebo naopak otevírají šíře zaměřené studijní a učební obory.

Učitelé často uváděli, že důležitý problém kurikulární reformy je nedostatečná propa-
gace reformy, což má za následek nízkou informovanost veřejnosti a zejména rodičů. 
To potvrzuje také Šumavská (2008, s. 5–6), která dokonce hovoří o nedůvěře, kterou 
má rodičovská veřejnost k zaváděným změnám ve školství. Učitelé tak v mnoha pří-
padech zastávali roli „mluvčích reformy“, snažili se různými způsoby aktivizovat 
spolupráci s rodiči žáků a vysvětlovali rodičům smysl a cíle reformy. Ukázalo se totiž, 
že většina rodičů nebyla o kurikulární reformě informována. Walterová et al. (2010, 
s. 243–245) nicméně upozorňuje, že v české veřejnosti převažuje celková spokojenost 
se stavem školství, jeho reforma není vnímána jako nezbytná. Sama laická veřejnost 
prokazuje jen v malé míře participaci na záležitostech školství a podporu škole, není 
vyžadován jakýkoliv intenzivnější kontakt školy rodičovské veřejnosti. Stejně nejsou 
často slyšet hlasy volající po tom, aby škola vyhledávala spolupráci s rodiči, nenasta-
ne-li nějaký závažnější problém (viz také Štech, 2004).

Ekonomické zabezpečení odborného školství lze z pohledu respondentů paušálně 
shrnout jako neuspokojivé. Finanční limity výrazným způsobem omezují školy při 
naplňování požadavků RVP, což školy řeší, pokud je to možné, čerpáním podpory 

měl by být slyšen 
hlas žáků?

Nedostatečná 
propagace reformy?

financování školství
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Jak ukázal výzkum Walterové et al. (2010, s. 254), vzdělávací dráhy vedoucí k vy-
sokoškolskému vzdělání preferované českou veřejností překvapivě nevedou přes 
všeobecné vzdělání akademického typu na gymnáziích, nýbrž přes střední odborné 
vzdělání v oborech s maturitou. Tyto typy středního vzdělávání, kterým dnes pro-
chází dvě třetiny příslušných populačních ročníků, kromě otevření cesty k vysoko-
školskému studiu mají i pojistku v získání kvalifikace uplatnitelné přímo na trhu 
práce. Navzdory výše uvedenému se ukazuje, že o problémech středního odborného 
vzdělávání toho příliš mnoho nevíme. Výzkum prezentovaný v této publikaci pouká-
zal pouze na obecnější problémy odborného vzdělávání, přestože oborově specific-
ké problémy byly respondenty častokrát zmiňovány a byly považovány za palčivé. 
Na tyto problémy jsme v publikaci neupozorňovali, neboť bychom museli porušit 
zásadu zachování anonymity jednotlivých škol. Oborově specifické problémy SOŠ 
a SOU připravující odborníky stejných či příbuzných oborů tak zůstávají výzvou 
pro další výzkumy.

Věříme, že SOŠ a SOU v publikaci získají podněty a inspiraci, která jim umožní inovovat anebo lépe připra-
vit stávající či nové ŠVP. Kromě uvedeného bychom s  výzkumnými zjištěními a výsledky prezentovanými 
v této publikaci chtěli vstoupit do veřejných diskusí o vzdělávání a zároveň poskytnout výzkumně podložené 
podklady tvůrcům vzdělávací politiky, kteří by na jejich základě mohli činit informovaná rozhodnutí.

vize do budoucnosti

62



The book concentrates on the curricular reform of vocational education in the Czech Republic. The mail 
focus lies in the problems of implementing curriculum into practice in schools. The fundament of the current 
curricular reform lies in introducing two levels of curricular documents; the state-level curriculum and the 
school-level curriculum. The state-level curriculum is realised in the Framework Educational Programme 
(FEP), the school-level curriculum is realised in School Educational Programmes (SEPs). Schools are requi-
red to develop SEPs that respect the frameworks set in the state-level curriculum. Through this process, the 
idea of decentralisation is realised and also the principle of school autonomy is supported.

In the book, findings of a research project are presented, that consisted of a series of structured interviews 
with headmasters, SEP coordinators and teachers at pilot secondary vocational schools. The interviews 
were aimed to document the process of developing the SEPs and to build understanding of a multitude 
of problems that accompany the process of curriculum development. The method of interviews made 
it possible to address other problems that are hidden or less tangible in nature. In the first half of the year 
2011, 27 transcripts of interviews and their content analysis were realised.

The findings indicate that respondents at pilot schools see the current reform as an opportunity for the 
realisation of a wide range of changes. Developing Pilot School Educational Programmes brought experi-
ences that could be used by other schools, which are required to develop their own SEPs. The main ideas 
of the reform included decentralisation and supporting school autonomy. These ideas however met with 
some limits. These limits were primarily of financial nature. In some schools the SEPs were developed, 
but could not be implemented for financial reasons. The research also showed that there were deficiencies 
in the way that the reform intentions were explained which lead to many difficulties. Problems of tangi-
bility of the key terms of the reform (curriculum, key competences) were also addressed; the terms were 
perceived as very broad. The schools were found to be closely connected with their social partners (ma-
inly employers), who tend to influence the development of the SEP.

The majority of schools made use of the freedom that their SEPs brought and put emphases on their 
specific field and regional contexts. Some respondents noted that the development of the SEP brought 
changes into the way the school was managed, because teachers now had their say in the process of SEP 
development. Working on the SEP also brought closer cooperation between the school management and 
the teachers and between the teachers of different specialisations. Many schools also report improvement 
in the relationship with pupils and their parents. The research also showed that teachers began to think 
more about the aims and content of curriculum and also reflect their own work, which brought changes to 
the overall approach to instruction (e.g. using different teaching methods) and shifted emphasis towards 
the pupils.
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sezNam pouŽitých zkratek

ČR • Česká republika

ČSAV • Československá akademie věd

ČŠI • Česká školní inspekce

ESF • Evropský sociální fond

IPPP • Institut pedagogicko-psychologického poradenství

IVŠV • Institut výzkumu školního vzdělávání

JZZ • jednotná závěrečná zkouška

LF • Lékařská fakulta

MŠMT • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

MU • Masarykova univerzita

NÚOV • Národní ústav odborného vzdělávání (od července 2011 součást NÚV)

NÚV • Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení 
pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

PdF • Pedagogická fakulta

RVP G • Rámcový vzdělávací program pro gymnázia

RVP SOV • Rámcový vzdělávací program středního odborného vzdělávání

RVP ZV • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

RVP • rámcový vzdělávací program

SOŠ • střední odborná škola

ŠVP • školní vzdělávací program

ÚIV • Ústav pro informace ve vzdělávání

UK • Univerzita Karlova

UP • Univerzita Palackého

VÚP • Výzkumný ústav pedagogický v Praze (od července 2011 součást NÚV)

ZŠ • základní škola
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Concerning curriculum, the interviews showed that schools used the SEPs as tools for long-term planning 
of teaching, especially in terms of aims and contents. Implementing the SEPs also leads teachers to think 
about the realisation dimension of instruction; in this sense, developing a SEP can be seen as an opportu-
nity for introducing instructional innovations. Some respondents reported using the SEP as a tool for the 
evaluation of teaching on the school level as well as the teaching of individual teachers. The SEPs also 
often form the basis of teachers’ observation activities.

Concerning the support that schools expect in connection with the reform, pilot-school teachers perceive 
the following problems: lack of monetary resources to support teaching, deficiencies in the coordination 
of in-service teacher education, inadequacies in informing the public and especially the parents, unclear 
role that various institutions are to play in realising and evaluating the curricular reform, unceasing chan-
ges in educational policies and deficiencies in the content of the Framework Educational Programme.
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publikace

Žákovské projekty – cesta ke kompetencím
Metodická příručka pro učitele odborných škol je věnována projekto-
vému vyučování a žákovským projektům jako nástroji pro rozvoj klíčo-
vých kompetencí. Publikace obsahuje 32 příkladů dobré praxe odbor-
ných škol. Jedná se o projekty různého typu: individuální i skupinové, 
předmětové – vztahující se k odborným nebo všeobecně vzdělávacím 
předmětům, nepředmětové, týkající se např. aplikace průřezových té-
mat, výchovných a jiných školních aktivit. Součástí příručky je CD-
ROM, na kterém naleznete veškeré žákovské projekty včetně příloh 
a dokumentace. Lze je tedy zkopírovat a využívat přímo při vyučování.

Výukové strategie v praxi pilotních škol
Příručka vychází ze sledování výuky podle pilotních školních vzdělá-
vacích programů ve vybraných 27 středních odborných školách a uči-
lištích a jejím záměrem je především seznámit ostatní odborné školy 
s tím, jaké výukové strategie používají učitelé pilotních škol pro rozví-
jení klíčových i odborných kompetencí žáků, které metody a prostředky 
se jim ve vyučování nejvíce osvědčují. Zkušenosti pilotních škol jsou 
seřazeny do několika tematických celků, které obsahují aspekty výu-
ky jednak obecně didaktické (např. motivace, dovednost učit se a řešit 
problémy, simulační metody), jednak oborově didaktické (matematika, 
čtenářství).

Připravujeme
Průřezová témata ve výuce žáků odborných škol
1. díl – Občan v demokratické společnosti a Informační a komunikační 
technologie
2. díl – Člověk a životní prostředí a Člověk a svět práce
Dvoudílná metodická příručka pro učitele odborných škol ukazuje, jak 
přistupovat k aplikaci průřezových témat do ŠVP a vlastní výuky. Ob-
sahuje desítky příkladů a ukázek realizace průřezových témat v různých 
školách, oborech a vyučovacích předmětech. Publikace vyjdou začátkem 
roku 2012.

Všechny publikace vydané v projektu Kurikulum S jsou ke stažení na 
webu projektu na adrese www.nuov.cz/kurikulum/publikace-projektu.
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vzdělávání PdF MU. Výzkumně se zaměřuje zejména na výzkum kurikula (kurikulární studia), problema-
tiku školního vyučování a učení (transdisciplinární didaktika) a problematiku didaktiky geografie. Meto-
dologicky se profiluje v oblasti výzkumu založeného na obsahové analýze kurikulárních dokumentů.

PhDr. Jiřina Novotná
Absolvovala oborové studium oboru pedagogika a čeština na Filozofické fakultě UK v Praze, kde získala 
také doktorát z oboru pedagogika. Působila v Pedagogickém ústavu J. A. Komenského ČSAV a v Ústavu 
výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty UK. V současnosti pracuje v NÚV. Zabývá se pro-
blematikou přechodu žáků ze základních škol na střední školy, participace žáků a autoevaluace školy. 
Soustavně se věnuje vzdělávání učitelů, zvláště v oblasti pedagogické komunikace. 

Mgr. Gabriela Šumavská
Absolventka Filozofické fakulty UK v Praze, obor čeština – bulharština. Působí v NÚV. Je garantem 
koncepce oblasti český jazyk a estetické vzdělávání v odborném vzdělávání. Podílela se na zpracování 
několika RVP SOV, poskytovala metodickou podporu školám při tvorbě ŠVP. Je autorkou a spoluautorkou 
řady odborných i metodických článků. Spolupracovala na národních i mezinárodních projektech, např. 
Pomozte školám učit nově; Vzdělávání, výzkum a vývoj jako klíčové faktory rozvoje společnosti a ekono-
miky; Rozvíjení profesních dovedností učitelů v odborném školství; Jednotná závěrečná zkouška; Pilot S; 
Kurikulum S, Blokády – Edukace v kontextu sociální exkluze.
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