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POSTUP PŘI TVORBĚ A ZAVÁDĚNÍ STANDARDU VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLÁCH ČR 

Ondřej Hausenblas 
 

V nadcházejícím období se bude diskutovat o různých návrzích standardu vzdělávání a je 

možné, že MŠMT bude chtít některou z jeho složek nebo dokonce celý soubor standardních 

požadavků přijmout a zapojit do některé z úrovní legislativy (novela zákona, vyhláška, pokyn). 

Při diskusi i schvalování takového materiálu je proto velmi důležité, aby pojmy a termíny byly 

jasné a společné všem diskutujícím. Dosavadní diskuse nad standardy ve školství takové pojmy 

a termíny neměla.   

Doporučujeme proto, aby se na úvod diskuse vyjasnilo, 

1. zda se "standardem", resp. "standardy" rozumí 

a) "soubor závazných požadavků státu, kterými se reguluje kvalita vzdělávání", tedy o 

podmínky pro vzdělávací program (k jeho schvalování) a pro školu (k poskytování dotací 

a k zařazení do sítě škol), případně pro inspekci (k objektivnímu posuzování kvality 

vzdělávání), 

b) jednotlivé požadavky adresované učiteli jako obsah výuky, tj. předpis osnov, 

kmenového učiva a v důsledku tedy "závazně stanovené znalosti, které žáci musejí 

předvést v určité fázi studia", 

c) nástroj k hodnocení (evaluační modely k poměřování výkonu žáka), tedy buď 

1. „závazná společná kritéria pro posuzování projevů žáků co do úrovně 

dosažených dovedností, postojů a znalostí" 

2. „soubor modelů žákova výkonu v každém předmětu nebo oblasti vzdělávání, 

se kterými budou porovnávány skutečné projevy žáků" 

d) další možné významy slova "standard" 

2. Jaká je úloha a pravomoc učitelů, úředníků a poslanců, odborné i rodičovské veřejnosti 

v diskusí a ve schvalování standardu, 

3. kým má standard/standardy být schvalován, přijímán a vyhlašován (ministerstvem, 

parlamentem) a v jaká legislativní normě, 

4. po jakou dobu by měl platit beze změn, kdy, jak a kým budou provedena vyhodnocení a 

opravy, 
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5. Jaké budou způsoby a prostředky (včetně rozpočtových) k jeho zavedení, kdo je bude 

zajišťovat a jak se zavádění bude kontrolovat. 

Proč se mají ve školství provádět změny? 

Pokoušíme se transformovat tzv. osnovy, tedy měnit náplň toho, co a proč škola vyučuje. To 

však vzbuzuje nejen u laiků, ale i u odborníků nejednoznačnou nebo nejistou reakci. Na konci 

20. století se však mění svět okolo školy - nejen politické poměry po roce 1989, ale hlavně 

životní situace obyvatel: Absolventi škol nevstoupí do neměnné a uzavřené společnosti 19. a 

20. století, ale do společnosti otevřené, kde budou vícekrát měnit různá zaměstnání, kde 

hranice mezi státy budou splývat a kde se budou vyhraňovat hranice mezi skupinami obyvatel a 

mezi národy, kde se pozměňuje typ rodiny a životní styl. Co má pro vzdělání děti – budoucích 

absolventů základních škol udělat státní moc a správa?  

Stát má za úkol zajistit dětem daňových poplatníků kvalitní vzdělávání 

Mění se způsob, jak stát skrze své úřady ovlivňuje chod škol: už nemůže školám diktovat, co, 

jak a kdy mají vyučovat jako za socialismu, ale vytváří podmínky pro to, aby se dobrým učitelům 

a školám pracovalo snadněji a účinněji, kdežto školy a učitelé špatní aby byli nuceni se 

zlepšovat. Nebude stačit, aby stát jen hlídal chyby škol. Stát se musí hlavně starat o to, aby 

vznikaly a fungovaly školy bez chyb. Stát proto stanovuje takové zákonné požadavky, aby 

byly vytvářeny a zdokonalovány co nejlepší vzdělávací programy a podle nich se 

provádělo i co nejlepší vyučování. 

Dosavadní řízení kvality školství pomáhá diskriminovat některé žáky a plýtvá 
duchovním potenciálem národa 

Dnešní škola je příliš podobná té, která vzdělávala děti za Marie Terezie. Avšak děti jsou dnes 

informovanější, zkušenější, a cílem vzdělávání už není vytřídit z národa vrstvu budoucích 

státních úředníků. Dosud platné osnovy jsou i po úpravách pořád výplodem ideje jednotného 

školství z 50. let. Způsobem výběru učiva i metodami výuky dávají školy přednost jen jednomu 

z typů žáků, navíc spíše ze vzdělanějších vrstev. Témata výuky jsou vzdálená praktickému 

životu, většina učiva je podávána a ověřována slovně - výkladem, četbou v učebnicích, 

zkoušením a psaním testů. Škola vyžaduje pamětné učení, jako kdyby žáci už z domova uměli 

logicky myslet a řešit problémy, vyhledávat informace, samostatně se rozhodovat a jednat. Děti 
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z méně podnětného prostředí, děti venkovské a děti z vrstev orientovaných prakticky jsou 

současnou školou podceňovány a diskriminovány - "neprospívají", získávají odpor 

k sebevzdělávání i k vzdělanosti vůbec. I podle zděděných osnov sice umějí někteří učitelé 

vyučovat dobře, ale stát potřebuje, aby o rozvoj všech žáků pečovali všichni učitelé.  

Standard vzdělávání propojí tradici s inovací 

Návrh na změnu v řízení kvality škol míří k takovému standardu vzdělávání, který umožní 

českému školství překonat bez nebezpečných výkyvů rozpor mezi ověřenými tradičními 

vzdělávacími pojmy a postupy a mezi požadavky moderního změněného světa 21. století. 

Standardní požadavky na kvalitu vzdělávání budou obsahovat obecné a specifické cíle 

vzdělávání, požadavky na vzdělávací program školy, evaluační kritéria, způsob zavádění a 

průběžného zdokonalování standardu, a mohou obsahovat jako doporučení také kmenové 

učivo. Standard vzdělávání je tedy soubor požadavků, které stát předepisuje tvůrcům 

vzdělávacích programů a orgánům kontroly, a proto musí obsahovat položky, které 

umožní jednak fungování standardu ve vyučovací praxi, jednak průběžný vývoj 

standardu, který nesmí ustrnout na podobě dané nevyhnutelně omezeným rozhledem a 

rozvojem dnešní (a každé) doby.  

Části standardu fungují na různých úrovních praxe 

Cíle vzdělávání řídí práci autorů vzdělávacích programů i učitelů, kteří podle nich budou 

v detailu psát své kurikulum (osnovy) školy i "předmětů". Požadavky na podobu vzdělávacího 

programu řídí práci autorů, rozhodování úředníků ministerstva i ředitelů škol, které si je budou 

vybírat. Evaluační kritéria řídí práci inspektorů i učitelů při posuzování kvality výuky a celé školy, 

ale také řídí práci učitelů ve třídě v tom, že sledují kompetence (zdatnosti) žáků, které mají být 

vyučováním vytvářeny. Kmenové učivo pomáhá učitelům plánujícím svou výuku tím, že jim 

připomíná, aby neopomněli některé významné téma vzdělávání.  

Je možné že školská praxe bude ještě v nejbližších letech vycházet nejprve z návrhů 

kmenového učiva, tedy ze složky, která má nejblíže k dosavadní praxi "učení podle osnov". 

Avšak postupně budou učitelé i tvůrci programů víc a víc vtahovat do výuky obecné i specifické 

vzdělávací cíle - budou žáky vzdělávat k zvládání i složitých dovedností a zaujímání 

zdůvodněných postojů.  
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Evaluační standardy se tvoří naposledy, ale v praxi působí vždy jako první 

Vznik evaluačních standardů bude vázán na podobu jak vzdělávacích cílů, tak kmenového 

učiva. Proto mohou být evaluační standardy definitivně zpracovány až po vymezení a 

prodiskutování ostatních složek. 

Obsah evaluačních standardů nebude něčím zcela novým nebo převratným. Většina kritérií 

toho, co je kvalitní výkon žáka, je známa, avšak jejich usoustavnění a zejména jejich skutečné 

používání v práci školy bude vyžadovat jistý čas a organizované úsilí při jejich zavádění. 

Dynamika vytváření a zavádění standardu vzdělávání 

Pokud je smyslem standardu zaštiťovat kvalitu školství, pak je třeba počítat s tím, že do 

dnešního stavu školství vnese nové pohledy a vyzve k proměnám některých zaběhnutých 

mechanismů. Proto není možné si zavedení standardu představovat jednorázově a 

očekávat definitivní okamžitý účinek. Takový předpoklad by byl chybný i v případě pouhého 

zavedení nových osnov: srov. např. i praxi postupného ověřování při zavádění Obecné a 

Občanské školy. Je třeba počítat s tím, že standard vzdělávání projde po určité době 

kritikou praxe i odborníků, že se odhalí slabiny a další potřeby upřesnění a že bude 

dopracováván vždy do dokonalejší podoby. Je tedy třeba, aby standard vzdělávání měl více 

složek stanovených právními předpisy různé úrovně: ty složky, které jsou nejobecnější a tedy 

budou patrně podléhat nejmenším změnám, je možné uzákonit (vzdělávací cíle), konkrétnější 

složky, které se budou po čase upravovat, by zákon měl uložit nižším předpisům - vyhlášce 

(kmenové učivo, požadavky na vzdělávací program).  

Podobně i zavádění standardu vzdělávání do škol bude probíhat postupně, v různých úrovních 

a krocích. (Viz dále.) 

Obecností standardu se zaručuje pokrytí všech typů škol a zároveň vysoké 
nároky na kvalitu vzdělávání 

Potřebujeme vytvořit, přijmout a zavádět takový standard vzdělávání, který by byl kompatibilní 

se západoevropským vývojem školství v posledním desetiletí. To bude znamenat, že se 

musí výrazně změnit způsob vyučování i to, jak se kvalita školství zajišťuje a kontroluje.  

Na rozdíl od éry socialismu už není politicky ani společensky udržitelná představa jednotného 

školství a přímého, direktivního řízení, bude třeba vymezit standardizované požadavky na 
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takové úrovni obecnosti, aby zahrnuly i velké rozdíly ve vyučovací praxi, a přesto 

vytvářely vysoké nároky na kvalitní vzdělávání. 

Malé, ale důležité procento škol s vlastním programem 

Pro začátek se dá počítat s tím, že školy s vlastní koncepcí vzdělávacího procesu budou 

představovat velmi malé procento z celkového počtu. Právě tyto ojedinělé školy však mají 

důležitou funkci "pojistného ventilu" – dokazují, že stav v ostatních školách není jedině správný 

a přípustný, že se může zlepšovat nebo naopak vyvarovat některých vývodových cest. Školy 

s vlastním vzdělávacím programem tedy budou zpočátku spíše jen symbolizovat občanovu 

svobodu ve volbě vzdělávacích cest, ale v delším výhledu povede svobodná atmosféra ve 

školství nejprve k změnám v přípravě kandidátů učitelství, posléze k zvýšení počtu škol 

odlišných od dnešních (evropský vývoj však během této doby opět pokročí a objeví se i další 

inovace).  

Standard vzdělávání podporuje kvalitu výuky a poskytuje podporu učiteli 

Plošně je však třeba podporovat již dnes další z rysů demokratického školství: tvořivou a 

svobodnou vzdělávací atmosféru škol. Jinak se totiž počet absolventů schopných 

samostatné a tvořivé práce a řešení nových, teprve nastupujících problémů bude zdvihat velmi 

pomalu. Pro tento volný duch školy je třeba, aby požadavky a podmínky kladené vzdělávacímu 

provozu dodávaly učitelům a žákům jistotu v tom, že kráčejí dobrou vzdělávací cestou. 

Předepsané, standardizované požadavky tedy musejí nejen být prostředkem kontroly 

státu nad kvalitou výkonu škol, do kterých plynou daně občanů, ale standard musí také 

učitelům poskytovat při tvorbě takového kvalitního vzdělávání oporu. 

Výběr učiva podle místních podmínek a podle vlastni zkušenosti učitele musí 
prokazovat souvislost se závaznými cíli 

Aby standard navozoval svobodnou a tvořivou atmosféru, poskytoval oporu a při tom i kladl na 

učitele i na žáky vysoké nároky nestačí, aby obsahoval pouhé kmenové učivo. Musí obsahovat 

popis vzdělávacích cílů (schválený patrně parlamentem) a požadavky na podobu vzdělávacího 

programu. Přestože většina škol asi bude při výuce zpočátku využívat pouze soupisu 

kmenového učiva, vytýčení standardních cílů vzdělávání dá učitelům možnost alespoň časem 

podle vlastní zkušenosti a místních podmínek obměňovat a zdokonalovat obsahovou složku 
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vzdělávání. Kromě opory ve standardních cílech vzdělávání musí učitel nalézat možnosti 

rozvoje i ve způsobu, jakým je mu kmenové učivo doporučeno - učivo je pojmenováno velmi 

rámcové a volnost ve výběru může být poměrně vysoká, ale každý učitel musí být schopen na 

požádání vysvětlit a prokázat souvislost zvolených položek kmenového 

i nadstandardního učiva i svého výukového plánu se závaznými cíli. 

Standard vzdělávání jako pramen jistoty 

Takový režim může během 2-5 let po zavedení přinést školám požadovanou jistotu: vůči 

kontrole prováděné inspekci a rodiči bude škola schopna obhájit své rozhodování, pro učitele 

samé může standardní kmenové učivo znamenat ujištění, že nescházejí z vhodné vzdělávací 

cesty. Zároveň však je třeba od počátku zahájit přeorientování výuky a učitelů měrou 

k tomu, aby nad jejich volbou učiva, nad koncepcí předmětu nebo celé školy bylo stále 

prokazatelně vidět jasné zacílení, zřejmě i žáků a rodičů. 

Postupné zavádění standardu 

Postup v implementaci standardu vzdělávání tedy bude stupňovitý: bude se pracovat nejprve 

s dosavadními osnovami a ty se budou porovnávat a upravovat podle cílů a kmenového 

učiva. Pro učitele to bude znamenat, že se postupně přesune pozornost od znalosti 

encyklopedických faktů k vyšším dovednostem (k práci s informacemi, k přemýšlení a řešení 

problémů, k efektivnímu dorozumívání, k nalézáni souvislostí atd.). 

Evaluační standardy jsou závazná kritéria posuzování 

Tento přesun bude podporován také nově pojatými evaluačními standardy: ty už nemají povahu 

celostátně vyžadovaného výkonu žáka (např. vypočítání jednotně zadaného příkladu), nýbrž 

jsou standardizovanými KRITÉRII, podle nichž učitel nebo inspektor posuzuje různé žákovy 

výkony z hlediska kvality. Evaluační kritéria musejí stanovovat, jaké kvality má standardně 

dobrý výkon, avšak musejí to činit tak, aby se daly použít na kterýkoliv výkon žáka v dané 

oblasti vzdělávání. Půjde tedy o stanovení toho, co jsou kvality dobrého výkonu: jaké rysy má 

standardně dobrý výkon v různých typech přírodovědného zkoumání světa, co v dorozumívání 

mateřštinou i cizími jazyky, jaké rysy má standardní výkon v matematice atd. Takto stanovené 

kvality výkonu tedy nemohou být reprezentovány žádným modelem výkonu, jediným 

"výrobkem", tj. např. výpěstkem, slohovou prací nebo spočítaným příkladem z matematiky. 



 

Strategie tvorby a zavádění standardu vzdělávání (O. Hausenblas, 23. 6. 1995) 

7 

Evaluační standard říká učiteli i žákovi "jak se poznává" dobrý výkon: výpěstek, promyšlená a 

elegantně vypracována slohová práce atd. Neříká jim např. "Srovnej žákův výtvor s tímto 

vzorovým kouskem a strhni žákovi bod za každou odlišností." (Evaluační standardy se používají 

v zahraničí - Francie, Británie, Švýcarsko aj. Viz také přílohu s kritérii pro evaluaci žákovských 

textů v mateřštině.)  

Zaškolení učitelů k práci s evaluačními kritérii 

Používat standardní evaluační kritéria bude ovšem obtížné a mnozí učitelé se to budou muset 

učit. K tomu je třeba počítat s různými formami instruktáže učitelů v terénu. Tato 

implementace se bude provádět "diseminací", tj. kruhovitým šířením za pomoci nejrůznější 

vzdělavatelských institucí pod patronací a financováním školských úřadů. Autoři evaluačních 

standardů v jednotlivých oblastech vzdělávání vyškolí na konkrétním materiálu nejnadanější 

učitele, ti provedou instruktáž v rámci okresů a další vyškolení učitelé ji přenesou do škol. 

Paralelně se používání evaluačních standardů bude zavádět do přípravy kandidátů učitelství na 

VŠ. Přitom bude třeba zajistit i jednoduché servisní centrum pro řešení nejasností a dotazů 

z praxe. Toto je cesta běžná v zahraničí při důsledném zavádění změn ve výuce. Žádná 

jednotná příručka nemůže učitelům poskytnout praktické dovednosti a zkušenost v evaluaci. 

Vzhledem k tomu, že právě hodnocení bude ve škole znamenat nejsilnější impuls 

k zkvalitnění výuky, je třeba implementaci evaluačních standardů věnovat dostatek času 

i podpory z centra.  

Výhoda standardních evaluačních kritérií proti standardizovaných evaluačních 
modelů 

Je pouze zdáním, že by zavedení evaluačních standardů ve formě modelových příkladů a úloh 

bylo snadnější než implementace společných kritérií: Jednotné "sbírky zkušebních příkladů a 

úloh" by totiž neplnily hlavní cíl evaluace: neinformovaly by učitele o kvalitě vzdělávacího 

procesu, ale opět by jen třídily žáky na premianty, šedý průměr a propadlíky. Navíc by 

v některých předmětech podobně jako dnešní testy z přijímacích zkoušek na střední školy vedly 

k tomu, že by se vyučovalo hlavně řešení takových modelových zadání. Naproti tomu pomocí 

společných evaluačních kritérií se do školy může přímo dostat nástroj pozitivně ovlivňující 

kvalitu výuky!  
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Hlavní role vzdělávacích cílů: společné směřování ke kvalitám absolventů 

Svou výuku budou učitelé postupně posuzovat i z hledisek jednotlivých cílů a budou do ní 

doplňovat prvky a prostředky, které by na vhodných místech vnášely do výuky komplexní ohled 

na vytyčené cíle. Vzdělávací cíle tedy nebudou ovlivňovat jenom kvalitu nově vznikajících 

vzdělávacích programů, kurikulí (osnov), ale budou prostředkem, kterým se ve výuce bude 

zabezpečovat její směřování k cílům společným všem školám. To je smysl standardu ve 

vzdělávání: ovlivnit praxi vzdělavatelů tak, aby nezanedbávali ty složky vzdělávání, které 

jsou z hlediska společnosti považovány za nezbytné pro každého občana.  

Další role; vzdělávacích cílů: kompatibilita českého školství s Evropou  

Hlavní role kmenového učiva: uchování národních rysů vzdělanosti 

Vzdělávací cíle mají proti kmenovému učivu tu výhodu, že budou kompatibilní s požadavky 

Evropské unie a prakticky i celé euroamerické civilizace. V cílových požadavcích na kvality 

občana a člověka se státy téhož kulturního okruhu shodnou. Kmenové učivo se naproti tomu 

vždy díky tradici i situaci jednotlivých národů liší, a proto může být prostředkem zachování 

některých specifických národních nebo územních rysů, důležitých z hlediska multikulturálního.  

Tvorba vzdělávacích programů 

Teprve postupně se dá předpokládat, že vzdělávací programy škol začnou vznikat 

i v konkrétních školách, nejen centrálně, v týmech spojujících učitele a odborníky. Vzdělávací 

programy budou východiskem pro tvorbu kurikula ("osnov") jednotlivých učitelů, budou profilovat 

danou školu nebo některou z jejích větví podle určitých dominantních cílů nebo metod, budou 

vymezovat všechny formy a způsoby výuky i hodnocení, kterých se v daném programu bude 

používat atd. Pro začátek, ale patrně i později, se dá očekávat, že nových vzdělávacích 

programů nebude velký počet, nebudou se šířit plošně, ale spíše po ověření v praxi budou 

přejímány určitou linií škol podobného zaměření. Až budou zákonné vymezeny společné 

standardní cíle vzdělávání a jednotné požadavky na podobu vzdělávacího programu a až bude 

prodiskutováno i doporučené kmenové učivo, dá se očekávat, že odlišnosti programů budou 

spočívat zejména v metodách výuky a hodnocení, v časovém rozvržení látky, uspořádání 

předmětů nebo ročníků v míře spolupráce mezi učiteli. Je ovšem třeba počítat s tím, že 
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pedagogicky vyspělé učitelské týmy budou vytvářet i velmi netradiční modely školy, které však 

budou přijatelné právě díky tomu, že vyhoví požadavkům standardu vzdělávání. 

Kontrola kvality vzdělávacích programů a výuky podle nich 

Kontrola nad efektivitou alternativních modelů může však díky standardu cílů  vzdělávání 

být stejně přísná jako nad tradičními školami – skrze kritéria evaluačních standardů. 

Proto bude možné, aby se v téže škole pracovalo podle dvou  i více vzdělávacích programů - 

podobně jako dnes jsou vedle tříd tradiční také  třídy s obecnou nebo Občanskou školou. Bylo 

by patrně vhodné, aby jednak ČŠI  vyčlenila tým dobře vyškolených inspektorů, kteří moudře 

a v hloubce ovládnou strategii evaluace i v jednotlivých odlišných případech. Jednak bude 

užitečné,  aby všechny školy, které budou mít zájem, mohly požádat (ve vlastní režii)  o další, 

nezávislý expertní posudek své činnosti ve vztahu ke svému programu.  

Takový posudek mohou vypracovat a obhájit např. pedagogové vysoké školy, experti  

z profesních asociací, nezávislá inspekce ap. (Dnešní situace v inspekci po takové možnosti 

přímo volá, ale i v budoucnu bude pro autoritu ČŠI velmi prospěšné, když její výroky dokážou 

konkurovat i výrokům jiných odborníků.) Vzhledem ke  komplexnosti jevu, který je posuzován, - 

vzdělávání celé sociální a věkové šíře  žáků, je taková dvojí expertíza naprosto samozřejmá a 

běžná i v dalších oblastech posuzování (ve vědě, v soudnictví, v kultuře). např. ve Velké Británii 

už  podobně funguje soukromá inspekce.  

Nestačí vydávat předpisy, hlavní je přímá podpora změn 

Novely předpisů a zákonů v období transformace školství probíhají nutně pomaleji  než pozitivní 

aktivity tvůrců měny. Proto je potřebné, aby všechny nové předpisy byly koncipovány tak, aby 

ponechávaly školám dostatek volnosti a aby správě a inspekci poskytovaly nástroj 

k odůvodněnému postihování skutečně prokazatelných přehmatů a chyb výuky, nikoli pouhého 

odchýlení od starších praktik.   

Řízení školství se musí přeorientovat ve shodě se západoevropskými a světovými trendy od 

příkazů a zákazů k servisu, k organizační i odborné podpoře pozitivních změn ve vzdělávání. 

Zároveň bude potřebné stanovit postup pro zacházení  s těmi školami, které standardu 

vzdělávání nebudou schopny nebo ochotny vyhovět  ani po uplynutí období vymezeného pro 
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základní kroky transformace (tj. pro  zohlednění cílů vzdělávání v programech výuky, revizi 

učiva. v humanizaci klimatu školy a v hodnocení žáků).  

Změna ve standardu vzdělávání znamená změnu pohledu na vzdělanost 

Postupně zavádění standardu vzdělávání musí být předcházeno a provázeno rozsáhlou a 

intenzívní osvětovou a infomační kampaní, cílenou na všechny účastníky  vzdělávání i na 

ostatní složky společnosti (rodiče, učitelé, žáci, úředníci, politici, zaměstnavatelé, asociace a 

spolky, sdělovací prostředky). Tato kampaň  musí být předem promyšlené a připravená 

obsahově, metodicky i finančně. 


