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PRAVDĚPODOBNÝ	VÝVOJ	V	NEJBLIŽŠÍCH	MĚSÍCÍCH	

Ondřej	Hausenblas	
PAU,	1996	

Podle dosavadního vývoje MŠMT patrné zvolí 2. možnost - GESTO.  Bude záležet na 

jednotlivém znění různých novel, vyhlášek ap.,  jestli se varianta 2 bude blížit víc k zastavení 

reformy nebo  k  „činu” pro reformu. Zprávy o jednání v parlamentu myslím svědčí  o cestě 

k variantě 1. 

CO	SE	DÁ	DĚLAT	SE	STANDARDEM	VZDĚLÁVÁNÍ	

A. Verze katastrofická 

1. MŠ se bude snažit do našeho návrhu vnést mnohem větší míru DETAILNOSTI, protože 

pořád chce ŘÍDIT ŠKOLSTVÍ PŘÍMO, a tedy i měřit přímo. - Bude se proto snažit vzít kmenové 

učivo z Jeřábkova návrhu (ten bude velmi blízký návrhu MŠ ze záři 94, protože Jeřábkův tým 

měl velmi málo času). 

2. Vedení MŠ v podstatě nebude číst naši úvodovou část O CÍLÍCH,  protože nemá představu, 

jak by mohly v praxi být zaváděny  a využity. Část o KMENDVÉM UČIVU pak bude na vedení 

vypadat jako  málo konkrétní, "neuchopitelná", tj. nepoužitelná k přímému  řízení a měření. 

3. Vedení MŠ nepřijme naše rozvržení kmenového učiva do OBLASTÍ  vzdělávání a bude chtít 

napevno zachovat dělení podle vyučovacích  předmětů, aby postavilo všechny ostatní způsoby 

organizace výuky  přinejlepším do pozice prosebníků o povolení výjimky, experimentu.   

4. Vedení MŠ nepřijme naši snahu oddělit kmenové učivo  a evaluační kritéria, hlavně proto, že 

členové vedení mají  většinou tradiční představu o zjišťování kvality školství skrze sumy 

znalostí, skrze "zvládnuté” učivo, skrze snadno proveditelné změření množství znalostí u žáků. 

MŠ se bude proto dožadovat, aby  už nyní, ve fázi ”kmenového učiva", byl k dispozici 

"zaručený"  nástroj pro evaluaci. (Zahraniční zkušenosti s mnohaletým vývojem  a zaváděním 

kritérií hodnocení - srov. Velká Británie - jsou buď  ignorovány, nebo neznámy.) 
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5. Vedení MŠ nepřijme naši snahu soustředit pozornost řídícího centra na KVALITU 

vzdělávacího PROCESU a na PODPORU PROCESU ZMĚNY, a bude i nadále chtít školám 

předepisovat přímo VÝSTUPY z výuky. 

ó. Vedení MŠ úřední cestou povolí vznik a existenci několika málo  vzdělávacích programů, 

které budou mít podobu velmi konkrétního  kurikula třídy a předmětu – v podstatě půjde o 

osnovy, které se  minimálně budou lišit jak co do obsahu (pouze v "nadstandardu”,  pro nějž 

zbude minimum prostoru), tak co do organizace výuky. 

V takové situaci se z našeho materiálu nedá použít skoro nic. 

B. Verze kompromisnická 

1. MŠ se rozhodne předložit náš návrh GBECNÝCH CÍLŮ K DISKUSI a k DOPRACOVÁNÍ. 

SPECIFICKĚ CÍLE oblastí vzdělávání bude možné konfrontovat s ostatními návrhy a dosáhnout 

jejich lepšího (nikoli však detailnějšího) vymezení. 

2. MŠ přijme náš návrh přednostního uvádění VZDĚLÁVACÍCH OBLASTÍ, přičemž je možné 

zdůraznit, že dosavadní organizace v předmětech je jedním z naprosto normálních způsobů. 

Stejně jako jiných způsobů se i předmětů bude týkat zvýšení úsilí o to, aby vztahům mezi 

předměty/učivovými celky byla věnována maximální péče. Okruhy učiva by proto měly 

v konečném materiálu "Standardu“ být uváděny nikoli v předmětech, ale v oblastech, přičemž je 

možné připojit jejich rozpracování pro předměty jako příklad možného řešení (mnohé body učiva 

se pak budou v popisech předmětů opakovat, nesmí však dojít k tomu, že by učivo 

v rozpracování pro předměty bylo uváděno detailněji - pořád jde o RÁMCE UČIVA). 

3. Ve věci EVALUACE MŠ rozhodne o tom, že po přechodně období  bude možné provádět 

vnější kontrolu a evaluaci (inspekci) podle  starých (znalostních) kritérií. Zároveň MŠ rozhodne o 

tom, že na  vypracování kritérií ke kmenovému učivu budou ustaveny dva týmy,  které po 

počátečním společném stanovení východisek předloží během jednoho roku první dvě verze 

evaluačních kritérií typu "criterion  assesment”, tj. soupis kvalit žákova výkonu a kompetencí 

žáků  uspořádaný podle několikastupňové (nikoli pětistupňové) škály na  úrovních od zvládnutí 

začátečnického po expertní. Pro každou úroveň zvládnutí na hodnotící škále bude stanoven 

soubor  závazných kritérií pro každou položku v okruzích učiva. Tato kritéria budou zároveň 
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vycházet jak z obecných cílů, tak ze  specifických cílů (dovedností a postojů) oblastí. 

Posuzovatel tak  bude moci hodnotit kterýkoliv (nejen “testový") výkon žáka. 

Součástí předloženého návrhu bude i návrh postupu implementace  těchto kritérií ve školách 

i ve studiu budoucích učitelů.   

U škol, které budou schopny zavádět do svého kurikula nově vypracovaná evaluační kritéria, 

bude ČŠl povinna se jimi řídit do té míry, do jaké je škola bude mít zvládnutá a zavedená. 

4. Bude umožněn vznik a přijetí různých (zpočátku i jen několika) vzdělávacích programů 

výrazně odlišných jak v organizaci učiva, tak v metodách výuky i hodnocení. 

5. Budou stanovena období a kroky pro implementaci Standardu vzdělávání, pro každé období 

budou vytyčeny úkoly a podmínky. 

a) Po nejbližších cca 5 let bude  možné ve školách vyučovat i podle "starých osnov“, avšak 

s jistými podmínkami: 

(1) humanizace klimatu školy, tj. cílené průběžné odstraňování stresu a strachu, 

(2) důsledné propracování vztahů mezi tématy osnov a mezi předměty tak, aby žákům 

neunikal smysl výuky, 

(3) zapracovávání centrálně připravovaných evaluačních kritérií do školního hodnocení 

podle toho, jak budou vypracována, ověřovaná a precizována, - tak, aby se posílila 

rychlá zpětná vazba pro každého žáka a jeho rodiče i vnitřní evaluace vyučovacího 

procesu pro učitele. 

Tyto podmínky budou plněny postupně, v tempu, které vyhoví možnostem dané školy a 

učitelského sboru, avšak nejpozději do stanovených pěti let. Kontrolovány budou ČŠI. 

(b)..... 

MAXIMÁLNÍ	MOŽNÝ	KOMPROMIS	

Pokud není materiál VÚP (Standardy) příliš detailní v kmenovém učivu a pokud je v něm míra 

detailnosti v jednotlivých předmětech skutečně vyrovnaná (žádné „na lyžích brzdění a 

zastavování“), bylo by možné, aby MŠ přijalo na omezenou dobu, cca 1 rok tento návrh z VÚP a 

objednalo si u nás dopracování našeho návrhu včetně evaluačního standardu do června 1996. 
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Pro školy by tento kompromis neznamenal mnoho práce ani změn: mohly by nanejvýš 

vypouštět některé starší položky osnov nebo přeskupovat důraz uvnitř předmětů s větší 

volností, případně zavádět některé nové položky, pokud je návrh VÚP obsahuje. 

I zde by však bylo nutné stanovit, jak se bude nakládat s „cíli předmětů“ – zda se bude 

požadovat nějaká jejich zohlednění. Doporučuji nevyžadovat – právě precizace cílů bude 

dlouhodobá a těžko kontrolovatelná, neboť jejich posláním, je více ovlivňovat kurikulum při jeho 

vzniku a při výuce, než sloužit kontrole a hodnocení. Pro potřeby hodnocení se cílové 

kompetence budou objevovat ve formulaci evaluačních kritérií.  


