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Abstrakt 
 
Pro kvalitní fungování školy a dosažení žádoucích výsledků vzdělávání je třeba maximální soulad 
v chápání cílů vzdělávacího procesu mezi všemi účastníky. Stanovené obecné cíle vzdělávání jsou 
konkretizovány učiteli a převáděny do reálných vzdělávacích aktivit.  
Cílem předkládané stati je analyzovat chápání cílů z pohledu tří skupin účastníků vzdělávacího 
procesu – učitelů, žáků a rodičů - a zjistit, zda a případně kde existují shody a rozdíly. Konfrontací 
výpovědí o proklamovaných cílech a jejich důležitosti a výpovědí o reálných vzdělávacích aktivitách 
zjišťujeme, jak se cíle projevují v reálné výuce. 
V obou sledovaných otázkách přinášíme i výsledky srovnání sledovaných hodnot v čase. 
Pro zodpovězení otázek je použita kvantitativní analýza dat získaných v rámci realizace projektu Mapa 
školy společnosti Scio. Zjišťování proběhlo formou dotazníků pro žáky/studenty, učitele a rodiče 
zúčastněných základních a středních škol v letech 2005/6-2009/10. Použitý vzorek škol je obsáhlý, ale 
výběr nelze pokládat za reprezentativní, výsledky proto předkládáme jako náměty pro další zkoumání. 
 
Klíčová slova: cíle vzdělávání, reálné vzdělávací aktivity, kvantitativní analýza 
 
Abstract 
In a functioning educational process all participants are expected to share a common understanding of 
educational aims, in order to achieve the best results. Teachers translate general educational aims into 
actual educational activities in their classrooms. 
Our goal is to present an analysis of how educational aims are understood by three groups of 
participants: teachers, pupils and parents, and find out if and where there are similarities and 
differencies in these notions. Individual aims and their relevance are confronted with pupils’ answers 
about actual teaching activities at school. 
Both problems have been examined in two different time periods. 
Data for the quantitative analysis are taken from questionnaires, that were part of a project mapping 
the school climate, developed by the educational testing company Scio. Respondents were teachers, 
students and parents of selected primary and secondary schools in the Czech Republic and the survey 
results encompass the period of 2005-2010. The survey sample of schools is not representative for all 
Czech schools as their participation depended solely on their decision. Therefore, our findings present 
only a starting point for future research. 
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Úvod 
 
Pro kvalitní fungování školy a dosažení žádoucích výsledků vzdělávání je velmi důležité 
jasné vytýčení cílů vzdělávání. Obecně jsou cíle vzdělávání součástí dokumentů školské 
politiky, konkretizaci těchto cílů provádějí učitelé v rámci plánování výuky. Důraz kladený na 
jednotlivé konkrétní cíle se proměňuje, stejně jako se posouvá chápání obecných cílů 
vzdělávání ve společnosti. 
Pro úspěšný průběh vzdělávacího procesu je rovněž žádoucí srozumění o cílech vzdělávání u 
všech jeho účastníků, tedy nejen učitelů, kteří cíle konkretizují a vedou žáky k jejich 
naplňování, ale i žáků/studentů, kteří získávají znalosti a dovednosti v cílech vymezené, a 
rodičů, kteří proces ve větší či menší míře ovlivňují. 
Realizace konkrétních cílů v rámci výuky je ovlivněna osobou učitele, jeho pedagogickou 
„filozofií“ (Mareš et al.1996), což je komplexní pojem zachycující učitelovo pedagogické 
myšlení a jednání. Jednotlivé vzdělávací aktivity jsou akcentovány podle toho, jaký důraz je 
kladen na cíl, ke kterému směřují. 
 
 
Cíle 
 
Cílem této stati je ukázat, jak se u jednotlivých skupin účastníků vzdělávacího procesu v čase 
vyvíjel názor na chápání cílů vzdělávání, konfrontovat názory jednotlivých aktérů na 
důležitost cílů vzdělávání a porovnat hodnocení zastoupení jednotlivých typů výukových 
aktivit s důležitostí přikládanou jednotlivým cílům.Pro účely této stati předpokládáme, že 
základním úkolem školy i učitele je plnit vzdělávací cíle. Zároveň vycházíme z předpokladu, 
že čím důležitější cíl vzdělávání nebo oblast hodnocení, tím častěji by měl být zastoupen 
v reálné výuce v podobě odpovídajících aktivit. 
Hlavním cílem šetření je: 

a. zjistit, do jaké míry existuje soulad v chápání cílů vzdělávání u všech účastníků 
vzdělávacího procesu, 

b. zjistit, do jaké míry se proklamované konkrétní cíle a jejich důležitost odrážejí 
v hodnocení reálných vzdělávacích aktivit.ze strany žáků. 

Z uvedených dvou okruhů vycházejí dílčí výzkumné otázky: 
A1 Jaké je chápání cílů vzdělávání z pohledu učitelů, žáků a rodičů? 
A2 Dochází k souladu chápání úkolu školy a úkolu učitele ze strany všech účastníků 
vzdělávacího procesu? 
A3 Dochází k posunu tohoto chápání v čase? 
B1 Jaké je zastoupení vzdělávacích aktivit ve výuce? 
B2 Na co klade učitel důraz při hodnocení? 
B3 Odpovídá důraz kladený na jednotlivé cíle reálné podobě výuky? 
B4 Jsou cíle, na které učitel klade důraz při hodnocení studentů, adekvátně zastoupené ve 
vyučovacím procesu? 
 
 
Popis dat 
 
Naše zjištění jsou založena na kvantitativní analýze dat, která pocházejí z dotazníků použitých 
v rámci projektu Mapa školy společnosti Scio v letech 2005/2006 až 2009/2010. Dotazníky 
jsou primárně zaměřeny na hodnocení školního klimatu z různých úhlů pohledu, pro naše 



 

účely jsme využili otázek týkajících se úkolů školy a učitele z pohledu učitele, žáka a rodiče, 
a reálných vzdělávacích aktivit ve třídě z pohledu žáků. Respondentům byly nabídnuty 
uzavřené otázky s nabídkou odpovědí, dotazníky byly anonymní, byly distribuovány ve 
školách. V otázkách o realizaci vzdělávacích aktivit respondenti volili z nabídky četnosti 
výskytu jednotlivých aktivit. Součástí projektu je zpráva pro každou jednotlivou školu, data 
jsou zde zpracována v anonymizované podobě. Data z dotazníků byla analyzována 
v programu Access. 
Dotazníky, ze kterých jsme čerpali, byly určeny pro druhý stupeň základních škol a pro 
střední školy. Použité verze dotazníků byly vždy totožné ve dvou srovnávaných obdobích. Pro 
základní školy jsou otázky totožné pro všechny tři skupiny respondentů v otázce chápání 
úkolu školy, v dotazníku pro střední školy je učitelům položena otázka k chápání úkolu 
učitele. Otázka k hodnocení studentů byla použita pouze v dotazníku pro střední školy. 
V grafech je vždy uvedeno, ze kterého vzdělávacího stupně byla získána použitá data. Data 
jsou uložena v databázi společnosti Scio.  
Výběr škol nelze považovat za reprezentativní, protože do projektu se hlásí školy podle 
vlastního rozhodnutí, případně rozhodnutí zřizovatelů. Využíváme však poměrně velký počet 
respondentů, čísla jsou uvedena v tabulce 1 a 2. Počet respondentů ze základních škol je v 
obou sledovaných obdobích relativně stabilní, značný rozdíl je v počtu respondentů ze 
středních škol. Mezi zúčastněnými středními školami jsou zastoupeny všechny typy středních 
škol, nejpočetněji gymnázia a střední odborné školy. 
Pro srovnání využíváme některá zjištění z mezinárodních studií (Creativity in Schools in 
Europe 2009, TIMSS ve studii Strakové 2010). 
 
Tab. 1: Počet respondentů v základních školách 
 Základní školy 
 2005/06 2009/10 
žáci 2.stupeň 24 921 19 556
učitelé 3 321 3 454
rodiče 38 129 36 020
počet škol 195 197
 
Tab. 2: Počet respondentů ve středních školách 
 Střední školy 
 2006/07 2009/10 
studenti 26 928 8 569
učitelé 3 577 1074
rodiče 20 693 5 965
počet škol 136 54
 
 
Zkoumané otázky a zjištění 
 
Otázka A1  
Jaké je chápání cílů vzdělávání z pohledu učitelů, žáků a rodičů? 
Cíle vzdělávání jsou v obecné rovině definovány v Rámcovém vzdělávacím programu a 
konkretizovány v programu každé školy. Učitel by měl tyto cíle znát, umět je interpretovat a 
převést do praxe. Aktuální realizace cílů v rámci výuky je vždy do určité míry ovlivněna 



 

osobností konkrétního učitele, jeho individuálním pojetím výuky1, v některých případech 
může být ovlivněn i konkrétním předmětem2. 
  
Graf 1: Úkol školy podle učitelů ZŠ 
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1. naučit žáky chovat se slušně 6. naučit žáky dodržovat pravidla a respektovat autoritu 
2. předat maximum znalostí a vědomostí 7. naučit žáky obhajovat vlastní názor a vést diskusi 
3. dobře připravit na přijímací zkoušky 8. naučit žáky spolupracovat v kolektivu, vycházet a 

jednat s lidmi 
4. naučit učit se, vyhledávat a zpracovávat 
informace 

9. podpořit zdravé sebevědomí a schopnost sebekritiky 

5. naučit žáky řešit samostatně problémy  
 
Graf 1 ukazuje, že chápání cílů vzdělávání ze strany učitele ZŠ se významně proměnilo 
v průběhu sledovaného období. Při srovnání hodnot v čase je patrný klesající důraz na pouhé 
vědomostní a znalostní učení a cílené učení ke zkouškám a naopak zvyšující se důraz na 
kognitivní aktivity vyššího řádu.  
Za pozornost stojí i výsledky, týkající se kázně – zatímco méně učitelů cítí jako svůj cíl naučit 
žáky chovat se slušně, významně se zvýšil počet těch, kteří chtějí žáky naučit dodržovat 
pravidla a respektovat autoritu. Přetrvává a stále se zvyšuje vysoký důraz kladený na 
spolupráci a umění sociální interakce. 
 
Graf 2: Úkol učitele podle učitelů střední školy 

                                                 
1 Naše šetření se zaměřuje na cíle jako jednu ze složek učitelova pojetí výuky (Mareš et al. 1996). 
2 Např. podle Strakové (2010) matematika poskytuje největší příležitost pro individualizaci. 
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1. organizovat výuku tak, aby žáky bavila 5. připravit na přijímací zkoušky na VŠ 
2. kompenzovat rozdíly mezi žáky dané jejich 
různým rodinným zázemím 

6. rozvíjet obecné studijní předpoklady žáků 

3. předat žákům důležité znalosti 7. rozvíjet další dovednosti a kompetence žáků 
4. vychovávat žáky 8. jiné 

 
U středoškolských učitelů (graf 2) naproti tomu k výrazným posunům v chápání cíle 
vzdělávání nedochází a předávání znalostí stabilně kladou na první místo. Obdobně 
z mezinárodní studie TIMSS vyplývá, že čeští učitelé kladou důraz na znalost a zvládání 
rutinních operací (Straková 2010). 
Alarmující je zjištění (které přímo nesouvisí s naším tématem), že čeští učitelé necítí jako svůj 
úkol snižovat sociálně ekonomické rozdíly mezi žáky, přestože české školství 
v mezinárodním srovnání vychází jako jedna ze zemí s největšími rozdíly ve vzdělávacích 
výsledcích v závislosti na sociálně ekonomickém zázemí žáků. 
Jako rozporné se jeví, že zatímco učitelé základních škol pokládají úkol vychovávat žáky za 
stále méně důležitý, učitelé středních škol mu přikládají větší a rostoucí význam. 
 
Graf 3: Úkol školy podle žáků ZŠ 
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1. naučit žáky chovat se slušně 6. naučit žáky dodržovat pravidla a respektovat autoritu 
2. předat maximum znalostí a vědomostí 7. naučit žáky obhajovat vlastní názor a vést diskusi 
3. dobře připravit na přijímací zkoušky 8. naučit žáky spolupracovat v kolektivu, vycházet a 

jednat s lidmi 



 

4. naučit učit se, vyhledávat a zpracovávat 
informace 

9. podpořit zdravé sebevědomí a schopnost sebekritiky 

5. naučit žáky řešit samostatně problémy  
 
Celkový podhled na cíle vzdělávání a úkoly školy obvykle není žákům výslovně sdělován. U 
žáků rovněž nelze předpokládat, že by se zabývali Rámcovým vzdělávacím programem. Žáci 
tedy formují své chápání na základě různých informací ve škole i v rodině. Předávání znalostí 
a vědomostí je z pohledu žáků nejdůležitějším úkolem školy (graf 3). Cíl podpořit zdravé 
sebevědomí a schopnost sebekritiky žáci se školou spojují jen minimálně, stejně jako cíl 
vštěpování pravidel a respektu k autoritě. 
 
Graf 4: Úkol školy podle rodičů ZŠ 
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1. naučit žáky chovat se slušně 6. naučit žáky dodržovat pravidla a respektovat autoritu 
2. předat maximum znalostí a vědomostí 7. naučit žáky obhajovat vlastní názor a vést diskusi 
3. dobře připravit na přijímací zkoušky 8. naučit žáky spolupracovat v kolektivu, vycházet a 

jednat s lidmi 
4. naučit učit se, vyhledávat a zpracovávat 
informace 

9. podpořit zdravé sebevědomí a schopnost sebekritiky 

5. naučit žáky řešit samostatně problémy  
 
Vnímání úkolů školy z pohledu rodičů je ovlivněno řadou faktorů, významnou roli hraje 
informovanost rodičů o škole, ať již přímo ze strany školy a učitelů i od vlastního dítěte nebo 
nepřímo sledováním průběhu vzdělávání v práci dítěte. Vlastní zkušenosti rodičů z doby, kdy 
sami chodili do školy, mohou rovněž do značné míry ovlivňovat chápání cílů vzdělávání. I 
zde dominuje ve vnímání cílů vzdělávání jako hlavní úkol předat znalosti a vědomosti. Je 
zřejmé, že výchova k slušnému chování podle rodičů nepatří mezi důležité úkoly školy. 
 
Otázka A2  
Dochází k souladu chápání úkolu školy a úkolu učitele ze strany všech účastníků 
vzdělávacího procesu? 
 
Graf 5: Úkol školy ZŠ ve školním roce 2005/06 
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1. naučit žáky chovat se slušně 6. naučit žáky dodržovat pravidla a respektovat autoritu 
2. předat maximum znalostí a vědomostí 7. naučit žáky obhajovat vlastní názor a vést diskusi 
3. dobře připravit na přijímací zkoušky 8. naučit žáky spolupracovat v kolektivu, vycházet a 

jednat s lidmi 
4. naučit učit se, vyhledávat a zpracovávat 
informace 

9. podpořit zdravé sebevědomí a schopnost sebekritiky 

5. naučit žáky řešit samostatně problémy  
 
U učitelů, žáků i rodičů vidíme významnou shodu na tom, že hlavním cílem vzdělávání je 
předat maximum znalostí a vědomostí, relativní shoda je i v oblasti dodržování pravidel a 
respektování autorit – tento cíl je všemi účastníky pokládán za méně důležitý. Za pozornost 
stojí celkově značný soulad v chápání cílů ze strany žáků a učitelů oproti odlišným 
představám rodičů. Nejvýrazněji se tento rozpor projevuje v oblasti výchovy: zatímco učitelé i 
žáci pokládají oblast výchovy – naučit žáky chovat se slušně – za doménu, kterou by se škola 
měla zabývat, rodiče nepokládají úlohu školy za důležitou. Naopak je patrné, že rodiče 
vnímají potřebu přípravy dětí na současnou realitu dalšího vzdělávání a praktického života – 
kladou důraz na učení se učit, na vyhledávání a zpracování informací a na samostatné řešení 
problémů. 
 
Otázka A3  
Dochází k posunu tohoto chápání v čase? 
 
Graf 6: Úkol školy ZŠ ve školním roce 2009/10 
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1. naučit žáky chovat se slušně 6. naučit žáky dodržovat pravidla a respektovat autoritu 
2. předat maximum znalostí a vědomostí 7. naučit žáky obhajovat vlastní názor a vést diskusi 
3. dobře připravit na přijímací zkoušky 8. naučit žáky spolupracovat v kolektivu, vycházet a 

jednat s lidmi 
4. naučit učit se, vyhledávat a zpracovávat 
informace 

9. podpořit zdravé sebevědomí a schopnost sebekritiky 

5. naučit žáky řešit samostatně problémy  
  
Při porovnání kvantifikovaného vyjádření představ, které o cíli vzdělávání jako hlavním úkolu 
školy mají jednotlivé skupiny účastníků pedagogické komunikace, se v grafu 5 a 6 výrazně 
projevuje posun ve vztahu učitelských a žákovských chápání úkolu školy: zatímco ve školním 
roce 2005/06 byly žákovské a učitelské představy téměř totožné, v grafu z roku 2009/10 se již 
hodnoty těchto dvou skupin od sebe vzdalují. Nejvýraznější je tento posun v oblasti získávání 
znalostí (snížení důrazu) a vyhledávání a zpracování informací (nárůst důležitosti). Možné 
interpretace a zdůvodnění těchto posunů uvádíme dále v diskusi. 
Žákovské chápání cílů vzdělávání vykazuje podle grafu 3 mírný negativní posun ve všech 
dílčích cílech ve sledovaném období, kromě cílů týkajících se vštěpování pravidel a respektu 
k autoritě a slušného chování. 
Chápání cílů vzdělávání ze strany rodičů zůstává relativně neměnné. 
 
Otázka B1 
Jaké je zastoupení vzdělávacích aktivit ve výuce? 
V předchozích otázkách jsme se zabývali vyjádřeními hlavních aktérů o tom, jak chápou 
úkoly školy. V grafech 7 a 8 jsou kvantitativně zachyceny výukové aktivity v hodinách podle 
vnímání žáků. 
 
Graf 7: Výukové aktivity v hodinách podle žáků ZŠ 
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1. v hodinách diskutujeme o našich názorech na 
věci, o kterých se učíme 

4. pracujeme v týmech nebo ve skupinkách 

2. v hodinách jenom zapisujeme, co učitel vykládá 
 

5. sami vyhledáváme odpovědi v knihách, na 
internetu apod. 

3. učíme se nazpaměť bez porozumění  
 
Vysoký podíl zapisování výkladu a zejména učení se nazpaměť svědčí o převaze aktivity 
zaměřené na pasivní přijímání informací a znalostí. Podíl aktivní spolupráce ve skupinkách 
nebo vyhledávání informací v jiných zdrojích než v učebnicích je velmi nízký. 
 
Graf 8: Výukové aktivity v hodinách podle žáků SŠ 
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1. posloucháme a zapisujeme si 7. řešíme úkoly samostatně 
2. učíme se látku nazpaměť bez porozumění 8. sami něco navrhujeme nebo vytváříme 
3. samostatně vyhledáváme informace 9. používáme počítače mimo hodiny výpočetní 

techniky 
4. zpracováváme projekty s využitím učiva z více 
předmětů 

10. pracujeme s textem (mimo učebnice) 

5. diskutujeme nad probíranou látkou 11. zpracováváme referáty a seminární práce 
6. věnujeme se aktuálním domácím i zahraničním 
událostem 

12. pracujeme ve skupinách 

 



 

Velký  podíl pasivního přijímání faktů se projevuje i v průběhu středoškolské výukové 
hodiny. Zatímco na základní škole hodnoty charakteristické pro frontální výuku a výklad 
učitele nepatrně v průběhu sledovaného období poklesly, podíl zapisování faktů a pasivní 
přijímání znalostí a vědomostí ve středoškolské výuce vzrostl (graf 8)3.  
Nižší podíl pasivního přijímání znalostí u základních škol lze postavit do souvislosti s dalším 
zjištěním z evropských škol, tj. že učitelé základních škol více podporují kreativitu, kritické 
myšlení a spolupráci ve skupinkách ve srovnání s učiteli středních škol4. Podle středoškolských 
studentů lze nicméně zaznamenat výrazný nárůst podílu kreativních činností ve sledovaném 
období, stejně jako zvýšení podílu projektového vyučování. 
 
Otázka B2  
Na co klade učitel důraz při hodnocení? 
Hodnocení je významným signálem pro žáka či studenta o tom, zda dobře pracuje ve škole a 
svou prací plní jednotlivé dílčí cíle vzdělávání. Hodnocení funguje jako zpětná vazba o 
výsledcích vzdělávání a také jako ukazatel toho, co je ve vzdělávání důležité. 
 
Graf 9: Co učitelé u žáků hodnotí (SŠ) 
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1. zvládnutí učiva 6. schopnost spolupráce s ostatními 
2. originalita, kreativita 7. aktivita v hodinách 
3. pečlivost 8. řešení problémů, analytické myšlení 
4. individuální zlepšení, pokrok 9. schopnost samostatné práce 
5. vyjadřování, schopnost argumentace 10. chování 

 
Zvládnutí učiva je učiteli hodnoceno jako nejdůležitější indikátor (graf 10), ve výrazném 
protikladu k hodnocení kreativity a originality. Malý důraz je kladen na pečlivost a na 
chování, za pozornost stojí snížení důležitosti samostatné práce studenta5.  
                                                 
3 Podle studie Evropské komise (Cachia et al. 2010, s. 33) 86% učitelů říká, že výklad učitele je 
aktivita, která ve třídě probíhá často nebo vždycky. 
 
4 Kreativitu podporuje vždy nebo téměř vždy 92% učitelů ZŠ, ale jen 81% učitelů SŠ, práci ve 
skupinách podporuje vždy nebo téměř vždy 81% učitelů ZŠ a 74% učitelů SŠ, kritické myšlení 
podporuje vždy nebo téměř vždy 63% učitelů ZŠ a 47% učitelů SŠ (podle Cachia, Ferrari 2010). 
 
5 Zvládnutí učiva (znalost) je vysoce hodnoceno i učiteli v Evropě (93%), velký důraz je zde však 
kladen na snahu a motivaci v učení. Nové nápady, představivost a zvídavost jsou rovněž považovány 
za velmi žádoucí a učitelé je kladně hodnotí vždy nebo téměř vždy v 89%-87% (Cachia et al. 2010). 



 

 
Otázka B3  
Odpovídá důraz kladený na jednotlivé cíle reálné podobě výuky? 
 
Graf 10: Cíle učitelů a reálné vzdělávací aktivity 
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1. diskuse a vlastní názor 4. spolupráce 
2. znalosti formou výkladu 5. samostatné učení, vyhledávání informací 
3. znalosti nazpaměť  

 
Četnost výskytu vzdělávacích aktivit z pohledu žáků jsme podle jejich charakteru porovnali 
s tím, jakou důležitost učitelé přikládají cílům, které jsou prostřednictvím těchto aktivit 
realizovány. Z grafu 10 je patrné, že nelze mluvit o odrazu záměrů v pedagogických 
aktivitách, neboť hodnoty představující odpovědi učitelů a žáků se sbližují pouze v chápání 
důležitosti diskuse a vyjadřování vlastního názoru. Proklamovaný malý důraz kladený na 
předávání znalostí ze strany učitele (22%) kontrastuje s vysokým podílem výkladu v hodinách 
a učení se nazpaměť. Ještě výraznější nesoulad platí pro chápání důležitosti spolupráce 
v hodinách a pro samostatné vyhledávání informací. 
 
Otázka B4  
Jsou cíle, na které učitel klade důraz při hodnocení studentů, adekvátně zastoupené ve 
vyučovacím procesu? 
 
Graf 11: Hodnocení a aktivity v hodinách (SŠ) ve školním roce 2009/10  
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1. samostatná práce (vyhledávání informací) 7. vyjadřování, schopnost argumentace (probíraná 

látka) 
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Samostatná práce studentů se realizuje v různých formách, nahlíženo podle reálné situace je 
samostatná práce v největší míře chápána jako řešení úkolů a v nejmenší míře jako samostatné 
vyhledávání informací (graf 11). Při přiřazení hodnocení jednotlivých aktivit četnosti jejich 
výskytu zjistíme, že některé výukové aktivity nejsou učiteli podporované ve stejné míře jako 
jiné. Aktivita v hodinách je hodnocena ve formě vlastních návrhů studentů, nikoli v podobě 
práce na projektech, vyjadřování a schopnost argumentace se hodnotí ve formě diskuse nad 
probranou látkou, ale mnohem méně v podobě diskuse nad aktuálními událostmi. Přesto, že 
významně největší podíl ve výukovém čase má z pohledu studentů zápis vykládané látky, 
učitelé hodnotí pečlivost při práci v hodinách nejnižší hodnotou. I přes nárůst podílu , stále 
kreativních činností (viz graf 8) je této aktivitě přičítán jen nízký význam pro hodnocení žáků. 
 
 
Diskuse 
 
Máme za to, že v předkládaných zjištěních je řada námětů pro diskusi, stále je ovšem třeba 
mít na paměti, že jsme nepracovali s reprezentativním vzorkem a výsledky proto nabízíme 
jako možná východiska pro další zkoumání.  
 
Výsledky dotazníkových šetření ukazují, že existují rozpory v chápání cílů vzdělávání u 
jednotlivých skupin účastníků. Sledujeme-li značný posun v důrazu na jednotlivé cíle u 
učitelů ZŠ, nabízí se otázka, do jaké míry učitelé reagovali ve svých výpovědích na 
společenskou poptávku, totiž na to, jaká důležitost je jednotlivým cílům přikládána 
v kurikulární reformě. Tomu by nasvědčovalo i zjištění, že realita neodpovídá 
prohlašovanému akcentu u vzdělávacích cílů. Domníváme se, že uvědomění si posunu priorit 
nicméně může být krokem ke skutečné změně v chápání důležitosti jednotlivých cílů. 



 

V žákovských výsledcích největší negativní posun za sledované období patří důležitosti 
přípravy na přijímací zkoušky – zde se nabízí vysvětlení, zda výpovědi odrážejí současnou 
situaci, kdy se často pro přijetí na střední školu zkoušky nevyžadují. 
Relativně stabilní a neměnné výsledky výpovědí rodičů mohou svědčit o neinformovanosti či 
nezájmu rodičů, ale i o tom, že rodiče nepokládají žádné posuny a změny v cílech vzdělávání 
za potřebné. 
 
Při porovnání cílů a reality  vyučovacích aktivit lze větší rozpory mezi cíli a realitou sledovat 
na základních školách, kde se vyhlašovaný důraz kladený na jednotlivé cíle vzdělávání 
významně posunul ve sledovaném časovém období směrem od pasivního vyučování k větší 
podpoře samostatnosti a kreativity, realita však za stanovenými cíli zaostává. Situace na 
středních školách se vyznačuje větší neměnností pedagogických záměrů na straně učitelů i 
větším důrazem při hodnocení na tradiční výukové aktivity. Charakter výukových aktivit 
v hodinách je oproti některým prohlašovaným cílům zaměřen spíše konzervativně, toto 
zaměření se ovšem neliší významně od situace v dalších evropských zemích (Cachia et al. 
2010).  
 
 
Závěr 
 
Podle našich zjištění chápe každá skupina účastníků vzdělávacího procesu důležitost 
jednotlivých cílů vzdělávání různě ve větší či menší míře, toto chápání se v rámci 
sledovaného období proměňovalo. Nejmenších posunů doznalo chápání cílů ze strany rodičů, 
nejvýraznější změny byly sledovány u učitelů ZŠ. Obecně těžiště úkolů školy je chápáno 
zejména v oblasti plnění cílů kognitivních, méně již v oblasti cílů afektivních (výchova, 
slušné chování, podpora sebevědomí apod.). 
 
Při porovnání proklamovaných vzdělávacích cílů a příslušných aktivit v hodině bylo zjištěno, 
že hodnoty se až na výjimky rozcházejí, tj. že vyhlašované cíle nemají adekvátní odraz 
v hodnocení reálného průběhu vyučovacích hodin žáky. Zde je nutno znovu zdůraznit, že 
z hlediska vypovídací hodnoty předkládaných zjištění jsme si vědomi omezených možností 
kvantitativního přístupu, který nemůže postihnout celou hloubku problematiky. V rámci 
našeho šetření se dotýkáme pouze obecně vymezených cílů a vzdělávacích aktivit, výsledky 
by bylo vhodné ověřit a zpřesnit kvalitativním zkoumáním. 
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