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Očekávané výstupy, výsledky vzdělávání a učivo 
versus očekávané výsledky učení. Proč?

V současných RVP jsou jednotlivé vzdělávací oblasti všeo-
becného i odborného vzdělávání charakterizovány pomocí oče-
kávaných výstupů, resp. výsledků vzdělávání a učiva. Je zde 
tedy již patrná snaha vymezit to, co se má žák v průběhu vzdě-
lávání naučit (očekávané výstupy, výsledky vzdělávání), nejenom 
pouze to, co má učitel tzv. odučit (učivo). V současné době se 
budeme snažit pokročit dále v souladu s evropskými trendy1 
a zaměřit se hlavně na to, co má žák umět, tzn. na výstupy, 
výsledky vzdělávání. Úloha školy se ovšem mění, škola přestává 
být jediným zdrojem vzdělávání pro žáky a musí brát v úvahu 
to, co se žáci naučili jinde, a jejich poznání strukturovat, synte-
tizovat, učit je kriticky pracovat s informacemi, ověřovat si jejich 
pravdivost apod. Škola se tedy musí orientovat nikoliv pouze na 
předávání znalostí z daného oboru, ale především na žáka a na 
proces žákova učení, přičemž musí brát v úvahu i žákovo infor-
mální učení. Vzhledem k tomuto širšímu záběru školy budeme 
nadále používat termín „očekávané výsledky učení“.

Formulace vyjadřující očekávané výsledky učení žáků budou 
tedy zdůrazněny namísto obsahu jednotlivých předmětů, resp. 
témat, která má učitel žákům prezentovat. Nejde tedy ani o cíle 
vzdělávání defi nované pro učitele, tj. k čemu má učitel žáky vést, 
ale o výsledky učení defi nované pro žáky, tj. co má žák pro-
kázat, že umí, a jak to bude ověřováno. S ohledem na učební 
plán, tzn. určení fondu učební doby, bude v RVP defi nováno 
pouze „jádro“ výsledků učení požadovaných státem, kterých 
mají žáci dosáhnout během daného období vzdělávání. Přehled 
očekávaných výsledků učení žáků je chápán jako evaluační 
standard na národní úrovni. 

Očekávané výsledky učení vyjadřují, co se od žáků očekává, 
že budou umět a budou schopni dělat. Mají zpravidla podobu 
vědomostí, dovedností, postojů, resp. kompetencí a zkušenos-
tí, které se demonstrují v činnosti a jednání žáků (tzn. něco dělat, 
nikoliv jen vědět o…).

Formulace očekávaných výsledků učení
Metoda A (actor), B (behavior), C (conditions), D (degree)2

Co musí obsahovat správně formulovaný výsledek učení? 
Musí odpovědět na následující otázky: kdo (v našem případě 
žák), co (jaký výkon), jak (za jakých podmínek) a jak dobře 
(na jaké úrovni) má žák prokázat, že umí.

A) KDO? Žák
V našem případě vztahujeme požadavky na výsledek učení 
vždy k žákovi.

B) CO? Popis výkonu 
Očekávané výsledky učení se nejlépe vyjadřují jako popis 
výkonu žáka formou pozorovatelné činnosti (performance 
based). Ideálně se jedná o autentickou činnost, úkol, nikoliv 
konstatování vědomostí. 
Ta má být důkazem toho, že žák dosáhl očekávaného výsledku. 
Požadovaný výkon se vyjadřuje aktivním slovesem, resp. 

slovesnou vazbou, ve spojení s předmětem činnosti (řešit 
kvadratické rovnice, určit způsob zatížení strojní součásti…). 
Zvláštní důraz se klade na to, aby použité sloveso bylo pokud 
možno jednoznačné a činnostní. Proto není vhodné používat 
slovesa jako „porozumět“, „osvojit si“, „mít přehled o“, kterým 
mohou být přikládány různé významy jak jednotlivými učiteli, tak 
žáky, nehledě na to, že nevyjadřují pozorovatelnou činnost. Ne 
všechna aktivní slovesa jsou však jednoznačná sama o sobě; 
většina z nich nabývá jednoznačnosti až ve spojení s předmětem 
činnosti, jako např. „zkontrolovat“. „Zkontrolovat rozměry 
výrobku“ vyžaduje jinou aktivitu než „zkontrolovat správnost 
výpočtu“. Výběr sloves tak následně určuje, co se bude učit a jak 
hodnotit výkon. Výběr vhodných sloves je specifi cký pro každou 
vzdělávací oblast.

Formulace očekávaných výsledků učení (dosud očekávaných výstupů, resp. výsledků vzdělávání a učiva) je základní 
součástí RVP pro všeobecné i odborné vzdělávání. Na tom, jak precizně a srozumitelně budou očekávané výsledky 
učení formulovány, do značné míry závisí to, jaký dopad budou mít RVP na ŠVP, a tedy i do praxe škol. Proto by se měl 
každý, kdo bude spolupracovat na revizích RVP, ať již jako tvůrce, nebo kritický posuzovatel, seznámit s touto proble-
matikou, aby mohl ve své vzdělávací oblasti nebo oboru správně postupovat. Pro ilustraci uvádíme i evropské přístupy 
k defi nování a formulování výsledků učení. 

1  Výsledky učení přibližují vzdělávání potřebám 21. století. Příloha Zpravodaje Odborné vzdělávání v zahraničí, roč. 2016. č.1
Používání výsledků učení v Evropě. Zpravodaj Odborné vzdělávání v zahraničí, roč. 2016, č. 10, str. 3–5



C) JAK? Podmínky požadovaného výkonu jsou druhou 
složkou vymezení očekávaného výsledku učení. 
Jde o:
–  rozsah požadovaného výkonu (je-li např. požadovaným 

výkonem řešení algebraických rovnic, máme na mysli 
všechny, nebo jen některé druhy?)

–  způsob řešení (může žák zvolit způsob řešení, nebo je 
způsob řešení předepsán?)

–  pomůcky (jaké nástroje lze používat, lze např. používat 
internet, odbornou literaturu)

–  prostředí (učebna, školní dílna, reálná praxe apod.)

D) CO JE DOBRÝ VÝKON?  
Úroveň požadovaného výkonu
Pokud to dovoluje charakter výsledku učení, je možné 
kvantitativně nebo kvalitativně vymezit požadovanou úroveň 
výkonu (co je dost dobré), to je však zpravidla možné spíše až 
na základě ukázky práce žáků. 

Tento akronym vyjadřuje kritéria, která určují, zda je výsledek 
učení vhodně formulován. 

S) Jasně formulovaný 
Jasné, pokud možno jednoznačné sdělení, co se má žák naučit 
nebo co má umět dělat po ukončení v daném uzlovém bodu 
nebo na konci vzdělávání. Formulace nesmí být vágní, nejasná 
nebo zavádějící, nesmí připouštět víceznačný výklad jak různými 
učiteli, tak žáky.

M) Měřitelný, hodnotitelný 
Umožňuje zjistit, zda žák výsledku dosáhl, či nikoliv. V první řadě 
jde o to, aby výsledek učení bylo možné pozorovat a vyhodnotit. 
Nemůže to být tedy něco, co se odehrává pouze v „hlavě žáka“ 
– např. porozumění je nutné explicitně prokázat. Výsledky učení 
by měly mít objektivně hodnotitelnou podobu (např. písemnou, 
výrobek), aby hodnocení nebylo závislé pouze na subjektivním 
posouzení učitele.

A) Dosažitelný 
Výsledek učení musí být formulován tak, aby byl pro žáky 
přiměřený, aby ho žáci byli schopni zvládnout. Musí být tedy 
v souladu s možnostmi, tzn. sledujeme optimální vztah mezi 

očekávanými výsledky učení a dostupnými výukovými prostředky 
a reálnými podmínkami včetně disponibilních vzdělávacích 
předpokladů žáků. Očekávané výsledky učení mají být náročné, 
ale splnitelné.

R) Relevantní
Musí být proveden výběr naprosto nezbytných očekávaných 
výsledků učení (nelze zařazovat něco, co by se „mohlo hodit“, 
ale pouze to, co je naprosto nepostradatelné z hlediska 
uplatnění v osobním, sociálním a profesním životě, tzn. to, co je 
vztaženo k obecným cílům vzdělávání a ke klíčovým a odborným 
kompetencím („jádro“). Je nutné mít stále na paměti marnost 
snahy zahrnout všechno, co je důležité. Očekávané výsledky 
učení se tedy budou točit pouze kolem vybraných podstatných 
otázek, témat a konceptů dané vzdělávací oblasti. V neposlední 
řadě musí výsledky učení žákům dávat smysl.

T) Časově vymezený 
Výsledky vzdělávání jsou časově ukotveny do uzlových bodů 
vzdělávání, v odborném vzdělávání zpravidla na konec studia. 

2  Mager, R. (1997). Preparing Instructional Objectives: A Critical Tool in the Development of Effective
Instruction. _e Center for Effective Performance, Inc. (1997).
http://www.amazon.com/Preparing-Instructional-Objectives-Development-Instruction/dp/1879618036/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1392395493&sr=1-1&keywords=mager+preparing+instructional+objectives

Metoda S (specific), M (measurable), A (achiavable), R (relevant), T (time-bound)3, 4 

Kategorie výsledků učení – K (knowledge), S (skills) A, (attitudes)

3  O‘Neil, Jan; Conzemius, Anne (2006). The Power of SMART Goals : Using Goals to Improve Student Learning. Solution Tree Press. p. 33. ISBN 978-1-932127-87-4.
4  https://en.wikipedia.org/wiki/SMART_criteria

POZNAT
K) vědomosti (kognitivní 
oblast)

Popisují způsobilost porozumět 
faktům, pojmům, principům, 
teoriím, procesům, strukturám 
apod. Mají zpravidla vývojový 
charakter (vyvíjí se od 
elementárního k pokročilému 
porozumění, např. u historických 
událostí); vzhledem k tomu je 
potřeba detailnější specifikace 
očekávání od žáků v různých 
bodech vzdělávací dráhy.

Podle druhu učení, úrovně osvojení a způsobů, které jsou relevantní k prokázání toho, že bylo dosaženo výsledku, rozlišujeme 
různé kategorie očekávaných výsledků učení. Zpravidla se rozlišují následující druhy učení o faktech, věcech, situacích apod., 
které můžeme:

DĚLAT
S) dovednosti (psychomotorická, 
resp. konativní oblast)

Popisují způsobilost aplikovat 
vědomosti a využívat know-
how k řešení úkolů a problémů; 
mají rovněž vývojový charakter. 
Dovednosti jsou:
–  b1)  kognitivní (s využitím 

logického a tvořivého myšlení) 
–  b2)  praktické (s využitím manuální 

zručnosti a osvojených 
metod, materiálů, nástrojů 
a pomůcek).

PROŽÍVAT
A) postoje (afektivní oblast)

Popisují náš vztah k tomu, co se učíme, 
a způsobilost promítat do svého chování a jednání 
hodnoty, které zastáváme.
Toto oddělení je v praxi pouze teoretické, zpravidla 
si osvojujeme vědomosti, které používáme při nějaké 
činnosti, a zároveň si k nim vytváříme nějaký vztah, 
postoj. Při formulování výsledků učení nám ovšem 
toto rozdělení pomůže si uvědomit, že je potřeba 
rozvíjet všechny oblasti učení, i když s různými 
akcenty v různých vzdělávacích oblastech. Častou 
chybou, zejména ve všeobecně vzdělávacích 
oblastech, je zaměření pouze na kognitivní oblast. 



Kategorie výsledků učení – kompetence, zkušenosti

Úrovně osvojení výsledků učení – taxonomie 

Abychom překonali toto oddělení, budeme používat i následující komplexnější pojmy: 

    kompetence 

Zahrnuje vědomosti, dovednosti i postoje, které se mobilizují 
v činnosti a jednání žáků (tzn. něco dělat, nikoliv jen vědět o…) 
v daném kontextu. Proto jsou také kompetence (klíčové, od-
borné) nejdůležitějšími komplexními výsledky učení. Cílem 
je to, aby převážná většina výsledků učení byla dovedena až 
do úrovně kompetence k jednání. 

Kompetence popisují určitou část práce nebo nějaký 
výkon, jehož provedení se od žáků očekává a který proka-
zuje způsobilost využívat vědomosti, dovednosti a osobní, 
sociální a metodologické schopnosti v autentických nebo 
simulovaných pracovních nebo studijních situacích a v pro-
fesním i -
strukcemi pro práci nebo hodnoticími kritérii, aby byla zřejmá 
požadovaná úroveň jednání, určená zejména samostatností 
a odpovědností. 

    zkušenost 

Vedle kompetencí máme výsledky učení, které nejsou spojené 
s jednoznačně popsaným výkonem žáka, ale popisují výsle-
dek nějakého komplexnějšího úsilí (např. přečíst „povin-
nou četbu“) nebo nějaké činnosti/aktivity (např. aktivně 
vystoupit při jednání žákovského parlamentu). Tyto výsledky 
učení jsou koncipovány k povzbuzování a odměňování úsilí, 
aniž by byl stanoven požadavek na úroveň výkonu; jejich po-
selstvím je: „když investujete úsilí, splníte požadavek“.

Rozdíly mezi kategoriemi výsledků učení nejsou samozřej-
mě nijak ostré. Každá vzdělávací oblast zahrnuje různé kate-
gorie výsledků učení, také jejich poměr bude v jednotlivých 
vzdělávacích oblastech různý. 
 

Vědomosti, dovednosti a postoje si osvojujeme zpravidla 
na různých úrovních. Při formulaci výsledků učení je dů-
ležité vyjádřit, na jaké úrovni chceme, aby si žák dané vě-
domosti, dovednosti a postoje osvojil. K usnadnění tohoto 
rozlišení byly vytvořeny různé tzv. „taxonomie“ vzdělávacích 
cílů (resp. výsledků učení). 
Velmi zjednodušeně řečeno můžeme rozlišit osvojení na:
– „povrchní“, pasivní, založené spíše na memorování 
–  „hluboké“, aktivní, založené na porozumění, hledání 

vztahů a řešení problémů.
V našem školském systému (jak vyplývá např. ze zjišťování 
ČŠI) stále přetrvává spíše povrchní osvojování, bude tedy 
naším úkolem revidovat výsledky učení tak, aby zdůrazňo-
valy hlubší a komplexnější úrovně osvojení.
Při formulaci úrovní cílů a výsledků učení jsme dosud praco-
vali především s Bloomovou taxonomií pro kognitivní oblast, 
existují ovšem mnohé další využitelné taxonomie pro psy-

chomotorickou i afektivní oblast.5 Tyto taxonomie jsou i na-
dále využitelné, nicméně moderní taxonomie se vyznačují 
několika důležitými aspekty:
–  směřují k propojení kognitivní, afektivní 

a psychomotorické složky učení a k jeho 
komplexnějšímu pojetí (viz kompetence)

–  zdůrazňují význam metakognice, tzn. pozorování 
a přemýšlení o vlastním myšlení i dalších aspektech 
autoregulace vlastního učení (kompetence k učení)

–  zdůrazňují význam seberegulace žáka, pro kterou 
má zásadní význam motivace a emoční odezva učení, 
tzn. především vnímání smyslu učení, 

Příkladem tohoto přístupu je Marzanova taxonomie6, která 
je ovšem pro praktické využití poměrně složitá. Vzhledem 
k tomu navrhujeme k využití a ověření následující zjedno-
dušený rámec, který zahrnuje čtyři hlavní kategorie vý-
sledků učení ve dvou úrovních: 

5  Thinking skill frameworks for post-16 learners: an evaluation. A research report for the Learning and Skills Research Centre. University of Newcastle. 2004. Dostupné z: http://
-

2FED508442.pdf&usg=AFQjCNHi17UUl0iIgtsz5MNwB3A4sIF4_Q
6  Marzano,J.–Kendall J. S. : The New Taxonomy of Educational Objectives. CA: Corwin Press. 2007
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Integrovaný rámec pro formulaci úrovní 
osvojení výsledků učení 

4. Autoregulace (sebeřízení) a metakognice (refl exe) vlastního učení

Výsledky učení zaměřené na postoje k učení a rozvíjení schopnosti učit se (resp. pomoci převzít kontrolu nad vlastním 
učením):
–  strategie učení (uvědomělý záměr učení, plánování, pozornost, monitorování pokroku, vyhodnocení výsledků)
–  volní a afektivní aspekty učení (hluboké zaujetí a motivace – smysl učení, emoční odezva, pocit úspěchu, vynaložené 

úsilí, hodnotově ukotvené postoje, interpersonální vztahy) 

Vědomosti, dovednosti, kompetence

1. Shromažďování informací 2. Budování porozumění 3. Produktivní využití

Výsledky učení zaměřené na práci 
s informacemi:
–  získávání informací z různých 

zdrojů včetně pozorování
–  rozpoznávání a vybavování si
–  chápání sdělení 
–  zaznamenání informace

Výsledky učení zaměřené na:
–  integrování nových a starých 

poznatků (porozumění 
komplexním situacím) 

–  porozumění vztahům 
a souvislostem, analýza 

–  rozvíjení, znázorňování, sdílení 
myšlenek, postupů

–  práce se vzory a zákonitostmi

Výsledky učení zaměřené na: 
–  zobecňování  a vytváření hypotéz
–  rozhodování a jednání 

v konkrétních situacích
–  (kreativní, inovativní) řešení 

problémů
–  vytvoření nějakého produktu
–  zkoumání, badatelská činnost
–  kritické hodnocení

Profesní kompetence

1. Performativní přístup: 2. Kompetentní přístup: 3. Profesionální přístup:

Výsledky učení zaměřené na
práce podle přesně stanovených 
pravidel a postupů i bez porozumění 
podstaty pracovního úkolu
(použití pravidel a postupů)

Výsledky učení zaměřené na  
schopnost zvolit a aplikovat správný 
postup řešení (volba pravidel 
a postupů)

Výsledky učení zaměřené na 
schopnost optimalizovat úsilí ve 
vztahu k výsledkům (výběr nejlepšího 
ze všech kompetentních řešení)

Olga Kofroňová


