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Zlatý Amos 2017 

• Já mám teď devětadvacet druháků. A stíhat se to 
prostě musí. Středobodem učitele nesmí být 
učivo, ale děti. Není důležité, CO je mám naučit, 
ale KOHO učím.  

• Učivo, to z hlavy dříve či později vypadne, ale to, 
jak se dítě ve škole cítí, jaké má  
s ostatními vztahy, to ho ovlivní na celý život. 

 
• http://www.rodicevitani.cz/trendy-ve-vzdelavani/inovativni-metody/nejlepsi-

ucitelka-nejstastnejsi-kdyz-se-zavru-detmi-ve-tride/ 



Post-faktický svět 

Školy / školní znalosti  
Pedagogičtí experti / kurikulární 
teorie 
Jsou nadějí na řešení nebo součástí  
problému, anebo se jedná  
o autonomní sektor, který není ani 
viníkem, ani spasitelem? 
 
Změnila se situace od doby,  
kdy vznikala koncepce RVP? 
Je to post-faktický svět  důležitější 
než „průmysl 4.0“? 
Jaká by měly být odpovědi   
- Základních škol a jejich kurikula? 
- univerzit a výzkumníků? 

 

Zdroj: Independent, 
Reuters, Wikipedia  



F. Zakaria (2016): 

• Tradiční politické síly se snaží vypořádat 
s důsledky globalizace, přičemž jako ohrožení 
vnímá pravice erozi (národní) identity a levice 
růst nerovností.  

• Vždy snaha „hodit řešení“ na školy a 
kurikulum: buď útěkem k bezpečné tradici a 
faktografii, nebo naopak radikální relativizací 
znalostí, oborů i hodnot  

 
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická 

fakulta, Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání 



Dva protichůdné trendy 

 

• Kurikula „budoucnosti“ 

 

• Skotsko 

• RVP ZV 

 

• Kurikula „tradice“ 

 

• Anglie 

• Švédsko 2011 



1. Děti budou žít v budoucnosti 

 • V budoucnosti 

budou potřebovat 

něco úplně jiného 

než dnes. 

• Potřebují proto 

úplně jinou školu a 

učivo. 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=sci+fi+space+travels&source=images&cd=&cad=rja&docid=quZMoR8tDkH2KM&tbnid=T9SFtnqt3mtvpM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.allandouglas.com/blog/muse/scifi-space-propulsion-engines/&ei=n3ZwUb3THInZtAaWioGICA&bvm=bv.45373924,d.Yms&psig=AFQjCNEoA98XGj5W8xjhw03mMysEv6m0hw&ust=1366411195182652


1. Děti budou tvořit budoucnost 

 • Škola má 

spoluutvářet 

budoucnost. 

 

• Škola má působit 

pro svět 

spravedlivější, 

ekologičtější… 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=rZ8o2P6XKQpT2M&tbnid=FL9mItWyHrS4mM:&ved=0CAgQjRwwADg1&url=http://en.wikipedia.org/wiki/Railroad_switch&ei=knRwUenOLoTUswbvs4GwCw&psig=AFQjCNH3_PkSZ0vdsbXvN68qfQ2UcvHf_A&ust=1366410770790973


1. Budoucnost je nejasná, většina 

předpovědí se mýlí 

 

 

• Proto se mohou mýlit 
i ti, kdo chtějí vše ve 
škole předělat. 

• V budoucnosti budou 
některé věci úplně 
jinak, ale některé věci 
budou úplně stejné 
jako dnes. 

• Většina předpovědí si 
toho druhého 
nevšímá. 

http://www.google.cz/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=4pfElSwkrtSl8M&tbnid=4B9So0zUH_HgmM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.seniortip.cz/?module%3Darticle%26id_article%3D2834&ei=l3dwUcDIH4vUsgan_YCoBg&psig=AFQjCNHfvcL2LsZ3TUQ2pj5id8XrYBnsXA&ust=1366411543546526


2. Dítě žije tady a teď 

• Učitel se nemá dívat 
ani na budoucnost, 
ani na minulost, ale 
na dítě, které má před 
sebou. 

• Má respektovat jeho 
potřeby a zájmy. 

• Dítě se může stejně 
naučit jen tomu, s čím 
má zkušenost a  
u čeho vidí smysl. 



2. Dítě žije tady a teď 

• Cesta je důležitější než 
cíl 

 

• Hlavní proud nebo 
alternativa? 

 

• Procesy nebo výsledky? 

 

• Patříme k zemím, které 
kladou minimální důraz  
na výsledky 



2. Dítě žije tady a teď 

• Nezaměňujeme 

skutečná přání a 

potřeby dítěte za 

svoje projekce? 

 

 

• Neobětujeme 

budoucnost 

přítomnosti? 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=motocross+kids&source=images&cd=&cad=rja&docid=s_mQwSap_vD6YM&tbnid=v7JotK4v0Y-ppM:&ved=0CAUQjRw&url=http://jmckeanpics.blogspot.com/2011/07/blog-post.html&ei=oXlwUdKoFMGXtQa1qoGYCw&bvm=bv.45373924,d.Yms&psig=AFQjCNHm67ubfWqDpn2UMiE9A_5oXiD_RQ&ust=1366412046659353


3. To, co se osvědčilo 

 • Potřebujeme kořeny 

ve své tradici 

• Protože nevíme, jaká 

bude budoucnost, 

musíme se držet 

toho, co lidé vždy 

potřebovali. 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=pilgrims+santiago&source=images&cd=&cad=rja&docid=-mOjMn0PUWt0NM&tbnid=VgHiC4O6KJ8eLM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.indigogroup.co.uk/edge/santiago.htm&ei=rnpwUbaEPYaatQat-oDoAg&bvm=bv.45373924,d.Yms&psig=AFQjCNHXkOdKZcUxPQIzfLOSdaWB1x2UTg&ust=1366412197493065


3. Aby věci mohly zůstat stejné,  

musejí se zásadně změnit 

 

• Návrat není program 

 

• Je nutná cesta vpřed 



„Nová“ kurikula „budoucnosti“ 

• Vzdělávací výstupy / důraz na učení žáka 

• Autonomie učitele jako tvůrce kurikula a 
lokální variability 

• Oslabuje se specifikace oborového obsahu a 
zdůrazňují se nespecifické kompetence 
(„dovednosti pro 21. století) 

• Někdy spojeny s akontabilitou 



„Reakční“ kurikula 

• Reagují na reálné problémy nových kurikul, 
mj. s ověřitelností kompetencí, s přeceněním 
schopnosti učitelů vytvářet kurikulum aj. 

• Centralita tradičních předmětů 

• Někdy spojeny s pocitem ohrožení tradičních 
(národních) hodnot, snaha o společnou 
identitu 

• Kritizovány jako snaha o návrat do minulosti, 
který není možný 



NEJVĚTŠÍ TÉMA SOUČASNOSTI: 
ZNALOSTI 



Posuny v teoretické reflexi kurikula 
Bernsteinovská teorie:  

• Klasifikace – různá míra pevnosti „hranic“  
(např. mezi předměty)  

• Rámování  - různá míra zapojení aktérů  
do volby obsahů v rámci volnějších  
nebo pevnějších hranic 

 

Sociální realismus  
(Karl Maton, Michael Young, Johan Muller…) 

 

• „Nová pedagogika“ může znevýhodňovat ty, kdo už jsou 
znevýhodněni  

• Respekt k tradičním disciplínám a jejich obsahům neznamená 
obhajobu aktuálního stavu školství a současné podoby výuky 

 

 
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická 

fakulta, Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání 



Sociální realismus 
Tři scénáře vývoje kurikula  

(Young a Muller, 2010) 

 

1. Hranice neprostupné  
(tradiční pojetí vycházející z elitního vzdělávání) 

 

2. Hranice nevýznamné (plně integrované kurikulum) 

 

3. Respekt k hranicím/diferencím v znalostech 
 předchází a umožňuje jejich překonávání 

 
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická 

fakulta, Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání 



Dva krajní póly 

 

• Znalostní relativismus 

 

• Znalostní absolutismus 

 

 

(Nizozemský případ) 

Falešné dilema 

 

Fakta – KK 

 

Pojmová (konceptuální) 
struktura oboru 

 

 



Průřezové pojmy, které překračují 
hranice jednotlivých oborů a pomáhají 
hlouběji pochopit oborové myšlenky: 

• 1. pravidelnosti / zákonitosti;  

• 2. příčina a účinek;  

• 3. měřítko, poměr, množství;  

• 4. systémy a jejich modely;  

• 5. hmota a energie (toky, cykly, zachování);  

• 6. vztahy mezi strukturou a funkcí;  

• 7. stabilita a změna.  



Otázky k diskusi: 

• Může sociální realismus přinést to, co slibuje? 

• Je vyváženou teorií, nebo pojmenovává druhý 
extrém proti „vyprázdněnému“ kurikulu? 

• Jde o recyklaci tradičních přístupů? 

• Jaký je jeho vztah ke kurikulárnímu hnutí a 
jeho zdrojům (zejm. Vygotský)? 

• Neměli bychom se vrátit k diskusi o „nové 
koncepci“? 



K čemu nám mohou být kurikula: 
Pojmenování skutečných priorit 

Kontinuita minulosti, současnosti a budoucnosti 
 

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická 
fakulta, Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání 



Normativní (např. co je relevantním obsahem oboru?) 

Technické (jakou formu má mít kurikulární dokument?) 

Politické (např. kdo o tom má rozhodovat?) 

Typy otázek/problémů 



Tři systémy (Bernstein) 
Širší pojetí 

Hodnocení 

Výuka 
(pedagogy) 

Kurikulum 



Obsah prezentace 

Několik obrázků z ciziny, které ilustrují úspěchy a 
neúspěchy zahraničních reforem 

procesy dosažení / formální struktura / 

obsahová struktura 

 

Několik slov o teoriích 

 

Revize RVP 

 

 



Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická 
fakulta, Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání 

  Poslední dokument / revize 

Anglie 2013 – Revize Národního kurikula  

Austrálie 2015 National Curriculum 8.1 / Revize  

Dánsko 2014 

Finsko 

 

2014 – National Core Curricula 

 

Nizozemsko 

 

probíhá diskuse - Onderwijs2032, Curriculum.nu 

 

Norsko 

 

2006 - The Knowledge Promotion Reform 

2013-15 The School of the Future — Renewal of 

subjects and competences (Reforma reformy) 

 

Švédsko 2011 

USA CCSS 

Next Generation Science Standards 

C3 



Mezinárodní organizace:  
OECD a UNESCO 

OECD „Education 2030“ 
(resp. The future of 
education & Skills 2030) 

http://www.oecd.org/edu
/school/education-
2030.htm 

 

 

http://www.oecd.org/edu/school/education-2030.htm
http://www.oecd.org/edu/school/education-2030.htm
http://www.oecd.org/edu/school/education-2030.htm
http://www.oecd.org/edu/school/education-2030.htm
http://www.oecd.org/edu/school/education-2030.htm
http://www.oecd.org/edu/school/education-2030.htm


Jak bychom se měli bavit o RVP/ŠVP 

• Řešit současný stav? 

 

• Pokoušet se odhadnout pravděpodobný  
další vývoj? 

 

• Pokoušet se vývoj ovlivnit, změnit situaci? 

 

• Zabývat se obsahem vzdělávání bez ohledu  
na momentální módu? 



Struktura prezentace 

Vývoj u nás / v zahraničí 

 

Připravované kroky MŠMT (co od nich čekat, jak 
se je snažit ovlivnit) 

 

Jak bychom mohli „analyzovat ŠVP“? 



 



Finsko 

• Reforma, která má reagovat na proměnu 
vnějšího světa od vydání předchozího kurikula 
(2004) a jejíž základní dokumenty byly 
publikovány v roce 2014 po dlouhém 
budování konsenzu, ve výuce od 2016. 

• V našich médiích prezentována na základě 
nepřesných informací ze sekundárních 
pramenů (Independent).  

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická 
fakulta, Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání 



Finská reforma (2014) 

• Deklaruje v učení důraz více na JAK než CO. 
Cílem je posilovat integritu základního 
vzdělávání a schopnost pracovat přes hranice 
předmětů. Kurikulum má zvýšit radost a 
smysluplnost učení (nemá však jít jen o 
zábavu, ale spíše o aktivitu), posílit identitu a 
pohodu každého žáka a schopnost 
spolupracovat s druhými.  

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická 
fakulta, Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání 



Finská reforma (2014) 

• I když je kladen důraz na transversální 
kompetence, velká pozornost byla věnována i 
revizi předmětů a jejich obsahů a také tomu, 
aby transversální kompetence byly velmi 
pečlivě propojeny s cíli učení předmětů. 

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická 
fakulta, Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání 



Finland schools: Subjects 
scrapped and replaced with 
'topics' as country reforms 
its education system. 
The Independent 20. 3. 2015 

 

Stay calm: despite the 
reforms, Finnish schools will 
continue to teach 
mathematics, history, arts, 
music and other subjects in 
the future. 
Pasi Sahlberg 25. 3. 2015  

(Převzal Washington Post, 26. 3. 2015) 

Ondřej Kania (HN, 16. 8. 2016)  

• Ve Finsku (…) od letoška 
ruší na gymnáziích 
předměty a zavádějí 
tematické vyučování.  
V Česku bychom k tomu 
měli co nejdříve přistoupit 
také. 

 

• Celý komentář přejaly 
například Česká škola a 
EDUin. 

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická 
fakulta, Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání 



PROBLÉM SELEKTIVNÍHO VYUŽÍVÁNÍ  
CELÝ VELKÝ TEORETICKÝ SMĚR 
„POLICY BORROWING“ 

http://www.oph.fi/english/current_issues/101/0/subject_teaching_in_fi
nnish_schools_is_not_being_abolished 



Komparativní pedagogika 

Pokud máme soustavněji využívat zahraniční 
příklady, měli bychom také být metodologicky a 
teoreticky poučení: 

• Užívání a zneužívání zahraničních příkladů 

 

• Teorie 

 

• Příklady z oblasti kurikula 

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická 
fakulta, Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání 



Dvě teoretické perspektivy 

(Neo)institucionalismus 

 

Světová vzdělávací kultura 
vede ke sbližování 
podstatných znaků 
národních vzdělávacích 
systémů, v neposlední 
řadě kurikul 

 

Teorie zápůjček 

 

Zahraniční trendy jsou  
v jednotlivých zemích 
přijímány selektivně a 
účelově:  „zápůjčky“ slouží  
k legitimizace vlastních 
cílů domácích aktérů,  
pro čerpání finančních 
prostředků apod. 

 

 Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická 
fakulta, Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání 





Podobá se českému systému 

• Nizozemské školství je silně decentralizovaným systémem s velmi 
vysokou mírou autonomie škol  
 

• Klíčové je, že se jako podobně u nás jedná o systém s časným 
dělením žáků (ve věku 12 let), v nizozemském případě do tří 
vzdělávacích proudů (které jsou dále vnitřně členěny): 

• VWO, akademicky orientované sekundární vzdělání (20 % příslušné 
kohorty, což zhruba odpovídá našim VG); 

• HAVO, sekundární vzdělání, jehož absolvování umožňuje studium na 
profesně zaměřených vysokých školách (nyní se v Nizozemsku 
zmenšují rozdíly mezi výzkumnými a profesními univerzitami); 

• VMBO, kde je v rozdílné míře kombinována teoretická a profesní 
příprava. 
 



Jde o školství relativně úspěšné 

Hodnoty klíčových indikátorů dle ET 2020:  
• podíl mladých lidí předčasně opouštějících vzdělávání je 

nízký a má navíc klesající tendenci,  
• podíl žáků s nedostatečnou úrovní základních gramotností i 

nezaměstnanost mladých lidí leží pod průměrem EU,  
• vysoko nad průměrem je naopak zapojení do celoživotního 

vzdělávání  
• příznivé jsou též hodnoty účasti dětí v předškolním 

vzdělávání a počtu absolventů terciárního vzdělávání.  
Příznivých hodnot dosahují hlavní indikátory i u skupiny žáků, 
kteří se narodili mimo Nizozemsko.  
Poměrně nízký (ale rostoucí) je vliv rodinného zázemí žáků na 
jejich vzdělávací výsledky. 



Kurikulum bylo postaveno na 
podobných myšlenkách jako RVP 

• Po roce 2000 byly reformy shora (tedy i 
prostřednictvím podrobnějšího kurikula) 
vystřídány snahou dát školám a učitelům větší 
autonomii a ponechat regulaci kvality na trhu. 
Výsledkem bylo postupné zestručňování 
kurikula, u nějž se předpokládala velká aktivní 
součinnost škol a učitelů při jeho dotváření. 
(Kuiper, Nieveen, & Berkvens, 2013; Letschert, 
2005) Současné velmi stručné kurikulum 
odráží především tento trend.  

 



Kurikulární rámec pro primární školu 
z roku 2005 uvádí celkově  

pro všechny vzdělávací oblasti 58 
velmi obecných cílů (a vejde se na 

jednu velkou stránku). 

Kerndoelen primair onderwijs 
(SLO, Ministerie van Onderwijs…, 2006) 

 

Nizozemsko 

 



Od předchozí reformy (2005) 

 

• nastaly změny, které si 
vyžadují revizi kurikula – 
uvádějí se explicite 
nutnost větší pozornosti 
digitálním dovednostem 
a výchově k občanství.  

 

• dalšími cíli reformy mají 
být lepší provázanost 
kurikul jednotlivých 
stupňů vzdělávání a 
redukce jejich obsahu. 

 



• Problémy multikulturalismu vedly k celkové změně 
politického klimatu v Nizozemsku a po roce 2010 k nástupu 
konzervativně-liberálních vlád.  
I v odborných kruzích se prosazuje názor, že – podobně jako 
direktivní reforma shora – ani vysoká míra autonomie škol 
nevede k ideálnímu stavu (Kuiper et al., 2013).  

• Došlo k posílení role externího hodnocení, pro primární 
školu to znamená zavedení povinného testování žáků 
posledního ročníku (mateřština, matematika, angličtina, 
všeobecný přehled zahrnující i otázky z historie). Souběžně 
se řada dalších aktérů snaží prosazovat do kurikula svou 
agendu ve formě různých kompetencí či průřezových témat.  
 



Onderwijs 2032 

• Snaha o odstranění takovýchto dílčích zásahů 
do kurikula vedla v současnosti k hledání 
zastřešující vize pro připravované nové 
kurikulum nazvané Onderwijs 2032 („vzdělání“ 
pro rok, kdy současní prvňáci budou vstupovat 
na pracovní trh). V souvislosti s laděním 
rovnováhy mezi autonomií, podporou a 
odpovědností učitelů se hledá i optimální 
formální podoba kurikulárních dokumentů 
(počet úrovní, míra podrobnosti). 



 



Celonárodní diskuse nevedla  
k shodě na vizi 

• Platforma měla profesionální sekretariát, ten se 
však zabýval hlavně komunikační strategií. 
Národní diskuse široce využívala ICT.  

• I když bylo prostřednictvím nových médií získáno 
a analyzováno dvanáct tisíc příspěvků (tweety 
apod.), ukázalo se, že se většinou týkají jen dílčích 
témat, tyto podněty nabyly skutečnou diskusí, 
vzájemně na sebe nereagovaly, šlo spíše o aditivní 
hromadění námětů, co přidat. Ve skutečnosti se 
nepodařilo dosáhnout shody a vytvořit jednotnou 
vizi.  



Situaci „zachraňují“ politici 

Proto byla diskuse přenesena do dolní komory parlamentu. I 
tam se zabývala spíše jednotlivostmi, ale rovněž nestanovila 
jasnou vizi revize, a v podstatě skončila rozhodnutím revizi 
přenechat především učitelům.  
• Nová vláda ve svém programovém prohlášení měla jen dvě 

zmínky o  vzdělávání:  
každý žák by se v primární škole měl naučit nazpaměť 
nizozemskou státní hymnu  

• Každá třída by měla navštívit Rijksmuseum 
(galerie/muzeum v Amsterdamu, které prostřednictvím 
významných uměleckých děl má ztělesňovat klíčové 
hodnoty nizozemské historie a kultury). 
 



Situaci zachraňují učitelé a školské rady 

• V současné době byly vytvořeny týmy, které mají 
provést revizi jednotlivých vzdělávacích oblastí. 
Původně jich bylo jedenáct, ale jejich počet byl na 
základě parlamentní snížen na devět.  

• Zdá se, že v praxi se iniciativy chopili zejména členové 
tzv. školních rad (jako zaměstnavatelů ve školství) a 
jejich národních sdružení. Původně šlo o volené 
dobrovolníky, ale nyní se role členů rad 
profesionalizovala a roste jejich vliv. Pracovníci SLO 
mají připravovat odborné podklady. Název reformy se 
změnil na Curriculum.nu (Kurikulum teď), které má 
naznačovat, že od vize se pozornost obrací směrem 
k přítomným problémům. 
 



 

• Celonárodní diskuse kurikulum ani vizi 
nevytvoří, ale spíš kurikulum jen nabobtná 



Czech Republic Scotland 

Area (km2) 78,866
 

(30,450 sq mi) 

77,933  
(30,090 sq mi) 

Population 10,554,000 
(2015, estimate) 

5,404,700  
(2016, estimate) 

GDP (USD, 
nominal) 

18000 45000 

Major political 
changes  
(„opportunity 
window“) 

1989 - End of  Communist rule 
 
1993 – Czechoslovakia split 
into the two Republics 

 
1998 - Devolution 
 



Educational systems  
- some similarities 

• For a long time not a state nations, hence 
specific role of (national) educational systems 

• Long tradition of universally available 
elementary schooling  

• Historically high rates of literacy 

• Conception of broad content of education 
(encyclopedic curriculum) 

 



Curricula oriented on 
competences/capabilities 

 

Czechia 

 

• Learning  

• Problem-solving 

• Communication  

• Social and personal  

• Civic competency 

• Employment-related 

 

Scotland 

 

• Successful learners 

• Confident individuals 

• Responsible citizens 

• Effective contributors. 

 



Cross-curricular learning 

Czechia 
 
 

• Moral, character and social 
education  

• Civic education for 
democracy  

• Education towards thinking 
in European and global 
contexts  

• Multicultural education 
• Environmental education 
• Media education  
 

Scotland 
 

 
• Literacy 
• Numeracy  
• Health and wellbeing 

across learning 
 



Cross-curricular learning 

Czechia 

 

(Focus is) application of 
the acquired knowledge 
and skills in real life  

 

 

Scotland 

 

• Skills for learning, 

• Skills for life  

• Skills for work 

 



Czech Republic Scotland 

1999 – Conceptual documents, Green Book 

2001 – White Book: key political document  2000 Standards in Scotland's Schools etc. Act 

2001 – First draft of Framework   

2002-2004  – Pilot version of Framework  

(50 pilot schools / 4000) 

  

2004 – New School Law   

2004/2005 Final version of Framework 2004 – A CfE – Aims and Principles  

2005-2007 All schools prepared their 

curricular documents 

2006 Progress and Proposals  – more detailed 
proposals, Building the Curriculum 1  

September 2007 The new curriculum   

in 1st and 6th grade nationalwide  

  

  2008 Continuing release of and engagement 
on draft experiences and outcomes including 
trying them in a range of schools.  

  2009 Full Experiences and Outcomes 

  2010: Building the Curriculum 5 - Assessment 
Framework  
2010 August: Schools begin to deliver 

Curriculum for Excellence 



Process of develpment 

RVP Complete 
document 

Version 2001 

RVP Complete 
document 

Version 2002 

Complete 
document 

Version 3 

Document 1 

• Aims for education and 
principles (2004) 

Document 2 

 

• Progress and Proposals   

Document 3 

•Experiences and Outcomes 
 

Document 4 
• Assesment Framework 



Do not judge the book by cover, but… 





Národní kurikulum (NC)  
pro Anglii a Wales 

• U začátku obnoveného zájmu o projektování 
kurikula a mělo značný vliv i u nás.  

• Dílem pravicových politiků.  
• K první výraznější revizi kurikula došlo ještě za jejich vlády 

v první polovině devadesátých let minulého století zejména 
pod tlakem učitelů, kteří nebyli schopni zvládnout komplexní 
administrativu spojenou s původně zamýšleným pravidelným 
testováním všech předmětů. Bylo tedy rozhodnuto netestovat 
„ostatní“ předměty, a celkově snížit obsah kurikula. 



V letech 1997 až 2010 dlouhé období 
vlád levice. 

• T. Blair byl prototypem nové, pragmatické 
tváře levicové politiky, která ve vzdělávání 
politice kladla důraz na trivium (tzv. národními 
strategiemi pro gramotnosti). Na přelomu 
století tak došlo k dočasnému faktickému 
zrušení platnosti centrálního kurikula pro 
ostatní předměty včetně historie, čímž se měl 
školám vytvořit větší prostor pro rozvoj 
základních dovedností v mateřském jazyce a 
matematice.  



Nečekaný výsledek revize kurikula 

• Další zásadní revize NC byla očekávána na konci minulé dekády. Pro primární školu 
ji připravovala tzv. Roseova zpráva dokončená v roce 2009. Podle Guyvera (2011) 
se v anglických primárních školách dlouhodobě opět zvyšovala obliba integrace 
dějepisných témat s jinými předměty (jak odpovídá tamější didaktické tradici). 
Proto se uvažovalo o nahrazení dosavadní předmětové struktury širšími 
vzdělávacími oblastmi. Historie, jež vystupovala v NC u mladších žáků jako 
samostatný předmět, by se stala součástí humanitní, sociální environmentální 
vzdělávací oblasti (tedy učení o člověku, společnosti a prostředí).  

• Od roku 2010 však opět Spojenému království vládne středopravá, resp. pravicová 
(od roku 2015) vláda D. Camerona, která tyto připravené podněty odmítla, 
provedla vlastní revizi a upravené kurikulum pro primární školu tak vstoupilo 
v platnost až v roce 2014. Dějepis zůstal nadále ve druhém období samostatným 
předmětem. V této souvislosti je zajímavé, že školní inspekce se v poslední době 
zaměřuje na zjišťování chronologického porozumění žáků primární školy, všímá si 
(ne)přítomnosti časových os na stěnách učeben, a opakovaně připomíná, že dobré 
či výtečné procesy i výsledky učení podle ní jsou tam, kde je již na prvním stupni 
dějepis vyučován samostatně (Maddison, 2014). 
 



Dánsko – reforma 2014 

 



Reforma 2014: kontext  
Zdroj: ‘Education at a Glance 2015' 

 

OECD: Denmark “invests the greatest share of its 
wealth in primary, secondary and post-
secondary non-tertiary education” (5% GDP)   

“Danish teachers earn more than the OECD 
average at nearly every stage in their careers 
and across all levels, but teach much longer 
hours.” 

 



http://eng.uvm.dk/primary-and-lower-secondary-
education/the-folkeskole 

Zdroj: dr.dk 



Reforma 2014 

• Dánsko se snaží sledovat nejen cíle typické pro 
vzdělávací reformy z poslední doby (zlepšení 
výsledků, plné využití potenciálu každého žáka, 
minimalizování negativního vlivu rodinného 
zázemí), ale stejně tak je důraz kladen na 
celkovou pohodu žáků a jejich fyzický pohyb. 
Charakteristické je prodloužení školního dne, na 
jedné straně byla posílena výuka dánštiny a 
matematiky, ale současně každý den jedna je 
požadována hodina pohybových aktivit. Školní 
den má být nejen delší, ale také pestřejší (ne jen 
kognitivní aktivity).  



Reforma 2014  
 

• Introduced longer school days for students of all grade levels and took 
total compulsory instruction time from 8,070 hours to 10,040 across 
students' ten years of education.  “This sharp increase makes Denmark the 
country with by far the highest figure among the OECD, for which the 
average is 7,570 hours.”  

 
• The most obvious difference schoolchildren will notice is a longer school 

day. Children in grades 0-3 (ages 6-9) will now have 30 hours of school 
each week, while students in grades 4-6 (ages 10-12) will have 33 hours 
per week and those in 7-9 grade (ages 13-15) will be in class for 35 hours 
per week.  

•   
• The longer days will be most noticeable for the youngest children. First 

grade students previously had a minimum of 21.1 hours of teaching each 
week. That increases by nearly nine hours under the reform when the two 
hours of available tutoring are factored in.  



• Na počátku poměrně široká podpora 
veřejnosti 

• Ani učitelé (odbory), které dřívější reformy 
blokovali, tentokrát nebyli proti 

 

• Zdá se, že s rostoucími zkušenostmi  
s reformou se mohou postoje posouvat 
(realita se odchyluje od očekávání, objevují se 
nezamýšlené a nežádoucí vedlejší efekty) 



• New education act 

• The new Swedish Education Act of 2011 
contains basic principles and provisions for 
compulsory and further education, pre-school, 
pre-school year, out-of-school care and adult 
education. It promotes greater oversight, 
freedom of choice, and student safety and 
security. 

• New curricula 

 



• New consolidated curricula for compulsory 
schools for all students, Sami schools, special 
schools and upper secondary schools came into 
force 1 July 2011. The curricula contain new 
general goals, guidelines and syllabuses. The pre-
school curriculum includes clearer goals for 
children’s linguistic and communicative develop-
ment and for science and technology. Mandatory 
national subject tests are held in years 3, 6 and 9 
of compulsory school to assess student progress. 
There are also new qualification requirements for 
areas including upper secondary school studies. 
 



 

Jake May/The Flint Journal-MLive.com/AP 

 
 

USA 



Přes to, že tyto reformy byly často velmi nákladné, výsledky 
amerických žáků víceméně stagnují, značná část populace opouští 
všeobecně vzdělávací školy nepřipravena na další studium a rozdíly 
mezi různými skupinami se nezmenšují. (Steiner, 2017)  

Je důležité sledovat i (neúspěšné) příklady 

Vzhledem k vývoji americké společnosti jsou relativně stabilní 
výsledky vlastně úspěch 

 

Několik vln federálních, státních i lokálních reforem,  
s cílem zlepšit výsledky, obvykle se zvláštním důrazem 

na výsledky znevýhodněných žáků 



USA: Common Core, Next Gen 

• Americká kurikula nebyla v české odborné literatuře, na rozdíl 
britských, příliš reflektována. Zřejmě to souvisí s dřívější důslednou 
decentralizací kurikulární politiky a absencí závazných národních 
dokumentů. Od osmdesátých let 20. století však role federální vlády 
ve vzdělávací politice sílí. Podobně jako v Austrálii, nejdříve šlo o 
snahu vlády formulovat na národní (tj. federální) úrovni malý počet 
velmi obecných cílů, z nichž by vycházela modelová kurikula, resp. 
standardy vytvářené na úrovni jednotlivých států federace.  
Důležitou roli sehrály v roce 1989 průkopnické, byť kontroverzní 
Curriculum and Evaluation Standards for School Mathematics, 
které vznikly iniciativou profesního sdružení mimo oficiální vládní 
orgány. To vyvolalo vlnu obdobných dokumentů pro různé 
předměty, které vytvářely rozličné skupiny a instituce.  



 
Konstantní prvek těchto reforem: 

standardy 
Základní idea reformy založené na 

standardech: 
1. všichni žáci by měli dosahovat vysoké 

úrovně výkonu (=standardů); 
2. každému žákovi by měly být vytvořeny 

podmínky (kvalitní příležitosti k učení), 
které mu umožní těchto standardů 
dosáhnout. 

     OECD (1995) 
 



Typy standardů 

Obsahové 
• Co má žák zvládnout 

Evaluační 

• Jak dobře (nakolik) to má 
zvládnout 

Procesuální 

• Jaké podmínky se mu  
pro vytvoření mají vytvořit 



Příklad vazby obsahových a 
evaluačních standardů 



Příklad vazby standardů 
 Obsahový 

standard 
I. Rozumí struktuře a vlastnostem hmoty,  charakteristikám energie, a 
interakci mezi hmotou a energií.  

Benchmark I. … 
II. Ví, že  pro vykonání práce je třeba energie a že ta má různé formy. 
II. … 

Standard 
výkonu 
(evaluační) 

1. … 
2. … 
3. Popíše, jak se určité vlny pohybují hmotným prostředím (např. zvuk ve 
vodě) a jiné ve vakuu (např. RTG, TV, rozhlas) 
4. … 

Testová úloha 
k standardu 

Jeden žák chtěl pokusem studovat účinek zvukových vln. 
Natáhl balonek na plechovku otevřenou na obou 
stranách. Na natažený balonek dal několik zrn rýže. 
Plechovku postavil na reproduktor radiopřijímače. 
A. Popiš, co bude žák pozorovat po zesílení zvuku 

přijímače. 
B. Vysvětli, proč zesílení zvuku přijímače vedlo k výsledku 

popsanému v A. 
 

 
 
 
 
 
 
Zdroj: 
www.ped.state.nm.us 



Alternativní standardy 

• Standardy pro žáky  
se závažnějšími poruchami 

• Je snaha, aby i pro tyto žáky byly 
stanoveny podnětné/náročné 
standardy 

• V USA je stanoveno, že tyto 
standardy smějí být užívány jen při 
hodnocení nejvýše 1 % žáků 

 

 



College and career readiness, CCR 

• V posledních letech dostal do popředí koncept 
připravenosti pro vysokou školu a profesní dráhu 
(college and career readiness, CCR) jako ústřední cíl 
základního a středního vzdělávání (Tierney & Sablan, 
2014).  

• Oproti poměrně vágní kompetenci/připravenosti 
k celoživotnímu učení se zde konkrétně pojatá 
připravenost k vysokoškolskému studiu stává hlavním 
cílem všeobecného primárního a sekundárního 
vzdělávání. (To je opět do značné míry opakem logiky 
utváření platných českých kurikulárních dokumentů, 
kde nižší stupně vzdělání jsou určující pro stupně vyšší 
a mají se jim přizpůsobit.) 
 



CCSS 

• Konflikt mezi globální tendencí k srovnatelnosti výkonů 
žáků a odporem k centralizovanému kurikulu se 
v posledních letech snaží zastánci větší akontability 
vyřešit tím, že celostátní kurikulum je prezentováno 
jako „zespoda“ vyrůstající společný projekt států. Od 
roku 2010 jsou takto vyvíjeny společné státní standardy 
(Common Core State Standards, CCSS), jejichž 
deklarovaným cílem je připravit co největší počet žáků 
ve všeobecném vzdělávání (od nultého do dvanáctého 
ročníku) pro další studium a pracovní dráhu (college & 
career readiness), což je konkretizováno zejména jako 
schopnost dostát požadavkům úvodních kurzů 
počátečních ročníků vysoké školy.  



CCSS 

• CCSS ovšem byly vytvořeny jen pro „jádrové“ 
předměty – jazykovou výchovu a matematiku. 
Obsahují sice doporučení, jak má probíhat 
rozvoj gramotnosti v ostatních předmětech, 
ale to lze chápat také tak, že se přírodovědné  
a společenskovědní předměty dostávají  
do podřízené role a mají především sloužit 
rozvíjení základních gramotností (či podle 
kritiků spíš dobrých testových výsledků).  



• Jedním z rizik vytvoření standardů určitých jádrových předmětů je 
negativní efekt na ostatní předměty (zužování kurikula). V této 
pozici se ocitají také přírodovědné předměty. Jsou sice označovány 
za klíčovou dovednost ve vzdělávání, avšak v USA nejsou, podobně 
jako u nás, zahrnuty do povinně testovaného „jádra“.  

• Přesto, anebo právě proto, různé odborné asociace a zájmové 
skupiny považují za důležité definovat pro ně standardy.  

• The Next Generation Science Standards 
(http://www.nextgenscience.org/next-generation-science- V 
určitém smyslu představují kontinuitu s myšlenkami kurikulárního 
hnutí šedesátých let 20. století a zároveň velmi progresivně ukazují, 
jak lze integrovat různé typy znalostí a dovedností v jednom 
dokumentu. 
 



• National Research Council. 
2012. A Framework for K-
12 Science Education: 
Practices, Crosscutting 
Concepts, and Core Ideas. 
Washington, DC: The 
National Academies Press. 
https://doi.org/10.17226/1
3165. 



• Přírodovědné vzdělávání 
v primární a sekundární škole 
má odrážet vnitřně 
jednotnou podstatu 
(přírodo)vědy, jak je 
provozována a zakoušena 
v praktickém životě. Proto je 
formulován požadavek, aby 
výuka žáků probíhala na 
průsečíku tří dimenzí: 

• přírodovědecké a inženýrské 
postupy (practices); 

• průřezové pojmy; 
• základní myšlenky oboru. 
 



Nejde o kurikulum: 

• Standardy sice vždy obsahují propojení mezi 
určitými postupy, průřezovými a oborovými 
pojmy, nijak tím ale nechtějí předurčovat 
uspořádání lekcí či hodin.  

• Standardy prostě vyjasňují očekávání ohledně 
toho, co žák bude umět a dokáže dělat na 
konci ročníku nebo stupně vzdělávání. 

 



Průřezové pojmy, které překračují 
hranice jednotlivých oborů a pomáhají 
hlouběji pochopit oborové myšlenky: 

• 1. pravidelnosti / zákonitosti;  

• 2. příčina a účinek;  

• 3. měřítko, poměr, množství;  

• 4. systémy a jejich modely;  

• 5. hmota a energie (toky, cykly, zachování);  

• 6. vztahy mezi strukturou a funkcí;  

• 7. stabilita a změna.  



Architektura Next Generation Science Standards  
na příkladu očekávaných výkonů pro druhý ročník 

Struktura a vlastnosti hmoty 
Žáci, kteří projevují porozumění, dokážou: 
2-PS1-1 Naplánovat a provést zkoumání s cílem popsat a roztřídit různé druhy materiálů podle jejich pozorovatelných vlastností. 
[Objasňující komentář: Pozorování mohou zahrnovat barvu, texturu, tvrdost, pružnost. Pravidelnosti mohou zahrnovat podobné 
vlastnosti, které jsou společné různým materiálům.] 
2-PS1-2 Analyzovat data získaná ze zkoušení různých materiálů s cílem vybrat, které materiály mají vlastnosti, jež se nejlépe hodí 
pro určitý účel.* [Objasňující komentář: Pozorování mohou zahrnovat barvu, texturu, tvrdost, pružnost. Pravidelnosti mohou 
zahrnovat podobné vlastnosti, které jsou společné různým materiálům.] 

Přírodovědecké a inženýrské postupy Základní myšlenky oboru Průřezové pojmy 

Plánování a provádění zkoumání: 
Společné plánování a provádění zkoumání 
vedoucí k datům potřebným jako základ 
pro doložení odpovědi na otázku. 
Analýza a interpretace dat: 
Analýza dat ze zkoušek předmětu nebo 
nástroje s cílem určit, zda pracuje podle 
původního záměru. 
(…) 
Vazba na podstatu vědy: 
Vědci hledají vztahy příčiny a účinku pro 
vysvětlení událostí v přírodě. 

Struktura a vlastnosti hmoty: 
Existují různé druhy hmoty a mnoho 
z nich může být buď pevných, nebo 
kapalných, a to v závislosti na teplotě. 
Látky lze popisovat a třídit podle 
pozorovatelných vlastností. 
Různé vlastnosti se hodí pro různé účely. 
(…) 

Pravidelnosti: 
V přírodě i v lidmi vytvořených věcech lze 
pozorovat pravidelnosti. 
Příčina a účinek: 
Události mají příčiny, které vedou 
k pozorovatelným pravidelnostem. 
Lze navrhnout jednoduché zkoušky, 
pomocí nichž získáme data pro podporu 
nebo zamítnutí žákovských představ o 
příčinách. 
(…) 

Vazby na [čtenářskou a pisatelskou] gramotnost a matematickou gramotnost:  
(…) Standard W.2.7 Účastní se společných výzkumných a pisatelských projektů (např. čtou více knih na společné téma s cílem 
vytvořit zprávu; zaznamenávají přírodovědná pozorování). Vztahuje se k : 2-PS1-1, 2-PS1-2. 
(…) Standard MP.2 Usuzuje abstraktně a kvantitativně. Vztahuje se k : 2-PS1-2 (…). 



• Standardy také kladou důraz na (vnitřní) koherenci, 
tedy na to, že důležité oborové myšlenky se postupně 
vyvíjejí. Důležité při tom je soustředění na omezený 
počet základních myšlenek, u nichž jsou pro žáky 
vytvořeny podmínky jak pro hlubší pochopení, tak pro 
schopnost aplikace. Tabulka 2 ukazuje, jak se pro dvě 
důležité myšlenky má na konci jednotlivých období 
zvyšovat náročnost žákova myšlení. I pro výše 
uvedených sedm průřezových pojmů platí pravidlo 
postupného propracovávání a prohlubování analogické 
progrese vyjádřené v tabulce 2 pro oborové pojmy. 

 



Vnitřní koherence standardů 

Ročník Koncepty: Struktura hmoty, jaderné děje Koncepty: Růst a vývoj organismu 

K-2 Hmota existuje ve formě různých látek, které mají 
pozorovatelné odlišné vlastnosti. Různé vlastnosti látek je 
činí vhodnými pro různé účely. Tělesa mohou být tvořena 
z menších částí. 

Rodiče a potomci často projevují chování, které 
pomáhá potomkům přežít. 

3–5 Protože hmota je tvořena částicemi, které jsou příliš malé, a 
proto nepozorovatelné, hmota se vždy zachovává, i když to 
vypadá, že mizí. Měřením řady pozorovatelných vlastností 
můžeme určit různé materiály. 

Reprodukce je pro každý druh organismu klíčová. 
Organismy mají jedinečné a odlišné životní cykly. 

6–8 Skutečností, že hmota je tvořena atomy a molekulami, lze 
vysvětlit vlastnosti látek, různost materiálů a stavů hmoty, 
stavové změny a zachování hmoty. 

Zvířata se chovají způsobem, který vede k vyšší 
pravděpodobnosti reprodukce. Růst organismu je 
ovlivněn jak genetickými faktory, tak faktory 
prostředí. 

9–12 Modelem sub-atomové struktury a interakcí elektrických 
nábojů na atomové škále lze vysvětlit strukturu a interakce 
hmoty, včetně chemických reakcí a jaderných dějů. 
Pravidelnost a opakování v periodické tabulce odráží pravidla 
uspořádání vnějších elektronů atomu. Stabilní molekula má 
méně energie než stejný soubor oddělených atomů; 
abychom rozdělili molekulu, musíme dodat nejméně tuto 
energii. 

Růst a dělení buněk v organismech se děje 
mitózou a diferenciací na specifické typy buněk. 





Trend poslední dekády v EU 

Dokument Europe 2020 (2009): 

• Evropská unie se zásadním způsobem vložila 
do počátečního / všeobecného vzdělávání. 

• Kromě učení je pozornost i na tradiční instituci 
školy a na hodnocení výsledků 

• Silnější governance: monitorování, 
kvantitativní cíle 

Konvergence cílů/metod EU  a OECD? 

 
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická 

fakulta, Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání 



Rozdělení klíčových kompetencí (2006) 
v evropských dokumentech 

Základní KK Transversální/průřezové KK 

Komunikace v mateřském jazyce  
 

Učit se učit 
 

Komunikace v cizím jazyce  Interpersonální, interkulturní a sociální 
kompetence a kompetence občanské 

 

Matematická gramotnost a kompetence 
v oblasti přírodních věd a technologií  

 

Podnikatelské dovednosti 
 

Informační a komunikační technologie  Kulturní rozhled 

Oproti národním kurikulům stále důraz na nadpředmětové kompetence 



Změny trhu práce 



Projekt společenství 

Zdánlivě tři různé směry: 

 

• Kompetence 

• Gramotnosti 

• Přírodovědné vzdělávání 



Hledání teorie znalostí 



ČÍM VÍCE SE SMLUVÍ O „ZNALOSTNÍ 
SPOLEČNOSTI“, TÍM VÍC JE JASNÉ, ŽE SE 
NEDOKÁŽEME SHODNOUT, KTERÉ 
ZNALOSTI ŽÁCI VLASTNĚ POTŘEBUJÍ 





Šedesátá léta – zlatá éra 
kurikulárního hnutí 

 
„Šok ze Sputniku“ – 

souboj velmocí o 
vědeckotechnickou 
převahu – důraz na 
přírodovědné a 
technické vzdělávání 

Modernizace 
vyučování 

 



Osoby a obsazení 



Selhání reformy? 

 

• Na konci šedesátých let se začalo mluvit o 
tom, že kurikulární hnutí odumírá. 

 

• Na začátku sedmdesátých let byla Nová 
matematika mrtvá. (Schoenfeld, s. 257). 



Od sedmdesátých let: zásadní obrat v pojetí 
kurikulárního myšlení 

 

REKONCEPTUALIZACE kurikulárního 

bádání (postmoderní obrat v pedagogice) 

 

Kyvadlo mezi formálním a materiálním 

(„zbytečné vědomosti“) 

 

Zájem praktiků -- METODY 



Čestný neúspěch? 

• Reformy šedesátých let byly úspěšné v tom smyslu, že 
otřásly výukou přírodovědných předmětů. Vedly k dosud 
nevídanému dialogu mezi těmi, kdo se výukou přírodních 
věd zabývají. Připravily půdu pro reálné změny výuky 
přírodovědných předmětů ve škole.  

• Nakolik platí, že mnohá očekávání zůstala nenaplněna, pak 
je to částečně naivitou tehdejších reformátorů, kteří si 
neuvědomili, jak složitý a obtížný úkol si předsevzali; 
částečně nepochopením, jak kritickou roli má 
implementace, konkrétně diseminace, vzdělávání učitelů a 
monitorování, a podpora využitelná na úrovni třídy.“ 
 

Tamir, P. Curriculum Implementation Revisited. Journal of Curriculum Studies, 2004. sv. 36, č. 3, s. 
281–294. 

 



Nové krize – nové reformy 

• Osmdesátá léta: 

 

Hospodářské selhávání „Západu“ v konkurenci s 
pacifickou oblastí 

 

Mezinárodní výzkumy 



Některé milníky vývoje 

Není to takový blesk z čistého nebe.  

Při sledování zahraničního vývoje bylo možné tuto reakci 
očekávat. 

• 1983 – USA: A Nation at Risk 

• 1988 – Národní kurikulum  
pro Anglii a Wales 

• 2001: USA – No Child Left Behind 

• Německo – PISA 2000: šok 
Austrálie, Nový Zéland, Kanada… 

Decentralizace bez měření výsledků se neosvědčila. 

 



Posuny v teoretické reflexi kurikula 
Bernsteinovská teorie:  

• Klasifikace – různá míra pevnosti „hranic“  
(např. mezi předměty)  

• Rámování  - různá míra zapojení aktérů  
do volby obsahů v rámci volnějších  
nebo pevnějších hranic 

 

Sociální realismus  
(Karl Maton, Michael Young, Johan Muller…) 

 

• „Nová pedagogika“ může znevýhodňovat ty, kdo už jsou 
znevýhodněni  

• Respekt k tradičním disciplínám a jejich obsahům neznamená 
obhajobu aktuálního stavu školství a současné podoby výuky 

 

 
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická 

fakulta, Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání 



Sociální realismus 
Tři scénáře vývoje kurikula  

(Young a Muller, 2010) 

 

1. Hranice neprostupné  
(tradiční pojetí vycházející z elitního vzdělávání) 

 

2. Hranice nevýznamné (plně integrované kurikulum) 

 

3. Respekt k hranicím/diferencím v znalostech 
 předchází a umožňuje jejich překonávání 

 
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická 

fakulta, Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání 





Jak vybrat to základní - kritérium 
výběru? 

(srovnej zprostředkující vs. vstřícné pojetí) 

 

 

• Interní 

 

• Vyplývající z logiky 
oboru 

 

• Externí 

 

• Vnáší ho žák (svými 
zájmy) 

 

• Praxe (témata, 
projekty…) 



Dva krajní póly 

 

• Znalostní relativismus 

 

• Znalostní absolutismus 

 

 

(Nizozemský případ) 

Falešné dilema 

 

Fakta – KK 

 

Pojmová (konceptuální) 
struktura oboru 

 

 



RVP akcentoval: 

 

 

 

Mezipředmětové  

vztahy 

Co mohlo zůstal stranou 

 

Vnitropředmětové vztahy 

 

Hierarchie pojmů / analýza 
komplexity 

 

„Conceptual progression“ 

 

(Conceptual change) 



Příklad oborových pojmů v kurikulu 

• Americká Národní rada pro společenskovědní předměty nedávno 
představila koncept připravenosti pro studium, pracovní dráhu a 
občanství (3C – college, career, and citizenship) a navrhla příslušný 
kurikulární rámec společenských věd jako východisko pro kurikula 
jednotlivých států Unie (National Council for the Social Studies, 
2013).  
Rámec se zaměřuje pouze na pojmy, dovednosti a oborové nástroje. 
Neuvádí např. historická fakta. Zastřešujícím konceptem je 
badatelský oblouk (inquiry arc) propojující čtyři dimenze poučeného 
zkoumání v sociálních vědách: 
1. tvorba otázek a plánování bádání; 
2. používání oborových nástrojů a pojmů; 
3. shromažďování a hodnocení pramenů, vytváření hypotéz a 
užívání dokladů; 
4. sdělování a kritické posuzování závěrů, informované jednání. 
 



• Obecné schéma (metaoborové dovednosti) společné všem sociálním 
vědám však vyžaduje i oborová porozumění a dovednosti, které jsou v 3C 
zvlášť rozpracovány pro občanskou výchovu, ekonomii, zeměpis a dějepis. 
Doplněk základního rámce jej rozšiřuje o psychologii, sociologii a 
antropologii. Za hlavní oborové pojmy/nástroje pro historii jsou 
považovány (a) změna, kontinuita a kontext; (b) perspektivy; (c) historické 
prameny a doklady; (d) příčinná souvislost a argumentace (příloha 2). 

• Dokument tak klade hlavní důraz na progresi (vývojové kontinuum) 
oborového porozumění a příslušných dovedností. Absence obsahů je dána 
pravděpodobně především politickými důvody: po počáteční shodě obou 
hlavních politických stran na podpoře CCSS se situace změnila a část 
pravicových politiků začala celonárodní standardy označovat za projev 
rostoucího zasahování federální vlády do tradičních kompetencí 
jednotlivých států. Zdá se logické, že při špatných předchozích 
zkušenostech s dějepisem v této atmosféře tvůrci rámcového dokumentu 
specifikaci obsahů ponechali státům nebo školám. 
 



• Stále se objevuje tendence zredukovat učivo 
na základní předměty, které jsou testovány 

 

• Jak řešit vztah gramotnosti X předměty? 

 



Dva přístupy 

„Content area literacy“ 

Orientovaná na obsah 

 

Využití (obecných) 
čtenářských strategií  
pro zvládnutí obsahu 
předmětu. 

Lepší porozumění učivu. 

„Disciplinary literacy“ 

Orientovaná na proces 

 

Využití specifických 
postupů daného oboru při 
čtení relevantních textů. 

Jde o to naučit oborové 
myšlení (gramotnost – 
čtení a psaní – těsně 
souvisí s myšlením). 



Koncepce oborových gramotností 

Čtení oborových „textů“: specializované 
čtenářské dovednosti v matematice, 
dějepisu, chemii, hudební výchově… 

Pokročilá 

Počáteční 



Vracíme se do Česka 



Koncepce revize RVP 

• 5. dubna 2016 porada 
vedení MŠMT schválila 
zahájení revizi RVP. 
Revize vzdělávací oblasti 
ICT bude dokončena do 
31. 12. 2017. Revize ICT 
byla zahájena mezi 
prvními. Revizemi byl 
pověřen NÚV.  

 
Bohumil Kartous, vedoucí komunikace EDUin, řekl: „Je patrné, že návrh, který MŠMT připravuje, obsahuje řadu 

slibných, ale i sporných částí. Fakt, že příprava takového materiálu probíhá za zavřenými dveřmi úřadu a bez 
možnosti odborné veřejnosti přispět a eliminovat tak možné následné spory nad novým pojetím obsahu 

vzdělávání v ČR, poukazuje na chronickou nemoc úřadu a základní chybu v řízení systémových změn. Příkladem 
dobré praxe je Strategie digitálního vzdělávání, k níž měla během vzniku přístup odborná veřejnost. Snad 

alespoň nyní MŠMT diskusi otevře.“ 

http://www.nuv.cz/


Má dojít ke zrušení průřezových témat, standardizaci učiva pro jednotlivá 
období, zavedení periodického podpůrného (sumativního) hodnocení žáků či 

odlišné maturity pro gymnázia a střední odborné školy (Zdroj: EduIn). 

Zdeněk Slejška, ředitel EDUin a spoluautor studie Kdy a jak měnit kurikulum (2010): Jako problematické vidím, že z koncepce 
RVP vypadávají průřezová témata, jako je třeba osobnostně sociální výchova, mediální či enviromentální výchova. Klíčové 
kompetence se upravují a provazují s jednotlivými vzdělávacími oblastmi a spíš se jedná o gramotnosti. Určuje se standardizované 
učivo pro jednotlivé období, což koresponduje s proklamací MŠMT více svázat obsah vzdělávání. Pozitivní je, že v rámci 
středoškolského vzdělávání se má posílit všeobecný základ. Má dojít k celkové redukci počtu RVP pro střední školy a k větší 
provázanosti Národní soustavy kvalifikací s učivem. Celkově vnímám některé rozumné návrhy především v oblasti odborného 
vzdělávání, ale z hlediska všeobecného vzdělávání to není domyšlené. Chybí mi u materiálu odkazy na analýzy, ze kterých se 
vychází a které by prokazatelně vyhodnocovaly problémy se současným RVP. Z pohledu doporučení uvedených ve studii vidím jako 
nejproblémovější oblast komunikace, která jakékoliv změny musí provázet. 
Jana Straková, výzkumnice Ústavu pro výzkum a rozvoj vzdělávání při PedF UK: Ideově považuji návrh za smysluplný. Myslím, že 
se snaží řešit důležité problémy, které ve vzdělávacím systému máme. V tomto ohledu mi připadá velmi moderní. 
Souhlasím s tím, že je třeba se pokusit vymezit a konkretizovat minimální univerzální standard na úrovni povinného vzdělávání a 
trvat na tom, aby ho dosahovaly všechny školy. Je to důležitý krok směrem ke standardizaci povinného vzdělávání, kterou podle 
mého názoru potřebujeme. Konkretizace pomocí úloh s ukázkami žákovských výstupů a jejich hodnocení mi připadá správná a 
užitečná. Dovedu si představit, že oponenti budou argumentovat, že chceme zglajchšaltovat vzdělávání. Je možné, že to bude i 
reálně hrozit, bude-li rozsah standardu neúměrný, tomu je třeba zabránit. Pokusit se definovat rozumné minimum je ale podle 
mého názoru jediná cesta, jak čelit rostoucí diferenciaci systému. 
Co se týče středního vzdělávání, idea je opět více méně správná. Je třeba poskytnout všem studentům obecnější základ a zajistit 
větší prostupnost. Za nejspornější aspekt návrhu považuji koncept „profesní maturity“, kterému rozumím tak, že bude jiná 
maturita pro gymnázia a jiná pro SOŠ. 
Josef Valenta, Katedra pedagogiky FF UK a Katedra výchovné dramatiky DAMU: Je dobře, že zůstávají zachovány kompetence. 
Mělo by to zaručit i praktické vyústění vzdělání. Mimochodem, zdá se mi, že kompetence (ve vztahu k všeobecnému vzdělání) se 
v tomto pojetí blíží spíše tzv. gramotnostem ‒ to je ale poznámka na okraj. Vidím však zatím návrh v některých bodech též jako 
potenciálně problematický. Nelze kupříkladu odhadnout, jakou konkrétní podobu budou mít očekávané výstupy, tedy nakolik jde o 
snahu „glajchšaltovat“ obsah vzdělání (má se posílit normativní funkce dokumentu!). Návrh obsahuje velký akcent na hodnocení, 
ale není mi úplně jasné, proč. Průřezových témat je mi líto ‒ nicméně „tamtamy“ naznačují, že by se mohla stát součástí některých 
oborů. To může sice být výhoda, ale stejně tak i nevýhoda, pro „průřezy“ až „fatální“. Snažit se do národního kurikulárního 
dokumentu integrovat ukázky metod či aktivit a příklady žákovských prací mi připadá nelogické. Je pravděpodobné, že u části 
kantorů to bude „kanalizovat“ myšlení o výuce určitým jedním směrem. Tohle myšlení nicméně potřebuje býti spíše myšlením 
náležitě divergentním, tvořivým, pružným atd. Dokument na sebe podle všeho v některých pasážích bere roli návodu k výkonu 
učitelské profese. Znamená to tedy, že učitelé sami nejsou dostatečně kompetentní? Zase se ale jen mohu domnívat, co tam 
vlastně bude psáno. A to je i poslední poznámka: Bude k tomu veřejná diskuse? 
 



Co je třeba ponechat, a co změnit? 

• Proces tvorby kurikula 

 

 

• Místo povinné tvorby 
kurikula v každé škole 
dobrovolnost? 

  

• Cíle a obsahy kurikula 

 

 

• Integrace průřezových 
témat do předmětů? 

• Revize předmětů? 



Další hráči 

• Inormační systém InspIS ŠVP, který vytvořila Česká školní inspekce 
mimo jiné jako užitečnou pomůcku školám při tvorbě validních 
školních vzdělávacích programů (videoprezentace zde), již nyní 
reflektuje změny RVP ZV, které nabydou účinnosti k 1. 9. 2016 
(zrušení přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním 
postižením). 

• Všechny školy tak mají možnost v předstihu připravit úpravy svých 
školních vzdělávacích programů v souvislosti se zmíněnou revizí, 
která vyvolává potřebu především drobných úprav v učebním plánu 
na 1. stupni a dále změnu obsahu části Charakteristiky ŠVP 
popisující zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami a žáků nadaných nebo mimořádně nadaných (všechny 
změny RVP ZV jsou podrobněji popsány zde). Ve všech případech 
uživatele systém dostatečně navede. 
 

http://www.csicr.cz/cz/Prezentacni-video-InspIS-SVP
http://www.rvp.cz/pruvodce


A. Heargraves 

• Vzestup populistických politiků a 
extremistických hnutí, ať už s náboženskou, či 
nacionalistickou ideologií, vyžaduje, aby se 
řízení vzdělávání odklonilo od jednostranného 
zaměření na výkon k širšímu důrazu na 
identitu, angažovanost a celkovou pohodu 
(wellbeing). 

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická 
fakulta, Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání 



Nejvíce výuku ovlivňuje, co se testuje 

 

• Inspekční testování 

 

• CERMAT:  

 státní maturity a katalogy 

 přijímací zkoušky 



Dva hlavní pilíře reformy  (RVP),  
jak jim rozumím 

 

Primárním cílem 
vzdělávání jsou  
klíčové kompetence (KK), 
oborové výstupy jsou 
prostředkem k dosahování 
cílů, učivo je je (na úrovni 
ZV) nezávazné, škola si ho 
určuje sama 

 

Školy mají velkou 
autonomii, tvorba kurikula 
je dvojstupňová >> 

Každá škola si vytváří svůj 
vlastní ŠVP 

 



Účinky reformy na výuku? 



Třída bývá přirovnávána  
k „černé skřínce“ – nikdo moc 
neví, co se uvnitř děje 

Reformy z centra se zastaví před 
dveřmi třídy a dovnitř nevstoupí 





Hledání černé kočky  
v černé místnosti,  
kde ta kočka není 



Reforma – ŠVP na „Malé“ škole  

• ŠVP na naší škole je jeden z největších propadáků. Je 
to zoufalost, ke které nemělo dojít. Je to tristní, nad 
rámec povinností, sáhodlouhý školení navíc, pokud 
škola neměla peníze…“ 

• Dokument, kterej někde leží a nikdo nečte. Pouze když 
jsou nějaké změny, tak se opráší 

• Nefunkční materiál. Učitelé si vytvoří tematický plán 
na dvě stránky. Je to tak složitý a humpolácký, že s 
tím nikdo nepracuje.  



Reforma - kompetence 

• Pak přijde inspekce, a první po čem jde, je ŠVP. 
Přestože jsme pochválený, tak s ním nikdo 
nepracuje. 

• Učitelé k tomu mají negativní postoj od 
samého počátku.  

• To vůbec není jejich jazyk, to jsou prázdný 
pojmy: KK, PT 



  Malá Horská Výběrová Předměstská Pestrá 

Počet žáků velký nárůst mírný 

pokles 

kapacita 

naplněna 

velký nárůst mírný pokles 

Budování 

image 

vedení 

nemusí cíleně 

vytvářet, 

rodiče sami 

šíří dobrou 

pověst 

méně 

významné 

významné, 

dobrá pověst 

mezi prioritami 

vedení 

důvěra ve 

vlastní cíle 

mimořádně 

významné 

Klima ve 

sboru 

velmi dobré velmi dobré dobré, 

s dílčími 

problémy 

méně příznivé méně 

příznivé 

Postoj k 

reformě 

negativní selektivní, 

skeptický 

polarizovaný, 

převládalo 

formální 

vyhovění 

pečlivá snaha 

o vyhovění, 

vedoucí k 

vyčerpání 

vysoká 

deklarovaná 

podpora  



Dvoustupňový model tvorby kurikula 
jako nástroj reformy škol zklamal 

 

• Nový diskurz vede ke 
zmatení pedagogů 

 

• Může se změnit rétorika a 
dokonce i to, jak učitelé 
svou práci reflektují, ale 
obtížně se mění konkrétní 
interakční vzorce a praxe. 
 

• Kaščák, Žoldošová, (Eds.) 2007 s.12-13 

 

 

• „Současná česká 
kurikulární reforma stěží 
pozvedne kvalitu výuky, 
neboť její implementace 
vyústila  
v nezvladatelný 
formalismus.“ 
 

• Janík, Pedagogická orientace, 2013, roč. 23, č. 5, 
s. 634–663 



Paradox RVP 

• Byl součástí snahy  
o orientaci na výstupy 

• Záleží na kvalitě 
procesů a/nebo 
výsledků 

 

• Ale kontrolní činnost se 
zaměřila na vstupy, a to 
ještě velmi formálně 



Panuje shoda, že reforma neuspěla, 
méně už v tom proč 

 
„Hlavním problémem reformy  
je učitel.“ 

 
• Hlavní principy reformy jsou 

v pořádku, proto dosavadní kroky 
nemají být zpochybňovány 
(Straková, 2013), k chybám došlo 
ve stádiu implementace.  

• Problémy lze překonat, pokud se 
bude s učiteli správně 
komunikovat a vysvětlí se jim 
důvody potřebnosti změn, popř. 
pokud se do systému „nasype“ 
více zdrojů. 
 

 
• „Hlavním problémem reformy je 

reforma sama.“ 
. 
• Když se problémy projevily 

v implementační fázi, 
neznamená, že zde leží jejich 
příčina.  

• Chyby je nutno hledat již/také 
v koncepci reformy. (Štech, 2013)  
 



Další paradoxy 

 

• Současné reformy se zdůvodňují velkou 
rychlostí změn, ale teď se školy (cekem 
právem) brání změnám v ŠVP 

 

• Čím víc svobody má učitel,  
tím méně záruk má žák 



Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická 
fakulta, Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání 

Odkud přicházíme? Kdo jsme? 
Kam směřujeme?  

Co potřebujeme na cestu?  
Najdeme odpověď v kurikulu? 



 

 

 

dominik.dvorak@pedf.cuni.cz 



• https://blisty.cz/art/88944-kterak-jsem-delal-
revoluci-v-dejepise-a-jak-jsem-dostal-po-u-
cuni.html 





Národní kurikulum (NC)  
pro Anglii a Wales 

• U začátku obnoveného zájmu o projektování 
kurikula a mělo značný vliv i u nás.  

• Dílem pravicových politiků.  
• K první výraznější revizi kurikula došlo ještě za jejich vlády 

v první polovině devadesátých let minulého století zejména 
pod tlakem učitelů, kteří nebyli schopni zvládnout komplexní 
administrativu spojenou s původně zamýšleným pravidelným 
testováním všech předmětů. Bylo tedy rozhodnuto netestovat 
„ostatní“ předměty, a celkově snížit obsah kurikula. 



V letech 1997 až 2010 dlouhé období 
vlád levice. 

• T. Blair byl prototypem nové, pragmatické 
tváře levicové politiky, která ve vzdělávání 
politice kladla důraz na trivium (tzv. národními 
strategiemi pro gramotnosti). Na přelomu 
století tak došlo k dočasnému faktickému 
zrušení platnosti centrálního kurikula pro 
ostatní předměty včetně historie, čímž se měl 
školám vytvořit větší prostor pro rozvoj 
základních dovedností v mateřském jazyce a 
matematice.  



Nečekaný výsledek revize kurikula 

• Další zásadní revize NC byla očekávána na konci minulé dekády. Pro primární školu 
ji připravovala tzv. Roseova zpráva dokončená v roce 2009. Podle Guyvera (2011) 
se v anglických primárních školách dlouhodobě opět zvyšovala obliba integrace 
dějepisných témat s jinými předměty (jak odpovídá tamější didaktické tradici). 
Proto se uvažovalo o nahrazení dosavadní předmětové struktury širšími 
vzdělávacími oblastmi. Historie, jež vystupovala v NC u mladších žáků jako 
samostatný předmět, by se stala součástí humanitní, sociální environmentální 
vzdělávací oblasti (tedy učení o člověku, společnosti a prostředí).  

• Od roku 2010 však opět Spojenému království vládne středopravá, resp. pravicová 
(od roku 2015) vláda D. Camerona, která tyto připravené podněty odmítla, 
provedla vlastní revizi a upravené kurikulum pro primární školu tak vstoupilo 
v platnost až v roce 2014. Dějepis zůstal nadále ve druhém období samostatným 
předmětem. V této souvislosti je zajímavé, že školní inspekce se v poslední době 
zaměřuje na zjišťování chronologického porozumění žáků primární školy, všímá si 
(ne)přítomnosti časových os na stěnách učeben, a opakovaně připomíná, že dobré 
či výtečné procesy i výsledky učení podle ní jsou tam, kde je již na prvním stupni 
dějepis vyučován samostatně (Maddison, 2014). 
 



Příklad: Pojetí dějepisu 

• Po obsahové stránce je cílem dějepisného vzdělání, aby žák si 
kromě historických faktů osvojil jednak oborové výrazy 
(říše/impérium, civilizace, parlament, zemědělství).  

• Také aby porozuměl obecnějším oborovým pojmům 
(kontinuita a změna, příčina a důsledek, podobnost a 
rozdílnost…) a uměl je používat pro nalézání souvislostí, 
analýzu trendů či vytváření strukturovaných výpovědí včetně 
psaných příběhů a analýz.  

• Jde o cíle předmětu obecně, ne nutně splněné již v primární 
škole. 

 



Historická témata v druhém období primární školy (Key stage 2) 

 Před rokem 2014 Od roku 2014 

Doba římského, anglosaského a 

vikingského panování 

Proměny Británie od doby kamenné do doby železné 

Římská říše a její vliv na Británii 

Osídlení Británie Anglosasy a Skoty 

Zápas Vikingů a Anglosasů o anglické království do doby Eduarda 

Vyznavače 

Tudorovci Studium jednoho aspektu nebo tématu britské historie, jež 

rozšiřuje žákovskou znalost chronologie za rok 1066 Jedno ze dvou témat: buď viktoriánské 

období, anebo Británie po roce 1930 

Evropská historie – starověké Řecko První civilizace a jejich úspěchy – přehled, kde a kdy se objevují 

první civilizace, a hloubkové studium jedné z následujících: 

starověký Sumer, údolí Indu, starověký Egypt, čínská 

dynastie Šang 

Starověké Řecko – studium řeckého života, civilizačních 

úspěchů, vlivu na západní svět 

Mimoevropská společnost, která kontrastuje s britskou historií – 

poznávání jedné z následujících: raná islámská civilizace, 

včetně studia Bagdádu kolem roku 900; mayská civilizace 

kolem roku 900; Benin (západní Afrika) cca 900–1300 n. l. 

Jedna velká mimoevropská civilizace. 

Téma z lokální historie – jak se měnil 

z dlouhodobého hlediska určitý 

aspekt života lidí 

Studium lokální historie 



Srovnání učiva před revizí a po ní 

• Kurikulum je o něco málo podrobnější s cílem 
poskytnout žákům systematičtější 
chronologický přehled. Kromě závazně 
stanovených období jsou historická fakta vždy 
uvedena jako příklady, nezávazné náměty. 
Například pro téma Proměny Británie od doby kamenné do doby železné je 
uveden tento možný obsah:  
– pozdně neolitičtí lovci a sběrači a první zemědělci, např. Skara Brae; 
– náboženství, technologie a cestování v době bronzové, např. 
Stonehenge; 
– hradiště doby železné: kmenová království, zemědělství, řemesla a 
kultura. 

 



• Je nutné zdůraznit, že v anglickém kurikulu vždy 
byla a zůstala zdůrazněna procesuální stránka 
učení a rozvoj příslušných badatelských 
dovedností. Již původní koncepce NC na počátku 
devadesátých let minulého století předpokládala, 
že na konci klíčových období budou žáci testováni 
i z dějepisu, avšak nikoli ze znalosti historických 
faktů, ale právě z příslušných oborových 
dovedností. Pro to se jeví klíčová právě rovnováha 
mezi přehledem a hlubším poznáním vybraných 
témat.  
 



• Tento přístup se snaží na jedné straně 
„rozvinout chronologicky ukotvené poznání 
minulosti“ zakládající „jasné příběhy (narativy) 
jak v rámci studovaných období, tak i napříč 
nimi“ (Department for Education, 2013); a 
současně vytvářet prostor pro poznávání 
metod historického bádání a rozvoj 
příslušných porozumění. 

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická 
fakulta, Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání 



Odlišný přístup v jiných částech 
(devoluce) 

• Skotsko (2004) 
• successful learners  

= škola  vzdělávání  
 

• confident individuals  
= osobní život 
 

• responsible citizens  
= občanský život 
 

• effective contributors  
= pracovní život 
 

• http://gov.wales/topics/e
ducationandskills/schools
home/curriculum-for-
wales-curriculum-for-
life/?lang=en 

 



Pro srovnání: Skotsko  
– Kurikulum pro excelenci (CfE) 

• 2004 – úvodní dokument 
• . V letech 2007 a 2008 byly pracovními 

skupinami pro jednotlivé vzdělávací oblasti 
vytvářeny pracovní verze výstupů (outcomes) 
a zkušeností (experiences) tvořící hlavní 
směrnice pro obsah a realizaci výuky. Do 
připomínkového řízení pracovních verzí se 
zapojila pedagogická veřejnost, rodiče, 
výzkumníci z univerzit apod. Po analýze a 
zapracování připomínek byly v roce 2009 
zveřejněny finální verze výstupů a zkušeností, 
které se staly součástí nového kurikula 
(Scottish Executive, 2006a; Ježková et al., 
2010, s. 109). Od školního roku 2010-2011 
začaly (na principu dobrovolnosti) skotské 
školy vzdělávat podle CfE.  



• Studie implementace CfE na 
školách (sedm set učitelů 
primárních a sekundárních 
škol):  

• Většina z dotázaných učitelů 
považuje CfE za srozumitelné, 
souhlasí jeho s celkovou 
filozofií a interdisciplinárním 
pojetím výuky.  

• Jen menšina z dotázaných 
učitelů souhlasila s výrokem, 
že CfE mělo zásadní vliv na 
zkvalitnění vzdělávacího 
systému.  

(Priestley & Minty; 2012). 
 

• Překvapivé je, že ani ve 
Skotsku nemají pořádné 
výzkumy, které by vyhodnotily 
průběh a výsledky reformy. 



• CfE se stále těší podpoře všech politických stran zasedajících ve 
Skotském parlamentu 

• V oblasti vzdělávání Skotská národní strana přiznala v průběhu roku 
2015 závažné problémy projevující se mimo jiné poklesem úrovně 
základních dovedností žáků (čtení, psaní, matematika). Přetrvávají 
značné rozdíly mezi nejlepšími a nejhoršími žáky a školami. Tento 
trend potvrdily posléze i výsledky šetření PISA 2015. Skotští žáci 
dosáhli ve všech třech hlavních oblastech sledovaných šetřením 
PISA nejhorších výsledků od počátku šetření v roce 2000. Zatímco 
dříve Skotsko bylo ve všech oblastech lepší než Anglie a nad 
mezinárodním průměrem, nyní je jen v pásmu mezinárodního 
průměru a ve všech třech oblastech si skotští žáci stojí celkově hůře 
než angličtí (avšak skotští slabí žáci jsou na tom v průměru lépe než 
neprospívající mladí Angličané). Při tom testovaní žáci byli v celé 
sekundární škole od svých deseti let oficiálně vzděláváni podle CfE 
(a primární školy koncepci reformy přijaly vesměs již dříve) 


