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Úvod 

Projekt „CIVIS – Zaostřeno na občanské a sociální kompetence“ usiluje o rozvoj klíčových kompetencí 

relevantních pro sociálně a environmentálně odpovědné chování žáků (dále jen „kompetencí“). Jeho 

součástí má být i zpracování analýzy, která shrne výsledky souvisejících výzkumů, identifikuje 

výzkumně nedostatečně pokrytá témata a formuluje související doporučení pro partnery projektu. 

Předkládaná studie se skládá ze tří částí. V první bude analyzována problematika kompetencí. 

Protože projekt se svým zaměřením pohybuje na průniku několika oborových diskursů, budeme 

nejprve charakterizovat vymezení a probíhající diskuse v každém z nich. Specificky se analýza zaměří 

na postavení kompetencí v rámcových vzdělávacích programech (RVP), diskursu environmentální 

výchovy, vzdělávání pro udržitelný rozvoj a globálního rozvojového vzdělávání.  

Ve druhé části budou charakterizovány vlastnosti i výsledky domácích výzkumných prací relevantních 

pro oblast kompetencí k sociálně a environmentálně odpovědnému chování. Výzkum bude vycházet 

především z rešerší akademických publikací registrovaných v odborných databázích, s doplněním 

informací o šedé literatuře tam, kde o ní byly dostupné informace. 

Ve třetí části se studie zaměří na analýzu jednotlivých metodických přístupů vybraných k realizaci 

a experimentálnímu ověřování. V rámci studie charakterizujeme stav výzkumu a poznání pro každou 

z nich, upozorníme na případná rizika související s jejich implementací a doporučíme východiska pro 

jejich evaluaci. 

Smyslem analýzy je vytvořit podklad pro další práci didaktické platformy, komunit praxe i dalších 

aktivit v rámci projektu CIVIS. Součástí každé části je proto doporučení pro práci didaktické platformy. 

Analýza má současně pouze informační a doporučující charakter. 

 

Metodologie analýzy 
Analýza jako celek odpovídá na tyto základní otázky: 

 Jak lze na základě realizovaných šetření hodnotit sociální a environmentální kompetence 

žáků základních a středních škol, v jakých oblastech dosud chybí relevantní informace a jaké 

zásady pro metodologické uchopení budoucích souvisejících průzkumů této oblasti by bylo 

možné doporučit; 

 Jak jsou v českých školách rozšířeny metodické přístupy relevantní pro cíle projektu a které 

z nich by bylo vhodné v českém školství podpořit. 
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Pro jejich zodpovězení analýza vychází z rešerše relevantních odborných zdrojů. Specificky byly 

využity následující zdroje: 

 Akademické databáze dostupné v rámci systému IS MUNI, tj. např. PROQUEST, ERIC, EBSCO, 

se specifickým zaměřením na klíčové časopisy oboru jako je Environmental Education 

Research, The Journal of Environmental Education, Journal o Cleaner Production, atd.; 

 Vybrané relevantní open-access zdroje, jako je časopis Envigogika, vyhledávač Google 

Scholar, sociální síť ResearchGate; 

 Bibliografická evidence domácích výsledků vědy IS RIV; 

 Soukromé archívy informačních zdrojů členů autorského týmu (Mendeley) a dalších členů 

didaktické platformy. 

Pro první část analýzy byly hledány práce se vztahem k pojmům „kompetence“ a „vzdělání pro 

udržitelný rozvoj“, „environmentální výchova“, „globální výchova“, „globální rozvojové vzdělávání“ 

v českém a anglickém jazyce. 

Pro druhou část analýzy byly hledány studie k tématům „environmentální výchova“ (resp. 

„environmental education“), vzdělávání pro udržitelný rozvoj“ („education for sustainable 

development“), „globální rozvojové vzdělávání“ („global development education“, „global education“ 

a „development education“) v českém a anglickém jazyce s omezením na domácí autory. Z výsledků 

byly vyřazeny práce, které se problematikou zabývaly pouze okrajově. Pro excerpci byly dále 

zpracovány pouze články v recenzovaných časopisech, monografie a kapitoly v monografiích 

(v systému RIV typ J, B a C)1. Stav analýzy odpovídá výsledkům v IS RIV k 13.1.2017. 

Ve třetí části byly vyhledávány studie v českém i anglickém jazyce k tématům „místně zakotvené 

učení“, „badatelsky orientovaná výuka“, „Storyline“ a „Active Citizens“, odpovídající metodikám, 

které mají být v rámci projektu CIVIS ověřeny.  

Zpracovaná studie nemá vyčerpávající charakter. Jejím cílem bylo postihnout převládající trendy, 

nikoliv zachytit všechny existující zdroje. 

  

                                                           
1
 Do analýzy tak nebyly zařazeny například příspěvky v konferenčích sbornících. Rozhodnutí reflektuje 

skutečnost, že většina výzkumů bývá zpravidla současně prezentována na konferenci i v časopisecké studii.  
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Kompetence k sociálně a environmentálně odpovědnému chování 

Pojem kompetence a jejich postavení v českém vzdělávacím kontextu 

Přestože pojem „kompetence“ není v zahraničním ani v českém prostředí novým, jeho uplatnění 

v pedagogickém prostředí přináší specifické problémy. V první části proto pojem definujeme 

a charakterizujeme jeho místo v domácích kurikulárních dokumentech.  

Podle Rieckmana et al. (2015, p. 129) jsou kompetence „individuální dispozice k sebeorganizaci, které 

zahrnují kognitivní, afektivní, konativní…a motivační prvky.“ Obdobně Wiek et al. (2011) chápou 

kompetence jako „funkčně provázaný komplex znalostí, dovedností a postojů umožňujících úspěšné 

zvládnutí úkolu a řešení problému.“ Pojem „kompetencí“ je tedy třeba chápat jako jiný pohled na 

tradiční dělení cílů na znalosti (vědomosti), dovednosti a postoje, protože tyto složky jsou zde 

vnímány jako vzájemně propojené komplexy orientované na určitou činnost či obecné vzorce 

chování.  

V zahraniční literatuře nicméně není tento pojem používán jednotně, přičemž v rozdílech hraje často 

roli region autora. Ve stejném významu jako „kompetence“ jsou tak v některých pracích používány 

pojmy jako „dovednosti“, „gramotnosti“, „schopnosti“, „atributy“ či „vzdělávací výstupy“. Všechny 

tyto termíny odkazují podle Rieckmana et al. (2014) na schopnost porozumět určitému fenoménu 

a jednat ve specifickém kontextu2.  

Kompetence přitom mohou být specifické, tj. vztažené ke konkrétní činnosti (např. kompetence 

k řízení automobilu3), nebo obecné (generic), tj. vztažené k nespecifickým, ale žádoucím vzorcům 

chování (např. zapojení do demokratické společnosti). Pro tyto obecné kompetence se někdy používá 

pojem „klíčové kompetence“.  

Pojem „klíčové kompetence“ se objevuje v různých zahraničních dokumentech. OECD (2005) 

vymezuje tři základní kategorie kompetencí (interaktivní využívání nástrojů, interakce 

v heterogenních skupinách a autonomní jednání), které dále upřesňuje (např. schopnost řešit 

konflikty, schopnost spolupracovat) až na konkrétní úroveň (schopnost prezentovat nápady 

a naslouchat nápadům ostatních lidí).  

                                                           
2
 Rieckman et al. (2014) nicméně upozorňují na rozdíly v akcentu „gramotností“ na porozumění a „kompetencí“ 

či dovedností na zvládání určitých situací. Vztahy mezi „gramotnostmi“ a „kompetencemi“ v českém 
pedagogickém diskursu analyzuje Valenta (2015a, b). Podle jeho názorů jsou oba tyto pojmy v českém diskursu 
chápány jak záměnně, tak hierarchicky, přičemž pro některé autory jsou kompetence součástí gramotností a 
pro jiné naopak.  Ve vztahu k sociálním a osobnostním kompetencím, které jsou určitým ohniskem projektu 
CIVIS, jsou podle něj zejména „sociální gramotnosti“. Valenta v závěru navrhuje „definovat gramotnosti 
prostřednictvím definic kompetencí“ a dále u sociální gramotnosti specifikovat „gramotnostní dovednosti“, 
které chápe jako „části kompetencí“. Je zřejmé, že i v českém diskursu jsou oba pojmy obtížně rozlišitelné a o 
jejich vzájemném vztahu neexistuje jasný konsensus.   
3
 Někteří autoři chápou „kompetence“ v úzkém slova smyslu jako výstup profesního tréninku.  
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V rámci Rady Evropy byla přijatý tzv. Evropský referenční rámec vymezující osm základních 

kompetencí: 

 Komunikace v mateřském jazyce; 

 Komunikace v zahraničních jazycích; 

 Matematická kompetence a základní kompetence ve vědě a technologiích; 

 Digitální kompetence; 

 Učení se učit; 

 Sociální a občanské kompetence; 

 Smysl pro iniciativu a podnikatelství; 

 Kulturní povědomí a vyjádření (European Communities, 2007). 

Tyto kompetence byly pak doporučeny členským zemím k rozvíjení na všech úrovních vzdělávání.   

Diskurs českého školství pracuje s pojmem klíčové kompetence analogicky, jako Rada Evropy. Klíčové 

kompetence chápe v širokém slova smyslu jako komplexy znalostí, dovedností a postojů směřující 

k žádoucímu, ale nespecifickému chování. Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání (Jeřábek & Tupý, 2016, p. 10): 

 

„Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot 

důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Jejich výběr a pojetí vychází 

z hodnot obecně přijímaných ve společnosti a z obecně sdílených představ o tom, které kompetence 

jedince přispívají k jeho vzdělávání, spokojenému a úspěšnému životu a k posilování funkcí občanské 

společnosti.“ 

 

Analogicky, podle Hučínové et al. (2007): 

 

„Mít kompetenci znamená, že člověk (žák) je vybaven celým složitým souborem vědomostí, 

dovedností a postojů, ve kterém je vše propojeno tak výhodně, že díky tomu člověk může úspěšně 

zvládnout úkoly a situace, do kterých se dostává ve studiu, v práci, v osobním životě. Mít určitou 

kompetenci znamená, že se dokážeme v určité přirozené situaci přiměřeně orientovat, provádět 

vhodné činnosti, zaujmout přínosný postoj.“ (s. 7)   
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Vymezení těchto obecných či klíčových kompetencí je do určité míry arbitrární proces. RVP pro 

základní vzdělávání pracuje s šesti základními klíčovými kompetencemi4, tj.  

 Kompetence k učení 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské a  

 Kompetence pracovní. 

Každá z klíčových kompetencí je pak v textu dále rozpracována do dalších úrovní, které odkazují na 

specifické znalosti, dovednosti či postoje. Ve vztahu k projektu CIVIS lze říci, že nejvýrazněji se cílů 

projektu dotýká oblast kompetencí občanských, oblast kompetencí k řešení problémů a oblast 

kompetencí komunikativních. Klíčové kompetence jsou navíc v dokumentu charakterizovány jako 

vzájemně provázané, proces jejich utváření jako dlouhodobý a neuzavřený ani na konci studia 

(Jeřábek & Tupý, 2016, p. 10). Ve vztahu k cílům projektu i metodikám, které v něm mají být 

ověřovány, lze upozornit především na následující dílčí specifikace kompetencí: 

 Kompetence k učení 

o vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace 

je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě; 

o samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje 

a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti. 

 Kompetence komunikativní 

o využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných 

k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi. 

 Kompetence k řešení problémů 

o vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí 

problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob 

řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností. 

                                                           
4
 Kulich (2017) zde v diskusi vyjadřuje názor, že jde spíše o oblasti kompetencí, než jednotlivé kompetence a 

jako jednotlivé kompetence chápe až následné vymezení specifických znalostí, dovedností a postojů. Pro tuto, 
jakkoliv inspirativní interpretaci, ale chybí opora v dokumentech publikovaných NÚV. Např. Hučínová et al. 
(2007) vysvětlují koncept kompetencí na příkladě komunikativní kompetence, která je podle nich složena 
z konkrétních znalostí, dovedností a postojů (s. 7-8). Analogicky mluví o „rozbalování“ kompetence občanské na 
znalosti, dovednost a postoje, kde jako příklad uvádí postupnou konkretizaci od „žák respektuje přesvědčení 
druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí“ po konkrétní výstupy, 
jako je např. „posuzuje a hodnotí jevy, procesy, události a problémy ve svém okolí z různých úhlů pohledu“ 
(s.9).  Celkově jde říct, že terminologie RVP je poměrně složitá. 
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 Kompetence sociální a personální 

o účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel 

práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně 

ovlivňuje kvalitu společné práce. 

 Kompetence občanské 

o respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit 

se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost 

postavit se proti fyzickému i psychickému násilí; 

o respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje 

pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se 

zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit; 

o chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje 

požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany 

zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti. 

 Kompetence pracovní 

o přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, 

hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i 

zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských 

hodnot; 

o používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená 

pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní 

podmínky. 

Prezentovaný „kompetenční přístup“ sice představuje oficiální směr českého školství, nelze ale říct, 

že by byl akceptován celou domácí pedagogickou komunitou. Štech (2007) mluví o kompetencích 

jako o „mlhavém“ pojmu pocházejícím ze sféry profesního vzdělávání, nejasně propojujícím teorii 

s praxí. Kompetenční přístup podle něj přichází do školství pod vlivem tlaku komerčního prostředí, 

jeho hlavním smyslem je pak proměnit školství z prostředí předávajícího osvědčené, nadčasové 

znalosti a kulturu na prostředí připravují jedince pro uplatnění na trhu práce5.  

Celkově lze shrnout, že domácí pedagogický diskurs chápe kompetence jako komplexy znalostí, 

dovedností a postojů a jejich obsah dále upřesňuje rozkladem na cílovou znalost (porozumění), 

postoj, přesvědčení, hodnotu, dovednost či chování. Důležitým rysem je i dlouhodobost v chápání 

                                                           
5
 Srv. odůvodnění kompetencí z Evropského referenčního rámce, které je do značné míry rámováno zájmem 

adaptace Evropské Unie na globalizovanou ekonomiku (European Communities, 2007) nebo analogické 
odůvodnění významu klíčových kompetencí podle OECD (2005). 
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kompetencí, ke kterým dílčí výuka má směřovat, ale jejichž plné zvládnutí přesahuje rámec školní 

docházky.  

Kromě ucelených sad „klíčových kompetencí“ existuje ale i řada dalších dokumentů, vymezujících 

kompetence vztažené ke specifickým výchovně vzdělávacím ideálům. Ve vztahu k diskutovaným 

„kompetencím k sociálně a environmentálně odpovědnému chování“ jde zejména o kompetence, 

které vznikly v diskursu environmentální výchovy, globálního rozvojového vzdělávání a vzdělávání pro 

udržitelný rozvoj. V kontextu domácího pedagogického diskursu bychom tyto kompetence mohli 

chápat jako „oborové kompetence“6. Janík (cit. 2016) tyto kompetence chápe jako protiváhu 

k obecným kompetencím a současně jako „předpoklad a prostředek k dosahování obecných 

kompetencí“. Oborové kompetence se podle něj následně operacionalizují (tj. převádějí do 

ověřitelné podoby), aby mohly být hodnoceny. Mohou být také dále rozváděny do jednotlivých 

dimenzí (např. dimenze jednání, dimenze obsahu).  

Chápání průřezových témat či specificky environmentální výchovy a globálního rozvojového 

vzdělávání jako oborových didaktik ale není v domácím diskursu příliš akceptované7 a je otázka, zda 

například kompetence pro udržitelný rozvoj nepředstavují spíše alternativu klíčových kompetencí, 

než jejich oborovou protiváhu. Postavení těchto sad kompetencí tedy není v českém pedagogickém 

diskursu vyjasněné, což může vést k řadě praktických komplikací při jejich komunikaci v domácí 

pedagogické komunitě. Situaci dále komplikuje nejasný vztah mezi klíčovými kompetencemi, cíli 

vzdělávání a průřezovými tématy v samotném RVP. Celkově lze shrnout, že vztah klíčových 

kompetencí vymezených RVP a diskursů environmentální výchovy, vzdělávání pro udržitelný rozvoj 

a globálního rozvojového vzdělávání není příliš jasný a ilustruje roztříštěnost domácího 

pedagogického diskursu do několika ne zcela navzájem provázaných oblastí. 

Kompetence v kontextu environmentální výchovy 

V diskursu environmentální výchovy (EV) jsou cíle tradičně odvozovány od normativních dokumentů, 

jako je Tbiliská deklarace (1977). V té jsou formulovány obecné cíle EV, na které se v prvním období 

volně navazovalo výčty relevantních tematických okruhů. V průběhu dalších let byly tyto obecné cíle 

zejména v severoamerickém prostředí značně propracovány a podrobeny empirické reflexi. 

Východiskem se stal koncept odpovědného environmentálního chování, chápaný jako nejobecnější cíl 

EV (Hungerford & Volk, 1990). Diskurs EV tak mohl začít čerpat i ze souvisejících sociologických 

a psychologických výzkumů. Výstupem bylo několik modelů proenvironmentálního chování, které 

                                                           
6
 Kulich (2017) zde ale oprávněně upozorňuje na problematičnost takového pojetí a namítá, že stejně tak by 

bylo možné tyto kompetence chápat jako obecné. 
7
 Někdy se mluví o tzv. didaktice průřezových témat. Jindy je např. environmentální výchova zařazována pod 

didaktiku přírodních věd, což neodpovídá jejímu průřezovému vymezení. 
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ovlivnily i proces vymezování cílů EV (např. Hungerford & Volk, 1990). Určitým standardem se stalo 

odkazování na cílové úrovně (goal levels) definované Hungerfordem, Peytonem a Wilkem (1980), 

předpokládající určitou kategorizaci obecnějších a specifických cílů8. Obdobný přístup se pak objevil 

i ve standardech Severoamerické asociace environmentální výchovy, které ovlivnily uchopení 

environmentálního kurikula i v dalších zemích (North American Association for Environmental 

Education, 2000).  

Celkově lze říct, že „obecné cíle (resp. cílové úrovně)“ environmentální výchovy v určitých aspektech 

připomínají později používané kompetence, přestože s tímto pojmem explicitně nepracují. Klíčový 

důraz ale je tradičně kladen na specifičtější cíle zařazené do jednotlivých kategorií. Ty se stávají 

východisky pro navazující výzkumy i pro uchopení programů v praxi EV.  

Analogickým modelem pro seskupování dílčích cílů do širších kategorií je i snaha o vymezení 

environmentální gramotnosti. V jednom z posledních vymezení vyšli Holweg et al. (2011)9 z modelu 

odpovědného environmentálního chování jako obecného cíle EV a vymezili čtyři základní oblasti 

environmentální gramotnosti, tj. znalosti, dispozice, kompetence a chování. Pojem „kompetence“ je 

zde chápán v podstatě jako synonymum k pojmu „dovednosti“, zatímco „dispozicemi“ jsou zde 

míněny především postoje, přesvědčení, motivace, odhodlání k jednání. 

Pojem kompetencí se v diskursu EV objevuje ve druhé polovině 90. let v práci Jensen a Schnack 

(1997). Oba autoři přišli s kritikou dosavadního behaviorálně orientovaného přístupu a navrhli do té 

doby dominantní hlavní cíl „odpovědné environmentální chování“ nahradit konceptem „akčních 

kompetencí“, vyjadřujících potenciál studentů jednat. Akční kompetence měly v jejich pojetí čtyři 

hlavní komponenty, tj.  

 znalost / vhled,  

 závazek,  

 vizi a  

 akční zkušenosti. 

Akční kompetence představují určitý komplexní, výchovně vzdělávací ideál a jako takové nemohou 

být operacionalizovány a přímo hodnoceny. Podle Almerse (2013) ale mohou být zkoumány dílčí 

aspekty akčních kompetencí, jako jsou znalosti o důsledcích a příčinách problémů, odhodlání 

a odvaha jednat; schopnost formulovat vizi; řešení problému atd. 

                                                           
8
 Šlo o úroveň porozumění ekologickým základům, porozumění environmentálním problémům a konfliktům, 

dovednostem a znalostem pro zkoumání environmentálních konfliktů a úroveň akčních dovedností. 
9
 V českém prostředí v. Daniš (2013) 
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Koncept „akčních kompetencí“ byl následně rozpracován dalšími autory. Breiting a Mogensen (1999) 

jej považovali za charakteristický pro inovativní přístup v environmentální výchově a alternativu 

k jejímu (převážně americkému) behaviorálnímu mainstreamu. Akčními kompetencemi pro ně byly 

především kompetence k analýze a řešení environmentálních konfliktů.  

V dalších pracích se akční kompetence spojují především s kompetencí žáků participovat na řešení 

environmentálních problémů a konfliktů, zapojením se do diskusí probíhajících v dané komunitě, 

formováním přesvědčení o schopnosti řešit problémy (empowerment) (Silo, 2013; Almers, 2013). 

V podobném, ale užším smyslu byl chápán i ve studii Činčera a Krajhanzl (2013), která zkoumala akční 

kompetence jako znalosti a dovednosti žáků potřebné ke snižování ekologické stopy v oblasti 

spotřeby vody a energie v domácnosti. 

„Kompetenční přístup“ ale nebyl v diskursu EV všeobecně přijat a lze v tomto ohledu mluvit o určitém 

(jakkoliv podnětném) rozdělení odborné komunity do dvou paradigmaticky odlišných přístupů. 

V současné době se zdá, že se důraz na kompetenční přístup spojil spíše s diskursem vzdělávání pro 

udržitelný rozvoj (VUR), zatímco autoři setrvávající v diskursu EV pracují spíše s hierarchií obecných 

a specifických cílů. „Kompetenční přístup“ pak často zdůrazňuje důležitost procesu a kvality učení, 

mezí jejíž znaky řadí i důraz na participační, emancipační přístup k učení. Opačný přístup zdůrazňuje 

důležitost dosažení specifických cílů jako nástroje ke změně chování a v důsledku k ochraně životního 

prostředí a usiluje o přesnost a expertní promyšlenost realizovaných programů (Almers, 2013). Mezi 

oběma přístupy současně neexistuje zcela ostrá hranice, v důsledku čehož je možné mluvit 

o smíšeném přístupu, kombinujícím v praxi oba modely (Wals et al., 2008).  

Vývoj v České republice do určité míry kopíroval vývoj v zahraničí. Pro původní vymezení 

environmentální výchovy byly typické obecně vymezené cíle sestavené pod vlivem mezinárodních 

dokumentů a dále přehled témat s předpokládaným vztahem k deklarovaným cílům. Toto pojetí se 

dostalo i do Průřezového tématu Environmentální výchova v rámcových vzdělávacích programech (PT 

EV RVP).  Doporučené očekávané výstupy k PT EV RVP (DOV) sestavené pod záštitou Výzkumného 

ústavu pedagogického pak představovaly pokus o přemostění směrem k severoamerické tradici 

(Pastorová et al., 2011). Východiskem se zde stal koncept odpovědného environmentálního chování, 

klíčová témata DOV (Senzitivita, Ekologické zákonitosti, Výzkumné dovednosti, Problémy a konflikty 

a Akční strategie) odpovídala obecným cílům environmentální výchovy, příklady doporučených 

výstupů pak specifickým cílům použitelným pro jednotlivé výukové jednotky (resp. programy).  

DOV současně otevíraly prostor pro alternativnější interpretaci EV korespondující s „akčně 

kompetenčním“ přístupem prosazovaným v té době dánskými či skandinávskými autory. Klíčové 

téma „Akční strategie“ volně korespondovalo s konceptem „akčních kompetencí“ Jensena a Schnack, 
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současně předpokládalo spojení znalostí a dovedností. Takové spojení se objevilo i u dalších klíčových 

témat. Postoje a hodnoty byly ale po vzoru standardů NAAEE částečně potlačeny, resp. získaly 

prostor v samostatném klíčovém tématu „Senzitivita“ a dále byly zařazeny mezi propojující témata. 

Na DOV pak dále navázal dokument Cíle a indikátory pro EVVO v České republice (dále CaI), 

publikovaný pod Ministerstvem životního prostředí v roce 2011 (Broukalová et al., 2012) a zahrnutý 

v roce 2016 do Státního programu EVVO. CaI vznikl v širší pracovní skupině v určité kritické reflexi 

DOV. CaI ponechává základní orientaci cílů EV na odpovědné environmentální chování, obecné cíle 

ale označuje jako „oblasti kompetencí pro environmentálně odpovědné jednání“, ke kterým jsou dále 

definovány „rámcové cíle“. Oblastmi kompetencí v CaI jsou  

 Vztah k přírodě 

 Vztah k místu 

 Ekologické děje a zákonitosti  

 Environmentální problémy a konflikty  

 Připravenost jednat ve prospěch ŽP 

 

V terminologii jsou tedy„oblasti kompetencí“ vymezeny jako souhrn kognitivních, afektivních 

a konativních cílů. Jednotlivé oblasti kompetencí také odkazují na určitou „sebeorganizaci“, 

tj. environmentálně odpovědné chování.10  

Lze říct, že DOV i CaI korespondují s diskursem EV. Klíčová témata DOV i oblasti kompetencí CaI 

korespondují s obecnými cíli EV, jak se objevují v relevantní literatuře a umožňují tak čerpat 

z existujících poznatků o metodických principech přípravy úspěšných programů i evaluačních metod. 

Propojování praxe s relevantní literaturou na ose program-specifické cíle-obecné cíle-ověřené 

metodické postupy (strategie)-evaluační postupy11 u nás v současné době představuje základní 

východisko pro analýzu a evaluaci programů, které našly vyústění v řadě studií. 

                                                           
10

 Dokument odráží složitost terminologické diskuse a v určitých ohledech koresponduje s „kompetenčním“ i 
tradičnějším přístupem k vymezení cílů. CaI tak na jedné straně vymezuje „oblasti kompetencí“, ty ale 
neobsahují kompetence, ale „rámcové cíle“. Je otázka, zda „oblasti kompetencí“ nechápat spíše jako jednotlivé 
kompetence (např. Připravenost jednat ve prospěch životního prostředí), jiné oblasti (např. Ekologické děje a 
zákonitosti) zase spíše než kompetence svojí dikcí i vymezením připomínají „obecné cíle“ Hungerford, Peyton a 
Wilke (1980). 
11

 Pro ilustraci rozvedeme na konkrétním příkladu. Určitý program chce posílit vztah žáků k vodním 
bezobratlým. Tento specifický cíl koresponduje s obecnějším cílem, označovaným v DOV jako senzitivita, či v CaI 
jako „vztah k přírodě“. Pro analýzu programu můžeme porovnat výchovně-vzdělávací strategie, které jsou 
v něm použity (např. čtení si o vodních organizmech a ukazování obrázků) se strategiemi, které jsou na základě 
empirických výzkumů považovány za účinné pro rozvíjení obecného cíle (tj. zejména dlouhodobost, důraz na 
přímý kontakt s přírodou, pozitivní rámování, význam utvářený reflexí, modelový vzor referenční osoby). Na 
základě tohoto porovnání pak můžeme doporučit změny v programu. Pro ověření pak můžeme použít metody 
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Celkově můžeme shrnout, že mezinárodní diskurs EV je v otázce kompetencí nejednotný a rozdělený 

na skupiny, které tento koncept přijaly a jiné, které k němu zachovávají opatrnější přístup12. Model 

akčních kompetencí bezesporu přinesl do oboru důležitý impulz, jakkoliv jeho kritika starších přístupů 

nebyla vždy zcela oprávněná.  

Kompetence v diskursu vzdělávání pro udržitelný rozvoj  

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) se vynořilo jako nový koncept navazující na tradici EV. Jeho 

proponenty se stalo zejména UNESCO13, k přístupu ale brzy vznikla odborná komunita, rozvíjející jeho 

diskurs. VUR je do určité míry stále kontroverzní koncept. Pro řadu autorů představuje novou tradici 

EV, kterou rozšiřuje o sociálně-ekonomickou dimenzi a zbavuje katastrofického zabarvení (McKeown 

& Hopkins, 2003). Jiní jej kritizují kvůli antropocentrickému zaměření (Kopnina, 2012), vágnosti 

a určité sloganovitosti (Robottom, 2007). 

Koncept VUR se do určité míry stal alternativou i pro kritické proudy v EV, reprezentované Jensenem, 

Schackem, Breitingem a dalšími evropskými autory. Přestože je VUR ve své podstatě orientován 

směrem ke společenské transformaci, nahrazuje behaviorální přístup EV důrazem na proces, kvality 

vzdělávacího procesu a rozvoj kompetencí (Dlouhá, 2009).  

Cílové kompetence nejsou empiricky odvozeny od žádoucího chování, jsou chápány spíše jako 

obecně žádoucí kvality s pouze předpokládaným vztahem na schopnost zapojovat se do 

demokratických diskusí o udržitelném rozvoji. Jejich vývoj proto není empiricky testován a sady 

žádoucích kompetencí tedy vznikají do určité míry arbitrártně – na základě expertního názoru 

autorských týmů (v. Rieckman, 2015), případně syntézy jejich prací (v. Wiek et al., 2011). V současné 

době proto neexistuje konsensus o vymezení kompetencí VUR14 a diskutováno je několik jejich 

rozdílných vymezení (Barth et al., 2007). Ty se liší terminologií i počtem uvedených kompetencí, který 

                                                                                                                                                                                     
pro evaluaci podobně zaměřených programů (na obecné rovině ověřené nástroje pro propojení s přírodou, 
vztah k přírodě, na konkrétní rovině pak upravené nástroje hodnotící vztah k bezobratlým). 
12

 Situace v České republice může být odlišná. Zdá se, že v domácím diskursu EVVO je koncept kompetencí spíše 
přijímán, což ale neznamená, že by většina realizovaných programů s ním v praxi pracovala. Toto tvrzení by ale 
třeba podložit dalším šetřením. 
13

 V. definice UNESCO: “Education for Sustainable Development means including key sustainable development 
issues into teaching and learning; for example, climate change, disaster risk reduction, biodiversity, poverty 
reduction, and sustainable consumption. It also requires participatory teaching and learning methods that 
motivate and empower learners to change their behavior and take action for sustainable development. 
Education for Sustainable Development consequently promotes competencies like critical thinking, imagining 
future scenarios and making decisions in a collaborative way,” United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization (UNESCO). ESD—Building a better, fairer world for the 21st century. Available online: 
http://u4614432.fsdata.se/wp-content/ uploads/2013/09/esd.pdf 
14

 V domácím kontextu můžeme zmínit Vizi vzdělání pro Česko, definují obecné cíle vzdělávání na průniku 
diskursů VUR/EVVO/GRV. Dokument vznikl ve spolupráci několika univerzit a nevládních organizací (dostupné 
na http://www.varianty.cz/rs/ckeditor/fileman/Uploads/vize_cz_web2.pdf). 
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se pohybuje od jedné do více než třinácti kompetencí (Rieckmann et al., 2014). Mezi diskutovanými 

sadami kompetencí lze proto najít podobnosti, ale i rozdíly (v. tabulka č. 1). 

Wiek et al. (2011) Rieckmann (2015) De Haan podle Barth et al. 

(2007) 

Kompetence k systémovému 

myšlení 

Kompetence k systémovému 

myšlení a zvládání komplexity 

 

Anticipační kompetence Kompetence k anticipačnímu 

myšlení 

Kompetence k anticipačnímu 

myšlení 

Normativní kompetence Kompetence k empatii 

a změně perspektivy 

Kompetence k etické akci 

Kompetence k empatii 

a solidaritě 

Strategické kompetence Kompetence pro participaci15 

Kompetence pro plánování 

a realizaci inovativních 

projektů 

Kompetence 

k interdisciplinární práci 

Participační kompetence 

Kompetence 

k interdisciplinární práci 

Kompetence k nezávislé akci 

Interpersonální kompetence Kompetence ke spolupráci 

v heterogenních skupinách 

Kompetence ke spolupráci 

 Kompetence ke kritickému 

myšlení 

 

 Kompetence k férovému a 

ekologickému chování 

 

 Kompetence ke komunikaci a 

využívání médií 

 

 Kompetence k evaluaci Kompetence k hodnocení 

individuálních a kulturních 

modelů 

 Kompetence k toleranci 

k víceznačnosti a frustraci 

Kompetence ke zvládnutí 

neúplných a komplexních 

informací 

                                                           
15

 Přiřazení citovaných kompetencí podle de Haana a Rieckmana ke strategické kompetenci zde není 
jednoznačné. Strategická kompetence je chápána jako kompetence spojená s koncepty akce, překonávání 
překážek, efektivity, adaptace, sociálního učení, transformativního řízení atd.  
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  Kompetence k sebemotivaci 

a motivaci druhých 

  Kompetence ke 

kosmopolitnímu vnímání 

a změně perspektivy 

  Kompetence k rozhodování 

individuálních dilemat 

  

Tabulka 1 Porovnání různých přístupů k vymezení kompetencí VUR 

Kromě diskuse o kompetencích je pro diskurs VUR typických několik dalších rysů. Mezi odbornými 

publikacemi převládají teoretické texty, normativní studie či případové studie, popisující proces 

implementace VUR v konkrétním prostředí. Naopak prakticky chybí empirické studie ověřující 

účinnost programů hlásících se k VUR, případně analyzující do hloubky proces učení (Boeve-de Pauw, 

2015). Důvodem je absence nástrojů pro evaluaci VUR kompetencí, způsobená komplexní povahou 

kompetencí a obtížemi spojenými s jejich ověřováním mimo konkrétní kontext. V důsledku chybí 

i zkušenosti s ověřenými metodickými postupy VUR. Lze říct, že ověřená praxe je zde nahrazována 

praxí definovanou apriorně stanovenými kategoriemi kvality16 (např. participační přístup k výuce), 

jejich následné ověření se ale objevuje jen v marginálním počtu studií1718. 

 Diskurs VUR nabízí novou perspektivu a představuje tak důležitou alternativu k tradičnějšímu EV 

diskursu. Je zjevné, že kombinace obecně formulovaných kompetencí a důrazu na proces výuky 

a učení vyhovuje určitým typům programů, pro které byl behaviorální přístup příliš svazující 

a manipulativní. Absence konsensu na vymezení VUR, chybějící empirické studie a s nimi související 

postupy a zkušenosti současně komplikují jeho využitelnost v běžné praxi.  

Kompetence v diskursu globálního rozvojového vzdělávání  

Diskurs globálního rozvojového vzdělávání (GRV) má řadu průsečíků s VUR i EV (Scheunpflug 

& Asbrand, 2006), současně si uchovává vlastní zaměření na témata sociální spravedlnosti, rovnosti 

                                                           
16

 Kategorie kvality bývají pro potřeby hodnocení vymezeny pomocí různých systémů indikátorů definujících 
stupně jejich naplnění („hodnotící tabulky“). V praxi je tento přístup užitečný pro poskytnutí zpětné vazby 
realizátorům programu, jeho využití v empirických studiích ale není zatím příliš obvyklé. 
17

 V širším slova smyslu, kdy se pod diskurs VUR zařadí i jiné přístupy (např. místně zakotvené učení), takové 
tvrzení neplatí.   
18

 Např. Boeve-de Pauw et al. (2015) zkoumali vztah mezi holistickým a pluralistickým přístupem k výuce a 
znalostmi, postoji a chováním studentů. Podle jejich výsledků ovlivňuje holistický přístup pozitivně znalosti 
žáků, zatímco pluralistický přístup ovlivňuje jejich chování. K podobnému výsledku došli Činčera a Krajhanzl 
(2013) v analýze Ekoškoly – studenti, kteří vnímali, že mohou ve větší míře ovlivňovat dění ve své škole 
(pluralistický přístup), vykazovali také vyšší hladinu akčních kompetencí. 
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a lidských práv. Setkává se v něm řada souvisejících přístupů, jako je rozvojové vzdělávání, globální 

výchova, výchova k lidským právům, výchova pro mír a prevenci konfliktů, výchova k občanství či 

multikulturní výchova (Da Silva, 2010). Na rozdíl od EV neprošel obor takovou empirickou reflexí, 

která by vedla ke specifikaci cílů a identifikaci účinných strategií k jejich dosažení. V českém diskursu 

je GRV promítnuto do několika průřezových témat RVP, kromě výchovy k myšlení v evropských 

a globálních souvislostech také do výchovy demokratického občana či multikulturní výchovy. 

K tématům byly zpracovány doporučené očekávané výstupy a navazující metodická podpora. DOV 

pro oblast výchovy k evropským a globálním souvislostem jsou členěny tematicky a neuplatňují logiku 

kompetencí. 

Mezi výčty kompetencí relevantních pro GRV je třeba uvést vymezení globálních kompetencí, resp. 

globální kompetence, zpracovávaný v posledních letech. Globální kompetenci definuje OECD jako 

„kapacitu kriticky a z různých perspektiv analyzovat globální a interkulturní konflikty, porozumět 

tomu, jak rozdíly ovlivňují vnímání, hodnocení a myšlenky jiných lidí i sebe samotných, a zapojovat se 

do otevřených, adekvátních a interaktivních interakcí s ostatními lidmi z různých prostředí na základě 

sdíleného respektu k lidské důstojnosti“ (Ramos & Schleicher, 2016, p. 4). OECD tedy pracuje 

s jedinou, značně širokou kompetencí, kterou dále člení na související znalosti, dovednosti a postoje. 

K tomuto pojetí globální kompetence existují i další alternativy, pracující s větším počtem 

kompetencí. Model globálních kompetencí rozpracovaný v rámci studie Mansilla & Jackson (2011) 

definuje čtyři základní kompetence: 

 Zkoumat svět za hranice bezprostředního prostředí, 

 Rozpoznat perspektivu vlastních i jiných lidí, 

 Efektivně komunikovat své myšlenky různorodým skupinám, 

 Podniknout akci na zlepšování podmínek. 

V českém prostředí je třeba dále zmínit model globálních občanských kompetencí vzniklý ve 

skautském prostředí (Active global citizens, 2016). Model definuje následující kompetence: 

 Kritické a kreativní myšlení, 

 Porozumění globální provázanosti, 

 Udržitelný způsob života, 

 Aktivní globálně občanské chování, 

 Podpora sociální spravedlnosti a rovnosti, 

 Respektování diverzity a identity, 

 Řešení konfliktů a kooperace. 
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Z hlediska praktického využití je důležitá zejména snaha kategorizovat kompetence zpět na znalosti, 

postoje a dovednosti, jaká se objevuje v modelu OECD i skautském modelu globálních kompetencí. 

V modelu OECD je tato kategorizace motivována snahou o evaluovatelnost kompetencí v rámci 

průzkumů PISA.  

Celkově lze shrnout, že vývoj diskuse o kompetencích v diskursu GRV má určité shodné rysy s diskusí 

v rámci VUR a že oba diskursy se k sobě do značné míry přibližují19  (Scheunpflug & Asbrand, 2006). 

Snaha o zpětnou identifikaci dílčích znalostí, dovedností a postojů pak připomíná diskusi, která 

v rámci diskursu EV vedla k vytvoření systému obecnějších (goal levels) a specifičtějších cílů. 

Analýza kompetenčních modelů 
Z porovnání jednotlivých kompetenčních modelů je patrných několik rysů: 

 Proces vytváření sad kompetencí zaujal velký počet různých subjektů, od expertů působících 

v akademické oblasti, přes mezinárodní instituce až po neziskové organizace. To ukazuje 

zajímavost a srozumitelnost kompetenčního přístupu pro širokou veřejnost. 

 Kompetence jsou zpravidla prezentovány jako poměrně obecné, dlouhodobé cíle výchovně 

vzdělávacího procesu. Přestože některé materiály doporučují s nimi pracovat i na úrovni 

výukových jednotek (Hučínová et al., 1997), zdá se, že převládá jejich chápání jako cíle, ke 

kterému má výuka dlouhodobě směřovat, bez ambice je dosáhnout v horizontu týdnů či 

měsíců. 

 Pro praktickou použitelnost bývají obecné kompetence někdy doplňovány o jejich specifikaci 

v podobě očekávaných výstupů či dílčích cílů v kognitivní, afektivní i konativní oblasti. 

 Různorodost a obtížná kompatibilita. Modelů vymezujících kompetence relevantní k cílům 

projektu CIVIS je celá řada a přestože odrážejí podobný názor na cíle výchovy, jsou 

formulovány různým způsobem, různými pojmy a nejsou navzájem jednoduše slučitelné. 

 Problematická legitimita. Protože vize udržitelného života není z povahy věci přesně 

definována a kompetenční přístup odmítá logiku behaviorálního přístupu, nelze legitimitu 

jednotlivých kompetencí empiricky ověřit. Kompetence proto vznikají jako výsledek diskusí (či 

jejich metaanalýz) určité skupiny aktérů. Důsledkem je jednak existence velkého počtu 

různých sad kompetencí, jednak problematická legitimita jednotlivých kompetencí při 

pohledu přes hranice určitého diskursu. 

 Obtížná hodnotitelnost. Kompetence jakožto komplexy znalostí, postojů a hodnot nelze 

jednoduše hodnotit pomocí běžných nástrojů používaných v pedagogickém, sociologickém či 

psychologickém výzkumu. Osvojení si určité kompetence je průkazné vždy pouze v určitém 
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 Analogicky se tak GRV dostává i do blízkosti EV. 
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konkrétním kontextu, obecné kompetence přitom předpokládají univerzální použití v různých 

kontextech. Řešení představuje rozklad kompetencí na jejich dílčí aspekty, tj. hodnotitelné 

znalosti, dovednosti a postoje.20 

 Absence ověřených postupů. Bez ověřených nástrojů na evaluaci nelze ani ověřovat účinnost 

doporučovaných postupů. Programy, které deklarují rozvíjení určitých kompetencí, proto 

často uplatňují takové strategie, které jsou považovány za apriori správné (důraz je tedy 

kladen na kvalitu procesu, nikoliv účinnost v naplňování cílů programu).  Tento přístup 

koresponduje především s programy, které jsou dostatečně dlouhé (tj. umožňují například 

žákům průběžnou reflexi procesu učení a plánování dalších dílčích cílů a aktivit), případně 

s programy vycházejících z paradigmatu sociálního učení (např. komunitně orientované 

programy zahrnující různé skupiny účastníků) (Wals et al., 2009).21 Naopak méně vhodný se 

kompetenční přístup zdá pro programy s kratší časovou dotací (např. několikadenních), 

vycházejících z pevné představy o žádoucím posunu žáka. 

Doporučení pro didaktickou platformu projektu CIVIS 
Na základě předchozí analýzy doporučujeme didaktické platformě: 

 Vyhnout se snaze definovat vlastní sadu klíčových kompetencí pro sociálně 

a environmentálně odpovědné chování. Domníváme se, že je zbytečné zmnožovat 

v současné době již poměrně dlouhý seznam různých sad kompetencí. Sestavení nové sady 

by obnášelo poměrně dlouhý proces s nejasnou legitimitou i pragmatickou využitelností 

výsledku. 

 V rámci projektu vymezit jedinou klíčovou kompetenci a to kompetenci k  odpovědnému 

chování vůči přírodě a lidem22.  

 Pro potřebu evaluace a práce na didaktickém kontinuu dále kategorizovat klíčovou 

kompetenci k  odpovědnému chování vůči přírodě a lidem na dílčí vzdělávací cíle v oblasti 

znalostí, dovedností, postojů, přesvědčení a hodnot. V tomto rozpracování vycházet 

z existujících behaviorálních modelů, které jednotlivým cílům dodají potřebnou empirickou 
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 Toto řešení ale současně otevírá otázku, zda a jak hodnocený aspekt skutečně souvisí s danou kompetencí. 
21

 Pro tento typ programů je charakteristické, že namísto z teorie odvozené rozvahy o sekvenci a přesném 
provedení aktivit vychází z obecněji formulovaných principů pro facilitaci procesu učení. Jednotlivé aktivity si 
pak skupina navrhuje sama jako výsledek vlastního plánování a reflexe své předchozí práce. Programy tohoto 
typu mají zpravidla obecně formulované cíle (např. posilování přesvědčení o vlastní schopnosti řešit problémy 
udržitelného rozvoje své komunity), které ale jsou operacionalizované a je možné je proto evaluovat. Tyto 
obecné cíle je pak možné chápat jako určité aspekty akčních kompetencí. Častější je ale zaměření evaluace na 
procesní aspekty programu. V poslední době se pak objevují studie ověřující účinnost apriorně stanovených 
strategií (v. de Boeve-Pauw, 2015). 
22

 Tato formulace byla přijata didaktickou platformou po prezentace první verze této části analýzy. Návrh 
uvedený v příloze 1 představuje pracovní verzi, která v době dokončení analýzy nebyla pracovní skupina ještě 
projednána. 
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legitimitu, a současně bude na jejich základě možné podchytit předpokládané vztahy mezi 

sledovanými cíli (pro příklad uchopení v. Příloha 1). 

 V případě, že by uvedený návrh „jedné kompetence“ nebyl v rámci projektu CIVIS 

akceptován, je možné vybrat některou z existujících sad kompetencí VUR, které je možné 

chápat jako společný prostor pro oba ostatní diskursy. Takové rozhodnutí může vést 

k většímu provázání domácího prostředí s diskursem VUR a otevřít nové úhly pohledu na 

problematiku. Současně bude pravděpodobně spojeno s nutností rozsáhlých diskusí 

o provázanosti kompetencí VUR se specifickými cíli jednotlivých ověřovaných metodik. 

Navazující aktivity projektu (zejména sestavování vývojového kontinua) se pravděpodobně 

dostanou mimo rámec RVP i DOV a bude třeba je vytvářet do značné míry „na zelené louce“. 

Pro potřeby evaluace pak bude potřeba připravit značně inovativní a dosud neověřené 

evaluační nástroje. 

  



22 
 

Analýza domácího výzkumu relevantního pro kompetence k sociálně 

a environmentálně odpovědnému chování 

 

Úvod 

Druhá část studie analyzuje domácí výzkumné a další akademické práce v diskursu environmentální 

výchovy, globálního rozvojového vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Analýza vychází 

v převážné části z rešerše v systému IS RIV. Je třeba upozornit, že analýza nezachycuje publikace, 

které neodpovídají vybraným kritériím (respektive pouze výběrově upozorňuje na některé z nich). 

V důsledku mohou v analýze chybět některé práce z příbuzných diskursů (např. didaktika přírodních 

věd, badatelsky orientovaná výuka23), které nebyly autory indexovány pomocí vyhledávaných 

klíčových slov. 

Studie vždy v první části shrne kvantativní rozložení prací v rámci jednotlivých zkoumaných diskursů. 

Hlavní pozornost je věnována výzkumně orientovaným pracím. Protože u některých (zejména 

starších) studií není vždy zcela zřejmé, zda mají výzkumný charakter (může například jít o teoretickou 

práci doplněnou kazuistikou, nebo práci připomínající některými rysy případovou studii, ale bez všech 

atributů tohoto výzkumného designu), mohl být výběr výzkumných studií v dílčích případech 

zkreslen. 

V závěru každé kapitoly jsou ve studii charakterizovány případné další výzkumné práce, 

nepodchycené v systému IS RIV. Práce dále shrnuje vybrané výsledky výzkumných prací a upozorňuje 

na jejich relevanci ve vztahu k projektu CIVIS. 

Environmentální výchova 
IS RIV eviduje ke klíčovému slovu 231 záznamů. Po odfiltrování 99 příspěvků v konferenčních 

sbornících a dalších 17 záznamů, které tematicky či odborně neodpovídaly zadání analýzy, vznikla 

množina 125 evidovaných dokumentů typu J (odborný článek), B (monografie) a C (kapitola 

v monografii) a v to v rozmezí let 1994-2015. Celkem 48 prací bylo možné po analýze abstraktu 

charakterizovat jako výzkumné, z toho 45 článků, 2 kapitoly v monografiích (Švecová, 2004; Činčera, 

2012) a jednu monografii (Činčera, 2013). Devět z nalezených výzkumných studií je možné hodnotit 

jako mezinárodní (Švecová, 2004; Cincera, Kovacikova & Johnson, 2015; Cincera & Johnson, 2015; 

Cincera, 2014; Cincera, 2013; Cincera & Krajhanzl, 2013; Machar & Pechanec, 2013; Cincera et al., 

2012; Cincera & Maskova, 2011), z toho dva byly publikovány v časopise s impact faktorem (Cincera 

& Maskova, 2011; Cincera & Krajhanzl, 2013). Všechny výzkumné studie byly publikovány od roku 

2004. 
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 Diskurs badatelsky orientované výuky bude podrobně charakterizován v rámci analýzy programu GLOBE. 
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Výzkumné studie u nás vznikají v centrech vytvořených kolem jednoho či dvou autorů. Celkem 

30 výzkumných studií vzniklo kolem Činčery a je připsáno na Technickou univerzitu v Liberci, 

Univerzitu Karlovu v Praze či od roku 2013 na Masarykovu univerzitu v Brně (Katedra 

environmentálních studií). Další centrum vzniklo kolem Matějčka na Přírodovědecké fakultě 

Univerzity Karlovy (5 studií), Jančaříkové na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy (3 studie), Horké 

na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity (2 studie) a Ryplové na Pedagogické fakultě Jihočeské 

univerzity v Českých Budějovicích (2 studie).  

Tematicky je 25 studií zaměřeno na evaluaci výukových programů různých skupin. Devět studií 

hodnotí environmentální gramotnost různých cílových skupin, nejčastěji žáků nebo studentů 

učitelství (Matějček & Bartoš, 2012; Dvořáčková & Ryplová, 2012; Schmutzerová & Bílek, 2010; 

Jančaříková, 2009; Horká, 2008; Bezouška & Činčera, 2007; Činčera & Štěpánek, 2007; Matějček, 

2012), tři studie zkoumají pedagogické pracovníky z center environmentálního vzdělávání (Činčera, 

2009; 2008; 2013). Jedna studie zkoumá školní zahrady (Hrubá, 2008), dvě analyzují učebnice 

(Kubrická & Hromádka, 2015; Matějček & Šilhanová, 2012), dvě analyzují školní kurikulum, resp. 

hledají jeho optimální formu (Jančaříková, 2012; 2009), dvě studie se zaměřují specificky na práci 

s učiteli (Matějček, 2015; Švecová, 2014), tři faktory související s teoriemi proenvironmentálního 

chování (Činčera & Johnson, 2015; Cincera et al., 2014; Vacinová & Matějček, 2013). 

Ostatních 77 prací je možné charakterizovat jako teoretické. V jejich zaměření i odborné úrovni je 

možné zaznamenat veliké rozdíly. Dvě studie mají mezinárodní přesah (Machar et al., 2014; 

Řezníčková et al., 2006). Celkově se v množině teoretických prací objevuje několik výrazněji 

zastoupených okruhů. První skupinou je práce diskutující určité otázky diskursu environmentální 

výchovy, publikované v časopise Envigogika (např. Binka, Činčera & Černý, 2015; Činčera, 2015; 

Činčera, 2009), případně jako kapitoly v monografiích (např. Horká, 2013).  

Druhou skupinou jsou esejistické a přehledové texty, které (v různém vztahu k mezinárodnímu 

oborovému diskursu) sumarizují a prezentují východiska, přístupy a metody environmentální 

výchovy. Jde často o monografie (např. Činčera, 2014; 2013; 2007; Horká, 2005; 1997; 1994), 

případně kapitoly v monografiích (např. Horká, 2006; Dlouhá, 2012) a články (např. Horká, 1994). 

Třetí skupinou jsou práce, jejichž ohnisko leží v prezentaci informací o určitém přírodním fenoménu 

(druhu, lokalitě) a které volně diskutují možnosti jejího propojení s výchovou. Tyto práce jsou spojeny 

především s týmem kolem Andresky na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a jsou publikovány 

především v časopise Biologie-Chemie-Zeměpis (např. Andreska & Hanel, 2015; Hanel & Andreska, 

2015; Andreska, 2013; Andreska, 2011 ad.), nebo v časopise Geografické rozhledy (např. Kopp, 2012).  
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Čtvrtou skupinu tvoří analýzy kurikulárních dokumentů, např. doporučených očekávaných výstupů 

(Činčera, 2011) či PT EV RVP (Činčera, 2009). Pátou prezentace aktivit vysokých škol v oblasti 

environmentálního vzdělávání a výchovy vlastních studentů (např. Málková et al., 2004; Horká, 

1997). Poslední větší skupinou pak je popis či analýza aktivit a metodických postupů environmentální 

výchovy určené pro jiné cílové skupiny (např. Kloučková & Šulcová, 2011; Volf & Vargová, 2014; 

Jančaříková & Havlová, 2014; Jančaříková, 2007; Nečas, 2010). 

Z prací (dosud) neevidovaných v systému RIV, nebo neodpovídající použitým rešeršním strategiím, je 

třeba z poslední doby zmínit průzkumy environmentální gramotnosti učitelů (Kroufek & Látová, 

2014), dvě nové studie v impaktovém mezinárodním časopise (Činčera et al., 2015 in press; Jirásek et 

al., 2017) a dvě výzkumně orientované monografie (Medek et al., 2016; Činčera et al., 2016). 

Asi nejdůležitějším shrnutím výsledků domácího výzkumu je zjištění, že česká situace není nijak 

specificky výjimečná. Většina doporučení k realizaci environmentální výchovy ze zahraniční literatury 

koresponduje s výsledky domácích evaluací, hodnocené programy se „chovají“ v zásadě ve shodě 

s očekáváním založeném na jejich teoretické analýze, nebo je možné výsledky v kontextu existující 

teorie interpretovat. Pro evaluaci je pak možné používat přeložené či adaptované zahraniční nástroje 

a postupy.  

Do určité míry „domácím“ motivem je problém interpretace emancipačně orientovaných programů 

učiteli. Zde je možné uvést příklad opakované evaluace programu Ekoškola. Studie Činčera 

a Krajhanzl (2013) ukázala vztah mezi akčními kompetencemi žáků a pociťovanou mírou jejich 

participace na rozhodování školy. Studie Činčera a Kovačíková (2014) a Činčera et al. (in press) ale 

ukázaly, že program je (navzdory své metodice) často interpretován instrumentálně, tj. učitelé v něm 

v dobré míře manipulují žáky směrem k žádoucím aktivitám. Vysokou míru instrumentality ve výuce 

environmentální výchovy na druhém stupni základních škol objevila také studie publikovaná 

v monografii Činčera et al. (2016). 

S průzkumu Činčera et al. (2016), který zkoumal, jak je environmentální výchova vyučována 

a zajištěna na základních školách, vyplynulo, že kromě přílišné instrumentality učitelé také málo 

propojují výuku s přírodou a okolní komunitou. Málo časté jsou také programy, ve kterých by žáci 

samostatně zkoumali a řešili problémy životního prostředí. To může vytvářet kontext prakticky pro 

všechny metodiky ověřované v rámci projektu CIVIS.  

Celkově je možné shrnout, že domácí výzkum v oblasti environmentální výchovy se v období od roku 

2004 zvolna přesunul z roviny teoretických úvah a metodických textů nepropojených se zahraničním 

diskursem na úroveň akceptovatelnou zahraničními odbornými časopisy. Problémem zůstává 
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relativně malý počet „center“, ve kterých vznikají výzkumné studie a stále přetrvávající značný poměr 

relativně málo kvalitních textů.   

Globální rozvojové vzdělávání 
Po odfiltrování tří nerelevantních záznamů se v systému IS RIV na klíčová slova „global education“, 

„development education“ a „global development education“ podařilo najít celkem 18 záznamů 

v kategoriích kniha, kapitola v knize a článek. Celkem se jednalo o jednu přehledovou monografii 

(Horká, 2000), šest teoreticky, přehledově či prezentačně zaměřených kapitol v odborných 

publikacích (Karvánková, 2008; Čech, 2012; Horká, 2009; 2005; Horká et al., 2008; Goňcová, 2007) 

a jedenáct článků v odborných periodikách, z toho jeden publikovaný v Polsku (Popjaková et al., 

2014), jeden v Turecku (Karvánková et al., 2015) a jeden na Slovensku (Gabryšová, 2012). Ostatní 

studie byly publikovány v domácích časopisech (Dvořáková, 2012; Hlavičková, 2011; Knecht, 2005; 

Horká, 1997; 1994a, b; Cincera, 2013; Kučerová, 2008). S výjimkou jediné studie prezentující 

kvalitativní evaluaci interaktivní výstavy organizace Na Zemi24 (Cincera, 2013) šlo ve všech případech 

o teoreticky orientované stati, které prezentovaly možnosti a východiska GRV/GV/RV. 

Důležité výzkumné studie byly zpracovány neziskovými organizacemi, v případné spolupráci s dalšími 

(i akademickými) subjekty a jsou součástí „šedé literatury“, případně jsou volně dostupné na 

internetu. Studie se zpravidla vyznačují dobře zpracovanou metodologií výzkumu a absencí 

adekvátního propojení s teoretickým diskursem oboru25. Organizace Člověk v tísni (2012) mapovala 

postoje středoškoláků ke globálním problémům. Podle výsledků studie považuje chudobu 

v rozvojových zemích za vážný problém zhruba 47 procent středoškoláků. Jen 20 procent studentů 

ale věří, že může něco změnit a asi polovina z nich je připravena něco udělat. Rozhodujícím zdrojem 

informací o globálních problémech jsou pro české středoškoláky média. Studie zpracovaná ve 

spolupráci Masarykovy univerzity a sdružení ARPOK (Protivenský, Hrubeš & Čáp, 2014) zjistila 

důležitost osobní zkušenosti učitelů s GRV jako klíčovým faktorem pro její implementaci ve výuce. 

Většina učitelů zařazuje témata GRV nejvýše jednou za dva týdny, zpravidla se zaměřují na témata 

propojenosti světa, lidských práv, globálních problémů, životního prostředí. Učitelé zpravidla nevědí 

o existenci metodických materiálů a uvítali by je. Kvalitativní studie zpracovaná Centrem občanského 

vzdělávání a Multikulturním centrem Praha (Hrubeš & Vávrová, 2015) zjistila, že každý učitel si vytváří 

vlastní seznam stereotypů a to i těch, které vnáší do výuky sami. Prevencí je využívání metodiky 

kritického myšlení a GRV.  

                                                           
24

 Studie ukázala, že interaktivní výstava dokázala otevřít diskuse o emocionálně silných globálních tématech. 
Současně vedla k „co já s tím“ efektu, kdy žáci nedokázali na otevřená témata adekvátně reagovat ve svém 
chování. 
25

 Je ale třeba zmínit, že mezinárodní diskurs v oblasti GRV není přiliš rozvinutý a výrazně v něm absentují 
výzkumné studie. 
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Zvláštní postavení má zpráva České školní inspekce (ČŠI, 2016), podle které se pětina základních 

a středních škol profiluje na globální a rozvojovou tematiku, používají se různé druhy metod, 

pomůcek. Méně se objevuje problematika humanitární pomoci a rozvojové spolupráce, koordinátor 

globálních a rozvojových témat funguje na méně než polovině škol. 

 Z další šedé literatury je možné ještě zmínit evaluační zprávy programů Člověk v tísni Jeden svět na 

školách (Gruzie)26 a sdružení ARPOK „Experiencing the World“ (česko-rakousko-slovinský projekt)27, 

Active citizens (Tejrovská, 2014) a metody Storyline. Ty budou podrobněji charakterizovány v rámci 

analýzy jednotlivých metodik zahrnutých do projektu CIVIS.  

Můžeme shrnout, že domácí akademický výzkum v oblasti GRV prakticky neexistuje. Relevantní 

výzkumné studie vznikají v gesci neziskových organizací, jejich počet ale zůstává i tak omezený. 

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj 

Domácí výzkum o problematice VUR lze označit za značně omezený. V systému IS RIV je k tomuto 

pojmu evidováno 28 publikací, z toho 9 článků, 5 kapitol v monografiích a 2 odborné monografie. 

Jeden článek byl kvůli obsahové nerelevanci z přehledu vyřazen. K původnímu výsledku 27 publikací 

nalezených podle klíčového slova byla následně dohledána jedna publikace, která hledaný pojem 

obsahovala v názvu. Ostatních 12 záznamů bylo tvořeno především články ve sbornících, 

uspořádáním konference či šlo o ostatní výsledky. Celkem tedy bylo excerpováno 17 záznamů 

publikací, odpovídajících stanoveným kritériím.  

Převážnou část evidovaných publikací je možné charakterizovat jako „teoretické“, tj. nezaložené na 

původním kvalitativním či kvantitativním výzkumu. Tři studie (Dlouhá, 2008; Zahradník 

& Pachmanová, 2009; Dlouhá, 2013) spojují teoretický exkurz s určitou formou případové studie, 

případně komparací více subjektů. Jedna studie prezentuje výsledky evaluačního výzkumu česko-

kazašského projektu založeného na principech sociálního učení  (Cincera, 2013). Evaluace v tomto 

případě vycházela z kvalitativního designu založeného na pozorování a zpětných vazbách účastníků 

hodnocených workshopů.  

                                                           
26

 Z evaluace je zpracována studie, která je v současné době v recenzním řízení. Studie na poměrně velkém 
vzorku gruzínských středoškolských studentů doložila vliv programu na postoje k ochraně lidských práv, 
současně nebyl zjištěn vliv na odhodlanost k souvisejícímu chování. 
27

 Studie zkoumala účinnost šesti výukových programů zpracovaných sdružením ARPOK. Podle výsledků mají 
programy potenciál vyvolat zájem žáků o téma, na většině sledovaných proměnných ale nebyl nalezen 
statisticky významný výsledek, v jednom případě došlo ke zhoršení oproti původnímu stavu. Výsledky tedy 
korespondovaly s předpokladem o relativně malé účinnosti krátkých výukových programů zaměřených na 
složitou globální problematiku. 
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Obě monografie (Činčera, 2013; 2014) jsou přehledového charakteru a VUR pouze souhrnně 

charakterizují. Dvě publikace je možné charakterizovat jako mezinárodního významu, publikované 

v časopise s impakt faktorem (Dlouhá, 2013; Dlouhá et al., 2013). 

Obsahově se osm publikací týká vysokoškolského vzdělání, případně transformací vysokých škol 

směrem k VUR (Dlouhá & Dlouhý, 2014; Dlouhá, 2008; Hrdličková, 2010; Zahradník & Pachmanová, 

2009; Bartoň & Dlouhá, 2014; Dlouhá, 2013; Hrdličková, 2011; Hrdličková, 2012). Další práce 

prezentují probíhající diskuse o pojetí VUR (Činčera, 2008), analýzu procesů učení v učících se sítích 

(Dlouhá et al., 2013), pojetí indikátorů VUR (Janošková et al., 2010) a dalšími dílčími tématy.  

Hlavním centrem odborných prací o VUR je Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity 

Karlovy, na kterém vznikla převážná část nalezených textů. 

Celkově lze shrnout, že domácí výzkum v oblasti VUR je poměrně marginální a pro potřeby projektu 

CIVIS nemají jeho dílčí výsledky velkou relevanci.  

Závěr 
Domácí výzkum se v každém ze tří zkoumaných diskursů nachází v jiné situaci. Akademické výzkumné 

publikace vztahující se ke globálnímu rozvojovému vzdělávání prakticky neexistují a registrované 

studie jsou teoretického či metodického rázu. Relevantní výzkum ale realizují neziskové organizace, 

které k jeho zabezpečení často spolupracují s dalšími partnery (včetně akademických). Výzkumné 

zprávy pak mají charakter šedé literatury nebo volně dostupných výzkumných zpráv s převážně 

korektní metodologií výzkumu, ale bez adekvátního propojení s diskursem oboru. 

V diskursu vzdělávání pro udržitelný rozvoj u nás dominují teoretické studie zpracované při Centru 

pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Některé studie byly publikovány v zahraničních 

časopisech s impakt faktorem a jsou jednoznačně dobře propojeny s odborným diskursem. Absentují 

výzkumné studie, což může souviset i s malým zastoupením výzkumných studií v rámci diskursu VUR. 

Domácí výzkum v oblasti environmentální výchovy se rozvíjí od roku 2004 a v současné době je 

reprezentován několika desítkami studií, z nichž několik bylo publikováno v zahraničí, včetně časopisů 

s impakt faktorem. Hlavními centry jsou v současné době Masarykova univerzita Brno a Univerzita 

Karlova v Praze. Většina studií se soustředí na evaluační výzkum programů, další zkoumají 

environmentální gramotnost různých skupin či jiná témata. Ve vztahu k projektu CIVIS je zde možné 

najít východiska, kterou budou dále diskutovány v analýze jednotlivých ověřovaných metodik. 
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Místně zakotvené učení v kontextu projektu CIVIS28 

Úvod 

Následující studie přináší podklady k implementaci a evaluaci dvou programů ověřovaných v rámci 

projektu CIVIS, tj. Školy pro udržitelný život (ŠUŽ) vedené organizací SEVER a Venkovní učení, vedené 

školským zařízením Lipka. Studie v první části charakterizuje místně zakotvené učení jako teoretické 

východisko obou programů. Ve druhé části se pak zaměří na analýzu obou programů a formuluje 

doporučení k jejich implementaci a evaluaci. 

Studie vychází z analýzy odborných studií publikovaných v recenzovaných časopisech, šedé literatury, 

resp. evaluačních studií organizace Place-based Education Evaluation Collaborative (PEEC) a interních 

dokumentů popisující oba hodnocené programy dodané jejich realizátory. Specifické body pak byly 

ústně konzultovány s respektovanými domácími experty v oblasti místně zakotveného učení, 

tj. Blaženou Huškovou a Jiřím Kulichem. Blažena Hušková absolvovala stáže v amerických centrech 

zabývajících se místně zakotveným učením. Vede k tomuto přístupu semináře a konzultuje i se 

školami v rámci programu ŠUŽ. Jiří Kulich je ředitelem sdružení SEVER a dlouhodobě program ŠUŽ 

sleduje. 

Je třeba upozornit na limity studie. Problematika místně zakotveného učení je značně široká 

a současně není přesně ohraničená. Jakákoliv analýza je proto nutně redukcionistická a nemusí 

postihnout všechny relevantní názorové proudy. Analýza obou domácích programů se zakládá na 

dokumentech dodaných jejich realizátory. Vzhledem k tomu, že ani jeden z programů neprošel dosud 

evaluačním výzkumem, nebylo možné vycházet z dat, která by očekávání autorů programu 

konfrontovalo s odlišnými výsledky. Studie má proto nutně pouze orientační charakter východiska 

pro navazující diskuse o obou programech a pro nastavení jejich evaluačních výzkumů. 

Vymezení 

Místně zakotvené učení je označení pro široký přístup k výuce založený na propojování škol s jejich 

místní komunitou (Sobel, 2005; Stone & Barlow, 2005; Smith, 2007). Poměrně vágní vymezení místně 

zakotveného učení pak připouští řadu dílčích definic a specifických přístupů, zdůrazňujících jeho 

různé aspekty a ambice.29    

                                                           
28

 Zpracovali: Jan Činčera, ve spolupráci s Kateřinou Pořízovou, Petrou Šimonovou a Šárkou Křepelkovou, Masarykova 

univerzita Brno. 

29
 Např. podle Centre pro Place-based Learning and Community Engagement (2017b) usiluje místně zakotvené 

učení  o zlepšování studijních výsledků žáků a jejich vztah k místní komunitě, posilování vazeb mezi místní 
komunitou a školou a řešení místních environmentálních konfliktů prostřednictvím propojování školního 
kurikula s místní problematikou. 
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Přestože místně zakotvené učení (place-based education) představuje relativně nový, 

environmentální výchově relativně blízký30 přístup, jeho kořeny můžeme najít v myšlenkách Aldo 

Leopolda, Johna Deweyho, P. Freireho a dalších pedagogických reformátorů31. Deweyho důraz na 

propojování školy s okolní komunitou či učení se prostřednictvím zkušenosti s realizací konkrétních 

smysluplných projektů na pomoc komunitě našlo na konci dvacátého století svoji odezvu v přístupu, 

který je východiskem pro celou řadu velmi různorodých výchovně vzdělávacích projektů (Evans 

& Kilinḉ, 2013; Elfer, 2011). Místně zakotvené učení jako specifický přístup se pak objevuje na 

počátku 90. let ve Spojených státech, kde je prosazováno organizacemi jako je The Orion Society, 

Centre for Ecoliteracy či Community-Based School Environmental Education Project (CO-SEED) (Stone 

& Barlow, 2005; Smith, 2007). 

Principem místně zakotveného učení je mezipředmětové propojování školní výuky s místní 

komunitou. Školní kurikulum (v našem kontextu tedy Školní vzdělávací program) by tedy mělo být 

sestaveno tak, aby odráželo specifičnost místa32. Místně zakotvené učení je průřezové (tj. není 

vázáno na jediný předmět, ale předpokládá funkční mezipředmětové vazby), zkušenostní a reflektivní 

(Gruenewald, 2008). Mělo by vycházet ze spolupráce s místními organizacemi, úřady a firmami 

(Centre pro Place-based Learning and Community Engagement, 2017a). Metodicky čerpá především 

z outdoorové pedagogiky, projektové výuky či tzv. servisní výuky (překlad také „učení službou“),  - 

aktivit zaměřených na konkrétní pomoc lokalitě (service learning). Vzhledem ke svému zaměření 

a důrazu na participační přístup jsou programy místně zakotveného učení také zpravidla poměrně 

dlouhé, případně probíhají kontinuálně bez jasného zakončení.33 Programy místně zakotveného učení 

zpravidla cílí na široké spektrum žákovských kompetencí a specificky na posilování jejich vztahu 

k místu.  

Protože vymezení místně zakotveného učení je poměrně vágní, můžeme v jeho rámci najít značnou 

variabilitu přístupů. Důležitou dimenzí je zejména vztah ke kritické reflexi sociálně ekologických 

problémů v komunitě, kde se můžeme setkat se dvěma odlišnými přístupy. První zdůrazňuje 

důležitost budování vztahu ke komunitě a varuje před příliš brzkým zapojováním žáků do reflexe 
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 Smith (2007) chápe místně zakotvené učení jako přístup, který kromě témat typických pro environmentální 
výchovu akcentuje také sociální tématiku, ochranu kulturního dědictví atd. 
31

 Mezi inspiračními zdroji bývá uváděn i J. A. Komenský, J.J. Rousseau, J. H. Pestalozzi a další (Elfer, 2011). 
32

 Autoři prosazující místně zakotvené učení jsou proto kritičtí vůči snahám o standardizaci výuky, ať již 
v podobě centrálních osnov či standardizovaných testů. Zřetelná je také opozice vůči neoliberálním snahám 
přizpůsobovat vzdělávací systém potřebám globalizovaného trhu – žáci se zde učí spíše vrůstat do komunity, 
než získat globálně použitelné kompetence. V kontextu současného společenského vývoje otevírají tato 
východiska řadu nejednoznačných otázek. 
33

 Například programy hodnocené v metastudii zpracované organizací PEEC (Duffin, 2004) byly nejméně jeden 
až tři roky dlouhé. Český program Kořeny je se svojí délkou cca 2-3 měsíce oproti tomu poměrně krátký Činčera, 
Johnson, & Kovačiková, 2015), 
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jejích problémů. Tento přístup patrný zejména u Davida Sobela (1993, 1996, 2003, 2005, 2008) či 

Davida Orra (1994)34. Sobel v zásadě neodmítá důležitost výuky environmentálních problémů 

a konfliktů, pouze doporučuje věnovat se jí až v době, kdy mají žáci vytvořený vztah k přírodě a své 

komunitě, a kdy jsou na konfliktní témata vývojově připraveni. Související praxe pak může 

zdůrazňovat spíše outdoorová východiska místně zakotveného učení, tj. důraz je (zejména u žáků na 

úrovni prvního stupně) kladen například na poznávání a prožívání místní přírody prostřednictvím 

zkušenostně orientovaných aktivit. Sobel (1998) například podrobně popisuje příklady aktivit, ve 

kterých se žáci učí mapovat svoji komunitu (např. místní potok) a u toho si rozvíjí související 

kompetence v oblasti přírodních věd, společenských věd atd. Velký důraz klade Sobel (1993) také na 

vytváření vztahu dětí k jejich „zvláštním místům“ (special places), prostřednictvím kterých si děti 

rozvíjí zájem o širší komunitu. Realizované projekty pak mají spíše nekonfrontační charakter. 

Druhý pól představuje David Gruenewald (2008), který zdůrazňuje důležitost kritické reflexe sociálně-

ekologických problémů komunity a důležitost zapojování žáků do jejich řešení35. Kritické místně 

zakotvené učení by podle něj mělo obsahovat dvě vzájemně provázané dimenze: dekolonizace 

a reinhibitace. Reinhibitace je podle něj zaměřena na „sociálně a ekologicky správný způsob života“ 

na narušených místech. Reinhibitace tedy vede ke změně životního stylu, přizpůsobené místním 

podmínkám a problémům, s cílem dlouhodobého zlepšování stavu komunity. Cílem dekolonizace pak 

je naučit se rozpoznat příčiny a projevy sociálního a ekologického narušení komunity a získat 

kompetence k jejich aktivnímu řešení. Dekolonizace tedy vede k aktivnímu občanskému chování žáků 

v komunitě. 

 Žáci se tedy učí tak, že samostatně zkoumají místní komunitu a podle situace podnikají akce na 

řešení jejích problémů. Místně zakotvené učení přirozeně propojuje výuku v učebně s výukou 

v terénu – žáci mohou například mapovat místní problémy, sbírat v komunitě data či prezentovat 

výsledky své práce na veřejnosti (Duffin et al., 2006; Smith, 2007; Gruenewald, 2008; Johnson, Duffin 

& Murphy, 2012). Dekolonizace je ve své podstatě kritická a konfrontační vůči dominantním 

společenským mechanismům a mocenským strukturám a vytváří metaforu školy jako agenta změny, 

spíše než instituce připravující žáky na hladké začlenění do stávajících společenských struktur. 

Je třeba zmínit, že oba přístupy sdílejí přesvědčení o důležitosti přípravy žáků na environmentálně 

a sociálně odpovědné chování. Hlavním rozdílem je použitá strategie. Sobel se opírá o výzkumy 

významných životních zkušeností a z nich související důležitost silných pozitivních zážitků dětí v okolní 

                                                           
34

 Orr prosazuje koncept tzv. bioregionalismu, blízký myšlenkám Davida Sobela. Bioregionalismus klade důraz 
na porozumění fungování přírodních systémů v místním kontextu, tj. např. jak fungují v regionu energetické 
toky atd. 
35

 Gruenewald tedy propojuje místně zakotvené učení s tradicí kritické pedagogiky P. Freireho. 
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přírodě jako předpokladu jejich pozdějšího zájmu o okolní problémy (Chawla, 1999).  Gruenewald 

(2008) je naopak přesvědčený o důležitosti propojení obou dimenzí, empatické i kritické, 

dekolonizace i reinhibitace.  

Výzkumy místně zakotveného učení 

Metodologie evaluačních výzkumů 

Pro výzkum programů, které se hlásí k diskursu místně zakotveného učení, byly zpravidla využity 

kvalitativní či smíšené výzkumné metody, případně komparativní metaevaluace. Kromě standardních 

výzkumných studií publikovaných časopisecky hrají významnou úlohu případové studie a metastudie 

zpracované organizací PEEC pro koalici amerických škol a subjektů hlásících se k místně zakotvenému 

učení. 

Smíšené výzkumy kombinují rozhovory s učiteli, zaměstnanci školy, žáky i členy spolupracující 

komunity, dále ohniskové skupiny a dotazníkový průzkum na žácích a učitelích. Problematickým 

aspektem kvantitativního uchopení programů je variabilita v míře zapojení žáků. Některé studie 

proto uplatňují tzv. dávkový (dose) přístup, ve kterém korelují míru zapojení žáka do programu se 

sledovanými nezávisle proměnnými, tj. například vztahem k místu (Powers et al., 2003; Duffin et al., 

2004; Duffin, 2005; Duffin, 2008).  

Hodnocení vztahu k místu otevírá otázku, jakou dimenzi vztahu k místu hodnotit. Někteří autoři 

rozlišují dvě či tři odlišné dimenze sense of place, kdy zpravidla rozlišují mezi významem místa (place 

meaning) jakožto symbolickému významu přisuzovanému místu respondentem, a vazbou k místu 

(place attachment), chápaném jako pociťovaným poutem mezi místem a respondentem. Vazba 

k místu je někdy dále dělena na závislost na místě (place dependency), tj. potenciálem místa 

k naplnění respondentových potřeb a identitou místa (place identity), tj. míry, se kterou respondent 

chápe místo jako součást své vlastní identity (Kyle, Graefe & Manning, 2005; Kudryavtsev, Stedman 

& Krasny, 2012).  Jiní autoři hodnotili vztah k místu jako jednodimenzionální proměnnou (Činčera, 

Johnson, & Kovačiková, 2015). Pro výzkum vztahu k místu jako možného efektu programu existuje 

řada standardizovaných nástrojů, které byly adaptovány a ověřeny v českém prostředí (Niesner, 

2014). 

Vztah k místu 

V kvalitativní analýze programů místně zakotveného učení se mezi přínosy programu objevují témata, 

jako je motiv „někam patřit“, „péče o místo“ a další (Harrison, 2011). Posilování vztahu k místu se 

objevuje i v dalších studiích (Semken, 2005). Ontong a Grange (2015) ukazují, jak žáci i učitelé 

jihoafrického programu následkem konfrontace s motivy politické nerovnosti a existujících sociálních 

křivd změnili způsob vnímání své komunity. 



32 
 

Pozitivní vliv programu na vztah žáků k místu byl zjištěn i u evaluace českého programu Kořeny, 

nabízeného Společností pro Jizerské hory (Cincera, Johnson, & Kovacikova, 2015). 

Posilování sociálních a osobnostních kompetencí  

Další autoři předpokládají přínos programů místně zakotveného učení na rozvoj sociálních 

a osobnostních kompetencí. Podle Ernesta a Monroe (2004) programy místně zakotveného učení 

rozvíjejí kritické myšlení žáků, odpovědnost a přesvědčení o schopnosti zvládat řešené problémy. 

Předpokladem je ale dostačující autonomie žáků a jejich odpovědnost za realizovaný projekt 

a propojování aktivit s reálným světem. Powers (2004) uvádí, že programy místně zakotveného učení 

jsou velmi vhodné pro učení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Programy posilují jejich 

osobnostní kompetence, vztah s komunitou i motivaci k učení. Pozitivní vliv na posilování 

kooperativních a dalších dovedností (např. plánování) uvádí i další autoři (Mannion, Fenwick & Lynch, 

2013; Motallebzadeh, 2014). Ceaser (2012) doložil vliv kriticky orientovaného komunitního programu 

na posílení empowermentu žáků a jejich odhodlání k proenvironmentálnímu chování. Duffin (2004) 

dokládá vztah mezi zapojením žáků do programu a jejich chováním ve prospěch komunity 

i s množstvím času tráveným venku. 

Vliv na školní kulturu 

Vliv programů místně zakotveného učení na školní kulturu byl předmětem řady studií organizace 

PEEC. V jejím rámci byla ověřována tzv. hypotéza „tipping point“, podle které dlouhodobá účast školy 

v programech místně zakotveného učení proměňuje její fungování. Studie PEEC ukázaly, že zapojení 

škol s sebou přináší posílení spolupráce a plánování mezi učiteli, větší zapojení rodičů do školních akcí 

i větší motivaci a nadšení učitelů pro svoji práci (Duffin, 2005, 2008). Zapojení do místně zakotvených 

programů motivuje učitele k dalšímu využívání místních zdrojů ve výuce a k dalšímu vzdělávání 

v souvisejících oblastech (Duffin, 2008). Pozitivní korelace byla dále nalezena i mezi mírou zapojení 

žáků (dose) a jejich motivací ke studiu (Duffin et al, 2004) či studijními výsledky (Place-based 

Education Evaluation Collaborative, 2010). 

Realizace místně zakotveného učení vyžaduje určité podmínky a naráží na specifické bariéry. 

Nezbytnou podmínkou je podpora vedení a jeho aktivní zaujetí pro přístup (Smith, 2007; Duffin, 

2005). Naopak hlavními bariérami je absence podpory vedení a časová náročnost (Duffin, 2005). 

Podle Smithe (2007) je zejména dekolonizační aspekt místně zakotveného učení pro školy náročný36 

a jeho implementace předpokládá určitou míru shody a sdílení společných hodnot v dané komunitě. 

Místně zakotvené učení také vyžaduje od učitelů určitou odvahu vystoupit z hranic představ 

o „tradiční“ výuce a odolat společenskému tlaku na standardizaci výukového procesu a výsledků. 

                                                           
36

 Tato náročnost byla patrná i v průzkumu na českých školách (Činčera et al., 2006). 
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Bariérou může být i obava školy spolupracovat (a odevzdat část odpovědnosti za výuku) s místními 

organizacemi (Smith, 2007).  

Environmentální a sociální dopady 

Dlouhodobé dopady programů místně zakotveného učení zkoumali ve své metastudii 190 různých 

programů Johnson, Duffin a Murphy (2012). Podle jejich výsledků téměř polovina zkoumaných 

programů zaměřených na kvalitu ovzduší skutečně vedla k přijetí opatření na zvýšení kvality ovzduší 

a v důsledku ke zlepšení situace. Největší účinnost měly programy, které obsahovaly prvky 

partnerství s komunitou a aktivní zapojení žáků do pomoci lokalitě. Úspěšné programy zpravidla 

obsahovaly komunitní projekt, řešily lokální problém a měly podporu vedení školy. Úspěšné 

programy dále byly v určité míře řízeny samotnými studenty, vycházely z jejich zájmu a studenti 

v nich měli možnost reflektovat svoji práci. 

Místně zakotvené učení v domácím kontextu 

Diskurs místně zakotveného učení (place-based education) se do českého prostředí dostal poměrně 

nedávno, díky iniciativě center environmentálního vzdělávání (SEVER, Nadace Partnerství). Související 

přístupy, využívající propojení školní výuky s místní komunitou se u nás objevovaly i nezávisle na 

diskursu místně zakotveného učení, např. v rámci výuky geografie (Trávníček, Trojan, Svozil, & Hynek, 

2013) či v prostředí neformální výchovy (např. v rámci skautského hnutí).  

Domácí studie programů místně zakotveného učení jsou zatím zastoupeny jen okrajově (Cincera, 

Johnson, & Kovacikova, 2015). Podle průzkumu Činčery et al. (2016) se většina českých škol37 (na 

2. stupni) snaží zařazovat do výuky regionální problematiku, zapojovat žáky do projektů na průzkum 

místních komunity či do praktické pomoci místu (např. uklízení v přírodě atd.). Pokud se ale takové 

projekty na školách realizují, jsou často řízeny učitelem a žáci hrají spíše pomocnou úlohu. Pouze na 

zhruba čtvrtině škol (2. stupeň) mají žáci možnost významněji ovlivňovat směřování komunitně 

orientovaných projektů (Činčera et al., 2016).   Poměrně málo časté je naopak provázání školního 

provozu s regionem (v. obrázek 1).  

                                                           
37

 Výzkum naznačil určité geografické odlišnosti, kdy se z průměru českých škol vyjímaly školy v kraji Vysočina, 
které uplatňovaly častěji strategie považované výzkumem za vhodné k posílení vztahu k regionu, a naopak 
Hlavní město Praha, kde se takové strategie uplatňovaly nejméně často (Činčera et al., 2016). 
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Obrázek 1 Strategie pro posilování vztahu k místu na českých školách (N=641) (Činčera et al., 2016) 

Pouze na dvaceti procentech základních škol žáci zapojují do projektů na zkoumání místní 

problematiky životního prostředí a na přibližně stejném počtu škol projektů, ve kterých pomáhají 

místní problémy řešit (v. obrázek 2) (Činčera et al., 2016).  

 

Obrázek 2 Zapojování žáků do zkoumání a řešení místních konfliktů (N=641). (Činčera et al., 2016) 

V současné době jediným domácím programem místně zakotveného učení s publikovanými výsledky 

evaluace je program Kořeny, realizovaný Společností pro Jizerské hory. Program v první, pobytové 
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části, učí žáky (prostřednictvím metodiky tematické interpretace) interpretovat lokalitu Jizerka 

v Jizerských horách. Ve druhé části pak jsou žáci motivováni k přípravě a realizaci projektu 

zaměřeného na interpretaci vybrané lokality z vlastní komunity. Výzkum doložil pozitivní vliv na vztah 

žáků k místu, přičemž efekt se projevil zejména u chlapců (Cincera, Johnson, & Kovacikova, 2015).  

Souvislosti s kritickým místně zakotveným učením lze najít v programu „Les ve škole. Problémy 

a konflikty: svět lesníma očima“ (Sdružení TEREZA), určeném pro osmý ročník základních škol. 

Program vycházel z upravené verze metodiky IIAT, tj. předpokládal, že po vstupní učitelem řízené fázi 

zaměřené na osvojení potřebných znalostí a dovedností se žáci zapojí do výzkumu a řešení místního 

environmentálního konfliktu (Bardwell et al., 1994; Marcinkowski, 2004). Evaluace ukázala, že pro 

učitele bylo poměrně obtížné přenechat žákům prostor pro samostatnou práci. Žáci sice zpracovali 

zadaný průzkum problému, jeho výsledky ale zpravidla prezentovali pouze ve škole a dále už s nimi 

nepracovali. Program přesto zaznamenal úspěch v posílení ohniska kontroly (locus of control) 

a přesvědčení o schopnosti řešit konflikty související s místní zelení u dívek (zatímco neovlivnil 

chlapce) (Cincera & Simonova, in review).   

Řada dalších programů, které neprošly evaluačním výzkumem, ale obsahují určité prvky místně 

zakotveného učení, byla publikována v různých metodických textech (např. programy Cestička do 

školy Regionálního muzea a galerie v Jičíně, projekt Krajina za školou Sdružení TEREZA a další). 

V rámci projektu CIVIS se k nim pak připojují programy Škola pro udržitelný život (ŠUŽ) a Venkovní 

učení (VU), které budou analyzovány v následujících kapitolách. 

Souhrnně lze shrnout, že v domácím kontextu jsou více rozšířeny strategie obsahující principy 

reinhibitace, než dekolonizace. V širším kontextu pak může snaha o přizpůsobování školního kurikula 

místnímu kontextu narážet na kritický pohled škol na kurikulární reformu (a s ní související možnosti 

lokálních adaptací školních vzdělávacích plánů) provázený tlakem na standardizaci (standardizované 

srovnávací testy, přijímací zkoušky atd.). Poněkud paradoxní podporu pak může přinést současná 

společenská vlna obav z globalizace a oživování národního cítění způsobená probíhajícími 

společenskými změnami a obavami z imigrace. Je ale otázka, zda a do jaké míry jsou další aspekty 

těchto procesů (zejm. důraz na autoritativnější modely rozhodování) slučitelné s podstatou místně 

zakotveného učení zaměřeného na posilování občanské společnosti a participačních modelů 

demokracie.  
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Analýza programů zapojených do projektu CIVIS 

Škola pro udržitelný život 

Popis programu 

Program Škola pro udržitelný život (ŠUŽ) realizuje centrum SEVER. Cílem programu je rozvíjení 

kompetencí a zlepšování studijních výsledků žáků a zlepšování životního prostředí a kvality života 

v obci (Anon, b.d.v; Kulich, b.d.v.)38. Prostředkem k dosažení těchto cílů má být zapojení žáků do 

procesu, ve kterém v první fázi identifikují stávající problémy ve své obci a formulují vizi jejího rozvoje 

a ve druhé vybírají, plánují a realizují konkrétní komunitní projekt. Explicitní teorie programu je 

zakreslena na obrázku 3. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 Explicitní logický model programu ŠUŽ 

Metodika ŠUŽ se odvolává na projektovou výuku a zdůrazňuje dva hlavní „momenty“: cíl projektu má 

vycházet z reálné potřeby či problému a hlavní aktivitu mají nést žáci (v. participační, emancipační 

přístup), zatímco učitel má být v roli facilitátora. Metodika také zdůrazňuje význam procesu učení 

nad výsledkem (Anon, b.d.v; Kulich, b.d.v.). 

                                                           
38

 Cíle ŠUŽ dále upřesňuje nově vydaná metodická publikace, kterou autoři analýzy obdrželi až po dokončení její 
první verze. Publikace upřesňuje cílové kompetence, které chápe jako „komunikační a kooperativní dovednosti, 
schopnost porozumět problémům a konfliktům a řešit je“, dále odkazuje na posilování vztahu k místu, práci 
s informacemi, dovednosti související s polytechnickou výukou a „přesvědčení o vlastním vlivu“. (Hawel, Kulich 
& Kvasničková, b.d.v.).  
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Metodika ŠUŽ vznikla v kombinaci domácích zkušeností organizace SEVER a spolupráce s americkým 

Centrem pro místně zakotvené učení a zapojováním veřejnosti, reprezentované zejména Delií Clark 

(Anon, 2010).  

Podle Činčera et al. (2016) zapojení školy do ŠUŽ pozitivně koreluje s kvalitou výuky ekologických 

zákonitostí, posilováním vztahu k místu a s rozvojem badatelských dovedností. 

Program zatím neprošel evaluačním výzkumem, ale nastřádal při své realizaci v České republice řadu 

praktických zkušeností o postupech pro svoji implementaci, které jsou prezentovány v metodických 

materiálech (Anon, 2010). Součástí těchto zkušeností je i řada projektů realizovaných zapojenými 

školami, které jsou zde uváděny jako příklady dobré praxe.  

Analýza programu 

Analýza teorie programu ukazuje několik důležitých pozitivních, ale i potenciálně problematických 

aspektů programu. Metodika programu koresponduje s řadou doporučení, které lze odvodit 

z výzkumů efektivních programů místně zakotveného učení (Johnson, Duffin & Murphy, 2012). Anon 

(b.d.v.) i Kulich (b.d.v.) zdůrazňují důležitost participačního přístupu, podle kterého mají být žáci, 

nikoliv učitel vlastníkem programu.  Program dále podtrhuje důležitost praktického výstupu 

užitečného pro místní komunitu, vyhodnoceného jejím vstupním průzkumem. Metodika ŠUŽ (Anon, 

b.d.v.) dále obsahuje doporučení k zapojení dalších organizací a orgánů obce do společného 

plánování „vize a plánu udržitelného rozvoje obce a školy“, což je ve shodě s doporučeními dalších 

autorů (Anon, 2010; Smith, 2007; Johnson, Duffin & Murphy, 2012). Vzhledem k chybějícím 

evaluačním výzkumům není zřejmé, jak a zda k takovému zapojování komunity reálně dochází. Podle 

Kulicha (2017) se ale taková spolupráce daří dobře, na základě naprosté většiny závěrečných zpráv 

projektů ke spolupráci škol s místními organizacemi dochází a úspěšně se daří posilovat vnímaný 

význam školy v komunitě. 

Metodické materiály odkazují na důležitost kvality procesu (zapojení žáků) a produktu (přínos pro 

místo). Přestože procesní přístup je pro tento typ programů typický, otevírá se zde otázka 

o realističnosti očekávaných efektů programu na žáka (rozvoj kompetencí, zlepšení studijních 

výsledků) a na místo (kvalita realizovaných projektů). 

Na jedné straně program poměrně konkrétně usiluje o pozitivní dopad na životní prostředí a kvalitu 

života v obci. Takový efekt je vyhodnotitelný na základě posouzení kvality a potřebnosti realizovaných 

projektů.  

Příklady projektů prezentovaných v metodických materiálech (Anon, b.d.v.; Anon, 2010) jsou 

v převážné části orientovány na zlepšení kvality životního prostředí v obci prostřednictvím jejího 
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„ozelenění“ (např. rekultivace přírodního prostředí) či zvýšení environmentálního povědomí 

veřejnosti (např. zpracování naučné stezky). V kontextu dříve prezentované diskuse o přístupech 

v místně zakotveném učení má tedy program výrazně blíže k reinhibitaci než dekolonizaci, 

tj. podporuje spíše zvyšování kvality okolního prostředí, než že by usiloval o analýzu a kritiku existující 

praxe a souvisejících mocensko-organizačních struktur. 

Příčiny můžeme hledat v konceptuálních i systémových bariérách. Na většině českých škol učitelé 

nezapojují žáky do zkoumání a řešení reálných místních socio-environmentálních konfliktů 

a paradoxně se více zabývají globální problematikou (Činčera et al., 2016). Důvodem je 

pravděpodobně jejich nezkušenost, neznalost souvisejících metodických postupů, ale i obavy 

z „konfliktnosti“ tématu. Tento předpoklad sdílí i Hušková (2017), podle které se učitelé vyhýbají 

konfrontaci se zřizovateli škol, na kterých působí, resp. jim pro takovou konfrontaci chybí podpora 

vedení39. Jiným důvodem může být vstupní očekávání učitelů, které může souviset spíše s hledáním 

příležitosti pro zlepšení prostředí okolí školy, než s rozvíjením žákovských kompetencí.40 

S respektem k šíři přístupů hlásících se k místně zakotvenému učení nelze toto zaměření programu 

interpretovat jako slabinu, spíše jako jeho specifický rys. Současně je zjevné, že ŠUŽ tímto zaměřením 

omezuje potenciál svého reálného dopadu na komunitu a její životní prostředí.  ŠUŽ klade větší důraz 

na „přímou“ akci41, než „nepřímou“ (Jensen & Schnack, 1997), přestože druhý typ by v některých 

situacích mohl přinést větší užitek.  

Specifickou skupinou projektů odpovídající svým charakterem „nepřímé“ akci jsou realizované 

naučné stezky. Reálný dopad tohoto typu projektů na potřebu místní komunity (např. zvýšit 

informovanost návštěvníků lokality) ale může být podvázaný nezvládnutím poměrně náročné 

metodiky interpretace přírodního a kulturního dědictví. Přestože výzkumů v oblasti nepřímé 

interpretace není (zejména u nás) realizováno mnoho, ukazuje se, že špatně zpracované naučné 

stezky mají velice nízkou atraktivitu (tj. u panelů se zastaví jen velmi malý podíl návštěvníků), což 

zásadně podvazuje jejich interpretační účinnost. Zpracování atraktivní a přitom interpretačně účinné 

                                                           
39

 Srv. Powers (2004). 
40

 Hušková (2017) dále v komentáři uvádí možné důvody pro vyhýbání se „konfrontačně“ zaměřeným 
projektům. Škola podle ní může být v obci izolovaná, nepropojená se s životem obce, případně propojená jen 
symbolicky (např. formou besídky pro důchodce nebo stánku s výrobky z družiny při městských slavnostech 
apod.). Škola dále nemusí reflektovat důležitost vychovávat žáky jako zodpovědné  občany, kteří  se věcně, 
s adekvátními dovednostmi a konstruktivně zapojují do řešení obecních problémů. Sami učitelé s tím mohou 
postrádat zkušenost a mohou jim chybět potřebné dovednosti   a zkušenosti. Školy také podle ní více zajímá 
„viditelný“ výsledek, ke kterému je tlačí i grantová podoba programu (např. upravená zahrada), než proces 
učení.  

41
 Přímou akcí se zde míní aktivity, ve kterých žáci přímo ovlivňují životní prostředí. Nepřímou pak aktivity, ve 

kterých žáci motivují k akci jiné osoby, tj. například formou jednání s úřady, přesvědčováním veřejnosti atd. 
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naučné stezky přitom není intuitivní a vyžaduje zvládnutí specifických metodických postupů (Medek 

et al., 2016).  

Zpracování naučné stezky může mít samozřejmě význam pro samotné žáky, kteří se při jejím 

vytváření dozvědí více o dané lokalitě a mohou si k ní posílit svůj vztah (srv. Cincera, Johnson, 

& Kovacikova, 2015). To ukazuje na důležitost specifikace výchovně vzdělávacích cílů programu, které 

mohou být v některých případech formulovány podstatně konkrétněji, než deklarovaný přínos pro 

komunitu.  

Skutečný dopad projektů realizovaných v rámci ŠUŽ tak může být podvázán zaměřením se na 

výstupy, které jsou vnímány jako nekonfrontační a současně podceněním náročnosti vytvoření 

skutečně účinných produktů. 

Cíle programu v oblasti výchovy a vzdělávání žáků jsou překvapivě vymezeny značně neurčitě, což 

vede k otázce, které z obou rovin cílů jsou pro ŠUŽ prioritní42.  

ŠUŽ usiluje o rozvoj kompetencí žáků pro udržitelný rozvoj, tyto kompetence ale nikde podrobně 

nespecifikuje43. Jak jsme poukázali v předchozí části analýzy, v současné době neexistuje 

v akademické komunitě konsensus o vymezení kompetencí VUR a vedle sebe tak stojí řada různých 

seznamů kompetencí (v. Rieckmann, 2015; Barth et al., 2007; Wiek et al., 2011). Je 

nepravděpodobné, že by ŠUŽ mohl ovlivnit všechny uvedené kompetence, větší upřesnění by tedy 

bylo více než žádoucí. Z logiky programu můžeme předpokládat, že ŠUŽ by mohl rozvíjet anticipační 

(plánování vize) a strategické (realizace projektu)  kompetence podle Wieka et al. (2011), pro ověření 

takového předpokladu by bylo nutné definovat jejich jednotlivé dimenze a vytvořit vhodné nástroje 

pro evaluaci. 

Alternativní přístup by předpokládal specifikaci cílů programu jako žádoucích znalostí, dovedností, 

přesvědčení, postojů či chování žáků. Na základě porovnání programu s výsledky evaluací jiných 

programů místně zakotveného učení můžeme předpokládat, že by program mohl ovlivnit specifické 

akční znalosti a dovednosti žáků (související s charakterem řešeného projektu), přesvědčení o jejich 

zvládnutí (self-efficacy) a to jak na specifické (s problémem související) tak obecné (schopnost řešit 

                                                           
42 Podle Huškové (2017) je v programu dominantní snaha pozitivně ovlivnit okolí školy, zatímco jeho působení na děti je až 

na druhém místě. Analogicky, podle Kulicha (2017) učitelé program často vidí jako grantový program a to jim zastírá jeho 
význam pro učení žáků. Učitelé ale podle něj dobře vnímají význam programu v posilování vztahu k místu, jako tématu, 
které  s nimi dobře rezonuje. 

43
 Anon (b.d.v.) ale provazuje program s klíčovými kompetencemi podle RVP ZV, jde ale spíše o doložení 

kompatibility programu s národními kurikulárními dokumenty, než vyjádření jeho intence. Kulich (2017) tyto 
kompetence interpretuje jako vztah k místu, participativní kompetence, transdisciplinární, uvědomění si 
provázanosti místa s okolním světem. Další upřesnění v. nově vydaná publikace Hawel, Kulich & Kvasničková 
(b.d.v.).  



40 
 

problémy místního životního prostředí) rovině. Žáci by mohli posílit interní vnímání svého ohniska 

kontroly (locus of control)44 a odhodlání k aktivnímu zapojování se do řešení komunitních problémů. 

Program by rovněž mohl posílit vztah žáků k místu. Takový předpoklad by ale bylo opět nutné 

výzkumně ověřit. 

Ne příliš jasná je také vazba aktivit programu na zlepšování studijního prospěchu žáků. Ačkoliv je 

zjevné, že jejím zdrojem je spolupráce realizátora s jeho zahraničním partnerem (Anon, 2010), 

z popisu programu není příliš zjevné, jak by k takovému efektu mohlo dojít. V souladu se 

zahraničními výzkumy (Duffin et al, 2004; Place-based Education Evaluation Collaborative, 2010) 

můžeme předpokládat, že zapojení žáků do činnosti, kterou vnímají jako smysluplnou, srozumitelnou 

a zakončenou konkrétní změnou v okolním prostředí může vést k pocitu hrdosti na svoji práci i školu 

a zvýšení motivace k učení. Hušková (2017) dále zdůrazňuje důležitost toho, že program dává šanci 

zažít úspěch i žákům s horšími studijními výsledky v tradičních předmětech (a při tradičním způsobu 

výuky) a celkově působí v duchu rozvoje klíčových kompetencí. Je otázkou, zda a jakým způsobem se 

posílení motivace a rozvinutí nespecifikovaných kompetencí může promítnout do zvýšení studijního 

prospěchu žáků, případně v jakých oblastech či předmětech. 

Klíčovým faktorem pro posílení motivace žáků a rozvoj jejich akčních kompetencí je přesvědčení žáků 

o míře jejich participace na školním dění (Cincera & Krajhanzl, 2013; Cincera & Kovacikova, 2014). 

Participační přístup je v metodických materiálech ŠUŽ velmi silně zdůrazněn a je zřejmé, že jeho 

důležitost je realizátory programu dobře vnímána (Anon, b.d.v.; Kulich, b.d.v.). Otázkou zůstává, do 

jaké míry je na školách reálně implementován. V českém prostředí je participační přístup ve všech 

oblastech (včetně výuky směřované k posilování vztahu k místu) poměrně málo rozšířen (Činčera et 

al., 2016). Direktivní přístup učitele v participačně orientovaných programech přitom nemusí být při 

pohledu zvenčí zcela zřejmý, škola může být dobře hodnocena kvůli kvalitě svých výstupů, přestože 

v ní žáci nemají reálný prostor něco ovlivnit, mohou být se svým zapojením do programu nespokojeni 

a dlouhodobě pociťovat bezmoc a frustraci (Cincera & Kovacikova, 2014).  

Podle Huškové (2017) je nedostatečná participace žáků jeden z hlavních problémů ŠUŽ. Podle jejích 

zkušeností většina nápadů na projekty vychází od učitelů, kteří měli od začátku představu, co by se 

mělo v okolí školy změnit. Žáci pak v programu nevystupují jako rovnocenní partneři. Příčinou je 

podle ní přecenění schopnosti učitelů facilitovat participační učení a podceněná metodická podpora 

v této oblasti45. Učitelé podle ní nemají kromě kompetencí na participační přístup čas a v praxi tak 

                                                           
44

 Přesvědčení o vlastní schopnosti ovlivňovat situaci kolem sebe. 
45

 Zde je třeba uvést, že materiály ŠUŽ obsahují velký počet aktivit doporučených k zapojování žáků (Anon, 
b.d.v). To naznačuje, že tento způsob podpory nemusí být pro učitele dostačující a že je třeba je doplnit dalšími 
formami, např. koučováním, intenzivnějšími setkáními atd. 
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„fixlují“ – prezentují jako participační přístup takový, ve kterém žáci reálně neměli prostor něco 

významně ovlivnit. Problém v  participaci žáků vidí i Kulich (2017). Podle něj často učitelé nedávají 

žákům prostor pro vlastní rozhodování. Důvody podle něj souvisí v celkovém převažujícím přístupu 

k výuce, na který jsou učitelé zvyklí. Učitelé často neumí pracovat s konkrétními metodami. Hlavní 

bariéra je ale podle něj mentální. Řešením by podle něj bylo posílení metodické podpory učitelů, 

zejména v častějším setkávání a konzultacích. 

Nadřazování praktického dopadu programu nad jeho pedagogickou dimenzi může v situaci časové 

tísně a nezkušenosti učitelů vést k ještě intenzivnějšímu posílení direktivního vedení programu. 

Zkušenosti z evaluace programu Zelená škola ale ukázaly, že takové pojetí programu způsobuje, že se 

žáci s programem neidentifikují, nezískají vlastní motivaci k aktivitě a nerozvinou potřebné 

kompetence (Cincera et al., 2012). V důsledku mohou být ohroženy oba cíle deklarované programem 

ŠUŽ: rozvoj kompetencí pro udržitelný rozvoj i zlepšení studijního prospěchu žáků. 

Poslední rizikovou oblastí, kterou uvádí Hušková (2017), je udržitelnost programu. Podle ní nejsou 

aktivity ŠUŽ na většině škol běžnou součástí výuky, tj. realizují se spíše na bázi dobrovolné iniciativy 

učitele. To může vést k tomu, že s odchodem učitele či oslabením jeho motivace program na školách 

skončí. Tento bod je možné vnímat jako nejednoznačný. V případě výzkumu programu Ekoškola se 

ukázalo, že určitá dobrovolnost je důležitým prvkem programu, resp. že jeho zařazení formou 

povinného předmětu nebylo žáky dobře vnímáno (Cincera & Kovacikova, 2014). Je možné, že v tomto 

ohledu se český kontext od amerického odlišuje, nebo že analogie s programem Ekoškola není 

v tomto případě na místě.46  

Celkově lze shrnout, že program ŠUŽ obsahuje řadu principů, které jsou v souladu s existujícími 

doporučeními k místně zakotvenému učení. Obsahuje ale také řadu problematických míst, které 

mohou podlomit jeho potenciál přinášet pozitivní dopad na životní prostředí a život v komunitě 

a zejména pak rozvíjet kompetence a studijní výsledky žáků. Pro implementaci programu v rámci 

projektu CIVIS by proto bylo vhodné zejména: 

 Ujasnit cíle programu zejména v oblasti jeho působení na žáky; 

 Ujasnit očekávání učitelů od programu; 

 Posílit porozumění důležitosti participačního přístupu při vedení programu. 

Jako vhodné oblasti pro navazující evaluační výzkum navrhujeme: 

                                                           
46

 Významným rozdílem mezi oběma programy je i fakt, že Ekoškola je plánována jako dlouhodobý program, 
zatímco ŠUŽ probíhá jednorázově. 
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 Jak žáci vnímají svoji možnost participovat na rozhodování při volbě a realizaci projektu? Co 

pro ně zapojení do programu znamená? Jak vnímají participaci žáků učitelé? 

 Jaké jsou dopady programu na akční kompetence, self-efficacy, locus of control či odhodlání 

k vlastním akcím ve prospěch komunity? 

 Jak reálně probíhá spolupráce s externími organizacemi působícími v komunitě? 

 Jaké bariéry pro úspěšnou realizaci programu vnímají učitelé ze zapojených škol? 
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Venkovní učení 

Popis programu 

Metodika venkovního učení (VU) byla zpracována v rámci školského zařízení Lipka pro ověření 

v rámci projektu CIVIS. Na rozdíl od ŠUŽ není venkovní učení jednoznačně charakterizováno jako 

program, ale v interním dokumentu Kříž et al. (2016) jako „metodický přístup“, „metoda“ či 

„metodika“ (s. 1). To komplikuje jeho další analýzu. VU nicméně navzdory očekávatelné různosti 

implementace předpokládá dosažení určitých společných cílů pomocí specifické sekvence aktivit a je 

proto, pro potřeby této analýzy, za program považováno. 

Venkovní učení je určeno pro žáky 4.–7. tříd základní školy a odpovídajících ročníků víceletých 

gymnázií. Cílem VU je  

 „rozvinout a prohloubit vztah žáků k místům v krajině, umožnit jim učit se ve venkovním, reálném 

prostředí a zvýšit tak smysluplnost a propojenost informací školního kurikula, 

 využít venkovní prostředí jako prostředek porozumění, vnímání a hodnocení environmentálních 

souvislostí.“ (Kříž et al., 2016). 

Pro dosažení těchto cílů předpokládá VÚ postupnou realizaci tří navazujících aktivit a předchozí 

přípravné fáze. Implicitní logický model programu47 je zachycen na obrázku 4. Program 

předpokládá48, že po vstupním výběru vhodné lokality pro další práci (společně s žáky) na něj učitel 

přivede žáky a v průběhu 15–30 minut s nimi vede aktivity na zostření pozornosti na vybrané téma 

(např. fotografování detailů, poslouchání zvuků, hledání pokladů). Žáci pak sdílí pocity z aktivity (15–

30 min) a diskutují („mapování pocitů z místa“) o svých pocitech z místa (15–30 minut). 

V další fázi („výzkum“) žáci znovu navštíví stejnou lokalitu. Nejprve začínají ve škole. Připomenou si, 

co o místě vědí. Formou brainstormingu mají diskutovat „o čem by mohli přemýšlet“ a vybrat hlavní 

témata „výzkumu“ (např. stopy v blátě, stromy). K tématu tvoří otázky, např. „kolik tam bylo 

stromů“, „kde se vzaly“.  Žáci se poté rozdělí do skupin, naplánují si „výzkum“ a představí ho 

ostatním. V rámci dalších nejméně 45 minut  pak již v terénu provedou připravený výzkum, tj. hledají 

odpovědi na otázky „co se tady děje“ či „proč se to tu děje“. Žáci tedy například mají zjistit, odkud se 

na místě vzaly stromy, což zjišťují zakreslováním do mapy a odhadováním zda byly vysazeny či 

doptáváním se lidí v okolí. Vzájemně si prezentují výsledky výzkumu. 

                                                           
47

 Program neuvádí přesné vazby mezi konkrétními aktivitami a cíli, ty jsou proto pro potřebu analýzy implicitně 
stanoveny podle činností v jednotlivých aktivitách. 
48

 Další popis programu v. Kříž et al. (2016). 
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Ve třetí fázi („vyvozování souvislostí“) učitel stručně připomene výsledky výzkumu a otevírá diskusi 

nad hlubšími souvislostmi („co je to biodiverzita“, „jak funguje ekosystém“). Na závěr je doporučeno 

opět navštívit znovu původní lokalitu či reflektovat pouze „na papíře“ změny ve vnímání lokality žáky. 

Venkovní učení se odvolává na několik teoretických konceptů, kromě místně zakotveného učení také 

na koncept souvislostního učení Aleše Máchala (Máchal, Nováčková & Sobotová, 2012), dialogické 

vyučování (Šeďová, 2011) a dále prvky badatelsky orientované výuky a integrovaného tematického 

přístupu. Vzhledem ke své novosti nebylo dosud VU evaluováno a chybí tedy i zkušenosti s jeho 

implementací. 
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Obrázek 4 Implicitní logický model programu Venkovní učení 

Analýza programu 

Metodika VU volně koresponduje s principy místně zakotveného učení v jeho reinhibitační dimenzi 

(Gruenewald, 2008). Podobnosti lze najít například s doporučeními Davida Sobela (1996, 2005) 

propojovat mladší žáky s okolní přírodou a budovat k ní vztah dříve, než budou žáci připraveni začít 

pracovat s abstraktními koncepty a motivem jejího ohrožení. Z této perspektivy se program zdá být 

lépe zaměřen na svoji mladší (4.-5. třída), než starší (6.-7. třída) cílovou skupinu. V programu se 

objevují některé motivační prvky vhodné pro věkovou skupinu 6-11 let (místo, mapa, poklad), které 

děti v tomto věku baví, zatímco v pozdějším pro ně ztrácejí atraktivitu (Sobel, 1993, 1998, 2008). 

Široké věkové vymezení cílové skupiny programu proto volá po přehodnocení, případně zpracování 

dvou věkových variant. 

Kromě cílové skupiny přináší program specifické otázky související s předpokládaným vztahem mezi 

cíli a aktivitami programu (teorie účinku) a předpokládanou implementací programu na školách.  

Poměrně stručný popis naznačuje, že implementace navržených postupů je z valné části ponechána 

na úsudku učitele. Fáze „senzitivity“ například předpokládá, že pro rozvíjení senzitivity žáků, objevení 

specifik a detailů místa a jeho vnímání všemi smysly stačí cca 15-30 minut aktivit na přímý kontakt 

s přírodou. V popisu jsou navrženy jednotlivé aktivity, chybí ale doporučení k jejich vedení, 

propojování či sestavování do smysluplného celku. Metodiky, na které zde autoři implicitně navazují, 
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ale předpokládají zhruba dvojnásobnou časovou dotaci, přesný způsob uvádění jednotlivých aktivit 

a jejich promyšlenou sekvenci (Cornell, 1989, 1998; van Matre, 1999; Hoessle & van Matre, 1988). 

Hrozí, že méně zkušení učitelé zvolí aktivity, které (zejména se staršími žáky) nepovedou 

k očekávanému efektu a budou žáky vnímány spíše negativně. 

Další málo popsanou částí programu je jeho výzkumná fáze. Transfer předchozí zkušenosti do 

badatelské otázky může být náročný i při úspěšném zvládnutí předchozí fáze, zatímco při jejím 

neúspěchu učiteli pravděpodobně nezbyde, než aby témata zadal sám. Příklady uvedené v metodice 

Kříž a kol. (2016) odkazují v této fázi k tématu stromů. Z popisu ale není patrné, jak by měl učitel toto 

téma otevřít ve fázi senzitivity.  U některých příkladů uvedených ve výzkumné fázi („kolik tam bylo 

stromů“) se zdá, že související plánování a realizace výzkumu předpokládá poměrně triviální a pro 

žáky málo zajímavou činnost (počítání stromů), u jiných („za jak dlouho stopy zmizí“) zase časový 

rámec přesahující zadání projektu či odkazující ke konceptům přesahujícím možnosti žáků (není 

zřejmé, zda se očekává, že žáci budou hádat, složitě počítat či simulovat). U jiného příkladu 

s výzkumem původu stromů zase program navrhuje dotazování se u okolních obyvatel, kteří ale 

nemusí být v blízkosti lokality a v čase výuky dostupní, atd. 

V důsledku nejasně zformulované výzkumné fáze není ani příliš jasné, jak by měla probíhat fáze 

vyvozování souvislostí. Metodika zde jako příklad uvádí diskusi o biodiverzitě či fungování 

ekosystému odvozený od předchozího výzkumu výskytu či chování hmyzu. Taková sekvence může 

fungovat tehdy, pokud by žáci například zkoumali druhovou rozmanitost hmyzu, vyžaduje ale hlubší 

propracování jak na úrovni plánování výzkumu (např. naučí se žáci v relativně krátké době rozeznávat 

jednotlivé druhy hmyzu od sebe? Mají porovnávat více lokalit? Mají se zaměřit i na hmyz žijící 

v půdě?), tak následného vyvozování souvislostí (jak z pouhého zjištění o počtu různých druhů hmyzu 

vyvodit porozumění důležitosti druhové rozmanitosti?).  

 Program kombinuje direktivní a participační přístup, kdy žáci navrhují výzkum a učitel z něj 

(dialogickou formou) odvozuje obecné principy. Takový přístup je určitě možný, v daném nastavení 

ale může vést k dalším problémům. Pokud budou žáci pracovat v týmech na různých výzkumných 

otázkách, bude třeba i zobecnění provádět pro každou skupinu zvlášť, případně pro ostatní skupiny 

nebude spojeno s jejich vlastní zkušeností. Větší centralizace zase připraví většinu žáků o reálnou 

možnost podílet se na nastavení výzkumu a může tak oslabit jejich motivaci. Tento problém by bylo 

možné řešit větší časovou dotací, k čemu ale program zatím nedává podmínky.   

Jak již bylo uvedeno, vztah k místu je složitá kategorie a analogický pojem sense of place se skládá ze 

dvou až tří různých dimenzí, předpokládající různý způsob utváření či ovlivňování (Kyle, Graefe 

& Manning, 2005; Kudryavtsev, Stedman & Krasny, 2012). Program pravděpodobně nemá potenciál 
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formovat přesvědčení o funkční závislosti žáků na místě (place dependency), zatímco zřejmě míří na 

formování porozumění nových významových rovin místa (place meaning) či emočnímu propojení 

žáka s místem (place identity). U druhého z uvedených je na místě se obávat, že v programu, ve 

kterém žáci navštíví určitou lokalitu sice opakovaně, ale poměrně krátce, s potenciálně ne zcela 

zvládnutou „prožitkovou“ vstupní fází, a bez adekvátního ponoření se žáka do problému, který ho 

skutečně zajímá, nemusí k takovému propojení dojít. Účinnost programu je tak v této oblasti zcela 

v rukou učitele, který může žáky programem nadchnout či znudit, při jeho vedení ale musí vycházet 

především z vlastních zkušeností, bez větší opory v dodané metodice.  

Program pravděpodobně má šanci pomoci žákům porozumět novým významovým rovinám místa 

(place meaning). Klíčovou roli zde hraje rozlišení mezi „porozuměním novému významu“ 

a „osvojením nových poznatků“. Porozumění nového významu předpokládá (ve shodě s metodikou 

programu) pochopení určité myšlenky vyjadřující netriviální rysy místa (Ham, 2013). Zobecnění 

pozorovaných jevů do podoby takového sdělení, které by pomohlo žákům „vidět místo v jiném 

světle“, může být opět velice náročné a to i na přípravu učitele, který musí nejprve potenciální 

významové roviny zvolené lokality sám identifikovat, aby je pak mohl propojit s výsledky výzkumu 

žáků.49 

Pravděpodobnost posílení porozumění environmentálním souvislostem (tj. např. pojmům 

biodiverzity atd.) je opět závislá na úspěšnosti implementace metodiky učitelem. Program v zásadě 

sleduje logiku zkušenostního učení a postupuje od facilitace přímé zkušenosti žáků k její reflexi 

a zobecnění. Jak již bylo naznačeno, kritickou částí je propojení mezi fází „výzkumu“ a fází vyvozování 

souvislostí (reflexe, zobecnění, transfer), která nikde v metodice není celistvě popsána. Úspěšnost 

programu by v této oblasti tedy mohly výrazně posílit konkrétní příklady, které by takové propojení 

ukázaly ve všech jeho fázích, například formou několika modelových příkladů. 

Přesvědčení o smysluplnosti kurikula je možné vnímat spíše jako proklamativní cíl, související spíše se 

spokojeností žáků a učitelů s metodikou. Podle některých studií (Hoffman & Korvas, 2008; Nadelson 

& Jordan, 2012) žáci často považují přírodovědně zaměřené terénní exkurze za zábavné a atraktivní 

a přisuzují jim pozitivní dopad na vlastní environmentální kompetence. Program má některé rysy 

považované za předpoklad účinné outdoorové výuky, tj. je přiměřeně dlouhý a kombinuje práci ve 

škole s prací v terénu (Rickinson et al., 2004; Orion & Hoffstein, 1994; Neil & Richards, 1998). Lze 

proto předpokládat, že po větším propracování by mohl v některé ze svých cílových oblastí (vztah 

                                                           
49

 Tj., pokud by se učitel chtěl na daném místě zaměřit na stromy, měl například měl předem zjistit, jak je 
druhová skladba na lokalitě ovlivněna přírodními podmínkami, předchozím a současným lidským působením, 
aby dokázal adekvátně zobecnit výsledky žákovského „výzkumu“. Metodika by tedy měla zdůraznit, že učitel 
musí vybranou lokalitu sám předem prozkoumat. 
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k místu, porozumění environmentální provázanosti) mít na žáky pozitivní efekt, který by následně 

umožnil vnímat jej cílovými skupinami jako „smysluplný“. 

Je třeba upozornit i na specifické bariéry s implementací outdoorové výuky. Podle Činčery et al. 

(2016) většina učitelů na druhém stupni přírodní prostředí pro výuku ekologických principů nevyužívá 

(v. obrázek 5).  

 

  

Obrázek 5 Propojení přírody s výukou ekologie (N=645) 

Příčinou jsou často pochybnosti o schopnosti učitelů zvládnout terénní výuku, její případná 

bezpečnostní rizika či vůbec chápání jejího smyslu (Rickinson, et al., 2004; Remington & Legge, 2016; 

Dallat, Salmon, & Goode, 2015; Dyment, 2005). Realizátoři programu by proto neměli apriori 

očekávat, že učitelé budou automaticky chápat venkovní výuku jako smysluplnou a neměli by 

podceňovat nabízenou písemnou i průběžnou metodickou oporu. 

Celkově lze proto metodice Venkovního učení doporučit: 

 posunout a zúžit cílovou skupinu na žáky 4.-5. třídy; 

 zdůraznit nezbytnost přípravy učitele na konkrétní lokalitu; 

 prohloubit zpracování fáze „senzitivity“, resp. posílit časovou dotaci a nabídnout učitelům 

modelové příklady konkrétních metodik či sekvencí aktivit vhodných pro navazování 

emočního pouta s místem; 
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 větší propracování popisu metodiky, zejména návazností mezi jednotlivými fázemi, resp. 

přechodem mezi zkušeností, reflexí a zobecněním; 

 zpracování několika modelových příkladů pro vybrané přírodní fenomény (např. stromy, 

brouci) univerzálně se vyskytující v různých lokalitách s potenciálem ilustrovat určitý 

ekologický princip (např. biodiverzita) a nabídnout školám možnost postupovat nejprve podle 

těchto zpracovaných vzorů. 

Pro navazující evaluační výzkum by bylo možné zaměřit se například na 

 ověřování vlivu programu na posilování vztahu k místu, zejm. v dimenzi významu místa 

a emočního propojení s místem; 

 ověření možného vlivu programu na vztah žáků k přírodě na obecné rovině; 

 analýzu posunu v porozumění vybraných ekologických principů u škol postupujících podle 

modelových příkladů (v. výše). 

Závěr 

V této části analýzy jsme hodnotili programy Škola pro udržitelný život a Venkovní učení, které se 

hlásí k principům místně zakotveného učení, v případě Venkovního učení volně kombinovaného 

s dalšími přístupy. Lze konstatovat, že oba programy mají potenciál pozitivně ovlivnit žáky ve vztahu 

ke kompetencím pro odpovědné chování k lidem i přírodě. Společným motivem je snaha ovlivňovat 

vztah žáků k místu, tj. lokalitě, kde žijí.  

Oba programy současně uplatňují odlišné strategie. Zatímco pro ŠUŽ je základním prostředkem 

zapojení žáků do komunitního projektu, pro VU jsou jí prožitkové aktivity a výzkumná činnost ve 

zvolené lokalitě.  Oba programy v různé míře sdílejí i společná rizika. Těmi je zejména interpretace 

programu učiteli a takový způsob implementace jejich aktivit, který je ve shodě s předpoklady autorů 

programu. V případě ŠUŽ se jako hlavní riziko jeví nepochopení participačního přístupu v metodice, 

u VU je to neprovázání jednotlivých fází programu. 

To ukazuje na důležitost předchozí a průběžné metodické přípravy učitelů. V případě VU hraje 

důležitou roli dopracování písemné podoby metodiky a poskytnutí modelových příkladů, podle 

kterých by se učitelé mohli řídit. U obou programů je důležitá průběžná konzultace a zpětná vazba. 

Důležitou roli může hrát i průběžný akční výzkum, který je součástí úkolů realizovaných v rámci 

projektu CIVIS. 
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GLOBE v kontextu badatelsky orientované výuky50 

Úvod 
Cílem této části studie je analyzovat možné přínosy i rizika implementace programu GLOBE, 

vedeného vzdělávacím centrem TEREZA. Kapitola by měla také pomoci nastavit evaluaci programu 

v rámci projektu CIVIS. 

Program GLOBE je možné interpretovat v rámci několika různých teoretických diskursů. Ve studii se 

zaměřujeme na kontext badatelsky orientované výuky (BOV), který se v posledních letech stal pro 

realizátory programu dominantním východiskem. V první části proto charakterizujeme BOV, 

přiblížíme diskusi o jejích možných přínosech, způsobech evaluace BOV programů i o teoretické 

diskusi a rozšíření BOV v domácím prostředí. Ve druhé se zaměříme na analýzu samotného programu 

GLOBE a výsledky jeho předchozích, zahraničních i domácích, evaluací. 

Pro zpracování rešerše jsme pracovali s otevřenými zdroji (zejména IS VaVaI RIV) i databázemi 

přístupnými v rámci IS MU. Zadávanými klíčovými slovy byly „GLOBE“, „inquiry-based“ a „enquiry-

based“. Další data byla získána rozhovory s Janem Blažkem ze vzdělávacího centra TEREZA, který 

v současné době působí jako koordinátor programu, a prof. Martinem Bílkem z Univerzity Hradec 

Králové, který je jedním z domácích odborníků na problematiku BOV. Ve studii byly využity 

i zkušenosti Petry Šimonové s programem GLOBE. 

Vzhledem k poměrně značnému počtu zdrojů o BOV je prezentace zahraniční diskuse nutně pouze 

orientační. Domácí akademická produkce by na druhou stranu měla být, v rámci sledovaných typů 

dokumentů, kompletní. 

Vymezení badatelsky orientované výuky 
I přes určitou nejednoznačnost a šíři bývá BOV zpravidla interpretována jako takový přístup 

k vyučování, ve kterém učitel nepředkládá žákům učivo ve formě poznatků, ale nechává je, aby si je 

objevili sami. Při řešení pak žáci postupují analogicky jako vědci při řešení problému, tj. kladou si 

otázky, formulují hypotézy, plánují postup, sbírají, vyhodnocují a interpretují data (Dostál, 2015; 

Papáček, 2010a). Podle Bílka (2017) BOV není nová metoda a spíše než vymýšlení složitých 

badatelských programů a aktivit  doporučuje budovat ve škole tzv. „badatelskou kulturu“, postupně 

rozvíjenou pomocí jednoduchých, relativně malých kroků tvořených dílčími aktivitami. Esencí 

„badatelské kultury“ pak je podle něj rozvíjení žákovy odpovědnosti za výsledek, samostatnost při 

postupu a dodržování určité „metodologické esence“ oboru, ve kterém žáci řeší jednoduché nebo 

komplexní úlohy či zpracovávají projekty.  

                                                           
50

 Zpracovali: Jan Činčera, ve spolupráci s Petrou Šimonovou a Šárkou Křepelkovou, Masarykova univerzita 
Brno. 



51 
 

I přes různé interpretace pojmu a jednotlivé typy představuje BOV holistický, na žáka orientovaný 

přístup k vyučování (Magnussen, Ishida, & Itano, 2000; Hmelo-Silver, 2004; Ashby, 2006). Jednotlivé 

BOV programy se mohou lišit mírou své „otevřenosti“, tj. prostorem pro participaci žáka na 

rozhodování o řízení procesu. Dostál (2015) i další autoři rozlišují čtyři přístupy k BOV, rozdělené 

podle toho, o jakých částech procesu rozhoduje učitel a o jakých žáci (v. tabulka 1). 

 Otázka Postup Interpretace 

výsledků 

Potvrzující bádání Učitel Učitel Učitel 

Strukturované bádání Učitel Učitel Žáci 

Nasměrované bádání Učitel Žáci Žáci 

Otevřené bádání Žáci Žáci Žáci 

Tabulka 2 Typy BOV podle participace žáků na procesu 

Healey (2005) dále rozlišuje mezi BOV orientovanou na žáka či učitele, na obsah či na proces, či podle 

role žáka na BOV, ve které je žák posluchačem či účastníkem procesu. Chiapetta a Adams (2004) 

definovali jiné čtyři typy BOV rozdělené podle hlavních cílů programu, tj. BOV orientované na: 

 obsah, kdy je BOV využita pro prezentaci a vysvětlení určité látky, tj. např. ekologických 

konceptů; 

 obsah s procesem, kdy BOV dává žákům prostor, aby si nové poznatky sami utvořili v procesu 

aktivního učení, 

 proces s obsahem, kdy BOV klade důraz na vytvoření schopností žáků bádat, tj. např. na 

pochopení principů vědecké práce; 

  či pouze na proces, kdy hlavní důraz BOV leží v osvojování určitých badatelských dovedností, 

tj. např. formulování hypotézy, zpracování dat atd. 

BOV je tedy třeba chápat spíše jako široký komplex různých přístupů, propojených „badatelskou“ 

prací žáků, nežli jako jeden ucelený metodický přístup.   

Kromě samotných škol jsou programy využívající principy BOV v zahraničí velmi často nabízeny 

i centry environmentálního vzdělávání. Ve Velké Británii mají velkou tradici centra sdružená do sítě 

tzv. Field Studies Council (FSC). Například v pětidenním pobytovém programu centra ve skotském 

Kindroganu „Biology Advanced Higher Residential Programme: Pilot Projects and Project Data 

Collection“ prochází žáci celým badatelským cyklem, tj. nejprve se učí formulovat hypotézy, poté 

plánují výzkum a sbírají data, ze kterých pak po návratu zpracují vlastní výzkumnou zprávu (Kindrogan 

Field Center, 2014; vlastní pozorování, 2011). Jednodenní terénní program zaměřený na zkoumání 
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zatopeného území nabízí v holandském Wageningen organizace Groene Wiel (vlastní pozorování, 

2013).  Tzv. “přírodní centrum” na ostrově Harakka v Helsinkách nabízí školám jednodenní programy, 

ve kterých žáci zkoumají mořský život či let ptáků (vlastní pozorování, 2012).   

Přínosy badatelsky orientované výuky 
Přínosy BOV jsou předmětem teoretických diskusí i empirických šetření. Řada autorů BOV přivítala 

a spatřovala v nich cestu ke zvýšení zájmu žáků o přírodní vědy, rozvinutí badatelských dovedností, 

porozumění principům vědecké práce, kooperativních dovedností či motivace k učení (Papáček, 

2010a,b; Straits & Wilke, 2002). Podle Bílka (2017) leží větší přínos BOV v rozvoji kompetencí, jako je 

učit se řešit problémy či učit se učit, než v osvojování si nové látky. Podle něj je v BOV podstatný 

proces, v jehož průběhu si žáci mohou uvědomit, co se potřebují naučit. Důležité koncepty a principy 

se pak podle něj naučí na srovnatelné úrovni, jako při „tradiční“ výuce. 

Oproti tomu, Kirschner, Sweller a Clark (2006) a Sweller et al. (2007) efektivitu BOV (resp. 

problémově orientované výuky a dalších metodik dávajících prostor na „neřízeném“ objevování žáků) 

zpochybňují. Podle nich problémově orientovaná výuka (zahrnující BOV) znamená pro žáky větší 

kognitivní zátěž, než dokáže jejich mozek zvládnout. Podle jejich názoru je proto BOV vhodná pouze 

pro některé žáky a situace, kdy žáci mají dostatečnou vstupní úroveň znalostí, která jim pomůže 

rozlišit důležité od nepodstatného. Autoři také upozornili na nedostatečnou kvalitu empirických 

studií ověřujících účinnost problémově orientované výuky. Problémem je podle nich slabá 

metodologie studií, které nevychází z principu záměny pouze jediné proměnné.   

Jejich kriticky orientovaný článek otevřel rozsáhlou diskusi (Schmidt et al., 2007; Hmelo-Silver, 2007; 

Kuhn, 2007). Je třeba upozornit, že největší část Kirschnerovy et al. a Swellerovy et al. kritiky směřuje 

k otevřené problémově orientované výuce, zatímco „potvrzující bádání“ zřejmě odpovídá jejich 

požadavkům učitelem řízené výuky. Metodologická kritika studií podporujících BOV je sice také do 

určité míry oprávněná, současně ale organizace metodologicky zcela korektních experimentů 

zaměňujících pouze jedinou proměnnou je pravděpodobně v praxi obtížně dosažitelná. Autoři také 

ne zcela přesně argumentují proti účinnosti BOV pro osvojení badatelských dovedností, resp. 

považují tento cíl za méně důležitý, než znalosti.  

Otázkou také zůstává, jaká forma BOV by mohla překonat obtíže, zmiňované Kirschner et al. Podle 

Schmidt et al. (2007) je pro zmírnění kognitivní zátěže důležitá vstupní diskuse s žáky o jejich 

vstupním porozumění problému (aktivace a elaborace prekonceptu). Díky ní dostanou všichni žáci 

určité vstupní informace, které jim pomůžou se v navazující málo řízené výuce zorientovat. Dalšími 

předpoklady je správné pořadí typů úkolů od jednoduchých ke komplexním, práce v malých 

skupinách, vstupní trénink kooperativních dovedností, facilitace procesu učitelem a dostatek zdrojů 
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pro žákovskou práci. Při správném zařazení těchto prvků pak žáci mohou získat potřebnou oporu pro 

zvládání badatelských úkolů (Schmidt et al., 2007; Hmelo-Silver, Duncan & Chinn, 2007). S tím 

koresponduje i názor Bílka (2017), podle kterého musí BOV začít jednoduchými aktivitami, 

zvládnutelnými i méně zkušenými nebo méně schopnými dětmi. Problémem pak může být 

„neochota“ učitele na takto jednoduché úrovni začínat. 

Příklady evaluačních studií hodnotících BOV programy je proto třeba interpretovat v kontextu výše 

uvedené diskuse. Hmelo-Silver (2004) dokládá evidenci pro přínos BOV na formování nových znalostí 

a dovedností souvisejících s řešením problémů, zatímco zpochybňuje efekt na rozvoj kooperativních 

dovedností a motivaci žáků k učení. Sumerlee a Murray (2010) zjistili efekt BOV na rozvíjení 

dovedností pro zpracovávání informací i pro posílení motivace vysokoškolských studentů ke studiu. 

Přínosy BOV pro žáky základních škol uvádějí Wolf a Lafferriere (2006). Naopak Magnussen, Ishida 

a Itano (2000) nenašli efekt BOV programu na kritické myšlení žáků. Gautreau a Binns (2012) zjistili 

pouze malý dopad programu na postoje žáků k vědě a žádný efekt na jejich ekologické znalosti, žáci 

také program BOV negativně hodnotili a cítili v něm ohrožení své pozice ve třídě. 

Efektivita BOV je dále pravděpodobně ovlivněna kontextuálními faktory, jako je konzistence 

a dynamika skupiny, zařazování pravidelných reflexí a opakování (Kuech, 2004), či celkové školní 

prostředí, zahrnující vedení školy a podporu rodičů (Pea, 2012).  

Badatelsky orientovaná výuka v domácím kontextu 
BOV je v domácím akademickém diskursu poměrně často se vyskytujícím pojmem. Důležitou roli při 

popularizaci BOV sehrál Papáček (2010a,b), Jihočeská univerzita pak BOV dlouhodobě předávala 

studentům učitelství na svých letních školách. BOV se stal jedním z ústředních témat domácího 

časopisu „Scientia in educatione (sciED)“, zaměřeného na didaktiku přírodních věd. Od prvních prací 

představujících metodiku se následně BOV staly předmětem řady teoretických, metodických 

i empirických studií. BOV ale představuje i často diskutované téma na domácích konferencích, např. 

DiBi (Didaktika přírodních věd), organizovaných Univerzitou Karlovou v Praze. V prvním období byla 

BOV v českém diskursu vítána jako příležitost ke koncepčnímu posunu ve výuce přírodních věd, k její 

účinnější výuce i zvýšení obliby přírodních věd u žáků (Held, 2011; Zámečníková, 2013). V poslední 

době lze vidět, že po vlně zájmu a vysokých očekávání se BOV začínají diskutovat i s určitou mírou 

skepse, jakkoliv stále zůstává předmětem vysoké pozornosti v domácím diskursu didaktiky přírodních 

věd.51 
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 Podle Bílka (2017) je tato skepse způsobena rozporem mezi vnímáním skutečnosti, ve které jsou studenti učitelství 

připravování většinou tradičně a v samotných školách potom nemají potřebné zkušenosti ani prostor pro aktivnější výuku. 

Rozpor je tedy v tradiční transmisivní přípravě učitelů a současně deklarovaným tlakem vyučovat inovativně. 
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V systému RIV bylo v době zpracování této analýzy uvedeno celkem 53 dokumentů v kategoriích 

J (článek), C (kapitola v monografii) a B (odborná publikace). Nejčastěji zastoupenými akademickými 

pracovišti byly Univerzita Palackého (Dostál), dále Jihočeská univerzita (širší okruh autorů kolem prof. 

Papáčka), v menší míře pak Univerzita Hradec Králové (Bílek), Masarykova univerzita Brno 

a Ostravská univerzita.  

Dominantním typem publikací jsou přehledové studie, vysvětlující principy BOV a prezentující 

vybranou BOV lekci určenou pro různé cílové skupiny. Příkladem jsou například práce Samkové 

(2011), která navrhuje využívat BOV ve výuce matematiky, Bílek a Hrubý (2014) pro výuku chemie či 

Přinosilová, Mechlová a Kubicová (2013) pro výuku výpočetní techniky a environmentální výchovy52. 

Výzkumně orientované studie jsou zastoupeny výrazně méně. Nalezené publikace je možné rozdělit 

do několika skupin: 

 Průzkumy zkoumající názory a kompetence učitelů či studentů učitelství na význam BOV 

(Nováková & Novák, 2014; Rokos et al., 2013; Šulcová & Součková, 2011; Čudová et al., 2013; 

Dostál, 2015); 

 Evaluace efektivity programů BOV pro různé cílové skupiny (Činčera, 2014a; Trnová, 2014; 

Škoda et al., 2014; Skoršepa et al., 2014; Ryplová & Řeháková, 2011) či emoční angažovanosti 

žáků při BOV výuce (Dostál, 2015), z nových studií pak např. Vácha a Ditrich (2016); 

 Obsahové analýzy učebnic z pohledu zastoupení BOV (Labischová, 2014, 2015); 

 Související kompetence a jiné vlastnosti cílových skupin, např. finanční gramotnost žáků 

(Binterová et al., 2015), využití BOV pro práci s nadanými žáky (Trna, 2014). 

Celkově lze shrnout, že BOV je spojován především s didaktikou přírodních věd, zatímco jeho 

propojení s environmentální výchovou je poměrně málo časté (Činčera, 2014a, b; Ryplová 

& Řeháková, 2011; Kubicová, 2013; Smoľáková et al., 2016), stejně jako propojení s jinými předměty, 

jako je dějepis (Labischová, 2014, 2015a,b) či výpočetní technika (Kubicová, 2013; Dostál & Basler, 

2015). 

Většina publikovaných studií má spíše regionální význam. Publikace nadregionálního významu, studie 

publikované v časopisech s impakt faktorem či registrovaných v databázi SCOPUS představují zhruba 

pětinu celkové publikační produkce (Vácha & Petr, 2013; Lustigová et al., 2009; Dostál, 2015), Škoda, 

Doulík, Bílek & Šimonová (2015), Trnová (2014), Trna (2014), Čudová, Kubiatko, Radvanová & Čížková 

(2014), Činčera (2014), Smoľáková, Švajda, Koróny & Činčera (2016) a Dostál  & Basler (2015), 

z publikací dosud neevidovaných v RIV pak Cincera et al. (2017). 
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Metodika BOV dosud není na českých základních školách dominantní, přestože již došla jistého 

rozšíření. Alespoň částečná aplikace principů BOV se objevuje zhruba na třetině škol, pouze 10% 

základních škol ale spolupracuje s vědeckou komunitou (Činčera et al., 2016). Možnost 

spolurozhodovat o jednotlivých krocích badatelských aktivit mají žáci na méně než pětině škol. 

Některé školy ale samostatně realizují velmi zdařilé badatelské projekty, ať již jde například 

o Gymnázium Přírodní škola v Praze 7, která pravidelně organizuje badatelské expedice, jejichž 

výsledky pak žáci prezentují na Univerzitě Karlově, či jiná pražská základní škola K Dolům. Zkušenosti 

Gymnázia Přírodní škola v Praze 7 ukazují, že klíčovými faktory úspěšnosti jejich badatelských 

programů je zejména dlouhodobá práce se studenty, veliká podpora jejich samostatnosti a týmové 

práce, budování specifické školní kultury, kdy žáci se na expedici těší a chápou ji jako „odměnu“ za 

splnění všech povinností, participační přístup (nasměrované bádání) i propojení badatelských 

projektů s konkrétním regionem (Činčera et al., 2016).  

Podle Dostála (2015) jsou východiska pro BOV naprostou většinou učitelů pozitivně přijímána, tj. 

většina učitelů souhlasí s tím, že žáci by se měli učit tím, že hledají odpovědi na vlastní otázky či 

řešením problémů.53 Na druhé straně, jsou to nedostatečné kompetence učitelů, které brání většímu 

rozšíření BOV na českých školách (Papáček, 2010a,b; Dostál, 2013).  

Řada škol se pak zapojuje do badatelských programů nabízených centry environmentálního 

vzdělávání. Nabízené programy je možné rozdělit do několika skupin. 

Prvním typem jsou pobytové programy inspirované (přímo či zprostředkovaně) modelem britské sítě 

Field Studies Council, jako je zejména Terénní ekologie SEV Kaprálův mlýn určený pro střední školy. 

Tří až pětidenní program prokázal svoji účinnost na rozvíjení žákovského porozumění principům 

vědecké práce (nature of science) a badatelského cyklu. Vzhledem ke komplexnosti programu nebylo 

možné určit jednoznačné faktory ovlivňující jeho úspěšnost, jejichž efekt se navíc mohl vzájemně 

posilovat. Pravděpodobnými vysvětleními ale byl důraz na participační, ale facilitované řízení 

badatelských projektů (nasměrované bádání), přímou zkušenost se zkoumaným přírodním 

prostředím, prožitková orientace programu i jeho dostatečná délka (Cincera et al., 2017).  

Dílčí prvky BOV se objevují i v pobytových programech dalších center environmentálního vzdělávání, 

nabízenými např. centry SEVER či Chaloupky. V případě evaluace programu Týden pro udržitelný život 

sdružení SEVER (Kvasnička, 2012) se ukázala důležitost začlenění celého badatelského cyklu do výuky. 

Poměrně řízená badatelsky orientovaná aktivita, soustředící se především na sběr dat (monitoring 

vodního života) totiž žáky nevedla k zájmu o zadanou výzkumnou otázku, ale spíše k samotnému 

prožitku kontaktu s řekou (Činčera, 2012). 

                                                           
53

 Jde o interpretované výsledky srovnávacího průzkumu TALIS 2013. 
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Druhým typem jsou dlouhodobé školní projekty, vedené učitelem podle dodané metodiky. Z hlediska 

plošného dopadu jde patrně o nejdůležitější skupinu programů, reprezentovaných programy 

vzdělávacího centra TEREZA „3V“, „Badatelé.cz“ a „GLOBE“. Program Badatelé.cz doložil svoji 

účinnost na rozvoj žákovského porozumění badatelskému cyklu a na vybrané badatelské dovednosti 

(Činčera, 2014), ve studii Vácha a Ditrich (2016) pak na porozumění sledovaného přírodovědného 

konceptu. Program byl rovněž hodnocen žáky a učiteli jako zábavný, byť náročný (Činčera, 2014; 

Vácha & Ditrich, 2014). Důležitými rysy programu Badatelé.cz byly pravděpodobně kvalitně 

zpracovaná příručka pro učitele, dlouhodobé metodické vedení učitelů včetně náslechů ve výuce, 

předchozí vysvětlení a procvičení badatelského cyklu před (opakovanou) realizací žákovských 

badatelských projektů (nasměrované bádání) a průběžné reflexe. 

Třetím typem jsou programy kombinující blokovou práci vedenou lektorem a průběžnou práci 

vedenou učitelem ve škole. Příkladem jsou například programy Muzea Říčany určené pro mateřské 

školy a žáky prvního stupně základních škol. Programy zaznamenaly dílčí efekty na povědomí žáků 

o potřebách některých organismů, znalosti bezobratlých živočichů v půdě či snížení nechuti 

k fyzickému kontaktu s některými živočichy. Slabou stránkou programů byla značná řízenost aktivit 

učitelem (strukturované bádání), která mohla v některých aktivitách snížit míru zapojení žáků54. 

Spolehlivost evaluací ale byla negativně ovlivněna malým počtem respondentů (Činčera, 2016 a,b,c).  

Jiným evaluovaným badatelsky orientovaným programem bylo „Vyšetřování jizerskohorské 

katastrofy“ nabízené SEV Jizerka. Program kombinuje třídenní pobyt v centru s předchozí prací žáků 

ve škole vedenou podle pracovních listů. Evaluace doložila dílčí úspěchy u vybraných badatelských 

dovedností a porozumění environmentálnímu problému. Problematickou se naopak ukázala 

implementace školní části, kdy učitelé často jezdili do pobytového centra bez plánu výzkumu, jehož 

přípravu považovali za příliš náročnou (Činčera, 2011).  

Program „Zelené profese v krajině“ realizovaný libereckým sdružením Čmelák předpokládal, že žáci 

se nejprve ve škole pomocí pracovních listů seznámí s některými zaměstnáními souvisejícími s péčí 

o krajinu (např. lesnictví, vodohospodářství). V navazující pobytové části v terénní základně 

v Jizerských horách se pak žáci učili jednotlivé techniky sběru a vyhodnocení dat. Poslední částí byl 

projekt, ve kterém si žáci samostatně zformulovali svoji výzkumnou otázku a tu pak experimentálně 

ověřovali. Výsledky evaluace byly bohužel zkresleny malým počtem respondentů a chybami 

v administraci, takže program nebylo možné spolehlivě vyhodnotit (Činčera, 2014). 

Celkově lze na základě domácích evaluačních studií shrnout, že pro realizaci BOV existuje více 

úspěšných strategií. Klíčovými prvky pro pobytově orientované BOV programy se zdá být kombinace 
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participačního přístupu (tj. prostor pro participaci žáků na rozhodování o badatelské aktivitě) 

s určitou mírou nepřímé facilitace, dostatečný časový prostor (nejméně tři dny terénní práce), 

zařazení motivačních prostředků (využití mobilních technologií, prožitkově orientované aktivity) 

(Cincera et al., 2017), provázanost s konkrétním prostředím i dlouhodobá připravenost žáků na tento 

způsob výuky (Činčera et al., 2016). Na základě studií Rickinson et al. (2004), Orion a Hoffstein (1994) 

a Neil a Richards (1998) pak lze doplnit ještě vhodné provázání se školním kurikulem, vstupní 

přípravu ve škole a navazující školní práci. 

Pro dlouhodobé školní projekty pak důležitou roli hraje opakovanost badatelských lekcí, vstupní 

vysvětlení a procvičení badatelských principů a dovedností a následně určitá míra samostatnosti při 

rozhodování. BOV lekce by také měla obsahovat všechny fáze badatelského cyklu, tj. neměla by 

akcentovat fázi sběru dat na úkor ostatních fází (Činčera, 2012; Činčera, 2014; Vácha & Ditrich, 2014). 

 

Program GLOBE 

Popis programu 
The Global Learning and Observation to Benefit the Environment (GLOBE) je mezinárodní program 

vyhlášený v roce 1994 Albertem Gorem. Hlavní myšlenkou programu bylo propojit po celém světě 

žáky s vědeckou komunitou. Žáci spolupracují na výzkumech tak, že sbírají a posílají nasbíraná data 

potřebná pro konkrétní výzkumné projekty. Žáci se navíc zapojují do vlastních badatelských 

programů a účastní se pravidelných setkání, GLOBE Games (The GLOBE Program – About GLOBE, 

2016; GLOBE Czech, 2016). V České republice program koordinuje od roku 1995 vzdělávací centrum 

TEREZA,. V roce 2016 do něj bylo zapojeno 148 základních a středních škol (The GLOBE Program 

2009; GLOBE - International eco-program 2009; The GLOBE Program – Czech Republic – Overview, 

2016). 

Obecným cílem programu je podporovat výuku přírodních věd, environmentální gramotnost 

a chování a badatelství (The GLOBE Program – About GLOBE, 2016). Do GLOBE se zpravidla zapojují 

malé skupiny žáků, kteří se programu účastní dobrovolně, pod vedením svého učitele, některé školy 

pracují s celou třídou a začleňují realizaci přímo do výuky přírodovědných nebo ekologicky 

zaměřených předmětů. Poměrně volná metodika neomezuje věk žáků55, ani míru jejich zapojení. Žáci 

jsou motivováni k samostatné práci, ale míra facilitace ze strany učitele je různá na každé škole.  

Volný rámec umožňuje zařadit a interpretovat  GLOBE jako program korespondující s diskursem BOV, 

ale i občanské vědy. Občanská věda je přístup prosazující vytváření efektivní spolupráce mezi 
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 V současné době je ale program realizován až od počátku druhého stupně, pro první stupeň dosud není 
zpracována metodika. 



58 
 

veřejností a vědeckou komunitou. V rámci souvisejících programů zpravidla vědecká komunita vytvoří 

určité rozhraní, do kterého pak dobrovolně se zapojující veřejnost nahrává data sebraná v přírodním 

prostředí. Nejčastější jsou programy zaměřené na sběr údajů o výskytu chráněných organizmů, jiné 

programy ale mohou motivovat veřejnost například k pozorování hvězd (světelné znečištění) či jiným 

aktivitám. Občanská věda je také typicky spojována s informálním vzděláváním (Dickinson & Bonney, 

2015; Silvertown, 2009; Bonney et al. 2009).    

Programy občanské vědy typicky sledují dvě roviny cílů: vědecké a vzdělávací. Přestože dopady 

programů občanské vědy na znalosti, dovednosti či postoje zapojené veřejnosti zatím nebyly příliš 

průkazné, je v současné době tato rovina cílů považována za stále důležitější (Bonney et al., 2009; 

Toomey & Domroese, 2013; Cronje et al, 2011; Brossard et al., 2005). 

Je zřejmé, že GLOBE sdílí východiska obou přístupů. Důraz na spolupráci s vědeckou komunitou a na 

sběr dat jej zakotvují do diskursu občanské vědy, zatímco zařazení do školního prostředí, samostatné 

žákovské projekty a setkávání v rámci GLOBE Games jej posouvají blíže k badatelsky orientované 

výuce.  

Evaluace programu GLOBE 
GLOBE patří k poměrně často evaluovaným programům. Předchozí evaluace je možné rozdělit do 

několika skupin: 

 Spokojenost žáků či učitelů s programem. Příkladem jsou studie Means et al. (1996, 1997), 

podle které žáky bavilo především sbírat data a zadávat je do počítače.  

 Implementace programu na školách. Podle studie Means, Coleman a Lewis (1998) žáci 

v programu nejčastěji zadávali data do počítače, ačkoliv byl zaznamenán posun směrem 

k jejich analýze. Specifické bariéry se zapojením žáků se speciálními potřebami zkoumal 

Penuel et al. (2003). 

 Vliv programu na znalosti v oblasti přírodních věd. Podle série studií publikovaných týmem 

kolem Meanse dokázali zapojení žáci lépe popsat ekosystém, analyzovat vodní cyklus a měli 

vyšší znalosti hydrologie či klimatologie, než žáci z kontrolní skupiny (Means et al., 1999, 

2000, 2001; Penuel et al., 2003, 2005). 

 Vliv programu na badatelské dovednosti žáků či jejich porozumění principům vědecké práce. 

Pozitivní efekt programu na badatelské dovednosti (např. schopnost správně vybrat vzorek, 

interpretovat data) doložilo několik studií od Meanse et al. (1997, 1999, 2001). Efekt 

programu naopak nedoložily studie Penuel et al. (2003, 2006). 
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 Vliv programu na zájem žáků studovat přírodní vědy. Efekt programu doložily studie Means 

et al. (1997), zatímco vliv programu na postoje k přírodním vědám neprokázaly studie Penuel 

et al. (2005, 2006). 

 Přínos programu pro zvyšování kompetencí učitelů. Herron a Robertson (2013) doložili přínos 

programu pro přesvědčení o vlastní efektivitě učitelů, realizujících program. 

 Přínos programu pro vědeckou komunitu byl zkoumán v řadě studií, např. Vlemmix et al. 

(2007). 

První domácí studie programu ukázala korelaci mezi mírou implementace programu a znalostmi žáků 

o klimatu, zatímco taková korelace nebyla nalezena s  badatelskými dovednostmi žáků. Podle 

výsledků žáci nejčastěji sbírali data v terénu a zadávali je do počítače, zatímco jen okrajově se 

zabývali analýzou či porovnáváním dat (Cincera & Maskova, 2009, 2011). Oproti tomu, studie 

Smoľáková et al. (2016) již doložila pravděpodobný efekt programu na badatelské dovednosti žáků 

a míru jejich porozumění principům přírodních věd. Winklerová (2016) zkoumala, jak význam 

programu GLOBE vnímají jeho dlouhodobí absolventi. Podle jejích výsledků absolventi na program 

vzpomínají jako na silnou komunitu, utvářenou společnými zážitky při rutinních, ale i mimořádných 

aktivitách. Svoje členství vnímali jako projev určité exkluzivity oproti spolužákům, i jako příležitost 

podílet se něčem významném a přesahujícím. Programu přisuzovali vliv na další směřování své 

studijní a profesní dráhy. Respondenti také poměrně kriticky reflektovali změny v programu, resp. 

omezení soutěžních prvků na celorepublikovém setkání GLOBE Games.  

Ve školním roce 2016/17 probíhá evaluace programu, jejímž cílem je zjistit dopad programu na nově 

zapojené žáky v oblasti jejich badatelských dovedností a znalosti místní přírody. Předpokládané 

výsledky budou známy do konce srpna 2017. 
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Analýza programu GLOBE 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6 Původní teorie programu GLOBE 

Původní domácí interpretace GLOBE odpovídala spíše diskursu občanské vědy (v. obrázek 1). Žáci 

především sbírali a nahrávali data, do vlastních projektů se zapojovali spíše méně. Jak se ukázalo, 

program ale spíše nerozvíjel badatelské dovednosti žáků, resp. jeho dominantní aktivity k takovému 

rozvoji nedávaly dostatečný prostor (Cincera & Maskova, 2011). Na základě reflexe programu začal 

v České republice proces postupného směřování programu od diskursu občanské vědy k BOV56. 

V jeho rámci byl změněn formát GLOBE Games z původní soutěže jednotlivých týmů směrem 

k prezentaci výsledků vlastního bádání a změnil se způsob komunikace cílů programu. V současné 

době vzdělávací centrum TEREZA prezentuje program již jako badatelský (Blažek, 2017). 

Podle Blažka (2017) je nyní v GLOBE stěžejní jeho badatelská rovina, zatímco původní, zaměřená na 

sběr dat, zůstává trochu upozaděna. Obě roviny jsou tak v určitém rozporu – v rámci programu se 

stále sbírají a nahrávají data pro vědeckou komunitu, TEREZA již ale tyto aktivity nechápe jako 

stěžejní. Zapojeným školám je doporučeno, aby nejprve proškolili učitele v BOV. K tomu se využívá 

spolupráce s tzv. mentory – zkušenými učiteli, kteří takovým školením prošli již dříve a sami BOV ve 

výuce používají. Druhým krokem je trénink badatelských dovedností žáků. Ti se mají naučit 

formulovat si výzkumné otázky, hypotézy, spolupracovat atd. Teprve pak přichází prostor pro vlastní 

badatelské projekty žáků v okolí školy, jehož součástí je také sběr dat. TEREZA učitele podporuje 

jednak pomocí přípravy modelových hotových badatelských lekcí, vypisováním tématu roku, ke 

kterému se pak vážou GLOBE Games, a dále vzájemnými návštěvami učitelů na výuce. Školy jsou 

                                                           
56

 Je třeba upozornit, že jde o interpretaci autorů studie. GLOBE byl v prostředí Sdružení TEREZA vnímán jako 
vzdělávací program, přestože jeho metodika odpovídala spíše diskursu občanské vědy. 
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povzbuzovány, aby kromě účasti na celostátních GLOBE Games, na kterých prezentují výsledky svého 

bádání, sdílely své výsledky i samy mezi sebou. 

Teorie programu se proto podstatně změnila (v. obrázek 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7 Teorie inovovaného programu GLOBE 

 

Na základě předchozích evaluací se zdá být pravděpodobné, že program GLOBE alespoň část svých 

cílů skutečně naplňuje. Skupině zapojených žáků, zpravidla zájemců o přírodní vědy, dává prostor pro 

naplnění svého zájmu v prostředí vrstevníků (Winklerová, 2016), program také zapojené žáky baví 

(Means et al., 1996, 1997). Nesporný se zdá také přínos programu pro osvojování přírodovědných 

znalostí (Means et al., 1999, 2000, 2001; Penuel et al., 2003, 2005). Vliv programu na zájem 

o přírodní vědy a badatelské kompetence se naopak zdá být nejasný a jednotlivé studie se v jeho 

hodnocení výrazně liší (Means et al., 1997, 1999, 2001; Penuel et al., 2003, 2005, 2006; Cincera 

& Maskova, 2011; Smoľáková et al., 2016).  

Zdá se pravděpodobné, že samotné činnosti související se sběrem a nahráváním dat pro vědecké 

projekty mají jen malý dopad na kompetence samotných žáků, jakkoliv mohou hrát svoji roli pro 

udržování společné komunity členů GLOBE týmu. Změna teorie programu směrem k badatelsky 

orientované výuce tak byla pravděpodobně velmi důležitým krokem, o jehož efektivitě nepřímo 

vypovídá i výzkum Smoľáková et al. (2016). 

Na rozvoj žákovských kompetencí mají pravděpodobně výraznější vliv badatelsky zaměřené GLOBE 

Games a vlastní žákovské projekty, předpokládáme-li, že probíhají v souladu s alespoň některými 

z výše uvedených doporučení (např. prostor pro participaci žáků). Otázkou je, zda v důsledku změn 
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v programu, ale i celkově měnícího se společenského kontextu nedochází také ke změně ve vnímané 

významnosti programu. Podle Winklerové (2016) žáci v minulosti vnímali příležitost pracovat 

s počítači a posílat data do NASA jako šanci účastnit se něčeho přesahujícího. Pokles významu 

pravidelného zasílání dat, spolu s celkovou profanisací využívání výpočetní techniky mohly způsobit, 

že se program pro žáky stal pouze jedním z mnoha projektů, kterých se účastní.  Takovou teorii by ale 

třeba dále ověřit.57 

Není také jasné, jak spolupracující učitelé program interpretují, tj. zda jejich chápání odpovídá spíše 

jednomu či druhému z obou souvisejících diskursů. Je možné, že na řadě škol dosud převažuje pojetí 

GLOBE jako programu, ve kterém žáci především sbírají a nahrávají data a že jeho nová, badatelská 

orientace dosud není většinově sdílena. Je také možné, že pro učitele je nové, badatelské pojetí 

programu náročnější, což v důsledku oslabuje jejich motivaci pro zapojení, případně 

pro implementaci programu v duchu BOV. Institut mentorů, vzájemných návštěv učitelů a sdílení 

výsledků na GLOBE Games mohou být účinnými prostředky směřování GLOBE k žádoucí interpretaci 

v duchu BOV, vzhledem k počtu zapojených škol ale nemusí být dostačující. Odpovědi na takové 

otázky by přinesl plošný průzkum mezi učiteli. V neposlední řadě je i otázkou, jakým způsobem jsou 

BOV lekce učiteli vedeny, tj. zejména jaký prostor mají žáci pro ovlivňování procesu a do jaké míry se 

s průběhem badatelských projektů dokáží ztotožnit.  

 Doporučení 
Vzhledem ke stupni reflektivity realizátorů programu se nedomníváme, že by v této fázi bylo 

potřebné program nějak výrazněji modifikovat. Nastavení evaluace by bylo vhodné domluvit až po 

zpracování výsledků ze současně probíhajícího výzkumu. Na základě této analýzy nicméně 

navrhujeme začlenit do připravované evaluace následující otázky: 

 Jakým způsobem učitelé interpretují smysl programu? Kladou v něm větší důraz na přínos 

pro vědecké poznání, utváření komunity studentů, badatelské kompetence žáků, nebo na 

jinou oblast? 

 Jaké bariéry a benefity učitelé spojují se současný pojetím GLOBE orientovaného na BOV? 

 Jaký význam přisuzují programu žáci, kteří jsou do něj v současné době zapojeni? Do jaké 

míry jejich interpretace koresponduje s pohledem učitelů? 

 Jak žáci vnímají míru své participace na BOV projektech? Vnímají jej stejně, jako učitelé? 

                                                           
57

 Relevanci této domněnky dokládá také Blažek (2017). Podle něj se z programu ve srovnání s minulými roky 
„rekrutuje“ poměrně málo nových dobrovolníků, tj. absolventů programu, kteří pomáhají například s GLOBE 
Games. Stávající dobrovolníci jsou podle něj tvořeni z velké většiny staršími účastníky. Na druhé straně, 
Šimonová (2017) zde uvádí, že oproti minulosti se v programu GLOBE kontakt s vědci spíše posílil, protože žáci 
se s nimi například v rámci GLOBE Games setkávají i osobně. Pokles dobrovolníků pak přičítá spíše celkové 
proměně společnosti, ve které již není možné výjimečnost programu udržet. 
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Active citizens – program občanského vzdělávání58 

Úvod 

Cílem této studie je analyzovat silné a slabé stránky programu Active citizens, realizovaného British 

Council a organizací Člověk v tísni, o.p.s., vzdělávací sekcí Varianty a připravit podklady pro evaluaci 

programu v rámci projektu CIVIS. 

Program Active citizens lze zasadit do několika relevantních konceptů v rámci globálního rozvojového 

vzdělávání, environmentální výchovy a vzdělávání k udržitelnému rozvoji. Samotná metodika nejvíce 

odpovídá občanskému vzdělávání59 (citizenship education). Metodika zároveň obsahuje silný důraz 

na místně zakotvené učení (place-based education) a na rozvíjení akčních kompetencí (action 

competence), cíle a obsah programu korespondují s principy vzdělávání pro udržitelný rozvoj 

(Breiting & Mogensen, 1999; Wals, 2012).  

Active citizens obsahuje prvky tzv. „Učení službou“ (Service learning) a realizace ve škole odpovídá 

svým zaměřením na řešení reálných problémů, dobrovolnými aktivitami žáků a spoluprací s partnery 

také principům komunitních škol (Coalition for Community Schools 2017). V kontextu českého 

kurikula odpovídá třem průřezovým tématům Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení 

v evropských a globálních souvislostech a Environmentální výchova. Vzhledem k  šíři výchozích 

konceptů a velkému množství zdrojů v oblasti citizenship education je následující analýza pouze 

orientační.   

Studie vychází z rešerše zahraničních a domácích zdrojů, zejména vědeckých článků v recenzovaných 

časopisech vyhledávaných na základě klíčových pojmů citizenship; citizenship education; global 

citizenship education; service learning; community schools. Dále se odvolává na mezinárodní studie 

Civic Education Study (dále jen CIVED) a Mezinárodní studie občanské výchovy (The International 

Civic and Citizenship Education Study, dále jen ICCS), projekty Mezinárodní asociace pro 

vyhodnocování výsledků vzdělávání (International Association for the Evaluation of Educational 

Achievement, dále jen IEA). V neposlední řadě pracuje i s materiály vydané k programu mezinárodně 

(výroční zprávy o programu British Council) a v ČR (metodika programu a evaluace programu). 

Upřesnit interpretace a informace o programu pomohl osobní rozhovor s Martinou Novotnou ze 

vzdělávací sekce Varianty, Člověk v tísni, o.p.s. 
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 Hlavní autorkou této části studie je Petra Šimonová, s připomínkami od Šárky Křepelkové, Jana Činčery a 
sdružení Člověk v tísni. 
59

 V českém prostředí je terminologie poněkud neujasněná. Občanské vzdělávání je širší pojem, který 
v prostředí škol pokrývá vzdělávací oblast výchova k občanství. V zahraničí se používají dva termíny – „civic 
education“, který je užší a odpovídá zaměření na pochopení demokratických procesů, zatímco „citizenship 
education“ je širší a zahrnuje rozvoj dovedností pro odpovědné občanství.  
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Místně zakotvené učení 

Programy místně zakotveného učení jsou analyzovány v samostatné studii, zde tedy popíšeme pouze 

stručně propojení s programem Active citizens. Nastavení programu aplikuje přístupy místně 

zakotveného učení podle Smithe (2002), studenti mapují místní komunitu a analyzují místní problémy 

a konflikty a studenti jsou zapojeni do rozhodování na úrovni komunity.  

Program je pravděpodobně bližší kritickému pojetí místně zakotveného učení, jak jej popsal 

Gruenewald (2003), protože nabádá kriticky zkoumat, co v našem okolí má být zachováno a co je 

potřeba proměnit, a umožňuje tak reflektovat sociálně-ekologické problémy komunity.   

Přestože konkrétní nastavení programu směřuje spíše k dopadům na kompetence konkrétního 

studentského týmu, program jako takový je podle Novotné (2017) nastaven tak, aby výsledky 

komunitních projektů působily na celou školu a komunitu, a jako takový reflektuje principy 

tzv. komunitních škol. 

Vzdělávání k udržitelnému rozvoji 

Studenti v programu Active citizens řeší reálné problémy komunity zaměřené jak na environmentální, 

tak sociální a ekonomická témata a lze jej tedy zařadit mezi programy spadající pod vzdělávání 

k udržitelnému rozvoji (Education for Sustainable Development, dále jen ESD).  Active citizens splňuje 

kritéria ESD například podporou takového vzdělávání, které reflektuje potřeby studentů nebo 

podporou mezigeneračního vzdělávání (UNESCO, 2014).   V programu lze identifikovat jak holistickou 

perspektivu v obsahu (např. důraz na pochopení propojených ekonomických a sociálních systémů), 

tak pluralistický pedagogický přístup (např. důraz na otevírání různých perspektiv v diskusi, podpora 

vyjadřování názorů studentů apod.) (Pauw et al. 2015).  Komunitní projekty připravované a vedené 

samotnými studenti, ale zároveň ovlivněné stanovenými cíli programu, potvrzují dilema popisované 

Walsem (2010): zda lze na jedné straně podporovat vlastní uvědomění a osobní odpovědnost 

studentů a přitom dosáhnout předem daných cílů udržitelnosti.  

Zatím se bohužel nelze opřít o výsledky empirických studií, které by ověřovaly efektivitu výukových 

strategií pro ESD.  Současná doporučení pro výuku reflektují pouze strategické dokumenty a pocity 

samotných realizátorů a evaluační nástroje jsou ve fázi prvního ověřování (Pauw et al., 2015).    

Občanské vzdělávání 

Občanské vzdělávání vychází z potřeby získat „aktivní občany“, kterou chápe většina demokratických 

států jako zásadní pro udržení a rozvoj demokracie. David Kerr a Bryony Hoskins (2012) definují 

aktivní občanství (participatory citizenship) takto: „Participace v občanské společnosti, v komunitním 

či politickém životě, charakteristická vzájemným respektem a nenásilím a uskutečňována v souladu 
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s principy lidských práv a demokracie.“  Velmi přitažlivý popis aktivního občanství používá Institut pro 

občanství: „Aktivní občanství může vypadat přímočaře jako např. pomoc sousedovi, může být ale 

i výzvou jako např. řídit velkou kampaň. Pro některé přichází přirozeně jako výsledek rodinné tradice, 

náhodného setkání nebo inspirativního učitele. Pro většinu musí být podporováno a rozvíjeno“ 

(Lawson, 2001).   

Občanské vzdělávání potřebuje tedy studenty vybavit nástroji, které zajistí reálné zapojování do 

rozhodování a řešení problémů ve svém okolí i širší společnosti. Zároveň umožňuje propojit život ve 

škole s reálnou situací venku a motivovat žáky tím, že se naučí něco, co budou ve skutečném životě 

potřebovat (Protivínský & Dokulilová, 2012). Mnoho zemí na celém světě v posledních desetiletích 

posílilo občanské vzdělávání ve svém kurikulu (zejména státy jako Kanada, Austrálie, USA, Velká 

Británie), existuje také obecná shoda na jeho cílech, které zahrnují jednak zlepšení politické 

gramotnosti a znalosti relevantních občanských témat, ale především podporu studentů, aby kriticky 

přemýšleli o problémech ve společnosti a posílení jejich občanského zapojení nad rámec účasti ve 

volbách a dodržování zákonů (Howe & Covell, 2009). 

Program Active citizens lze ještě specifičtěji zařadit do konceptu globálního občanství (global 

citizenship), který kromě výše uvedeného důrazu na aktivní participaci a pochopení demokratických 

principů, klade důraz na rozvíjení konkrétních globálních postojů a hodnot, jako např. respekt 

a oceňování diverzity, sociální spravedlnost, rovnost a udržitelnost, a na participaci nejen na úrovni 

lokální, ale také globální (Oxfam GB, 2015). Odvážnější pojetí nabízí Banks (2008), který upozorňuje, 

že aktivní občanství, které je nastaveno tak, aby podporovalo stávající sociální a politické struktury 

nikoli je zpochybňovalo, je nedostatečné a je potřeba rozvíjet tzv. „transformační občanství“ 

(transformative citizenship). Pojetí transformativního občana vybízí k aktualizaci hodnot a morálních 

principů nad rámec existujících zákonů a konvencí. Dokonce tvrdí, že je potřeba podniknout akce, 

které podpoří sociální spravedlnost, i kdyby to znamenalo odstranění současných sociálních 

a politických struktur (Banks, 2008). 

Občanské vzdělávání je často vnímáno jako investice do budoucnosti, výchova budoucích aktivních 

občanů. Řada dokumentů referuje o občanství mladých lidí v budoucím čase, jako něco na co se 

připravují, co se teprve stane. Ve skutečnosti mladí lidé už občany jsou, a většina je nějakým 

způsobem aktivní v komunitě, kde žije, a vnímá sama sebe jako občany v mnoha různých dimenzích 

(Smith et al. 2005). Menezes (2003) dokonce ve své analýze dat ze studie CIVED60 upozorňuje, že 

pouze méně než 9% studentů se nezapojuje do vůbec žádných občanských aktivit.   

                                                           
60

 CIVED – Civic Education Study je mezinárodní šetření organizace The International Association for the 
Evaluation of Educational Achievement (IEA), které proběhlo v roce 1999 na vzorku 90ti tisíc 14-letých 
studentů. 
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Samozřejmě jsou však mladí lidé zapojeni do různých typů aktivit různou měrou. Jedním z možných 

vodítek pro rozlišení způsobu participace je, zda se mladí lidé zapojují konvenčním způsobem (např. 

chodí k volbám), nekonvenčním způsobem (např. podepisují petice) nebo protestním způsobem 

(např. chodí na demonstrace) (Kennedy, 2007).  

Ochota mladých lidí k občanské participaci byla předmětem řady velkých mezinárodních šetření. 

Nejdůležitějšími z nich jsou výzkumy CIVED (Civic Education Study, 28 zemí, v roce 1999) a ICCS 

(International Civic and Citizenship Education Study, 38 zemí, v roce 2009) realizované organizací IEA 

a dále pak PIDOP (Processes Influencing Democratic Ownership and Participation, 9 evropských zemí, 

2012) (Barrett, 2012; Kerr et al. 2009; Schulz et al.2010; Torney-Purta, 2002). Z výsledků vyplývá, že 

studenti v celé Evropě vyjadřují zklamání z politiky a nezájem o veřejné dění, čeští studenti jsou mezi 

svými evropskými kolegy ještě skeptičtější a méně aktivní. Např. ve studii ICCS je zapojení žáků v ČR 

prokazatelně nižší u všech sedmi sledovaných aktivit oproti mezinárodnímu průměru; u tří z nich 

výrazně nižší (Čáp, Matějka, & Protivínský, n.d.). 

Zajímavé odpovědi na otázku, čím je nízká ochota studentů participovat způsobená, nabízí česká 

studie „Mladí a nevšední“, která ukazuje, že mladí lidé nejsou aktivní ze tří hlavních důvodů: 

a/protože nemohou: nemají dostatek prostředků (peníze, čas apod.); nenaučili se potřebné 

dovednosti; b/protože nechtějí: mají pocit, že nedokážou nic změnit (nevěří si, že mají schopnosti 

úspěšně občansky participovat, obávají se, že systém nebude na jejich aktivity reagovat); cítí se 

odcizení od společenských institucí a světa politiky; c/protože jim to nikdo nenabídnul: jejich okolí 

občansky neparticipuje a/nebo občanskou participaci nevnímá pozitivně (Šerek, Petrovičová, & 

Porubanová-Norquist, 2012).  

Přínosy a kritika občanského vzdělávání  

Ze závěrů desetiletého výzkumu občanské participace můžeme vyčíst, že pro úspěšné občanské 

vzdělávání není potřeba nejdříve naučit studenty potřebné znalosti a dovednosti, ale právě 

naopak. Nejlepším prvním krokem k získání potřebných znalostí, schopností a motivace je samotné 

angažování se v řešení konkrétního problému, který se jednotlivce dotýká. Získané dovednosti, 

sebedůvěra, nové kontakty a solidarita s ostatními pak mohou být motivací k další participaci 

(Gaventa & Barrett, 2010). 

Míra schopnosti zapojovat se do veřejného dění je označována jako vědomí vlastní účinnosti (self-

efficacy) specifičtěji pak jako politická účinnost (political efficacy) (Bandura, 1977; Gaventa & Barrett, 

2010). Ta je klíčovým aspektem při budování občanských postojů k aktivní participaci ve společnosti. 

Studenti, kteří mají vysokou vnitřní politickou účinnost, věří, že jsou schopni se zapojovat do 
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občanských záležitostí. Míra vnější politické účinnosti pak odpovídá jejich důvěře ve vládu a instituce 

odpovídat na jejich občanské potřeby a požadavky (Joseph Kahne & Westheimer, 2006).  

Jednoduché, nekonfliktní a úspěšné studentské projekty jednoznačně zvyšují vnitřní politickou 

účinnost. Pokud ale chceme, aby se studenti zamýšleli nad fungováním politického systému, 

porozuměli mocenským strukturám a nebáli se zpochybňovat současný politický systém, je třeba, aby 

taková témata neřešili pouze teoreticky.  

Chybějící politický aspekt je jedním z hlavních bodů kritiky současného občanského vzdělávání ve 

školách. Helen Lawson (2001) k tomu dodává: „Vypadá to, že školy podporují takovou formu 

občanského vzdělávání, která učí studenty, to, co potřebují umět, aby zvládali život ve společnosti 

jaká je, místo toho, aby nabízely příležitosti diskutovat o problémech a zpochybňovat současný stav 

společnosti“.   

Řada učitelů se přítomnosti politiky a kontroverzních témat ve výuce obává, protože nemají potřebné 

zkušenosti a dovednosti pro zvládnutí náročné diskuse (Davies, Harber, & Yamashita, 2004). Někdy 

může být snaha odstranit politiku ze školy dokonce celoškolním úsilím a projevuje se pak v omezení 

vzdělávacích aktivit, které pracují s kontroverzními tématy (Lousley, 1999).  

Nepodporující školní klima představuje zásadní bariéru, a programy občanského vzdělávání pak ve 

škole nefungují, přestože mohou být po vzdělávací stránce kvalitní. Naproti tomu podpora 

demokratického školního/třídního klimatu vytváří prostor pro studenty, kteří mohou analyzovat 

a vyjadřovat různé postoje k sociálním otázkám (Godfrey & Grayman, 2014).  Ve třídách, kde učitelé 

svým chováním modelují demokratické způsoby diskuse, vyjadřují studenti častěji pozitivní postoje 

k politické participaci, než když takové zážitky nemají (Hahn, 1999). 

Kriticky se někteří autoři vyjadřují k povaze programů založených na učení službou (service learning), 

které funguje formou dobrovolných aktivit studentů v komunitě, nejčastěji jako pomoc potřebným. 

Programy, které zvyšují sebevědomí studentů tím, že pomáhají „těm méně šťastným“ aniž by 

pochopili podstatu problémů těchto lidí, pravděpodobně zvyšují u studentů pocity nadřazenosti 

a snižují příležitosti k učení (Kahne & Westheimer, 1996). Aby se jednalo skutečně o učení, nikoli 

pouze o službu, je zásadní reflexe aktivit ve výuce. Studenti se potřebují nejen naučit pomáhat, ale 

také chápat principy demokratické společnosti a svoji vlastní roli v řešení problémů (Walker, 2000).   

Jiné řešení nabízí Bickmore (2001) v podobě programů založených na tzv. peer conflict mediation, 

kdy samotní studenti fungují jako mediátoři řešení problémů uvnitř školy. Studenti tak pomáhají 

svým spolužákům nikoli „druhým“ lidem s nižším sociálním postavením. Pokud se podaří týmy 

mediátorů „namíchat“ z různých typů studentů, otevírá se prostor pro skutečnou demokratickou 

diskusi. 
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Program Active citizens 

Popis programu 

Active citizens s podtitulem „komunitní vzdělávání pro střední školy“ je mezinárodní program 

organizace British Council, jehož českou verzi od roku 2012 realizuje Člověk v tísni, o.p.s., vzdělávací 

program Varianty. Na mezinárodní úrovni se jedná o tréninkový program, který podporuje 

interkulturní dialog a sociální rozvoj komunity a od roku 2009 se do něj zapojilo 46 zemí z celého 

světa (British Council, 2017).  Program funguje tak, že mezinárodní ústředí vybírá a školí lokální 

organizace, ty pak poskytují program ve své zemi, mezinárodní organizace navíc zajišťuje propojení 

přes workshopy, sociální sítě, studijní cesty apod.  

V české variantě program zdůrazňuje posílení komunitního rozměru školy a aktivní zapojení studentů 

do řešení problémů v okolí školy. Silně v něm rezonují témata aktivního občanství a dobrovolnictví. 

V ČR zatím proběhly dva ročníky realizace programu v letech 2012 – 14, do kterých se zapojilo 37 škol 

(Active citizens, 2017).  Metodika programu vychází z principů občanského vzdělávání, aktivity 

z pedagogického hlediska respektují konstruktivistický přístup a využívají principy zkušenostního 

a kooperativního učení.  Kroky v programu jsou připodobněny k toku řeky a zahrnují 5 fází: 1. Já, 

Identita a kultura 2. Já a ty, Dialog 3. My společně Jako občané 4. Plánování projektu 5. Komunitní 

akce.  

 

Obrázek 8 Aktivity programu. Zdroj: Metodika programu Active citizens (Endrštová et al., 2014)  

Metodika programu je založena na skutečnosti, že mají-li samotní studenti chtít něco ve svém okolí 

měnit k lepšímu, musí se nejprve zaměřit sami na sebe, na vlastní osobnost. V první fázi se tedy 

zaměřují na porozumění vlastní identitě a kultuře, ve druhé fázi trénují schopnost vést dialog 
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a naslouchat druhým a ve třetí se snaží porozumět fungování systémů, a zejména komunity, ve které 

žijí. Poslední dvě fáze se zaměřují na aktivní zapojení pro pomoc v komunitě a rozvíjí konkrétní 

dovednosti pro výběr a přípravu projektu a jeho samotnou realizaci (Endrštová et al., 2014).  

Program realizuje učitel s týmem studentů, buď se jedná o kolektiv jedné třídy, nebo smíšený tým 

z různých tříd. Na některých školách také učitelé prošli úvodními fázemi s celou třídou a poté 

realizovali konkrétní projekt s užší skupinou motivovaných studentů (Tejrovská, 2014). V metodice 

jsou připravené konkrétní výukové aktivity, které pomáhají studentům a učitelům projít jednotlivé 

fáze projektu, např. tzv. oceňující zjišťování (appreciative inquiry) pro reflexi a plánování, SWOT 

analýza pro analýzu východisek projektu, šest klobouků pro diskusi o volbě projektu a další 

(Endrštová et al., 2014).  

Studenti v proběhlých ročnících realizovali komunitní projekty zaměřené např. na mezigenerační 

spolupráci se seniory, vzdělávání žáků základních škol, zlepšení kulturní nabídky v obci, osvětové akce 

pro veřejnost nebo propojení dětí z různých etnik (Active citizens, 2017). Podle případových studií na 

webu mezinárodního realizátora programu British Council je patrné, že volba typu projektu je značně 

ovlivněna sociálním a kulturním kontextem dané země, např. na Blízkém východě se projekty 

zaměřují na posílení práv marginalizovaných skupin, v Africe řeší např. přístup ke vzdělávání, 

v Británii posílení politické angažovanosti mladých lidí apod. (Brighton & Bauer, 2016). 

Dosavadní evaluace  programu 

V rámci pilotního ročníku realizace programu proběhla poměrně rozsáhlá kvalitativní evaluace 

programu, která je zatím také jedinou evaluací programu v ČR. Evaluace s názvem „Antropologický 

výzkum proměn postojů a praktik účastníků programu Active Citizens“ si kladla za cíl studovat 

kvalitativní charakter proměny jednotlivých klíčových kompetencí, sociálních dovedností a sítě vztahů 

vzájemné známosti souvisejících s vybranou cílovou skupinou a lokalitou, ve které projekt probíhal. 

Realizátorkou výzkumu byla antropoložka Pavla Burgos Tejrovská.  Konkrétně evaluace nabídla 

hloubkovou analýzu proměn (v porovnání s počáteční úrovní) týkajících se:  

1) vybraných dovedností, klíčových kompetencí, postojů a znalostí u středoškolských studentů; 

2) subjektivní reflexe profesního a osobního rozvoje učitelů včetně zhodnocení celého projektu 

3) konkrétních aktivit v rámci projektu u studentů a učitelů; 

 4) charakteru výpovědí k tématu spolupráce ze strany partnerů ze státní správy či samosprávy.  

Výzkum probíhal formou zúčastněného pozorování v lokalitách, kde se realizují jednotlivé studentské 

projekty a během školení v rámci programu, dále pomocí polostrukturovaných rozhovorů s účastníky 

programu a experimentu v kolektivu celého studentského týmu (Tejrovská, 2014).  
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Podle Tejrovské (2014) se na základě realizace programu u studentů zlepšilo porozumění a reflexe 

pojmů komunita a aktivní občanství, a tyto původně abstraktní pojmy získaly pro studenty konkrétní 

význam. Jedním z pozitivních výsledků programu je změna náhledu studentů na možnosti spolupráce 

se stání správou nebo místní samosprávou. Na začátku projektu měli studenti pocit, že je politici 

nevyslechnou, protože jejich nápady a aktivity nebudou brát vážně. Na konci projektů studenti 

označují pracovníky, se kterými se setkali, za partnery, hodnotí kladně vzájemnou spolupráci a z další 

možné nemají strach.  

Učitelé, kteří byli členy motivovaných týmů, reflektovali naplnění hlavní myšlenky projektu, kterou 

definovali jako „Pomoci studentům stát se angažovanými, vnímavými a nelhostejnými jedinci, kteří se 

nebojí věci měnit a aktivně se podílejí na vytváření občanské společnosti, a to jak v rámci školní 

instituce, tak i mimo ni.“ 

Hlavní část výzkumu byla zaměřena na vyhodnocení posunu klíčových kompetencích studentů. 

Klíčové kompetence byly však natolik obecně definovány61, že identifikovaný posun je 

pravděpodobně čistě arbitrární záležitostí. Cennou výpovědí jsou však strategie, které autorka 

definuje jako zásadní pro posun v daných kompetencích. Fungující strategie pro občanské 

kompetence (které jsou nejvíce relevantní z hlediska projektu CIVIS), definuje takto: 

 Malé týmy do 12 studentů vytvořené studenty „dobrovolníky“ z různých třídních kolektivů.  

 Došlo ke ztotožnění se s tématem projektu, které je zároveň považováno za prospěšné pro 

širší komunitu.  

 Každý člen týmu měl vlastní úkol.  

 Učitel byl pouze průvodce projektem, na jednání s partnerem se výraznou měrou podíleli 

sami studenti. 

 Docházelo k intenzivnímu opakovanému kontaktu s cílovou skupinou školního projektu 

(např. seniory, dětmi 1. stupně ZŠ), která projektovému týmu zprostředkovala zpětnou 

vazbu. 

Výzkum přinesl řadu dalších zajímavých zjištění pro další realizaci programu a částečně i pro 

vyhodnocení efektivity programu. V závěru výzkum také deklaruje ověření dosažení řady cílů (např.: 

„Všichni studenti a učitelé, kteří se aktivně podíleli na přípravách a realizaci školního projektu, 

chápou, co znamenají pojmy komunita, aktivní občanství a jaký přístup k řešení problémů je vhodný 

při plánování a realizaci společensky prospěšného projektu, a dokážou to vysvětlit ostatním“). 

Vzhledem ke kvalitativní povaze výzkumu a nejasnému vymezení sledovaných kompetencí bude 

třeba řadu závěrů ověřit další evaluací. 

                                                           
61

 Definice klíčových kompetencí vycházely z RVP pro střední školy. 
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Vstupní podmínky: 

- učitel realizující 
program se skupinou 

studentů 

- metodika programu 
Active citizens 

- partneři ochotní ke 
spolupráci v komunitě

  

Aktivity programu: 

- sebepoznání a 
porozumění druhým 

- trénink dialogu 

- chápání komunity a 
jejího fungování 

- příprava a realizace 
komunitního projektu 

vč. navázání 
spolupráce s partnery 

 

Krátkodobé dopady 
(rozvoj znalostí, 

dovedností a postojů 
studentů): 

- chápání vlastní identity 
a role v komunitě  

- porozumění systémům 

- dovednosti pro analýzu 
místních problémů a 

konfliktů 

- self-efficacy a political 
efficacy  

- akční dovednosti 

- motivace k jednání 

 

 

Střednědobé 
dopady: 

aktivní participace 
studentů na řešení 

sociálních a 
environmentálních 

problémů 
komunity 

 

Dlouhodobé 
dopady: 

komunita fungující 
na principech 
udržitelnosti a  

sociální 
spravedlnosti 

Analýza programu 

Velmi podrobně propracovaná metodika programu vznikla na základě pilotní realizace dvou ročníků 

programu, reflektuje také závěry výše uvedeného kvalitativního výzkumu a umožňuje tak 

identifikovat silná místa a potenciálně problematické body programu.  

Obrázek 9 Logický model programu Active citizens 

Je patrné, že jednou z hlavních silných stránek programu Active citizens je důraz na aktivní participaci 

studentů ve všech jeho krocích. Podpora aktivní participace studentů je skloňována v řadě studií jako 

jeden z hlavních cílů a zároveň benefitů občanského vzdělávání, učitelé ji bohužel často nevnímají 

jako cíl prioritní (Hoskins & Kerr, 2012; Kerr et al. 2009). Na středních školách je však pravděpodobně 

možné častěji vidět přenechání aktivní role studentům, než na školách základních, kde jsou 

v komunitních projektech žáci spíše příjemci připravených úkolů než jejich iniciátoři (Činčera et al., 

2016). 

Podle Hartova žebříku participace (1992) odpovídá nastavení programu dvěma nejvyšším úrovním 

participace, studenti mohou navrhovat a řídit projekty, anebo dokonce nést plnou odpovědnost za 
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řízení projektu a sdílet ji s učiteli.  Aby taková míra participace fungovala v realitě, je důležité, aby 

učitelé poskytli žákům zkušenosti s pocitem, že mohou sami něco změnit (Westheimer & Kahne, 

2004). Možnost samostatně zvolit téma projektu je jedním z klíčových faktorů pro motivaci 

k aktivnímu zapojení. Tejrovská (2014) v této souvislosti pozorovala, že pro řadu učitelů bylo obtížné 

neprosazovat vlastní nápady a nemanipulovat diskusi. Na druhou stranu pokud si studenti sami zvolí 

příliš náročný projekt, který se jim nepodaří dovést do úspěšného konce, vede to u nich ke snížení 

vědomí vlastní účinnosti a dokonce oslabuje jejich motivaci aktivně se zapojovat do veřejného dění 

i v budoucnu (Cincera & Kovacikova, 2014; Kahne & Westheimer, 2006).  

Velmi podstatnou částí programu Active citizens jsou přípravné aktivity zaměřené na ujasnění vlastní 

identity studentů, podpory otevřenosti k druhým lidem, ujasnění chápání komunity a v neposlední 

řadě trénink dovedností jako je naslouchání, dialog s druhými apod. Podle Sherrod et al. (2002) je 

zásadním aspektem skutečného občanství překročení vlastních zájmu k zájmu o druhé. A Novotná 

(2017) potvrzuje, že právě tyto fáze jsou přidanou hodnotou programu, která jej odlišuje od „běžné“ 

projektové výuky směřující k realizaci komunitního projektu. Konkrétní aktivity zároveň mají 

potenciál posilovat postoje a hodnoty globálního občanství. Potenciálním rizikem je však 

nedostatečné propojení úvodních fází s přípravou a realizací projektu. Studenti, kteří se účastnili 

pilotních ročníků, v reflexi uváděli, že pro ně nebylo jasné, k čemu tyto aktivity směřují, a často jim 

nevěnovali pozornost, nebo jim jejich smysl došel až po skončení projektu (Tejrovská, 2014).  

Klíčovým momentem pro již zmiňovanou volbu tématu projektu je aktivita mapování komunity.  

V metodické příručce je velmi podrobný návod, jak provést výzkum v komunitě, včetně řady postupů, 

které se používají v reálných výzkumech a studenti si tak mohou vyzkoušet něco, co není pouhou 

simulací. Zkušenosti z pilotního ročníku ukázaly, že mapování komunity bylo pro studenty zážitkem, 

který jim pomohl zbavit se strachu s komunikace s potenciální cílovou skupinou (Tejrovská, 2014). 

Autorka výzkumu zároveň upozorňuje na možné limity mapování komunity: „To konkrétně znamená, 

že studenti sice udělali monitoring komunity v dané lokalitě, na základě kterého vybrali cílovou 

skupinu, ale konkrétní cílovou skupinu nekontaktovali. Tedy například mají v úmyslu v určitém směru 

informovat či vzdělávat žáky na základních školách, ale komunikují pouze s institucí, nereflektují 

potřebu přímého dialogu s cílovou skupinou“.  Studenti tak pravděpodobně připravovali projekty, 

které směřovaly k jimi předpokládanému prospěchu cílové skupiny, aniž skutečně zjišťovali, jaké má 

cílová skupina reálné potřeby. Podobně upozorňuje Lawson (2001), že je problematické, pokud 

většinová část komunity rozhoduje, co by menšinová část měla dělat a jak by se měla chovat. 

Přestože jedná v zájmu obecného dobra, může to vést k potlačování práv a potřeb menšin.   

Active citizens vzhledem ke své délce a náročnosti vyžaduje silnou motivaci zúčastněných studentů. 

Přestože častou motivací pro zapojení studentů do komunitních aktivit je vlastní prospěch, následně 
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po realizaci akce se studenti začnou zajímat o další problémy komunity a nakonec jsou motivováni 

k zapojení do jejich řešení (Lawson, 2001). Největší efekt komunitních projektů se pak projevuje 

u těch studentů, kteří dostali možnost volby a nezapojili se pouze kvůli „čárce“ do životopisu nebo 

lepší známce.  

Zkušenosti z české evaluace programu potvrzují, že podobný typ únikové motivace (např. využít 

uvolnění z výuky) u studentů později způsobil odchod z projektu ve fází, kdy se realizace přesunula 

i do volného času (Tejrovská, 2014). Otázkou zůstává, čím může program přitáhnout studenty, kteří 

nejsou již předem motivovaní (např. osobní sociální empatií nebo zájmem o místo, kde žijí). 

S kritikou, že program rozvíjí pouze již motivované a „uvědomělé“ studenty se totiž potýkají 

i obdobné programy zaměřené na aktivní zapojení studentů (jako např. Ekoškola nebo Škola pro 

udržitelný život). 

Specifickou oblastí motivace k aktivnímu zapojení je vnímání vlastní účinnosti (self-efficacy) a pro 

občanské vzdělávání, specificky tzv. politická účinnost (political efficacy). K rozvoji vědomí vlastní 

účinnosti jsou v metodice aktivity, které podporují pozitivní náhled na řešení problémů – např. 

přístup oceňující zjišťování (appreciative inquiry), metodika také nabízí příběhy inspirativních 

osobností, kterým se podařilo něco ve svém okolí změnit. Setkání s významnými osobnostmi, které 

jsou občansky aktivní je jedním ze tří hlavních doporučení pro efektivní programy občanského 

vzdělávání z evaluační studie Kahne a Westheimera (2006). Případové studie z webových stránek 

mezinárodního realizátora British Council dokládají, že vliv programu na zvýšení self-efficacy je 

pravděpodobný.  Zveřejňují řadu reflexí studentů, kteří popisují, jak se díky účasti v programu 

změnila jejich víra, že mohou něco změnit ve společnosti (British Council, 2017).   

Fáze programu zaměřená na výběr tématu projektu otevírá zajímavá dilemata. V metodice je řada 

aktivit, které výběr tématu rámují do globálního kontextu (např. porovnání s principy rozvojové 

spolupráce), pomáhají studentům porozumět fungování systémů (např. v analýze kdo rozhoduje 

o řešení různých problémů), nabízejí kritéria komunitního projektu (hledání desatera společensky 

prospěšného projektu, učí vytvářet vizi nebo simulují akci (modelový projekt komunitní akce).  

Přesto je z projektů zveřejněných na webových stránkách patrné, že školy dávaly přednost 

nekonfliktním, apolitickým tématům, řada projektů byla spíše charitativního charakteru.  Před 

upřednostňování nekonfliktních, apolitických témat v občanském vzdělávání varuje celá řada autorů 

(viz výše, např. Boyte, 1991; Joseph Kahne & Westheimer, 2006; Walker, 2000), kteří upozorňují, že 

takové programy nevedou k rozvoji občanských kompetencí studentů. Boyte (1991) shrnuje, že 

nekontroverzní dobrovolná pomoc druhým přináší řadu vzdělávacích benefitů - jako např. propojení 
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s jinou kulturou, zážitkové učení, osobní růst, ale neučí dovednosti potřebné pro řešení sociálních 

problémů. 

Novotná (2017) k tomu uvádí, že cílem realizátora je podporovat kvalifikovanou volbu tématu 

vycházející z výsledků z mapování komunity a reflektující uskutečnitelnost projektu. Do dalších 

ročníků bude podpora při výběru projektu směřována také k tomu, aby týmy reflektovaly globální 

dimenzi zvoleného tématu. 

Porovnání programu s  teoreticky definovanými kritérii  

Active citizens lze zařadit jak do kontextu občanského vzdělávání, tak místně zakotveného učení 

a také je to nepochybně program, který je zaměřen na rozvoj tzv. akčních kompetencí (ve smyslu 

„action competence approach podle Jensen & Schnack, 1997). Dále tedy pro ilustraci porovnávám 

teoreticky popsaná kritéria v uvedených kontextech s aktivitami v programu, které k nim mohou 

směřovat, a nakonec uvádím, které dimenze nově navrhované Kompetence k odpovědnému chování 

vůči přírodě a lidem program může rozvíjet. 

Pro porovnání s kritérii kvalitního programu občanského vzdělávání jsem zvolila kritéria popsaná 

Protivínským a Dokulilovou (2012) v analytické sondě „Občanské vzdělávání v kontextu českého 

školství“: 

Efektivní občanské vzdělávání podle 
Protivínský a Dokulilová (2012) 

Aktivity programu Active Citizens 

Rozvíjejme znalosti o demokracii, historii, 
právu a politice 

není příliš zastoupeno, částečně v některých 
aktivitách např. Kdo rozhoduje 

Vybírejme metody, které se vztahují k reálným 
situacím ze života školy, obce nebo širšího 
světa. 

v celém programu 

Diskutujme s žáky o aktuálních a 
kontroverzních tématech 

kontroverzní témata jsou diskutována 
v přípravných aktivitách, není takový důraz na 
výběr kontroverzního tématu při volbě tématu 
projektu 

Veďme studenty k samostatnému myšlení, ke 
kritickému zvažování problémů 

velký důraz ve všech aktivitách 

Používejme metody projektové výuky a 
umožněme studentům získané znalosti a 
dovednosti využít přímým zapojením se v 
komunitě 

v celém programu, zejména v části plánování 
a realizace komunitního projektu 

Zapojme studenty do řízení školy 
není zastoupeno/není relevantní pro program 

Podpořme studenty v zapojení se do simulací 
demokratických procesů 

částečně, v případě že si zvolí projekt, který se tím 
zabývá, také při spolupráci s partnery ze státní 
správy a samosprávy 

Tabulka 3 Porovnání kritérií občanského vzdělávání s programem Active citizens 
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Koncept akčních kompetencí je reprezentován v literatuře zejména severskými autory (S Breiting & 

Mogensen, 1999; Jensen & Schnack, 2006; Mogensen & Schnack, 2010) a klade důraz zejména na 

rozvoj dovedností aktivní participace při řešení environmentálních a sociálních problémů. V poslední 

době byla zpracována poměrně obsáhlá rešerše studií na základě této školy, španělskými autory 

Varela-Losada et al. (2015), jejichž kritéria porovnávám s programem: 

Kritéria akčních kompetencí podle Varela-
Losada et al. 

Aktivity programu Active citizens 

mezioborová perspektiva není speciálně akcentována, ale objevuje se spíše 
v otevřenosti programu pro různá témata 

aktivní zapojení studentů (cílené vzbuzení 
zájmu studentů a zohlednění jejich potřeb 

ve všech aktivitách programu, které jsou cíleně 
připravovány pro středoškoláky 

práce s reálnými problémy (zkušenostní 
učení); 

zejména v závěrečné části – mapování komunity, 
příprava a realizace komunitního projektu 

„akce“ (zaměřená na skutečnou změnu 
týkající se životního prostředí) 

v případě volby environmentálně zaměřeného 
komunitního projektu 

participace (studenti aktivně zapojeni do 
rozhodovacích procesů) 

v celém programu, zejména v části přípravy 
a realizace komunitního projektu 

komplexnost (hledání vztahů, interakcí, 
různých úhlů pohledu) 

v přípravných aktivitách, zejména ve fázi „Já a ty“ 
a „My společně“ (např. aktivita My jako součást 
systémů) 

kritické myšlení (reflexe konfliktů zájmů) 
v přípravných aktivitách projektu (např. 6 klobouků, 
kdo jsou ostatní hráči apod.) 

sociální učení (spolupracující týmy) 
zejména v přípravě projektu, mapování komunity a při 
spolupráci s partnery 

komunita (přístup založený na sociální 

změně) 
celý program 

 

Tabulka 4 Porovnání kritérií akčních kompetencí s metodikou Active citizens 

Program má potenciál rozvíjet u studentů hned několik dimenzí „kompetence k odpovědnému 

chování vůči přírodě a lidem62“. Úvodní části programu, které posilují vnímání vlastní identity, reflexi 

kultury, posilují schopnost dialogu a otevřenost k názorům a pohledům jiných zasahují dimenzi 

Empatie; druhá část programu, která se věnuje přípravě a realizaci komunitního projektu akcentuje 

analýzu problémů a konfliktů a zároveň má ambici posilovat vědomí vlastní účinnosti, interní ohnisko 

kontroly a učit studenty konkrétním dovednostem pro realizaci komunitní akce, tedy spadá do 

dimenze Akční strategie. Celý program je svým zaměřením propojený s posilováním Vztahu k místu. 
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 Odkazuji se zde na pracovní návrhem kompetence a jednotlivých dimenzí navrženým Didaktickou platformou 
v březnu 2017 
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V menší míře program zasahuje i dimenze Porozumění systémům a Badatelské dovednosti (zejména 

v části mapování komunity). 

Doporučení pro další realizaci programu 

Metodika programu je tematicky i pedagogicky odborně a kvalitně zpracovaná, že není třeba ji pro 

další realizaci programu výrazněji upravovat.  

Pro učitele a studenty, kteří mají zvládnout tak náročný vzdělávací program je nutná soustavná 

metodická podpora. Klíčovým bodem pro kvalitní realizaci programu bude pravděpodobně volba 

tématu projektu, která je závislá na dobře provedeném mapování lokality a také pochopení 

a propojení s předchozími aktivitami, které projekt začleňují do širšího rámce globálního vzdělávání.  

Proto navrhujeme: 

 Specifikovat vzdělávací cíle/ev. výstupy programu, zejména rozvíjené znalosti, dovednosti 

a postoje v kontextu globálního občanství 

 Posílit metodickou podporu studentů a učitelů, např. přímou mentorskou podporou 

jednotlivých týmů v několika bodech realizace. 

 Ujasnit (např. na workshopu) a připomínkovat volbu tématu projektu jednotlivým týmům 

tak, aby projekty byly skutečně zaměřené na řešení aktuálních sociálních 

a environmentálních problémů dané komunity a aby byly reálně uskutečnitelné.  

Doporučení pro evaluaci 

Proběhlá kvalitativní evaluace nabídla mnoho odpovědí a zároveň i nezodpovězených otázek pro 

další výzkum. Hlavním sledovaným bodem byl vliv programu na rozvoj klíčových kompetencí, které 

však byly velmi obecně definovány. 

Pro další evaluační výzkum se tedy nabízí tyto možné otázky: 

 Jaký je vliv má program na self-efficacy a political efficacy studentů? 

 Jak program ovlivňuje postoje k aktivnímu občanskému zapojování do řešení sociálních 

problémů? 

 Jaký je efekt zapojení do programu na dovednosti pro analýzu místních problémů a plánování 

jejich řešení? 

 S jakou motivací vstupují studenti do programu a jak interpretují přínosy programu? 

 Jak funguje volba tématu komunitního projektu z pohledu studentů a z pohledu učitele? 

(s důrazem na postoj ke kontroverzním tématům) 

 Jak studenti interpretují míru svého zapojení do rozhodování v rámci realizace aktivit 

programu? 
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 Jak ovlivňuje motivaci a zapojení studentů třídní/školní klima (kultura)? 

 Jaké strategie používané učiteli ovlivňují pozitivně aktivní participaci studentů v programu? 

 Jak se mění vnímání školy (studentů) a její role v komunitě na základě realizovaných 

projektů? 
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Global Storylines v kontextu projektu CIVIS63 

Úvod 

Následující studie přináší podklady k implementaci a evaluaci programu Global Storylines 

(zkráceně GSL) ověřovaného v rámci projektu CIVIS, tj. čtyř konkrétních metodik vedených 

a implementovaných do škol organizací NaZemi. Studie nejprve charakterizuje teoretická východiska 

programu, následně jej analyzuje a v závěru formuluje doporučení k jeho implementaci a evaluaci. 

Studie vychází z analýzy odborných studií publikovaných v recenzovaných časopisech, šedé 

literatury, popularizačních článků a interních dokumentů popisující program GSL dodaných jejich 

realizátory. Některé aspekty byly ústně konzultovány s  domácími experty na problematiku Global 

Storylines, tj. Kristýnou Hrubanovou a Karlou Černou. Kristýna Hrubanová je metodička a lektorka 

globálního rozvojového vzdělávání organizace NaZemi, podílela a podílí se na přenosu metody GSL do 

českého školního prostředí. Karla Černá je ředitelka jedné ze zapojených škol v rámci implementace 

programu GSL u nás, podílela se rovněž na úpravě metodik. 

Je třeba upozornit na limity studie. Metoda Global Storylines je oblastí, která doposud nebyla 

příliš zkoumána a testována, a proto existuje relativně nízký počet zdrojů, ze kterých tato analýza 

vychází. Analýza programu je založena na dvou skupinách studií.  První vychází z původních výzkumů 

realizovaných ve Skotsku, odkud tato metodika pochází. Druhou skupinu tvoří dokumenty a výstupy 

z výzkumu realizovaného díky spolupráci Pedagogické fakulty MU a realizátora, tj. organizace 

NaZemi. V obou případech byly zjišťovány dopady programu v několika oblastech (viz níže) a je tedy 

možné srovnání s již získanými výsledky, přestože mají spíše orientační charakter.  

Vymezení 

Global Storylines je označení pro způsob učení navazující na metodu tzv. Scottish Storyline, která 

vznikla ve Skotsku ve druhé polovině 60. let 20. století jako praktická odpověď na požadavek skotské 

vlády vnést do školství více propojení mezi předměty, respektu k žákům a jejich potřebám a aktivní 

roli žáka (Bell, Harkness & White, 2007). Global Storylines obohacuje původní metodu o témata 

a aktivity spojené s globálním občanstvím, reflektuje globální aspekt současného světa (Márová & 

Slepičková, 2016) a posiluje důraz pro využití dramatu jako pedagogického přístupu a způsobu učení 

(McNaughton, 2012). 

Podstatu tohoto přístupu tvoří příběh, který žáci prostřednictvím vyprávění a dramatizace 

prožívají. Příběh jako takový ve všech kulturách představoval a je stále využíván jako zprostředkovatel 
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 Zpracovali: Šárka Křepelková, ve spolupráci s Janem Činčerou a Petrou Šimonovou, Masarykova univerzita Brno. 
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tradic, hodnot a univerzálních principů, který pomocí alegorií a symbolů komplexně pokrývá lidské 

vztahy a jednání (McNaughton, 2012). Je to nástroj, který dokáže rozproudit představivost, emoce 

a vytvořit nové propojení stávajících znalostí s někdy opomíjeným běžným uplatněním (Moon, 2010, 

p. 96). V rámci Global Storylines vytváří příběh možný rámec pro dlouhodobou výuku, ve které se 

zároveň propojují prvky projektového vyučování, dramatické výchovy a mezioborového vyučování 

(Vaďurová & Slepičková, 2015). 

Dramatizace je jedním z klíčových aspektů, poskytuje netradiční nástroje a prostředí podporující 

různé styly učení64, budí zájem žáka o dané téma a v neposlední řadě ovlivňuje jak budování znalostí, 

tak změnu přesvědčení, postojů a odhodlání ke změně chování (Curtis et al., 2013). Využívání 

potenciálu dramatu umožňuje žákům v rámci práce v roli i mimo ni zkoumat různá společenská 

témata a jejich postoj k nim (McNaughton, 2011). Zkoumání vzájemných lidských vztahů a zároveň 

vztahů vůči okolnímu prostředí skrze fiktivní komunitu a místo vytvořené pro účely dramatizace 

nabízí účinný nástroj pro zkoumání lidské identity. Fiktivní prostředí zároveň také nabízí určitý 

bezpečný odstup (Bolton, 1992), který umožňuje lépe nahlížet jak obavy, předsudky, hodnoty, tak 

jiné možnosti a řešení (McNaughton, 2014). Žáci získávají, analyzují a prezentují informace 

v souvislostech kreativním způsobem, který poutá jejich pozornost a zároveň zajišťuje jejich 

emocionální zapojení (Curtis et al., 2013). Tato skutečnost vytváří vhodné podmínky pro jejich 

pozdější zapojení v reálných situacích (McNaughton, 2011).  

Strukturované drama, hraní rolí či taktéž výuka příběhem coby techniky dramatické výchovy se již 

objevují jako součást vzdělávání v českých školách (RVP pro základní vzdělávání, 2013). Metoda 

Storyline a její modifikovaná verze Global Storylines jsou oproti tomu méně známé. Metoda Storyline 

vznikla ve Skotsku v návaznosti na implementaci tehdejšího školního kurikula65 a poptávku po 

vytvoření vyučovacího přístupu kombinujícího aktivní učení formou skupinové práce s exploračními 

metodami, umožňujícími propojení všech předmětů kurikula (Márová & Slepičková, 2016). Cresswell 

(1997) prezentuje Storyline jako strukturovaný přístup kombinující expresivní dramatické prvky 

k prohloubení výuky v oblasti technických, sociálních a přírodovědných předmětů a také k usnadnění 

osvojování čtení, počítání a zdravého životního stylu. Zdůrazňuje, že žák je v rámci tohoto přístupu 

vnímán jako samostatně myslící bytost, nikoliv jako pasivní příjemce vědomostí. 

Modifikovanou verzí původního skotského přístupu jsou již zmíněné Global Storylines, které 

využívají potenciál dramatické výchovy a zároveň reflektují globální a společenské problémy66. Tato 

                                                           
64

 Audiovizuální, symbolické (skrze psaní a čtení) i kinestetické (učení praktickou činností a nácvikem). 
65 Implementována jako součást A curriculum of Excellence, skotského kurikula platného v letech 2004–2009. 
66

 Záměrem skotského Vzdělávání pro udržitelnost (Education for Sustainability) je vybavit žáky znalostmi, 
dovednostmi a hodnotami nezbytnými pro globální občanství (global citizens). Globální občanství je 
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témata, kterými jsou především udržitelný rozvoj, nerovný přístup ke zdrojům a konfrontace 

s diverzitou a odlišností, žáci prozkoumávají v rámci fiktivních příběhů, v nichž se stávají členy 

komunity, čelící různým překážkám (Márová & Slepičková, 2016). Global Storylines stojí v českém 

kurikulu na pomezí průřezových témat (výchova v evropských a globálních souvislostech, 

multikulturní výchova aj.) a vzdělávacích oblastí (Umění a kultura). Metoda vychází 

z konstruktivistického pojetí výuky (Selly, 1999), žák si do svého vzdělávání přenáší určitou představu 

o světě jako takovém a jeho další vzdělávání a přijímání nových informací je založeno na 

dovednostech a schopnostech, které má již zafixovány (Márová & Slepičková, 2016). 

Příběhy poskytují rámec pro dlouhodobou práci, je dána základní kostra, kterou pedagogové 

upravují dle potřeby tak, aby maximálně podpořili autenticitu a aktuálnost příběhu pro žáky a 

reagovali tak na potřeby třídního kolektivu (Vaďurová & Slepičková, 2015). Využití kombinace 

různých aktivit a technik vede k rozvoji kritického myšlení a dovedností, podporuje spolupráci a 

skupinovou práci společně s vyšší mírou participace žáků v procesu učení. V příběhu se žáci stávají 

komunitou, která společně čelí nějaké výzvě (Wals & Corcoran, 2012), usiluje o dosažení společného 

cíle (Aviram, 2000). Žáci čelící problematickým situacím se učí porozumět závažnosti a zodpovědnosti 

za vlastní rozhodnutí (Vaďurová & Slepičková, 2015).  

V příbězích, kterými za aktivní účasti učitele67 třída prochází vždy několik týdnů68, obvykle 

vytvářejí imaginární komunitu, která musí řešit výzvy, jimž je vystavována prostřednictvím globálních 

vlivů, ať už je to setkávání kultur či nedostatek vody (NaZemi 2013; Wals & Corcoran, 2012). Klíčovým 

komunikačním prostředkem je diskuse a argumentace. Žáci sami si volí roli, kterou chtějí zastávat 

(Vaďurová & Slepičková, 2015) a postupně se identifikují s vytvořeným prostředím a zvoleným 

hrdinou či postavou (McNaughton, 2012). Učitel má často roli, kdy žádá od dětí radu nebo hraje tzv. 

„ďáblova advokáta“. Předává vedení situace do rukou žáků, kteří si zkoušejí nové situace a modely 

chování. Zároveň je dostatek prostoru pro vyjádření a realizaci žáků, kteří se běžně příliš neprojevují 

(Vaďurová & Slepičková, 2015). 

Důležitým bodem je reflexe – vystoupení z role a kritické zhodnocení jednání své role a následné 

propojení s vlastními zkušenostmi (McNaughton, 2011). Prostřednictvím reflexe klíčových bodů 

                                                                                                                                                                                     
v dokumentu  Education for citizenship in Scotland (LTS, 2002, p. 3) definováno jako charakteristika člověka, 
který má jasnou představu o své vlastní identitě a o tom, kam patří, cítí se oprávněný efektivně se podílet na 
dění v komunitě a rozpoznává své role a s nimi spojenou odpovědnost (McNaughton, 2004). 
67

 Pedagog je průvodcem, drží linii příběhu (McNaughton, 2012). 
68

 Každý příběh sestává z konkrétního množství „kapitol“ či „epizod“ jako základní jednotky pro mezioborové 
environmentální učení (Harkness, 2007, p. 20). Dětí si společně vytvoří prostředí a každá epizoda přináší 
problém či komplikaci, které musí čelit a kterou potřebují vyřešit (McNaughton, 2012). 
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příběhu dochází k rozvoji dovedností a postojů. Rozvíjí schopnost dívat se na sebe (introspekce) i na 

druhé (Vaďurová & Slepičková, 2015). 

 

Výzkumy Global Storylines 

Metodologie evaluačních výzkumů 

Oblast Global Storylines je výzkumně poměrně málo probádanou oblastí. Pro rešerši jsem proto 

zvolila jak výzkumy, které se vztahují přímo k této metodě, tak výzkumy, které zkoumají využití 

dramatu či dramatizace ve výuce oběcně. Přesto výsledných studií není příliš mnoho69. Studie jsou 

zpravidla kvalitativní či využívají smíšených výzkumné metody, případně srovnávací analýzy.  

Smíšené výzkumy kombinují jak rozhovory s učiteli a žáky, tak psané výstupy učitelů 

a dotazníkový průzkum na žácích. Problematickým aspektem kvantitativního uchopení programů je 

variabilita na obou stranách, v míře zapojení žáků i pedagogů.  

Rešerše se zkládá ze tří částí, v první jsou uvedeny stěžejní výzkumy pocházející ze Skotska, ve 

druhé části výzkum, který proběhl v České republice a třetí část shrnuje další výzkumy, které 

tématicky souvisejí s využitím dramatizace ve výuce. 

Skotská linie 

Nositelkou a zároveň autorkou výzkumů metody Global Storylines ve Skotsku je Marie Jeanne 

McNaughton. Společně s rozvojem metody byly realizovány dva stěžejní výzkumy, které zároveň 

posloužily jako podklad pro její zdokonalení (McNaughton, 2004, 2006, 2012, 2014).  

První studií byla malá případová studie kvalitativního charakteru publikovaná ve dvou článcích 

(McNaughton, 2004, 2006). Záměrem studie bylo zjistit, jakým způsobem může být dramatizace ve 

výuce pospěšná pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji (Education for Sustainable Development, ESD). 

Výzkumnou otázkou bylo, které specifické dovednosti, hodnoty a pozitivní postoje mohou být skrze 

dramatizaci příběhu rozvíjeny. Celý výzkum probíhal ve třech fázích. V prvních dvou byly testovány 

dva příběhy, z nichž první se soustředil na problematiku lokální úrovně70 a druhý přesahoval do 

globálního měřítka71, na žácích dvou tříd základní školy (6 let), třetí fáze spočívala v replikaci celého 

procesu učiteli z jiných škol. Po skončení proběhla reflexe a evaluace, kdy každé dítě vyplnilo 

                                                           
69

 4 studie evaluují přímo metodu Global Storylines, 1 studie je srovnávací a další 3 zkoumají obecné využití 
dramatizace či divadla ve výuce. 
70

 Nelegální skládka odpadu a její vliv na místní malou komunitu. 
71

 Ničení deštných pralesů a dopad, který tato činnost má nejen na životní prostředí, ale současně i na 
komunity, které v daném prostředí žijí a jsou na něm závislí. Děti si v rámci příběhu vyměnili role a na vlastní 
kůži si prožili vyvlastnění půdy jak z pohledu obyvatele místní komunity, tak z pohledu dřevorubců, pro které 
kácení představuje jedinou formu obživy. 
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dotazník. Součástí evaluace byly jak data ze psaných a kreslených odpovědí a evaluací žáků, tak 

nahrávky rozhovorů s dětmi a učiteli, poznámky učitelů a vlastní pozorování, poznámky a nahrávky 

autorky výzkumu (McNaughton, 2004). 

Žáci vyjadřovali sympatie a empatii k lidem, kteří žijí v deštných pralesech a kteří mohou trpět 

v podobné situaci, jako byl absolvovaný příběh. Zároveň došlo k rozvoji kooperace a spolupráce mezi 

žáky, sdílení vlastních názorů a naslouchání názorům ostatních. Žáci byli na základě syntézy všech 

myšlenek a získaných informací, a po zvážení všech možností schopni učinit závážné rozhodnutí. 

Tvrzení, která uváděli v rámci reflexí, poukazují na jejich uvědomování si dopadu odlesňování 

a potřeby ochrany vzácného ekosystému deštných pralesů a také dopad jejich vlastní činnosti 

a aktivity, kterou mohou vyvinout (McNaughton, 2006). Dramatizace byla zásadním nástrojem, který 

umožnil dětem dosáhnout výše zmíněných výstupů72 (ibidem). 

Druhá studie, provedená později73 stejnou autorkou na 20 základních a středních školách 

v Glassgow, byla věnována akčnímu výzkumu implementace a evaluace metody Global Storylines 

(McNaughton, 2012). Studie byla realizována se třemi následujícími záměry (McNaughton, 2014): 

 odhalit, které specifické výstupy ESD74 (pojmy, dovednosti, hodnoty, pozitivní postoje, 

projevy sympatie/empatie s druhými) mohou být oslovovány skrze metodu storyline; 

 prozkoumat pedagogické strategie a s nimi spojené aktivity související se storyline 

a dramatizací, které mohou žákům pomoci zkoumat různá témata a rozšiřovat jejich učení 

v rámci ESD; 

 prozkoumat rozvoj pochopení a postojů pedagogů vůči otázkám a přístupu k ESD jako 

důsledek působení v projektu Global Storylines. 

Učitelé hodnotili výše zmíněné specifické výstupy, dále pak osvědčené a méně osvědčené 

pedagogické přístupy, vývoj jejich vlastních (pedagogických) znalostí a hodnot jako výsledek využití 

metody Storyline. Následně pak proběhla analýza a interpretace portfolia pedagogů, které 

obsahovaly souhrnné komentáře fenoménů, které se vyskytly a výsledky činností a aktivit, včetně 

evaluační zpětné vazby od žáků (McNaughton, 2014). 

Prezentované výsledky dělí dosažení prvního záměru (učení samotných žáků) do tří oblastí – 

vzdělávání v udržitelném rozvoji, dovednosti spojené s kritickým myšlením a oblast hodnot, respektu 

a empatie (McNaughton, 2014). Dramatizace pomocí příběhu napomohla vytvořit myšlenkový rámec, 

který umožňuje učení ESD a zároveň zprostředkovává kontakt s environmentálními otázkami 

                                                           
72

 Tyto, v originále „learning outcomes“ byly převzaty z Oxfam (2015, pp. 4–7) Key Elements for Global 
Citizenship descriptors (znalosti, dovednosti, postoje a širší oblasti jako je sociální spravedlnost a rovnost, 
udržitelný rozvoj, dovednosti spojené s kritickým myšlením, kooperace a řešení konfliktů, empatie). 
73

 Projekt probíhal v letech 2010 – 2012. 
74

 „Education for sustainable development“ – vzdělávání pro udržitelný rozvoj 
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odrážejícími reálné situace. Žáci rozvíjejí kritické myšlení prostřednictvím uceleného procesu 

vytváření pojmů, analýzy, syntézy, argumentace a vyhodnocování, kterým procházejí. Jsou schopní 

komunikovat a zažívat negativní či s předsudky spojen hodnoty. Byly zaznamenány projevy empatie 

a respektu k postavám a situacím, které prožitý příběh zprostředkovával, došlo k rozvoji 

proenvironmentálních a prolidských hodnot na základě vlastního pohledu reflektovaného prožitku. 

Strategie, které pomohly pedagogům pracovat s dětmi metodou Global Storylines, pro ně byly 

velmi důležité. Zásadní byly pozice pedagoga v roli, který hledá pomoc nebo radu u dětí, a dohody, 

které pomohly dětem více se ponořit do charakteru zvolené role. Ztěžejní bod představuje reflexe, 

jakožto nástroj propojení zážitku z příběhu s aspekty „reálného života“75.  

Reflexe vlastních hodnot a rozvoje byla největším úskalím studie76. Pedagogové zmiňovali 

podcenění schopností dětí porozumět a vcítit se do komplexních otázek a témat, sebejistotu dát 

dětem prostor pro vlastní názor, přestože s ním nemusejí souhlasit, a sebejistotu v použití dramatu 

jako nástroje pro efektivní učení a řešení problémů (ibidem). 

 

Výzkum u nás 
 

Doposud jediným realizovaným výzkumem metody Global Storylines na území České republiky je 

tříletý projekt Rozšiřování participativní výuky globálních témat na 1. stupni ZŠ metodou Storylines: 

výzkum aplikace GSL realizovaný ve spolupráci Pedagogické fakulty MU a společnosti NaZemi. 

Výstupy z toho to projektu byly následně prezentovány ve dvou odborných článcích (Vaďurová 

& Slepičková, 2015; Márová & Slepičková, 2016). 

Cílem výzkumu byla evaluace programu se zaměřením na tři konkrétní oblasti: efekt v rámci 

participace dětí v rámci výuky, podpůrná role metody při výuce globálních témat a potenciál 

k vytváření inkluzivního prostředí ve třídě (Márová & Slepičková, 2016). Kvalitativního výzkumu se 

účastnilo celkem 23 pedagogů z mateřských a základních škol, případně zájmových kroužků 

(Vaďurová & Slepičková, 2015). Data byla získávána průběžnými pozorováními ve třídách, 

následovaných rozhovory jak se žáky, tak s učiteli; analýzou písemných reflexí práce s epizodami 

učitelů, artefaktů žáků a dalších záznamů od učitelů (ibidem). 

Hlavní přínosy GSL na základě výstupů z obou studií lze rozdělit do čtyř oblastí: 

1) Rozvoj autonomie, participace a spolupráce žáků (zapojení i méně aktivních jedinců, spontánní 

utváření skupin na základě aktuálních potřeb, žáci sami přebírali iniciativu, přejímali „dospělé 

                                                           
75

 Dvěma užitečnými pedagogy nejčastěji zmiňovanými technikami byly Ulička svědomí (Conscience alley) 
a Štronso (Still image). 
76

 Na otázku odpověděla pouze polovina pedagogů (8 ze 16). 
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role“ s vědomím vlastní účinnosti (self-efficacy), schopnost vyjádřit svůj názor a naslouchat 

názorům ostatních, rozvoj solidarity, vztahů a empatie, uznání odlišností). 

2) GSL jako nástroj zvyšující motivaci ve výuce (vtažení dětí do práce a zaangažovanost, byly 

aktivními tvůrci dění, koncentrované na práci v příběhu; děti se těšily do školy a braly to jako 

hru). Pro učitele to byl obohacující prostor pro experimentování a zkoušení nových forem práce 

(dramatechniky, apod.) a spolupráce v rámci příběhu. 

3) Sebevědomí a vzájemný respekt (respekt založený na společné práci bez tlaku na dokonalý 

výsledek, vyjadřování k práci ostatních a obhajování vlastních názorů; v roli se nebojí vystupovat 

nebo vést skupinu, být kreativní při řešení problémů). 

4) Vývoj vztahu učitele a žáka (učitel působí jako průvodce, prožívá s dětmi příběh na partnerské 

rovině; děti jsou postaveny v pozici expertů, kdy vědí více, než učitel). 

 

Další výzkumy věnující se dramatizaci ve výchovně vzdělávacím procesu 

 
Dalších dohledaných výzkumů, jejichž předmětem je využití dramatu, dramatizace či příběhu 

jako formy vzdělávání ve výuce, je poměrně málo. Metodou Storylines jako takovou se zabývaly dvě 

další studie (Hatton, 2013; Smogorzewska, 2014). Hatton (2013) zkoumala potenciál využití 

dramatizace jako prostředku genderové výuky děvčat (14-15 let) v Austrálii. Smogorzewska (2014) 

testovala tři vzdělávací modely (Storyline, Associations Pyramid a Reading stories to children) jako 

prostředek pro rozvoj jazykové kreativity u předškolních dětí v Polsku a potvrdila efektivitu metody 

Storyline v této oblasti, přestože odkazuje na různé využití testovaných metod. 

V rámci další australské studie Curtis et al. (2013) zkoumali zapojení divadla do environmentální 

výchovy skrze dramatizaci environmentálních témat. Studie porovnávala pět případových studií, 

které kombinovaly několik dramatických přístupů a technik77. Výsledky na obecné rovině podpořily 

pozitivní vliv dramatu na budování znalostí, změnu přesvědčení a postojů a záměr ke změně chování. 

Forma navíc dle autorů budí u diváka zájem o dané téma mnohovrstevnatě a kreativním způsobem. 

Jedná se o netradiční formu, která kombinuje všechny styly učení a umožňuje vnitřní zapojení 

a ponoření se do tématu (Curtis et al., 2013). 

Využití dramatu ve výuce formou divadelního představení zkoumala také Susan Staniforth 

(1998). Specifikem předmětu tohoto výzkumu bylo divadelní představení vytvořené na zakázku The 

Jamaican Forestry Department jako reakce na problém z konkrétního místa - odlesňování na Jamajce. 

Studie evaluovala dopad hry „Magic trees“ na diváky. Jiným předmětem výzkumu bylo zkoumání 

                                                           
77 Divadlo ve výuce (theatre-in-education) – případové studie 1, 2 a 3; budování příběhu (play-building) – 

případové studie 1a 5; and 5; multi-arts performance – případová studie 4. 
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vlivu dramatizace samotného výzkumu (drama based research). Viv Aitken (2014) zkoumala vliv 

výzkumníka v roli ve srovnání s klasickým výzkumem na Novém Zélandu. Výsledky ukazují na 

autentičtější data získaná od dětí v případě sběru dat výzkumníkem v roli. 

Shrnutí výzkumných zjištění 
 

Celkově lze provedené výstupy a zároveň potenciální strukturu oblastí pro evaluaci shrnout do 

čtyř základních oblastí (McNaughton, 2011), ve kterých se lze v rámci evaluace zaměřit na různé dílčí 

oblasti (viz Tabulka č. 1). 

 
Tabulka č. 1: Výstupy a potenciální oblasti pro evaluaci (McNaughton, 2011) 

Oblasti vlivu/vazby  Výukové a učební strategie 
Vazba žáků na obsah a učební kontext relevance obsahu a souvislostí 

sdílení a dosažení výukového záměru 
holistická metoda učení 
šíře různých způsobů činnosti 
hodnocení žáků 
reflektivní zkušenosti 
přesvědčení o vlastních schopnostech jednat 

Vazba zúčastněných na formu a fiktivní kontext příběh jako centrální prvek 
vystavění kontextu a souvislostí 
vystavění charakterů rolí 
míra dramatizace v počtu situací 
empatie a citové zapojení 
vlastní aktivní zkušenosti 

Vazba žáků navzájem možnosti spolupracovat 
sdílení nápadů a plánů 
spolupráce selé skupiny 
sdílení obecných rámců a záměrů 
podpora vzájemného učení mezi žáky 
respektování sebe I ostatních 
aktivní zapojení 

Vazba mezi pedagogem a žáky podporující změny 
odpovědné a podporující učení 
demokratický přístup 
hodnotové založení 
– Varied status within lessons 
– Shared reflection and evaluation 

 

Důležitými výstupy pro oblast vazby žáků na učební proces v rámci metody Global Storylines je 

role aktivního partnera v rámci celého procesu, na rozdíl od pouhého pasivního přijímání informací 

(Bruner, 1961, 1996). Žáci svým výsadním postavením mohou celý proces monitorovat, do velké míry 

řídit a následně vyhodnocovat. Učení probíhá napříč různými disciplínami, žáci se uči skrze svou 

vlastní zkušenost, vlastním experimentováním, plánováním a reflexí vlastního jednání i jednání 

druhých (Bolton, 1998; Kolb, 1984). 
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Forma dramatizace umožňuje zaujetí a ponoření do tématu, emocionální zapojení a zájem 

aktivně se zapojit. Zároveň poskytuje řadu příležitostí pro naplánování a realizaci činností ve vztahu 

k situacím a problémům, kterým tváří v tvář čelí. 

Global Storylines podporují spolupráci, která v důsledku vede k zlepšení jak individuálních, tak 

skupinových studijních výsledků. Žáci sdílí své dojmy a názory a společně plánují budoucí jednání 

nebo možná řešení (Huckle, 2002). Rozvíjí se jak jejich komunikační dovednosti, tak vědomí jejich 

zodpovědnosti za skupinový úkol a vzájemný respekt. 

Učitelé, kteří se posíleli na implementaci programu GSL u nás, oceňovali aktivní zapojení žáků, 

sdílení jejich pohledů a myšlenek namísto klasických hodin školního vyučování. Specifická role učitele 

vyžadovala rozvoj dovedností v oblasti facilitace namísto obvyklého řízení vyučovacího procesu. 

 

Analýza programu zapojeného do projektu CIVIS 

Global Storylines 

Popis programu 

Program Global Storylines (GSL) realizuje organizace NaZemi v rámci své nabídky Globálního 

rozvojového vzdělávání. Cílem programu je pomoc v orientaci lidí ve světě, porozumění jeho 

propojenosti a uvědomování si své role a vlivu v něm. Vede k porozumění sobě a vlastním vztahům 

s ostatními lidmi a místy. Skrze rozvoj dovedností, postojů a hodnot umožňuje aktivní podílení se na 

řešení lokálních i globálních problémů (NaZemi, 2017).  Prostředkem k dosažení těchto cílů má být 

dějová linka příběhu využívající dramatizaci. Žáci se zapojují do fiktivního příběhu, který ilustruje děj 

reálného světa okolo nich. Vytváří fiktivní komunitu, která postupně čelí objevujícím se problémům 

a hledá odpovídající řešení. Explicitní teorie programu je zakreslena na obrázku 1. 
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Obrázek 1 Explicitní logický model programu GSL 

Metodiku GSL lze pojmout jako projektovou výuku trvající dva až tři měsíce. Dvěma ústředními 

body celého procesu je osobní zážitek složitého problému a aktivita generovaná žáky samotnými 

(participační, emancipační přístup), zatímco učitel má být v roli facilitátora.  

Původní metodiku GSL vytvořila skotská organizace WOSDEC. Adaptace pro české prostředí 

vznikla v režii organizace NaZemi ve spolupráci se skupinou učitelů (NaZemi, 2014, 2015, 2016).  

Program zatím prošel pouze pilotním evaluačním výzkumem souvisejícím s implementací 

metodiky do českého prostředí (Vaďurová & Slepičková, 2015; Márová & Slepičková, 2016). Praktické 

zkušenosti o postupech pro implementaci jsou uvedenyny v metodických materiálech (NaZemi, 2014, 

2015, 2016). 

V rámci projektu budou mít pedagogové možnost vybrat si ze čtyř dostupných metodik, které 

byly přeloženy do češtiny. Příběh s názvem Voda, důvod k odchodu (Water Source) je zaměřen na 

nedostatek vodních zdrojů – komunitu oslovuje jiná komunita, která žádá o azyl z důvodů vyčerpání 

zásob vody v jejich původním bydlišti. Druhý a třetí příběh Naše půda, naše plody (Our Crops, our 

Land) se zabývá ekologickým zemědělstvím a fair trade přístupem. Rozdíl mezi nimi je v rozsáhlosti 

problému, rozšířená verze navíc obsahuje téma násilného zábor půdy a je primárně určena pro starší 

děti. Čtvrtý příběh, Obr od Bodláčí hory (The Giant of the Thistle Mountain), reflektuje současná 

společenská témata, jako jsou konflikty, efektivní řešení sporů a akceptace odlišnosti. Poslední 

zmíněný příběh je určen dětem mladším deseti let (Wals & Corcoran, 2012), první tři zmíněné jsou 

spíše pro starší děti (Márová & Slepičková, 2016). 
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Analýza programu 

Analýza metodiky programu poukazuje na několik důležitých pozitivních, ale i potenciálně 

problematických aspektů programu. Metodické materiály odkazují na důležitost samotné formy 

dramatizace příběhu (prostředek) a kvality procesu (zapojení žáků). Přestože procesní přístup je pro 

tento typ programů typický, otevírá se zde otázka o realističnosti očekávaných efektů programu na 

žáka (rozvoj kompetencí, motivace dále se tématu věnovat, aktivní řešení globálních problémů). 

Dramatizace, jak již bylo zmíněno výše, je mnohovrstevnatou metodou, jejímž hlavním přínosem 

je vzbuzování zájmu žáka o dané téma hravou formou (Curtis et al., 2013). Díky fiktivnímu prostředí 

a práci s rolemi umožňuje zkoumání společenských témat a vlastních postojů k nim jak z pozice 

zapojeného člena komunity, tak z nadhledu nad sehranou situací po vystoupení z role. Úskalím této 

formy může být samotná mnohovrstevnatost, v rámci procesu může vznikat řada různých podnětů 

pro reflexi a učení. Velkým úkolem pedagoga je mít nad celou situací nadhled a zacílit proces 

kýženým směrem. Učitel by měl neustále mít na paměti hlavní a dílčí cíle a za jejich dosažením (více či 

méně přímo) směřovat. Dramatizace zároveň klade vysoké nároky na pedagoga z pohledu schopností 

a dovedností dramatické výchovy, kreativního řešení situací a podporování dílčích příběhů dětí jejich 

rozvíjením. 

Velkým přínosem této formy se zdá být zvýšení motivace dětí. Děti jsou více koncentrované, 

vtažené do práce, vlastní aktivitou jsou více zaangažované v celém procesu. Márová & Slepičková 

(2016) tuto skutečnost uvádějí jako umožňující větší prostor pro rozvoj níže uvedených kompetencí. 

Druhým důležitým aspektem, který rovněž klade vysoký nárok na pedagoga, je participační 

přístup, podle kterého jsou žáci hlavními nositeli a hybateli programu, učitel působí „pouze“ jako 

průvodce či facilitátor, který směruje hlavní linii příběhu (Vaďurová & Slepičková, 2015). Učitel by 

neměl prosazovat vlastní názor, zároveň ale má tu možnost zasáhnutím do děje podpořit účast méně 

aktivních žáků, a tím využít potenciál příběhu pro jeho začlenění. Další specifikum je vliv jeho 

osobních postojů a hodnot ve vztahu k tématu na vedení diskuse, respektování ostatních a předání 

vedení a odpovědnosti žákům i s rizikem ztráty kontroly na vedení výuky (Slepičková, 2013). V rámci 

provedených evaluací byla zkoumána míra participace a ukazuje se, že je pro učitele opravdu náročné 

svěřit odpovědnost do rukou svých žáků, zároveň ale potvrzují důležitost tohoto procesu (Vaďurová 

& Slepičková, 2015; Márová & Slepičková, 2016). Otázkou tedy zůstává, do jaké míry je na školách 

reálně implementován. V českém prostředí je participační přístup ve všech oblastech poměrně málo 

rozšířen (Činčera et al., 2016). Karla Černá (2017) rovněž zmiňovala, že slabou stránkou není příběh 

sám, ale nepřipravený pedagog (i učitelé si potřebují příběh zažít, naučit se, jak pracovat s rolí 

i s reflexí, jak pracovat s emočně náročným tématem). Vliv osobního hodnotového nastavení učitele 

doposud nebyl evaluován. 
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Obecné nebo hlavní cíle programu v oblasti výchovy a vzdělávání žáků nejsou vymezeny. Je 

uveden pouze obecný rámec, který je shodný pro veškeré globální rozvojové vzdělávání. Konkrétněji 

jsou definovány až cíle jednotlivých epizod, které tak pojmenovávají jasný výstup jednotlivých částí 

programu (NaZemi, 2014, 2015, 2016). 

GSL usiluje o rozvoj kompetencí žáků rámovaných globálním rozvojovým vzděláváním. Tyto 

kompetence jsou podrobně rozepsány v příloze 1 v každé z užívaných metodik společně s dílčími 

oblastmi (viz Tabulka č. 2) a konkrétními cíli, které dané oblasti rozvíjí (NaZemi, 2014, 2015, 2016). 

Původní verze GSL vychází z kompetenčního portfolia definovaného v příručce pro školy Key Elements 

for Global Citizenship (Oxfam, 2015, str. 4-7)78, které je dále členěno do oblastí znalostí, dovedností 

a postojů. Kompetenční portfolio v české verzi odpovídá obecné definici globálního rozvojového 

vzdělávání, jednotlivé kompetence pak více odrážejí některé dovednosti (kompetence k řešení 

problémů, kompetence komunikativní) a postoje (kompetence sociální a personální, kompetence 

občanská) uváděné v původní příručce, jiné jsou kombinací více oblastí (kompetence učit se, 

kompetence pracovní). 

Tabulka č. 2: Kompetence a dílčí dovednosti 

kompetence učit se práce s informacemi 
 hodnocení a sebehodnocení 
 kritické myšlení 
 plánování a vyhodnocování plánů 
 práce s otázkou 
 vyvozování závěrů 
kompetence k řešení problémů různá řešení problému 
 osobní angažovanost v řešení problému 
 důsledek rozhodnutí 
 pravidla a zákony 
 sounáležitost s ostatními 
kompetence komunikativní diskuse 
 zpětná vazba 
 empatie 
kompetence sociální a personální potřeby skupiny 
 zodpovědnost 
 přání a potřeby 
kompetence občanská zodpovědnost 
 vědomí vlastního vlivu 
 iniciativa 
 smysl pro spravedlnost 
 rozhodování ve skupině 
 respect k rozhodnutí většiny 
 vnímání potřeb skupiny 
kompetence pracovní profese 
 prozkoumávání různých technik 

                                                           
78

 „Globální občan“ (global citizen) je ten, kdo: Vnímá širší svět, sebe jako jeho součást a svou roli v něm. 
Respektuje a oceňuje diverzitu. Chápe fungování světa. Podporuje sociální spravedlnost. Podílí se na fungování 
komunity od lokálního až po globální měřítko. Společně s dalšími lidmi pracuje na tom, aby svět byl více 
spravedlivý a udržitelný. Cítí odpovědnost za své chování. 
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Výše zmíněné evaluace (McNaughton 2004, 2006, 2012, 2014; Vaďurová & Slepičková, 2015; 

Márová & Slepičková, 2016) se soustředily na dílčí kompetence, konkrétní cíle spojené s aktivitami 

a jejich naplněním, následně byli hledáni společní jmenovatelé. Dominantním přínosem, na kterém 

se všechny studie shodují, je participace a spolupráce žáků, pokrývající různé aspekty této kvality – 

komunikační schopnosti (naslouchání a projevování vlastního názoru), řídící schopnosti (přebírání 

iniciativy, prostor pro rozhodování) a empatie (uznání odlišností vycházející z pointy příběhu). Další 

citovanou oblastí rozvoje byly sebevědomí žáků a vzájemný respekt. Sebevědomí žáků posilovala 

vnímaná odpovědnost a skutečnost, že jejich hlas má váhu (Márová & Slepičková, 2016). Vzájemný 

respekt založený na společné práci bez tlaku na dokonalý výsledek, vyjadřování se k práci ostatních 

a obhajování vlastních názorů (Vaďurová & Slepičková, 2015) pravděpodobně vedl k zlepšení vztahu 

mezi žáky navzájem (McNaughton, 2012). 

Na základě porovnání programu s výsledky evaluace obou skotských a české studie lze 

předpokládat, že by program mohl ovlivnit specifické akční znalosti a dovednosti žáků (související 

s charakterem řešeného problému), přesvědčení o jejich zvládnutí (self-efficacy) a to jak na specifické 

(s problémem související) tak obecné (schopnost řešit globální problémy) rovině. Žáci by mohli posílit 

interní vnímání svého ohniska kontroly (locus of control)79 a odhodlání k aktivnímu zapojování se do 

řešení problémů. Podobně vnímá potenciál GSL i Kristýna Hrubanová (2017)80. Tento předpoklad je 

ale nutné výzkumně ověřit. 

Specifickou oblastí v rámci GSL je práce s rolí a v roli. Bolton (1992) uvádí, že fiktivní prostředí 

nabízí bezpečný prostor, který díky odstupu umožňuje lépe nahlížet na celé dění (obavy, předsudky, 

hodnoty, možnosti i řešení). Děti se v bezpečí příběhu (role) dokáží bavit o velmi citlivých tématech 

(ohrožení vesnice, odlišnost v obrovi, válka, opuštění rodného místa; Černá, 2017), identifikují se 

s vytvořeným prostředím a zvoleným hrdinou/postavou (McNaughton, 2012), v roli se skrývá 

sebedůvěra a motivace pro učení. Děti i učitelé žijí současně ve dvou světech, ve světě příběhu (kde 

jsou v rolích) a v reálném světě (kam přenášejí zkušenost). Přecházení mezi těmito dvěma světy 

vytváří bezpečné prostředí pro učení a zároveň je potenciálně slabým místem celého principu. 

Zejména u mladších dětí spočívá riziko ve vyvolání strachu, dojde-li k zaměnění reálného světa se 

světem v příběhu. Např. v příběhu Obr se některé děti  bály, že obr přichází k nim do školy a opravdu 

tvrdily, že na zahradě jsou vyvrácené stromy, jak uvedla z vlastní zkušenosti  Karla Černá (2017). 

                                                           
79

 Přesvědčení o vlastní schopnosti ovlivňovat situaci kolem sebe. 
80 Potenciál pro posilování vlastního vlivu - jak na proces učení, tak reflektované uplatňování vlivu ve svém 

reálném okolí, potažmo ve světě. 
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Nedůslednost v oddělování práce s příběhem od jiné práce znesnadňuje provedení reflexe, jejímž 

cílem je zhodnotit prožitky a zkušenosti získané v imaginárním světě a přenést je do světa reálného, 

čímž se oslabuje potenciál příběhu coby bezpečného prostoru pro zkoumání různých témat 

(Slepičková, 2013). Důležité tedy je zaměřit se na držení fiktivního prostoru pedagogem a dovednost 

vystupovat z rolí. 

Dalším problematickým bodem je společná reflexe, která by měla následovat po každém úseku 

práce s příběhem (v případě potřeby umožňuje také příběh přerušit a zasáhnout) a měla by 

zahrnovat rovněž emocionální rovinu. Jedná se o kritické zhodnocení jednání své role a propojení 

s vlastními zkušenostmi poté, co všichni vystoupili z rolí (McNaughton, 2014). Reflexe umožňuje vidět 

svou postavu/roli zvenčí a její chování81 pak v rámci vystoupení z role v reflexi rozebrat z nadhledu 

(Černá, 2017). Prostřednictvím reflexe klíčových bodů dochází k rozvoji kompetencí a postojů. 

V některých případech propojení s reálným životem vychází přímo z rozhodnutí dětí, v jiných 

případech je třeba iniciace samotných vyučujících k vytváření paralely mezi zkušenostmi z příběhu 

(tedy zkušenostmi v rámci rolí) a zkušenostmi samotných dětí (Slepičková, 2013). Míra  transferu 

zkušeností z příběhu do reálného života tedy závisí na schopnosti učitele vést dobrou reflexi. 

Výzvu v aplikaci tohoto přístupu lze vidět především v práci v rolích a reflexi prožitého, ale také 

v propojování výuky s příběhem, které podle Slepičkové (2013) nebylo podle evaluace naplněno. 

Mezipředmětové propojení nabízí rozsáhlá příloha dvou metodik GSL, která garantuje holistické 

a propojené vyučování, což ale zatím působí jako nevyužitý potenciál. Zkušenosti z pilotní evaluace 

ukázaly, že učitelé dávají přednost práci s GSL odděleně od běžné výuky a propojují jej jen 

s omezeným počtem aktivit, nejčastěji v předmětech jako je výtvarná výchova nebo český jazyk. Řadu 

propojení neshledali jako příliš účelnou, případně je možnosti propojení napadaly až v průběhu 

práce, v reakci na nápady žáků či na průběh příběhu, a nemohly tak být vždy využity (Slepičková, 

2013). Důsledkem tohoto přístupu pak byl jakýsi „rozpad“ práce na dny či hodiny, kdy se ve třídě 

„obruje“, jak nazývali práci s GSL v jedné ze zapojených škol a na dny či hodiny, kdy se „normálně 

učí“. Důvodem prý byla mimo jiné také snaha o „udržení kouzla“ tohoto přístupu. Otázka tedy zní, do 

jaké míry je relevantní propojení GSL s klasickou výukou. 

Oblastí, která by si rovněž zasloužila pozornost je míra komplexnosti řešených témat ve vztahu 

k věku žáků, kteří se programu účastní. Podle Hrubanové (2017) Global Storylines umožňují 

i s malými dětmi otevírat a řešit poměrně komplexní témata82, které jsou schopné odžít, reflektovat 

a hledat odpovědi a řešení, které nemusí být zatíženy nějakými zaběhlými vzorci či tlakem okolí. 

                                                           
81

 Role umožňuje postavě i nežádoucí chování a přitom být v bezpečí. 
82

 Oproti přesvědčení, že globální témata jsou na děti příliš těžká a nechceme je strašit (Hrubanová, 2017). 
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Doposud nebylo ověřováno, nakolik jsou předkládaná témata pro žáky pochopitelná a nakolik jsou 

tím pádem vytěžena. Karla Černá (2017) jako jedno z úskalí programu GSL zmiňovala přílišnou 

náročnost programu Naše půda, naše plody pro děti prvního stupně. Téma nespravedlivého obchodu 

bylo pro děti těžké, sama postrádala ucelený příběh a závěr příběhu. Příběh Obr od Bodláčí hory je 

oproti tomu přijatelnou formou i pro malé školáky. Zvolené téma tedy může být rizikem ve vztahu 

k jeho pochopitelnosti dětmi, což zároveň také souvisí s formou, jakou je dané téma zprostředkováno 

(jaká je zvolena linie příběhu). Dalším faktorem může být délka programu. Někteří učitelé projdou 

celý program s žáky během dvou až tří měsíců, jiní jej více zapojují do běžné výuky a pokryjí tématem 

třeba celý školní rok. Délka práce s tématem a hloubka, s jakou jsou komplexní témata řešena, 

mohou mít na výsledné výstupy z programu a jeho celkový přínos také významný vliv. 

Poslední rizikovou oblastí je získaný efekt, návaznost a udržitelnost programu. Učitelé vnímali 

metodu GSL jako obohacení vlastní výuky. Byl to pro ně prostor pro experimentování a zkoušení 

nových forem práce (dramatechniky, apod.) a spolupráce v rámci příběhu (Márová & Slepičková, 

2016). Aktivity využívající dramatizaci a participativního přístupu nejsou na většině škol běžnou 

součástí výuky, tj. realizují se spíše na bázi dobrovolné iniciativy učitele. To může vést k tomu, že 

s odchodem učitele či oslabením jeho motivace program na školách skončí. Otázkou také je, zda 

dokáže pedagog na základě vzorových metodik vytvářet další (vlastní) příběhy poté, co už žáci 

absolvovali všechny dostupné zpracované. Dobrovolnost zde může působit jako silný motivační 

faktor, míra využitelnosti ale na druhou stranu zůstává omezená. Hrubanová (2017) také ze 

zkušenosti uvedla, že pedagogové měli tendenci zůstávat v "lokálním prostředí" (příběh dobře využili 

pro práci s kolektivem, komunitou třídy nebo školy), ale už méně často byli schopni práci vytěžit tak, 

aby došli i k nějakým konkrétním akcím, které by mohly mít nějaký lokálně-globální dopad, oproti, 

z tohoto pohledu, úspěšnější skotské praxi. Další otázkou také zůstává, zda absolvování GSL 

podněcuje a motivuje žáky k zjišťování a vyhledávání dalších informací v oblastech globálních 

rozvojových témat, jaká je tedy návaznost absolvování programu u samotných žáků. 

Celkově lze shrnout, že program GSL obsahuje řadu principů, které mohou naplňovat obecné cíle 

globálního rozvojového vzdělávání. Obsahuje ale také řadu problematických míst, které mohou 

podlomit jeho potenciál přinášet pozitivní dopad na řešení lokálních a globálních problémů. Pro 

implementaci programu v rámci projektu CIVIS by proto bylo vhodné zejména 

 Stanovit hlavní cíle jednotlivých metodik a zakotvit tak metodiku do konkrétní roviny 

globálního rozvojového vzdělávání. 

 Posílit porozumění důležitosti participačního přístupu při vedení programu. 

 Zdůraznit nezbytnost přípravy učitele s dramatizací, práci s rolí a vedením reflexe. 
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Vzhledem k tomu, že evaluace bude obsahovat všechny tři, resp. čtyři dostupné metodiky (učitelé 

budou mít možnost výběru), je třeba počítat s vyšší mírou obecnosti následné evaluace. Jako vhodné 

oblasti pro navazující evaluační výzkum navrhujeme  

Hlavní: 

 Jaké jsou dopady programu na akční kompetence, self-efficacy, locus of control či odhodlání 

k vlastním akcím ve prospěch komunity? 

 Jak a do jaké míry absolvování programu motivuje děti k řešení dalších globálně rozvojových 

témat a problémů? 

 Jaké bariéry pro úspěšnou realizaci programu vnímají učitelé ze zapojených škol? 

 Jak učitelé pracují se získanými dovednostmi po skončení programu? 

Dílčí: 

 Jak žáci vnímají svoji možnost participovat na rozhodování při volbě a realizaci projektu? Co 

pro ně zapojení do programu znamená? Jak vnímají participaci žáků učitelé? 

 Jak pedagogové přistupují k dramatizaci a vystupování v rolích ve vztahu k bezpečnému 

prostředí pro učení a maximalizaci obsahového potenciálu pro reflexi? 

 Do jaké míry dokáží pedagogové reflexí vytěžit, tzn., do jaké míry dochází k transferu 

zkušeností z příběhu do reálného života? 

 Jak se osobní hodnoty pedagoga promítají do řešení daného globálního problému? 

 Do jaké míry dochází k propojení GSL s běžnou výukou? 

Jak věk dětí a délka realizace programu ovlivňuje naplnění cílů programu? 
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Závěr 
 

V první části studie byla analyzována diskuse probíhající o kompetencích relevantních pro projekt 

CIVIS.  Na jejím základě autoři konstatují terminologickou i diskursivní složitost a nejednoznačnost 

problematiky a doporučují namísto vytvoření nové „sady“ kompetencí rozpracování jediné 

kompetence, na základě související práce didaktické platformy definované jako „kompetence 

k chování odpovědnému vůči přírodě i lidem“. 

Ve druhé části studie na základě bibliografické rešerše z registru IS RIV VaVaI zkoumá domácí výzkum 

v diskursu environmentální výchovy, globálního rozvojového vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný 

rozvoj. Výstupem je zjištění o poměrně malé rozvinutosti akademického diskursu ve druhém a třetím 

z uvedených diskursů. Pro potřeby projektu CIVIS je tak možné čerpat především z domácí výzkumné 

produkce v oblasti environmentální výchovy. 

V další částí studie analyzuje jednotlivé metodické přístupy, vybrané v rámci projektu CIVIS 

k ověřování, tj. Global Storylines, GLOBE, Active citizens, Venkovní učení a Škola pro udržitelný život. 

Analýza ukazuje otázky společné pro více přístupů. Těmi jsou zejména participace žáků na 

rozhodování o cílích a směřování školních projektů, implementace programů učiteli na školách či 

zapojování žáků do zkoumání a řešení environmentálních a sociálních konfliktů v jejich komunitě. 

Studie dále návrhuje otázky pro navazující evaluace programů. 
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Příloha 1 Návrh rozpracování cílů pro kompetenci k odpovědnému 

chování vůči přírodě a lidem 

 

Kompetence k odpovědnému chování vůči přírodě a lidem (dále jen „kompetence“) obsahuje 
souhrn znalostí, dovedností a postojů klíčových pro posilování motivace žáků k odpovědnému 
chování v současnosti i v jejich budoucím občanském životě. Odpovědné chování vůči přírodě a lidem 
je zde chápáno jako takové chování, ve kterém jedinec samostatně i ve spolupráci s druhými  činí 
vědomá rozhodnutí  usilující o zlepšení kvality životního prostředí a kvality  života na místní i globální 
úrovni. 

Pro snazší uchopení je kompetence rozdělena do několika dimenzí,  v jejichž rámci pak mohou být 
dále specifikovány konkrétní cíle a výstupy. Celkový model kompetence a jejích dimenzí vyjadřuje 
obrázek 1. 

Jednotlivé dimenze kompetence představují vzájemně provázaný komplex. Přestože i dílčí posun 
v některé z nich může žáka motivovat k dílčí změně chování, předpokládáme, že pro dlouhodobou 
motivaci žáka zapojovat se do přímých i nepřímých akcí směřujících ke zlepšení kvality životního 
prostředí i kvality života je zapotřebí rozvinout každou z uvedených dimenzí. Kompetence tedy 
představuje dlouhodobou vizi výchovy, která přesahuje hranice školní docházky. 

 

 Obrázek 10 Dimenze kompetence k odpovědnému chování vůči přírodě a lidem 

Pro potřebu přesnějšího uchopení výchovně vzdělávacích programů83 mohou být v rámci každé 

dimenze specifikovány konkrétní výchovně vzdělávací cíle. Cíle vyjadřují intenci konkrétního 

výchovně vzdělávacího programu. Cíle charakterizují zamýšlený efekt programu v oblasti znalostí, 

                                                           
83

 Program je zde chápán jako vzájemně provázaná skupina aktivit naplňujících jeden či více společných cílů. 
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dovedností, postojů, přesvědčení, hodnot či chování. Na rozdíl od kompetence jsou cíle programu 

ověřitelné pomocí metod evaluačního výzkumu. 

Přestože jednotlivé dimenze mohou být v některých případech uchopeny jako samostatný cíl, v jiných 

případech může být vhodnější definovat v jejich rámci cílů vice.  

Pro potřebu výuky a průběžného formativního hodnocení žáků učitelem pak k jednotlivým cílům 

mohou být dále vymezeny související výstupy. Výstupy definují žádoucí posun žáka, měly by být 

konkrétní, jednoduše ověřitelné a formulovány z žákovské perspektivy. Příklad vztahu mezi 

dimenzemi, cíli a výstupy uvádí tabulka 1. 

Dimenze Příklady cílů Příklady výstupů 

Empatie Postoje k ochraně přírody Žák uvede důvody pro 
respektování ochrany přírody 
ve svém regionu 

Vztah k místu Porozumění významu místa Žák uvede příklady specifických 
rysů místa, ve kterém žije a 
vysvětlí jejich původ 

Porozumění systémům Porozumění tokům energie Žák vysvětlí, co je zdrojem 
energie pro život a jakým 
způsobem je energie 
předávána v potravním řetězci. 

Badatelské dovednosti Porozumění podstatě vědy Žák vysvětlí, jaké jsou principy 
vědeckého bádání a čím se liší 
od nevědeckého poznávání. 

 Badatelské dovednosti Žák správně zformuluje 
hypotézu k dané výzkumné 
otázce. 

Problémy a konflikty Postoj k ochraně lidských práv Žák uvede příklady porušování 
lidských práv ve svém okolí a 
vyjádří svůj názor na důležitost 
jednotlivých opatření k řešení 
daných problémů.  

Akční strategie Přesvědčení o vlastní 
schopnosti provést akci na 
ochranu lidských práv 

Žák vyjádří, do jaké míry může 
svým jednáním ovlivnit 
dodržování lidských práv  

 Schopnost komunikovat 
s úřady odpovědnými za 
ochranu životního prostředí 

Žák zformuluje text dopisu 
upozorňujícího odpovědný 
orgán veřejné správy na 
narušení životního prostředí 
v dané lokalitě 

Tabulka 5 Příklady cílů a výstupů pro jednotlivé dimenze kompetence 

Rozvíjená kompetence se skládá z šesti dimenzí (v. obrázek 1). Jednotlivé dimenze jsou vzájemně 

provázány. Pro jejich úspěšný rozvoj doporučujeme respektovat časovou posloupnost vyjádřenou 

modelem, tj. nejprve rozvíjet dimenze na jeho základní úrovni (Empatie, Vztah k místu), ve druhé fázi 

pak náročnější dimenze (Porozumění systémům, Badatelské dovednosti) a v poslední nejnáročnější 

(Problémy a konflikty, Akční strategie). Uvedené doporučení ale nelze chápat absolutně. Určité 

jednoduché akční strategie, např. založené na rutině, je možné rozvíjet již u velmi malých dětí. 

Základní porozumění některým vlastnostem systémů (např. ekologická provázanost) je také možné 

rozvíjet už na prvním stupni. Model je proto třeba chápat flexibilně a s citlivostí k potřebám a 

možnostem žáků. 
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Empatická dimenze vyjadřuje základní afektivní orientaci žákům k sociálním a environmentálním 

otázkám v lokálním i globálním měřítku. Žák s rozvinutou empatickou dimenzí zastává univerzalistické 

hodnoty (např. rovnost, světový mír, sociální spravedlnost, ochrana přírody, jednota s přírodou), 

hodnoty benevolence (např. odpovědnost) a s nimi související postoje (např. k ochraně přírody, k 

respektování lidských práv) a má zájem se o problematice více dozvědět.  

Vztah k místu vyjadřuje porozumění a propojení žáka s lokalitou, která je jeho domovem. Vztah 

k místu předpokládá žákovo porozumění jednotlivých významových rovin místa (čím je místo 

jedinečné, jaké jsou jeho potřeby a problémy), porozumění vlastní funkční provázanosti s místem 

(jakou roli místo hraje pro uspokojování jeho vlastních potřeb) a žákovu emoční provázanost 

s místem (vnímání místa jako součást vlastní identity).  

Porozumění systémům vyjadřuje schopnost žáka identifikovat, vysvětlit a analyzovat ekologické, 

sociální a ekonomické systémy v lokálním i globálním měřítku. Žák by měl rozumět základním 

principům fungování systémů (např. tokům energie, koloběhu látek v přírodě, fungování globální 

ekonomiky atd.) i jejich vzájemné provázanosti (globální rozměr spotřebitelství, ekologická 

provázanost, dynamika vývoje systémů). Měl by být schopen vysvětlit svoje místo uvnitř 

popisovaných systémů a to, jakým způsobem ovlivňuje jejich fungování. 

Badatelské dovednosti vyjadřují schopnost žáka získávat potřebná data, kriticky zkoumat, analyzovat 

a interpretovat získané informace. Žák by si měl osvojit dovednosti související s jednotlivými fázemi 

badatelského cyklu (tj. např. klást si otázky, formulovat hypotézy, sbírat data, vyhodnocovat je, 

prezentovat). Měl by rozumět základním východiskům vědeckého bádání (nature of science) a 

rozlišovat zprávy založené na vědeckém přístupu od nepodložených informací. Měl by být schopen 

kriticky pracovat s texty a získávat z nich relevantní informace. 

Problémy a konflikty vyjadřuje schopnost žáka identifikovat a charakterizovat místní, regionální i 

globální sociální a environmentální problémy, identifikovat jednotlivé zainteresované strany 

případného konfliktu, jejich postoje a související hodnoty, vysvětlit vzájemnou provázanost problémů 

i jejich příčiny a možné důsledky. Měl by být schopen k jednotlivým konfliktům zaujmout a vysvětlit 

vlastní postoj a identifikovat vlastní možnosti jeho ovlivnění. 

Akční strategie vyjadřují znalosti, dovednosti a přesvědčení žáka související s vlastními přímými či 

nepřímými akcemi na zvyšování kvality životního prostředí a kvality života. Žák by měl být 

přesvědčen, že je ho v jeho možnostech kvalitu života a životního prostředí pozitivně ovlivňovat 

(locus of control) a že je schopen realizovat konkrétní související akce (self-efficacy). Měl by být 

odhodlaný k realizaci takových akcí či k dlouhodobému chování snižujícímu environmentální a 

sociální dopady jeho životního stylu.   

 

 


