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1 POJETÍ A STRUKTURA FINSKÉHO KURIKULA 

Finské kurikulum pro základní vzdělávání je dvouúrovňové – národní jádrové kurikulum (National 

Core Curriculum) a místní kurikulum. Platná verze národního kurikula je z roku 2014 a do škol je 

zaváděna od roku 2016. 

Kurikulum je postaveno na pojetí vzdělávání, které zdůrazňuje aktivní roli žáků, a na čtyřech 

základních hodnotách: 

• jedinečnost každého žáka a právo na dobré vzdělání, 

• humanita, všeobecné znalosti a dovednosti, rovnost a demokracie, 

• kulturní diverzita jako bohatství, 

• nezbytnost udržitelného způsobu života.  

 Z tohoto pojetí a hodnot musí vycházet i rozhodování o místním kurikulu. 

Posláním základního vzdělávání je plnění čtyř úkolů – vzdělávacího, společenského, kulturního 

a zaměřeného na budoucnost. K poslednímu z těchto úkolů kurikulum uvádí: „Změny ve světě mimo 

školu nevyhnutelně ovlivňují vývoj a životní pohodu žáků („well-being“), stejně jako fungování školy. 

V rámci základního vzdělávání se žáci učí otevřeně čelit tlakům na změny, kriticky je posuzovat 

a přebírat odpovědnost za volby, které vytvářejí naši budoucnost. Globální vzdělávání jako součást 

základního vzdělávání přispívá k vytváření předpokladů spravedlivého a udržitelného rozvoje 

v souladu s rozvojovými cíli OSN. Školy by měly v největší možné míře spolupracovat se školami 

a vzdělávacími institucemi v ostatních zemích. Základní vzdělávání uplatňuje svůj vliv jako hybná síla 

pozitivních změn, které přispívají společnosti, a to jak na národní, tak na mezinárodní úrovni.“ 

(KOLEKTIV 2016, s. 49, přeloženo1) 

Ústředním prvkem kurikula je sedm oblastí průřezové (transversální) kompetence. Jejich celkovým 

cílem je „podporovat růst lidské bytosti a poskytovat kompetence potřebné pro zapojení 

v demokratické společnosti a pro udržitelný způsob života“ (KOLEKTIV 2016, s. 39, přeloženo2) Jde 

o tyto oblasti průřezové kompetence: 

- Myšlení a učení se učit, 

- Kulturní kompetence, interakce a sebevyjádření, 

- Péče o sebe sama a zvládání každodenního života, 

- Multigramotnost, 

- Kompetence v informačních a komunikačních technologiích, 

- Kompetence pro pracovní život a podnikavost, 

- Účast, zapojení a budování udržitelné budoucnosti. 

Zdůrazněna je také jejich vzájemná propojenost. 

                                                
1 

„Changes in the world outside the school unavoidably affect the pupils’ development and well-being as well as 
the operation of the school. In basic education, the pupils learn to encounter pressures for change openly, to 
assess them critically and to assume responsibility for making choices that build our future. Global education as 
part of basic education contributes to creating preconditions for fair and sustainable development in line with 
UN development goals. As far as possible, schools work together with schools and education actors in other 
countries. Basic education exerts influence as a driver for positive change that contributes to society, both at 
the national and the international level.“ 
2
 „to support growth as a human being and to impart competences required for membership in a democratic 

society and a sustainable way of living.“ 
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Na tyto oblasti transversální kompetence navazují ostatní prvky kurikula – základem pro rozvoj 

kompetence jsou „hodnoty, koncepce výuky a kultura školy“, zároveň „každý předmět buduje 

kompetence žáka prostřednictvím obsahu a metod typických pro svou oblast znalostí“ a „rozvoj 

kompetencí je ovlivňován nejen obsahem, na kterém žáci pracují, ale také a zejména tím, jak pracují 

a jak funguje interakce mezi žákem a prostředím.“ (KOLEKTIV 2016, s. 39, přeloženo3) 

Každá oblast transversální kompetence je dále podrobněji rozpracována pro jednotlivé etapy 

základního vzdělávání na školách (tedy pro 1.–2. ročník, 3.–6. ročník a 7.–9. ročník) a u vzdělávacích 

cílů v jednotlivých etapách a předmětech je vždy vyznačeno, se kterými oblastmi kompetence 

souvisí.  

Jako klíčové prvky komplexního základního vzdělávání jsou popsány kultura školy a její principy, 

učební prostředí, pracovní metody a integrativní výuka. 

„Kultura školy“ je postavena na těchto principech:  

• „Srdcem kultury školy je učící se společnost. 

• Životní pohoda („well-being“) a bezpečnost v každodenním životě. 

• Interakce a všestranný pracovní přístup. 

• Kulturní rozmanitost a jazykové povědomí. 

• Participace a demokratické jednání. 

• Spravedlnost a rovnost. 

• Orientace na odpovědnost za životní prostředí a udržitelnou budoucnost.“ 

(KOLEKTIV 2016, s. 54–59, přeloženo4) 

U „učebního prostředí“ je zdůrazňována důležitost jeho rozmanitosti, význam komunity a různých 

prostředí a institucí mimo školu. „Při výuce různých předmětů se využívají nejen vnitřní a venkovní 

prostory školy, ale také příroda a zastavěná prostředí. Knihovny, sportovní, umělecká 

a environmentální centra, muzea a celá řada dalších zařízení nabízí rozmanité vzdělávací prostředí.“ 

(KOLEKTIV 2016, s. 61, přeloženo5) 

U „pracovních metod“ je zdůrazňována jejich rozmanitost tak, aby každý žák mohl projevit své 

dovednosti různými způsoby, a zaměření na to, aby žáka motivovaly a přinášely radost z učení. Výběr 

má vycházet charakteristik různých předmětů a rozvoje transverzálních kompetencí. „Pro učení se 

jsou důležité dovednosti spojené s vyhledáváním, zpracováním, analyzováním, prezentováním, 

kombinováním, hodnocením a vytvářením informací. Badatelský a na řešení problémů zaměřený 

přístup k práci, hra, využívání představivosti a uměleckých činností podporuje koncepční 

                                                
3
 „Values, the conception of learning and the school culture lay the foundation for the development of 

competence. Each subject builds the pupil’s competence through the contents and methods typical of its field of 
knowledge. Competence development is influenced not only by the contents on which the pupils work but also, 
and especially, by how they work and how the interaction between the learner and the environment functions.“ 
4 

• „A learning community at the heart of the school culture 
• Well-being and safety in daily life 
• Interaction and versatile working approach 
• Cultural diversity and language awareness 
• Participation and democratic action 
• Equity and equality 
• Environmental responsibility and sustainable future orientation“ 
5 

„Not only the indoor and outdoor facilities of the school but also nature and the built environment are utilised 
in the instruction of various subjects. Libraries, sports, art and environmental centres, museums and many 
other partners offer diverse learning environments.“ 
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a metodologické kompetence, kritické a kreativní myšlení a dovednosti při uplatňování vlastní 

kompetence“. (KOLEKTIV 2016, s. 62–63, přeloženo6) 

„Integrativní výuka a multidisciplinární výukové moduly“ je považovány za „životně důležitou 

součást školní kultury, která podporuje komplexní základní vzdělávání“ (KOLEKTIV 2016, s. 65, 

přeloženo7). Jejich forma a délka mají vycházet z konkrétních potřeb a cílů. Národní kurikulum uvádí 

tyto příklady: 

 „paralelní studium, tzn. studium jednoho tématu ve dvou nebo více předmětech současně, 

 řazení do posloupnosti, tzn. návazné uspořádání učebních jednotek souvisejících se stejným 

tématem, 

 funkční činnosti, včetně tematických dnů, akcí, kampaní, studijních návštěv a školních táborů, 

 delší multidisciplinární výukové moduly, které jsou plánovány a realizovány ve spolupráci 

mezi několika předměty a které mohou obsahovat některé z výše uvedených technik 

integrativní výuky, 

 výběr obsahu z různých předmětů a jeho formování do integrovaných modulů, 

 holistická integrovaná výuka, kde je veškerá výuka poskytována integrovanou formou, 

podobně jako v rámci předškolního vzdělávání.“ 

(KOLEKTIV 2016, s. 65–66, přeloženo8) 

Hlavním prvkem integrativní výuky jsou multidisciplinární výukové moduly, které jsou 

charakterizovány jako období učení založené na spolupráci různých předmětů, v němž škola 

představuje své hodnoty a pojetí výuky a které podporují rozvoj transversální kompetence. Vedle 

nich může škola zajišťovat integrativní výuku i jinými způsoby. Jako minimum je stanoveno, že 

„poskytovatel vzdělávání musí zajistit, aby výuka žáků zahrnovala přinejmenším jeden 

multidisciplinární výukový modul každý školní rok“ a „délka musí být dostatečná, aby žákům poskytla 

čas zaměřit se na obsah a pracovat po delší dobu, mnohostranně a se zaměřením na dosažení cíle“. 

(KOLEKTIV 2016, s. 66, přeloženo9) Téma modulů se plánuje na místní úrovni. 

Další část národního kurikula popisuje např. „organizaci práce školy“, do níž zahrnuje mj. popis 

podílu žáků na odpovědnosti za výuku, participaci žáků, spolupráci s rodinou, spolupráci uvnitř školy 

a s partnery mimo školu. V národním kurikulu jsou pojmenovány jako „další aktivity, které podporují 

cíle vzdělávání, také aktivity školních klubů, školních knihoven, školní stravování, přestávky, 

pravidelná shromáždění a společné akce, cesta a způsob dopravy do školy. Speciální kapitola kurikula 

je věnována životní pohodě a podmínkám dětí („wellfare“). 

                                                
6 

„Skills in finding, processing, analysing, presenting, applying, combining, evaluating and creating information 
are important for learning. An exploratory and problem-centred work approach, play, use of imagination and 
artistic activities promote conceptual and methodological competence, critical and creative thinking, and skills 
in applying one’s competence.“ 
7
 „Integrative instruction is a vital part of a school culture that supports comprehensive basic education.“ 

8
 • „parallel study, that is studying a single theme in two or more subjects simultaneously 

• sequencing, that is organising topics related to the same theme into a sequence 
• functional activities, including theme days, events, campaigns, study visits and school camps 
• longer multidisciplinary learning modules, which are planned and implemented in cooperation between 
several subjects and which may contain some of the aforementioned integrative instruction techniques  
• selecting content from different subjects and shaping it into integrated modules  
• holistic, integrated instruction where all instruction is provided in an integrated form similarly to pre-primary 
education.“ 
9
 „the education provider shall ensure that the pupils’ studies include at least one multidisciplinary learning 

module every school year... „The duration of the modules must be long enough to give the pupils time to focus 
on the contents of the module and to work in a goal-oriented and versatile manner over longer term.“ 
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Kurikulum je rozčleněno do předmětů, v každém předmětu jsou formulovány vzdělávací cíle 

a vzdělávací obsah a jejich propojení s transversálními kompetencemi. Ke každému předmětu 

a etapě je rovněž zformulována stručná charakteristika, jaké jsou pro jeho výuku vhodné učební 

prostředí a pracovní metody. 

Předměty v první etapě (1.–2. třída): 

- Mateřský jazyk a literatura 

- Druhý národní jazyk 

- Cizí jazyky 

- Matematika 

- Environmentální studia 

- Náboženství 

- Etika 

- Hudba 

- Výtvarná umění 

- Řemesla 

- Tělesná výchova 

- Poradenství (v osobním rozvoji) 

Předměty v druhé etapě (3.–6. třída): 

Jako v první etapě + 

- Historie 

- Společenské vědy  

Předměty v třetí etapě (7.–9. třída): 

Jako v 2. etapě + 

- Biologie 

- Geografie 

- Fyzika 

- Chemie 

- Zdravotní výchova 

- Domácí ekonomika 
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2 ZVOLENÉ DOKUMENTY: National Core Curriculum for Basic 

Education 2014 a Road to 21st Century Competences 

Sedm oblastí průřezových kompetencí je vymezeno a popsáno v oficiálním závazném kurikulu 

(KOLEKTIV 2016). Pro srovnání a hledání paralel s českou kompetencí k odpovědnému jednání jsme 

však navíc zvolili a soustředili se na studii respektovaných autorů Road to 21st Century Competences 

(KOLEKTIV 2017), která navrhuje rozpracování sedmi průřezových kompetencí finského kurikula do 

dílčích témat, dovedností a úrovní. Její struktura dobře koresponduje s Kompetencí k odpovědnému 

jednání svým tematickým zaměřením, strukturou (české kompetence, složky a linie jsou 

ekvivalentem finských kompetencí, témat a dovedností) a myšlenkou kontinua (čtyři finské úrovně 

dovedností jsou podobné třem úrovním v českém dokumentu). Výhodou studie je její dostupnost – 

lze ji stáhnout na adrese: 

https://kirstilonka.files.wordpress.com/2018/08/evaluation_framework_microsoft_final.pdf. 

Cílem dokumentu Road to 21st Century Competences je poskytnout finským učitelům, respektive 

školním komunitám, nástroj hodnocení a evaluace míry, s jakou jsou ve výuce rozvíjeny průřezové 

kompetence. Dokument směřuje k podpoře kolaborativního plánování výuky, protože „od žádného 

učitele se neočekává, že bude zvládat veškeré aspekty výuky dovedností 21. století.“ (KOLEKTIV 2017, 

s. 7, přeloženo10). Příležitosti pro osvojení průřezových kompetencí vznikají při široké spolupráci 

„v rámci školní komunity nebo mimo ni: pro celkový úspěch je nezbytná spolupráce učitelů, podpora 

ze strany vedení školy, podpora účinné pracovní kultury a zapojení rodin žáků.“ (KOLEKTIV 2017, s. 7, 

přeloženo11). Nejde o součást oficiálního (závazného) finského kurikula, ale o navazující metodickou 

pomůcku (v českém prostředí lze po této formální stránce srovnat např. s metodickým materiálem 

NÚV Doporučené očekávané výstupy pro průřezová témata), nicméně pojetí sedmi oblastí 

transversální kompetence a celkový popis jejich obsahu odpovídá pojetí a popisu v oficiálním 

(závazném) kurikulu, k nimž navíc přidává právě rozpracování kompetence do „vývojového 

kontinua“, i když jinak pojatého než je české kontinuum.  

 

Obr. Struktura dokumentu Road to 21st Century Competences (KOLEKTIV 2017, s. 3) 

 

                                                
10

 “no one teacher is expected to master all facets of teaching 21st Century skills” 
11

 “in or out of the school community: teacher cooperation, support from the school management, fostering an 
effective working culture, and the involvement of student households is essential to overall success” 
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Překlad – přehled oblastí a témat: 

T1  

Myšlení 

a učení se 

učit 

T2  

Kulturní 

kompetence, 

interakce 

a sebevyjád-

ření 

T3  

Péče o sebe 

sama 

a zvládání 

každodenní-

ho života 

T4  

Multigra-

motnost 

T5  

Kompetence 

v informační

ch a komu-

nikačních 

technologi-

ích 

T6  

Kompetence 

pro pracovní 

život 

a podnika-

vost 

T7  

Účast, zapo-

jení 

a budování 

udržitelné 

budoucnosti 

Téma 1  

Učení 

založené na 

badatelství 

Téma 1  

Kulturní 

interakce 

 

Téma 1 

Zvládání 

každo-

denního 

života 

Téma 1 

Komunikace 

Téma 1  

Tvůrčí 

a badatelské 

učení: práce 

s daty 

 

Téma 1 

Připravenost 

na pracovní 

život 

Téma 1 

Prostředky 

vlivu 

Téma 2  

Já jako učící 

se jedinec 

 

Téma 2 

Emoční 

dovednosti 

Téma 2 

Zapojení ve 

fungující 

společnosti 

 

Téma 2 

Multimédia a 

komunikace 

Téma 2 

Praktické 

dovednosti 

a programo-

vání 

 

Téma 2 

Sociální 

interakce 

v práci 

 

Téma 2 

Struktury 

a pravidla 

společnosti 

Téma 3  

Učící se 

společnost 

Téma 3  

Učící se 

společnost 

Téma 3 

Bezpečí 

a bezpečnost 

v každoden-

ním životě 

 

Téma 3  

Schopnost 

myšlení 

a práce 

v souvislos-

tech 

Téma 3 

Odpovědnost 

a bezpečnost 

 

 

Téma 3 

Praktický 

pracovní 

život 

 

Téma 3 

Budování 

budoucnosti 

    Téma 4  

Sociální 

interakce 

a networking 

  

 

Jednotlivé oblasti průřezové kompetence jsou rozděleny na témata a témata na dovednosti. Každá 

dovednost je pak popsána ve čtyřech úrovních: 

- Úroveň 0: znamená, že průřezová kompetence není zohledněna. 

- Úroveň 1: učitel rozpoznává význam dovednosti, experimentuje s ní a studenty o ní 

informuje. 

- Úroveň 2: učitel s kompetencí systematicky pracuje. 

- Úroveň 3: osvojení kompetence a sebeřízení práce s ní je především v rukou samotných 

studentů. 

V tomto je vidět odlišnost pojetí českého kontinua a finského metodického materiálu. Spočívá v tom, 

že naše kontinuum je formulováno z hlediska toho, jak vypadá na dané úrovni dovednost žáka, 

zatímco finské „kontinuum“ je kontinuem učitelských schopností a postupů, jak rozvíjet žákovu 

dovednost od méně efektivních k efektivnějším. Přes tuto odlišnost (formulace z hlediska vývoje 

žákovských dovedností vs. z hlediska vývoje postupů učitele) jsou dokumenty navzájem inspirativní.  
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U finského Road to 21st Century Competences dochází při postupu od nižších k vyšším úrovním 

dovedností k těmto změnám výuky: 

 „Žák je podnikavější a je lepší ve vlastním sebeřízení. 

 Zaměření práce učitele se přesouvá od učení třídy k nasměrování vlastního učení žáků (které 

nemusí být lineární). 

 Prostředí vzdělávaní se rozšiřuje. 

 Kognitivní činnost se prohlubuje: opakování a povrchnost jsou nahrazovány hlubším, 

dlouhodobým zapamatováním, holistickým myšlením a analýzou. 

 Rozmanitost a účelnost se rozvíjejí ruku v ruce. 

 Společně prováděné činnosti se stávají běžnějšími. 

 Od monologického učení po kolaborativní tvorbu znalostí. 

 Od vnější motivace k vnitřní motivaci. 

 Zlepšování kompetencí 21. století je hodnoceno systematičtěji.“   

(KOLEKTIV 2017, s. 10, přeloženo12) 

  

                                                
12

 • „The student is more enterprising and is better at self-direction 
• The focus of the teacher’s work moves from teaching a class to directing students’ learning (which may not be 
linear) 
• The learning environment becomes broader 
• Cognitive activity deepens: repetition and superficiality is replaced with depth-minded, long-term 
memorisation, holistic thought and analysis 
• Variety and expediency grow hand-in-hand 
• Collaborative activities become more commonplace 
• From monological teaching to collaborative knowledge creation 
• From external motivation to self-motivation 
• The improvement of 21st Century competence is assessed more systematically“ 
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3 VÝSLEDKY SROVNÁVACÍ ANALÝZY 

3.1 Oblast kompetence: VNÍMAVOST 

V rámci vymezené kompetence odpovědného jednání k přírodě a lidem jsme si oblast Vnímavost 

definovali takto: 

V oblasti „VNÍMAVOST“ rozvíjíme citlivý a ohleduplný vztah k přírodě a lidem. Tato oblast je pro 

rozvoj odpovědného jednání základem. Je předpokladem pro žákův zájem o svět (přírodu, lidi 

a společnost) a pro schopnost citlivě se k němu vztahovat. To, k čemu máme vztah, s čím jsme 

v kontaktu, z čeho čerpáme naši zkušenost, ovlivňuje naše postoje a hodnoty i naše jednání. 

Rozvíjením oblasti žáky směřujeme k vnímání toho, že příroda je základem našeho života a my jsme 

její součástí. Současně usilujeme o rozvoj vnímavosti žáků vůči sobě samým, vůči lidskému 

společenství, ve kterém žijí, a vůči vztahům, které utváří. Stavíme na předpokladu, že lidé všude na 

světě mají podobné potřeby a že kultivace vztahů by měla být základem fungování každé společnosti. 

Oblast je rozdělena do čtyř složek. Složka „Zájem o přírodu a lidi“ rozvíjí obecně potřebu hlubšího 

porozumění přírodě a ostatním lidem, složka „Kontakt s přírodou a lidmi“ se věnuje postojům 

a dovednostem, které jsou potřebné k získání širší i hlubší zkušenosti pro budování vztahu s nimi. 

V rámci složky „Citlivost k přírodě a empatie k lidem“ vedeme žáky k vnímání pocitů a potřeb u sebe 

i ostatních lidí, ke hledání porozumění těmto pocitům a potřebám a také k respektujícímu a citlivému 

vnímání přírody. Konečně složka „Hodnoty a postoje vedoucí k ohleduplnosti“ ukazuje cestu práce 

žáka s hodnotami v této oblasti. 

U oficiálního finského kurikula je řada odkazů k oblasti kompetence Vnímavost například u oblasti 

průřezové kompetence Kulturní kompetence, interakce a sebevyjádření: „Žáci se učí poznávat a vážit 

si svého životního prostředí a jeho kulturního dědictví, stejně jako svých osobních společenských, 

kulturních, náboženských, filozofických a jazykových kořenů. Jsou podporováni, aby uvažovali 

o významu svého vlastního původu a svého místa ve sledu generací. Žáci jsou vedeni k tomu, aby 

kulturní rozmanitost považovali za zásadně pozitivní zdroj… Jsou vychováváni k tomu, aby k ostatním 

lidem přistupovali s respektem a aby měli dobré způsoby chování.“ (KOLEKTIV 2016, s. 41–42, 

přeloženo13). Případně u oblasti průřezové kompetence Účast, zapojení a budování udržitelné 

budoucnosti nacházíme vztah k přírodě: „Žáci si význam ochrany životního prostředí uvědomují 

prostřednictvím svého osobního vztahu k přírodě.“ (KOLEKTIV 2016, s. 49, přeloženo14) 

V dokumentu Road to 21st Century Competences rozvíjejí oblast kompetence Vnímavost do větších 

podrobností především průřezová kompetence Kulturní kompetence, interakce a sebevyjádření 

a také oblast průřezové kompetence Kompetence v informačních a komunikačních technologiích 

a oblast průřezové kompetence Účast, zapojení a budování udržitelné budoucnosti. 

V rámci oblasti průřezové kompetence Kulturní kompetence, interakce a sebevyjádření najdeme 

vztah k vnímavosti v tématu Kulturní interakce a v tématu Emoční dovednosti, konkrétně u dvou 

prvních dovedností.  

                                                
13

 „The pupils learn to know and appreciate their living environment and its cultural heritage as well as their 
personal social, cultural, religious, philosophical and linguistic roots. They are encouraged to consider the 
significance of their own background and their place in the chain of generations. The pupils are guided to 
consider cultural diversity a fundamentally positive resource… They are educated to encounter other people 
respectfully and to have good manners.“ 
14

 „The pupils understand the significance of protecting the environment through their personal relationship 
with nature.“ 



11 
  

U první dovednosti Budování kulturní identity (Building Cultural Identity), jež podle úvodu „zahrnuje 

poučení se o znalostech širokého rozsahu kultur“ (KOLEKTIV 2017, s. 39, přeloženo15), je ve druhé 

úrovni uvedeno: „Žáci jsou vedeni ke studiu vlastního kulturního původu ve vztahu k jiným kulturám. 

Žáci se v místních a globálních podmínkách učí porozumět společným rysům a rozdílům“. (KOLEKTIV 

2017, s. 40, přeloženo16) 

Prozkoumávání podobností a rozdílů mezi lidmi a podněcování zájmu o další kultury má zjevný vztah 

k pojetí složky Zájem o přírodu a lidi v českém kontinuu. Druhá dovednost Zažívání a interpretace 

kultury (Experiencing and Interpreting Culture) má v úvodu uvedeno (výběr) „… napomáhá rozvoji 

v dospělé, kulturně empatické a emocionálně inteligentní jedince. Žáci jsou také vedeni směrem 

k interpretování kultur z různých úhlů pohledu a v různých kontextech…“ (KOLEKTIV 2017, s. 42, 

přeloženo17). Zaměření na empatii k lidem, emoční inteligenci a širokou interpretaci kultur se podobá 

složce českého kontinua Citlivost k přírodě a empatie k lidem.  

U tématu Emoční dovednosti najdeme odkazy k vnímavosti v první dovednosti Sebeúcta a emoční 

dovednosti (Self-Respect and Emotional Skills). „Žáci jsou vedeni k tomu, aby identifikovali a 

pojmenovávali emoce, aby ovládali své reakce na různé situace a aby také pochopili, proč jiní reagují 

tak, jak reagují. Je důležité se zaměřit na pozitivní i negativní emoční zážitky. Extrémní emoce by měly 

být také rozebírány společně tak, aby bylo možné se zamyslet nad tím, jak je co nejlépe vyjádřit. 

Kromě toho by žáci měli být vedeni k ovládání svých dlouhodobých citových stavů a úrovní aktivity.“ 

(KOLEKTIV 2017, s. 45, přeloženo18). Význam vnímání vlastních pocitů, jejich reflektování a regulace 

jsou ve velmi dobré shodě se složkou Citlivost k přírodě a empatie k lidem. V tabulce je příklad 

gradace dovednosti od úrovně 0 po 3. 

                                                
15

 „includes enlightening oneself with knowledge of a wide range of cultures“ 
16

 „Students are directed to study their own cultural background in relation to other cultures. Students learn to 
understand commonalities and differences in local and global settings.” 
17

 „…will help grow them into mature, culturally empathetic and emotionally intelligent individuals. Students 
are also directed to interpret cultures through multiple lenses and contexts…“ 
18

 “Students are guided to identify and name emotions in order to regulate their responses to different 
situations, as well as understand why others react as they do… It is important to focus on both positive and 
negative emotional experiences. Extreme emotions should also be processed together in order to think about 
how these can be best expressed. Additionally, students should be encouraged to regulate their long-term 
affective states and activity levels.” 
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Úroveň 0 Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 

 „Žákům 
nejsou 
poskytovány 
příležitosti 
k procvičování 
emocionálních 
dovedností. 

Učitel žáky vede 
v učení se 
emocionálním 
dovednostem 

pomocí plánování 
úkolů, 
při kterých žáci 
musí jednotlivé 
emoce 
pojmenovat 
a identifikovat. 

Žáci si procvičují 
rozpoznávání rozdílů 
mezi emocemi, 
osobnostmi a reakcemi. 
Emocionální dovednosti 
si procvičují v různých 
výukových situacích. 
Učitel žáky vede tak, aby 
navzájem identifikovali 
své emoce, a podporuje 
vyjadřování empatie. 

Žáci se učí, jak samostatně 
diskutovat a zpracovávat emoční 
stavy. Žáci jsou vedeni ke 
společnému zpracovávání emocí. 
Učitel dává zpětnou vazbu 
a žákům nabízí způsoby 
poskytování konstruktivní zpětné 
vazby, a to i jejich vrstevníkům. 
Emoce a jejich důsledky jsou 
řešeny ve třídě a empatické 
dovednosti jsou podporovány 
pomocí hraní rolí a vciťování se 
do pozice druhých.“ 

Tab. Úrovně u dovednosti Sebeúcta a emoční dovednosti (Self-Respect and Emotional Skills) 

(KOLEKTIV 2017, s. 46, přeloženo19) 

U oblasti průřezové kompetence Kompetence v informačních a komunikačních technologiích je ve 

čtvrtém tématu Sociální interakce a networking (Social Interaction and Networking) odkaz na 

vnímavost u první dovednosti: Dovednosti digitální sociální interakce a networkingu (Digital Social 

Interaction Skills and Networking). V úvodu je uvedeno, že „Online sociální interakce je nepochybně 

nedílnou součástí každodenního života mládeže. Škola by proto měla hrát aktivní roli při vedení žáků 

směrem ke společensky vhodným a bezpečným metodám interakce s ostatními lidmi online.“ 

(KOLEKTIV 2017, s. 114, přeloženo20) Finové zdůrazňují u žáků a studentů význam online komunikace 

pro interakci s ostatními lidmi a v podstatě rozšiřují pohled kontinua ze složky Kontakt s přírodou 

a lidmi o online úroveň setkávání a ovlivňování. Příkladem je znění třetí úrovně dovednosti zmiňující 

formy online sociálních situací: „Studenti jsou zběhlí v používání aplikací pro zasílání zpráv 

                                                
19  

Úroveň 0 Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 

„The students 
are not 
provided 
opportunities 
for practicing 
their emotional 
skills. 

The teacher directs 
students to learn 
emotional skills 
by planning 
learning 
assignments, in 
which students 
must name and 
identify emotions. 

Students practise 
recognising the differences 
between emotions, 
personalities and reactions. 
They practise emotional 
skills in different learning 
situations. The teacher 
guides students to identify 
one another’s emotions, 
and encourages the 
expression empathy. 

Students learn to independently 
discuss and process emotional 
states. Students are encouraged to 
process their emotions 
collaboratively. The teacher gives 
feedback and offers students ways of 
giving constructive feedback to their 
own peers, as well. 
Emotions and their consequences 
are covered in class and empathy 
skills are promoted through role 
playing and putting oneself in 
someone else’s position.“ 

 
20

 “Online social interaction is undoubtedly an integral element of a youth’s everyday life. Therefore, the school 
should take an active role in guiding students towards socially appropriate and safe methods of interacting 
with other people online.” 
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a v používání platforem sociálních médií v celé řadě sociálních situací (např. zasílání zpráv mezi žáky, 

rodiči, učitelským sborem atd.)…“ (KOLEKTIV 2017, s. 115, přeloženo21). 

U oblasti průřezové kompetence Účast, zapojení a budování udržitelné budoucnosti, třetího tématu 

Budování budoucnosti, první dovednosti Ochrana životního prostředí a budování udržitelné 

budoucnosti (Protecting the Environment and Building a Sustainable Future) je u druhé úrovně 

uvedeno (výběr): „Žáci jsou vedeni tak, aby rozvíjeli svůj osobní vztah k přírodě a aby hodnotili roli 

jednotlivců a komunit v rámci ochrany životního prostředí." (KOLEKTIV 2017, s. 157, přeloženo22). 

Směřování k udržitelnosti prostřednictvím rozvíjení osobního vztahu k přírodě a téma hodnocení role 

jedinců a komunit v ochraně přírody odkazuje na složky Citlivost k přírodě a empatie k lidem 

a Hodnoty a postoje vedoucí k ohleduplnosti. 

Shrnutí a inspirace 

Podobně jako u kontinua rozvoje kompetence k odpovědnému jednání k přírodě a lidem je ve 

finském dokumentu vnímavost pojímána nejen odděleně vůči přírodě a vůči lidem, ale i navzájem 

propojována (a to jak v rámci oblastí průřezové kompetence Kulturní kompetence, interakce 

a sebevyjádření, tak v rámci oblasti Účast, zapojení a budování udržitelné budoucnosti). Naopak 

ve skotském či českém kurikulu je rozvoj vnímavosti vůči přírodě a vůči lidem většinou pojímán 

navzájem více odděleně. 

Oblast vnímavosti vůči lidem rozšiřuje finské kurikulum o důraz na její význam a potřebu rozvíjení 

nejen při a prostřednictvím bezprostředního (osobního) kontaktu s lidmi, ale i při a prostřednictvím 

„digitálních interakcí“. 

3.2 Oblast kompetence: VZTAH K MÍSTU 

V rámci vymezené kompetence odpovědného jednání k přírodě a lidem jsme si oblast „Vztah 

k místu“ definovali takto: 

V oblasti „VZTAH K MÍSTU“ rozvíjíme postoje a dovednosti žáka vedoucí k hlubšímu porozumění 

konkrétnímu, blízkému místu a komunitě a k jeho propojení se světem. Tato oblast je pro rozvoj 

kompetence odpovědného jednání v kontinuu pomyslnou kotvou. Jsem-li někde zakotven, mám-li na 

Zemi místo, k němuž cítím hlubší vztah, znamená to, že vůči němu mohu posuzovat to ostatní. 

Význam pro mě získávají i jiná místa, odhaluji vzájemnou propojenost, závislost těchto míst a buduji 

si skrze ně postupně vztah k celému světu. Rozvinutý vztah k místu je také předpokladem pro rozvoj 

aktivního přístupu k řešení environmentálních a sociálních problémů spojených s místem, 

k připravenosti jednat v místě ve prospěch komunity a životního prostředí. Pojem „místo“ není 

v jednotlivých úrovních úžeji specifikován a učitel si tak může vybrat, na jaký rozměr dá důraz. 

V nižších úrovních předpokládáme, že místo bude chápáno lokálně (tedy jako místo, kde žák žije nebo 

chodí do školy, kde to zná a odkud se odvíjí jeho chápání světa), ve vyšších úrovních doporučujeme 

význam posunout (místo je součástí širšího světa, místem může být i celý svět). Důležité je, že do 

místa zahrnujeme také komunitu lidí a jejich vztahy. 

                                                
21

 “Students are adept in utilising messaging applications and social media platforms in a wide range of social 
situations (e.g. messaging between students, parents, school staff etc.)…“ 
22

 “Students are guided todevelop their personal relationships with nature and evaluate the role of individuals 
and communitiesin environmental protection.” 
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Oblast je rozdělena do dvou složek. Ve složce „Sounáležitost s místem“ se zaměřujeme na rozvoj 

postojů a hodnot souvisejících s naší vazbou na místo, s jeho důležitostí pro naplňování našich potřeb 

a na vnímání místa jako součást vlastní identity. Ve složce „Porozumění místu“ vedeme žáka 

k pochopení významových rovin místa: čím je místo jedinečné, jaké jsou jeho potřeby a problémy, 

a jak můžeme tyto významy účinně a smysluplně interpretovat (předávat) druhým. 

Vztah k místu podporuje častá a pravidelná přímá zkušenost žáků s ním a její reflexe. Můžeme se 

zaměřit na poznávání různých souvislostí místa (exkurze, projekty spojené s místem), ale i na 

budování zážitků (smyslové, zážitkové hry a akce spojené s údržbou místa). Oba přístupy propojují 

některé dlouhodobější metodické přístupy (např. Venkovní výuka, rozhovory s pamětníky) nebo 

promyšlená tematická výuka zaměřená na region. Rozvoji Vztahu k místu ve škole se věnuje metoda 

místně zakotveného učení, v ČR realizovaná ve formě programu Škola pro udržitelný život. 

Samostatnou metodou je také Interpretace místního přírodního a kulturního dědictví využívaná např. 

v budování expozic v muzeích, naučných stezek v chráněných oblastech apod. Její principy lze využít 

i ve školách při tvorbě různých hledaček (questing, geocaching). Šíře způsobů zapojení i témat 

spojených s místem ukazují, že tuto oblast je možné rozvíjet v každé vzdělávací oblasti a každém 

předmětu. 

V oficiálním kurikulu nacházíme odkaz na oblast kompetence Vztah k místu zejména u oblasti 

průřezové kompetence Účast, zapojení a budování udržitelné budoucnosti, a to například v podobě 

zdůraznění rozvoje odpovědnosti za své chování vůči lokální přírodě a společnosti: „Jsou vedeni 

k tomu, aby si uvědomovali význam svých rozhodnutí, způsobu života a jednání nejen pro sebe, ale 

také pro své místní prostředí, společnost a přírodu.“ (KOLEKTIV 2016, s. 47, přeloženo23).  

U dokumentu Road to 21st Century Competences má oblast kompetence Vztah k místu své 

ekvivalenty v oblasti průřezové kompetence Kompetence pro pracovní život a podnikavost a v oblasti 

průřezové kompetence Účast, zapojení a budování udržitelné budoucnosti. V oblasti Kompetence 

pro pracovní život a podnikavost, ve třetím tématu Praktický pracovní život, první dovednosti 

Podniky a průmyslová odvětví v okolí (Businesses and Industries in the Surrounding Area), je v úvodu 

uvedeno: „Jejich vlastní okolí školám nabízí cenné příležitosti pro spolupráci a partnerství. Aktivní 

spolupráce s organizacemi v okolí nabízí šanci na zvýšení životní pohody („well-being“) žáků 

a místních obyvatel. V rámci poznávání okolí je důležité porozumět rysům a vlastnostem, které jsou 

pro průmyslová odvětví a podniky v okolí školy jedinečné, a porozumět tomu, jak přispívají širšímu 

celku.“ (KOLEKTIV 2017, s. 133, přeloženo24) Důraz na místní prostředí, seznámení s okolím 

a porozumění vlastnostem a kvalitám v místním prostředí odkazuje na složku českého kontinua 

Porozumění místu, byť je to zde aplikováno úzce na jedno společenské téma (obchod).  

U oblasti průřezové kompetence Účast, zapojení a budování udržitelné budoucnosti, v tématu 

Prostředky vlivu (Means to Influence), je v úvodu uvedeno: „Během výukových situací by se žáci měli 

účastnit hodnocení, navrhování a zdokonalování školního prostředí. Pojem „školní prostředí“ 

znamená trojí: fyzické, sociální a digitální prostory, které tvoří součástí každodenního prostředí žáka. 

Cílem je posílit pocit žáků, že jsou za své vzdělávání zodpovědní, a to prostřednictvím poskytování 

                                                
23

 „They are guided to understand the significance of their choices, way of living and actions not only to 
themselves but also to their local environment, society and nature.“ 
24

 “The school’s own local surroundings offer valuable opportunities for collaboration and partnering for 
schools. Active participation with organisations in the surrounding area offers chances for increasing students’ 
and local residents’ wellbeing. As part of getting to know the surrounding area, it is important to understand 
the features and qualities unique to the industries and businesses near the school and how they contribute to a 
grander whole.” 
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pozitivních zkušeností v rámci své účasti.“ (KOLEKTIV 2017, s. 142, přeloženo25) Definice školního 

prostředí (tj. místa) jako fyzického, sociálního a digitálního prostoru, ke kterému se váže hodnocení, 

navrhování a zdokonalování, odkazuje na složku Sounáležitost s místem. 

Shrnutí a inspirace 

V samotném rozpracování oblastí průřezové kompetence ve finském kurikulu a v doprovodném 

metodickém materiálu jsou odkazy na vztah k místu poměrně vzácné a také neucelené (jsou zmíněny 

jen některé dílčí aspekty). To platí nejen ve srovnání s formulací kompetence k odpovědnému 

jednání vůči přírodě i lidem, ale i v porovnání s větším důrazem na vztah k místu v skotském kurikulu 

(jako dalším srovnávaném materiálu26). Téma vztahu k místu vnáší do finského kurikula spíše 

zprostředkovaně např. důraz na „učební prostředí“, který zahrnuje i důležitost rozmanitosti učebních 

prostředí a význam komunity a různých prostředí a institucí mimo školu – „Při výuce různých 

předmětů se využívají nejen vnitřní a venkovní prostory školy, ale také příroda a zastavěná prostředí. 

Knihovny, sportovní, umělecká a environmentální centra, muzea a celá řada dalších partnerů nabízí 

rozmanitá vzdělávací prostředí.“ (KOLEKTIV 2016, s. 62, přeloženo27) 

3.3 Oblast kompetence: SYSTÉMY A DĚJE 

V rámci vymezené kompetence odpovědného jednání k přírodě a lidem jsme si oblast „Systémy 

a děje“ definovali takto: 

V oblasti „SYSTÉMY A DĚJE“ rozvíjíme porozumění fungování komplexním systémům tvořeným lidmi, 

ostatními organismy a jejich prostředím, a porozumění dějům, které se v těchto systémech 

odehrávají. Oblast je zaměřena výrazně znalostně a představuje hlavní obsahovou, vědomostní náplň 

kontinua. Při odpovědném jednání je důležitá nejen chuť a vůle člověka konat ve prospěch přírody 

a lidí, ale také jeho účinnost. Odpovědné jednání by nemělo být náhodné, emotivní, ale informované, 

vedené snahou o hluboké porozumění složitým dějům v přírodě i společnosti. Rozvoj vnímavosti, 

vztahu k místu, potřeba porozumět složitým problémům či otázkám, na které neznáme odpověď, nás 

k poznání a porozumění může motivovat. Naopak lepší porozumění vazbám a procesům ve složitých 

systémech životního prostředí a společnosti vytváří předpoklady k dalšímu objevování významu 

přírody a místa, k hlubšímu zkoumání svého okolí, informovanému řešení problémů a k účinnému 

jednání ve prospěch prostředí a lidí. Oblast je postavena na rozvoji systémového myšlení, tedy 

přemýšlení o věcech a jevech kolem nás z pohledu společných principů a obecných zákonitostí. 

Pohlížíme proto na přírodu, společnost a jejich části jako na složité, komplexní systémy – ekologické, 

sociální a socioekologické. Systémem může být např. lidské tělo, organizace, obec, společenstvo 

rostlin a živočichů, klima, planeta Země atd. Cíle směřují k pochopení toho zásadního, co v systémech 

přírody a společnosti funguje, nikoli k získávání znalostí o dílčích přírodních a společenských prvcích 

a dějích. 

Oblast je rozdělena do pěti složek. První složka nazvaná „Systém jako celek“ rozvíjí chápání pojmu 

systém v přírodě a společnosti. Další čtyři složky popisují principy společné složitým ekologickým, 

                                                
25

 “During learning situations students should be involved in the evaluation, designing and refinement of the 
school’s environment. What we mean by “School Environment” is threefold: the physical, social and digital 
spaces that constitute a part of the student’s daily living environment. The goal is to strengthen the students’ 
sense of being vested in their education through the provision of positive experiences in participation.” 
26

 Viz https://scotlandscurriculum.scot 
27

 „Not only the indoor and outdoor facilities of the school but also nature and the built environment are 
utilised in the instruction of various subjects. Libraries, sports, art and environmental centres, museums and 
many other partners offer diverse learning environments.“ 
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sociálním i socioekologickým systémům. Složka „Vzájemná propojenost a závislost“ se zaměřuje na 

odhalování vazeb uvnitř systémů a mezi nimi navzájem, principy toků a koloběhů, a přidává ty jevy 

a tendence, které jsou významné z pohledu člověka (zdroje, znečištění, globalizace). Složka 

„Rozmanitost“ upozorňuje na význam tohoto principu pro fungování přírody a společnosti. Ve složce 

„Změna a vývoj“ je věnován prostor popisu několika trendů ve změnách, které jsou buď 

s ekologickými, nebo společenskými systémy spojeny. Specifická složka „Nejistota 

a nepředvídatelnost“ upozorňuje na fenomén obtížného předvídání chování systémů v důsledku jejich 

složitosti a vyvažuje tak předchozí snahy o pochopení a zaškatulkování veškerého dění v systémech. 

Porozumění fungování jednotlivých systémů a dějů je ve škole součástí přírodovědných 

a společenských předmětů, obvykle se však nezaměřuje na myšlení v systémech. Tomuto pojetí by 

nejvíce vyhovovala tematická výuka zaměřená na jeden z principů (např. změna a vývoj, či úžeji 

evoluce a adaptabilita). Při běžné výuce jednotlivých zákonitostí je vhodné věnovat čas zobecnění. 

Oblast má znalostní charakter, to však neznamená, že má být vyučována frontálně. Doporučujeme 

v maximální míře pracovat metodami aktivního učení, věnovat čas přímému pozorování přírody, 

bádání a terénní práci. U sekundárních zdrojů pak využívat metody spojené s rozvojem kritického 

myšlení. K pochopení komplexnosti systémů mohou pomoci různé hry, např. simulační, ekohry apod. 

U oficiálního kurikula nacházíme zřetelný odkaz k oblasti kompetence k odpovědnému jednání 

k přírodě a lidem Systémy a děje v popisu průřezové kompetence Myšlení a učení se učit. Konkrétně 

jde o jmenovité zdůraznění významu rozvoje systémového myšlení, a to prostřednictvím vnímání 

interakcí, propojení a komplexních témat: „Schopnosti systematického a etického myšlení se 

postupně rozvíjejí s tím, jak se žáci učí vnímat interaktivní vztahy a provázanost mezi věcmi a jak 

začínají chápat složitá témata.“ (KOLEKTIV 2016, s 41, přeloženo28) 

V metodickém materiálu Road to 21st Century Competences má oblast české kompetence Systémy 

a děje své ekvivalenty především u oblasti průřezové kompetence Kompetence pro pracovní život 

a podnikavost a u oblasti průřezové kompetence Účast, zapojení a budování udržitelné budoucnosti. 

U oblasti průřezové kompetence Kompetence pro pracovní život a podnikavost, prvního tématu 

Připravenost na pracovní život, první dovednosti Udržování kroku s měnícím se světem (Keeping Up 

with a Changing World) se uvádí: „Naše lokalita se stává globalizovanou. Máme menší vliv na 

utváření našeho vlastního izolovaného prostředí, protože na způsob, jakým žijeme, neustále uplatňují 

své nepředvídatelné vlivy různé síly. Podpora v tom, jak odvážně čelit neočekávaným situacím, jak být 

otevřenými a přizpůsobivými, poskytne žákům sociální nástroje, které budou v nepředvídatelné 

budoucnosti potřebovat. Studentům by mělo být umožněno se učit, jak se vyrovnávat s nejistotou 

a jak se chápat příležitostí, a to jak lokálně, tak globálně.“ (KOLEKTIV 2017, s. 119, přeloženo29) 

Podobně je uvedeno u třetí úrovně (výběr): „… Studenti se učí, jak aktivně hledat nové životní 

příležitosti, a to jak na lokální, tak i na globální úrovni.“ (KOLEKTIV 2017, s. 120, přeloženo30) 

Inspirativní propojení globalizace s nepředvídatelností naší budoucnosti směřuje k podpoře studentů 

                                                
28

 „Capabilities for systemic and ethical thinking develop gradually as the pupils learn to  perceive the 
interactive relationships and interconnections between things and to understand complex issues.“ 
29

 “Our locality is becoming globalised. We have less influence on shaping our own insular environments, as 
forces continue to exert their unpredictable influences on the ways we live. Therefore, encouraging students to 
bravely face unexpected situations, be open-minded and adaptive will equip them with the social tools they 
require in an incalculable future. Students should be enabled in learning how to handle uncertainty and how to 
seize opportunities both locally and globally.” 
30

 „…Students learn how to actively seek new life opportunities both locally and globally” 
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směrem k přizpůsobivosti při vyrovnání se s nejistotou. Je to zajímavé propojení složky Změna 

a vývoj se složkou Nejistota a nepředvídatelnost.  

U oblasti průřezové kompetence Účast, zapojení a budování udržitelné budoucnosti je v úvodu 

uvedeno (výběr): „K budování udržitelné budoucnosti pro příští generaci je nezbytné, aby dnešní žáci 

vyrůstali v jedince vedoucí si ve společnosti zodpovědně, aktivně a udržitelně. Žáci ale také musí 

pochopit, jaký je kontext této budoucnosti: co se stalo v minulosti, co se děje nyní a jakým směrem 

chceme naši společnou budoucnost rozvíjet?" (KOLEKTIV 2017, s. 140, přeloženo31). Vztahy minulosti, 

přítomnosti a budoucnosti odkazují na složku Změna a vývoj. 

Shrnutí a inspirace 

Finské kurikulum zahrnuje přímo ve formulaci klíčových kompetencí důraz na systémové myšlení 

a jeho budování prostřednictvím vnímání provázaností a porozumění komplexním tématům, na 

provázanost od místní po globální úroveň. Důraz je ve finském kurikulu kladen na všechny složky, 

včetně významného důrazu na složku Nejistota a nepředvídatelnost, a také na globální propojenost, 

resp. provázanost místní a globální úrovně, což jsou akcenty inspirativní pro české kurikulum, kde 

práce s nejistými situacemi a zdůraznění vlivu globální propojenosti na místní systémy zcela chybí. 

3.4 Oblast kompetence: BADATELSKÉ DOVEDNOSTI 

V rámci vymezené kompetence odpovědného jednání k přírodě a lidem jsme si oblast „Badatelské 

dovednosti“ definovali takto: 

V oblasti „BADATELSKÉ DOVEDNOSTI“ rozvíjíme schopnosti žáka klást si otázky, hledat na ně 

vědeckými metodami odpovědi a uvědomovat si kriticky jejich platnost. Oblast je v rámci kontinua 

úzce spjata s chápáním fungování systémů a dějů, tedy porozuměním světu, přírodě i lidské 

společnosti. Rozvíjí strategii, díky níž mohou žáci své okolí sami aktivně zkoumat, ale také 

interpretovat jiné výzkumy, kriticky přemýšlet nad věrohodností informací, zdrojů a výzkumných 

metod a nad platností a omezením zjištěných výsledků a závěrů. Oblast rozvíjí kritické myšlení žáků 

a jejich schopnost vyznat se v záplavě informací, které se v různých společenských 

i environmentálních tématech objevují. Vedeme žáky k odhalování různých skrytých předpokladů, 

včetně vlastních, které formují přesvědčení autora informace, zaměřují jeho pozornost a ovlivňují jeho 

interpretaci. Žák, který se snadněji zorientuje v dostupných faktech, bude mít více jasno i v tom, jaké 

jednání je vůči přírodě a společnosti ohleduplnější a proč. Podporujeme tak další v kontinuu 

rozvíjenou strategii vedoucí k odpovědnému jednání, schopnost řešit problémy. 

Oblast je rozdělena do čtyř složek. Ve složce „Kladení otázek“ žák posiluje svoji schopnost ptát se na 

souvislosti ve světě, v němž žije. Ve složce „Práce s informacemi“ rozvíjí kritické nahlížení na 

informace z různých zdrojů. Složka „Vlastní výzkum“ posunuje žákovy dovednosti vedoucí k realizaci 

vlastního přírodovědného či společenskovědního výzkumu, včetně výzkumné otázky, hypotézy, 

naplánované metodiky, shrnutí a prezentace výsledků. Konečně složka „Význam bádání a jeho 

omezení“ vede k formování postojů k významu vědeckého výzkumu a uvědomování si jeho omezení. 

Rozvoji badatelství se věnuje tzv. badatelsky orientovaná výuka (konkrétně např. program Globe), 

která je ve školách zapojována zejména v přírodních vědách. Badatelství je ale možné rozvíjet ve 

                                                
31

 "In order to build a sustainable future for the next generation, it is essential that the students of today 
mature to become responsible, active and sustainable in the way they conduct themselves in society. However, 
students must also understand what the context for this future is: what has been done in the past, what is 
happening now, and what direction do we want to develop our common future?" 
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všech vzdělávacích oblastech a předmětech, kde pracujeme se zdroji informací. Vhodné je přitom 

využívat metody rozvíjející kritické myšlení. Doporučujeme kombinovat skupinovou a individuální 

práci, volit metody aktivního učení žáků a zjištěná data otevřeně diskutovat. V případě terénní výuky, 

která je na školách často blokově zařazována, se zaměříme na co největším zapojení žáků do 

zkoumání, abychom nezůstávali u ukázek učitele a potvrzujícího bádání. Badatelství můžeme velmi 

účinně propojit s projektovou výukou (důkladně prozkoumáme problém a poté přistoupíme k jeho 

řešení). 

U oficiálního kurikula najdeme odkazy k badatelským dovednostem např. u oblasti průřezové 

kompetence Myšlení a učení se učit. V oficiálním finském kurikulu je uvedena pasáž zdůrazňujcí 

význam kritického a otevřeného myšlení (výběr): „Žáci musí mít příležitosti k analyzování kriticky 

diskutovaného tématu z různých hledisek… Předpokladem pro nalezení inovativních odpovědí je to, že 

se žáci naučí vidět alternativy a s otevřenou myslí kombinovat jednotlivé pohledy a pohlížet na věci 

jinýma očima.“ (KOLEKTIV 2016, s. 39–41, přeloženo32). U oblasti průřezové kompetence Myšlení 

a učení se učit nacházíme také odkaz na význam uvědomění si toho, jak mohou vznikat informace – 

např. zda na základě racionálního zdůvodňování či na základě intuice založené na osobní zkušenosti: 

„Žáci jsou vedeni k tomu, aby si uvědomili, že informace mohou být vytvářeny mnoha způsoby, 

například vědomým zdůvodněním nebo intuitivně na základě osobní zkušenosti.“ (KOLEKTIV 2016, 

s. 41, přeloženo33). 

V Road to 21st Century Competences nacházíme překryv s oblastí kompetence Badatelské 

dovednosti u první oblasti průřezové kompetence Myšlení a učení se učit, první téma je přímo 

pojmenováno Učení založené na badatelství a zahrnuje mj. jako druhou dovednost Kritické myšlení 

(Critical Thinking). Zde je v charakteristice dovednosti uvedeno: „Pochopení různorodosti informací 

a schopnost kritického myšlení a kladení otázek jsou základními dovednostmi při interpretaci 

a porozumění údajům. Informace mohou být vytvářeny různými způsoby: od pestré škály zdrojů, přes 

osobní zkušenosti, akademické autority až po deduktivní zdůvodnění. Jevy odehrávající se ve 

skutečném světě nejsou obecně černobílé, ale souvisejí s mnoha perspektivami a rozpory, a školní 

prostředí by proto mělo studenty podporovat při interpretaci nejasných a protichůdných informací. Je 

nezbytné si osvojit schopnost posuzování důvěryhodnosti informací.“ (KOLEKTIV 2017, s. 15, 

přeloženo34). Vývoj postupuje od první úrovně řízené především učitelem: „Učitel vede žáky 

k naslouchání názorům druhých a k respektování odlišných stanovisek. Studenti pod vedením učitele 

procházejí různé způsoby, jakými se informace vytvářejí a koncipují, například prostřednictvím 

pochopení rozdílu mezi argumentem a názorem.“ (KOLEKTIV 2017, s. 16, přeloženo35) ke třetí úrovni 

                                                
32

 „The pupils must have opportunities to analyse the topic being discussed critically from different viewpoints... 
A precondition for finding innovative answers is that the pupils learn to see alternatives and combine 
perspectives open-mindedly and are able to think outside the box.“ 
33

 „The pupils are guided to realise that information may be constructed in many ways, for example by 
conscious reasoning or intuitively based on personal experience.“ 
34

 „Understanding the diversity of information and the ability to think critically and question concepts are 
fundamental skills in interpreting and understanding data. Information can be formed in a variety of ways: 
from a diverse range of sources, personal experiences, academic authority or even deductive reasoning, to 
name a few. Generally, real world phenomena are not black and white, but rather they are related to 
numerous perspectives and disagreements and thus the school community should support students in 
interpreting ambiguous and conflicting information. It is essential to attain the ability to assess the credibility 
of information.” 
35

 „The teacher directs students to listen to others’ viewpoints and respect differing opinions. Led by the 
teacher, the students go over the various ways information is produced and conceived, for example by 
understanding the difference between an argument and an opinion.“ 
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samostatné práce studentů: „Žáci zkoumají různé způsoby, jakými mohou informace vznikat, jak se 

utvářejí odlišně konstruované pohledy a myšlenky a jak se od sebe odlišují. Studenti jsou podporováni 

ve svých snahách o různé způsoby zpochybňování a zkoumání informací, získávání argumentů na 

základě faktických údajů a interpretování nejasných či protichůdných údajů. Procvičuje se posuzování 

důvěryhodnosti informací.“ (KOLEKTIV 2017, s. 16, přeloženo36). Schopnost kritického myšlení, práce 

s otázkami, podpora pro interpretace nejasných či protichůdných informací a snaha posoudit jejich 

důvěryhodnost – to vše odkazuje na složky Kladení otázek a Práce s informacemi. U definic úrovní 

vidíme gradaci směrem ke zpochybňování a interpretaci nejednoznačných či konfliktních údajů. 

Shrnutí a inspirace 

Badatelské dovednosti jsou ve finském kurikulu vnímány jako součást kompetence k myšlení a učení 

se učit, a tvoří v jejím popisu samostatně vymezené a komplexně popsané téma napříč předměty. To 

je v souladu s pojetím kompetence k odpovědnému jednání k přírodě a lidem a významným 

podnětem pro český RVP, kde jsou badatelské dovednosti spojovány jen s přírodovědnými obory.  

Inspirativní pro české kontinuum i české kurikulum je, že finské kontinuum v rámci badatelských 

dovedností zdůrazňuje legitimnost různých perspektiv a rozporů a s tím spojenou důležitost rozvíjet 

ve vzdělávání žákovu schopnost interpretovat nejednoznačné či rozporné informace. Tento důraz 

a dále speciální důraz na kritické myšlení v obou oblastech zároveň propojuje oblast badatelských 

dovedností s následující oblastí řešení problémů a dále i s připraveností jednat a může být 

podnětem, zda tyto tři oblasti nemají být ještě více propojovány, společně pojímány či 

přestrukturovány. 

3.5 Oblast kompetence: ŘEŠENÍ PROBLÉM Ů 

V rámci vymezené kompetence odpovědného jednání k přírodě a lidem jsme si oblast „Řešení 

problémů“ definovali takto: 

V oblasti „ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ“ rozvíjíme schopnosti žáka rozumět sociálním a environmentálním 

problémům od místní po globální úroveň a podílet se na jejich řešení. Oblast je v rámci kontinua 

možné chápat jako účinnou strategii, která umožňuje žákům dosáhnout jednání, které je odpovědné 

vůči přírodě a lidem. Tuto strategii podporují postoje a dovednosti spojené s žákovou připraveností 

jednat ve prospěch životního prostředí a lidské společnosti a také schopnosti problémy a jevy účinně 

zkoumat. 

Pojem problém zde chápeme jako ohrožení nějaké hodnoty, a to z environmentálního nebo sociálního 

pohledu (např. znečištění místního potoka, nebezpečné místo pro děti po cestě do školy apod.), 

lokální i globálního charakteru (na globální úrovni např. klimatická změna, migrace). Problém vždy 

vyžaduje diskuzi a případně řešení. Toho ale nedosáhneme obvyklými postupy snadno. Problémy, 

respektive jejich příčiny a důsledky, bývají navzájem provázané, je třeba je odhalit, zvážit možné 

dopady řešení pro různé aktéry problému. Žáci se tak učí vnímat svět a jeho fungování komplexně, 

jako složitý systém. 

                                                
36

 „Students research the multiple ways information can be produced and how differently constructed 
perspectives and thoughts have been formed and how they are distinct from one another. Students are 
encouraged to attempt different ways to question and examine information, comprising arguments from 
factual data, and interpreting ambiguous or conflicting data. Assessing the credibility of information is also 
practised.“ 
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Oblast je rozdělena do čtyř složek. Ve složce „Průzkum problému“ se věnujeme rozvoji dovedností 

souvisejících s důkladným popsáním a pochopením problému, tedy rozpoznáním souvislostí 

a identifikací zainteresovaných stran, jejich postojů a související potřeb, záměrů a hodnot. Složka 

„Práce s vlastním názorem na problém“ ukazuje cestu, jak vést žáky k odpovědnému postoji. Dále se 

žáci věnují vyřešení problému způsobem, který bude pro všechny přijatelný, tyto dovednosti popisuje 

složka „Hledání řešení problému“. V poslední složce, nazvané „Činnost směřující k vyřešení 

problému“, se žáci nejprve rozhodují, zda se do řešení opravdu zapojí, a následně se učí plánovat, 

uskutečnit a vyhodnotit zvolenou akci. 

Schopnost řešit problémy účinně rozvíjí projektová výuka. Lze ji realizovat v rámci různých předmětů 

a vzdělávacích oblastí, ideálně ve skupinách. Průzkum problému a tvorbu vlastního názoru lze spojit 

s modelovými problémy, mnoho možností poskytují různé rolové a simulační hry. Propracované 

způsoby zkoumání a řešení problémů ve fiktivním světě nabízí např. metoda Global Storylines. Pro 

celistvý rozvoj dovednosti řešit problémy je však důležité zařazovat do výuky také skutečné problémy, 

které souvisí s životy žáků a žáci je mohou ovlivnit. Tyto metody úzce souvisí s participací žáků 

a demokratizací školy. Ze zavedených programů je účinně řeší např. Ekoškola, což je program 

věnovaný ekologizaci provozu školy či programy Active Citizens, Škola pro udržitelný život a další. 

K rozvoji dovedností řešit problémy naopak příliš nepřispívá vyjmenovávání a stručné vysvětlování 

globálních environmentálních problémů (přelidnění, klimatická krize atd.) učitelem. 

U oficiálního kurikula nacházíme odkaz k oblasti kompetence Řešení problémů např. v popisu 

průřezové kompetence Myšlení a učení se učit: „Je také třeba podporovat řešení nejasných 

a protichůdných informací. Žáci jsou vedeni k tomu, aby o věcech uvažovali z různých hledisek, aby 

vyhledávali nové informace a používali je jako základ pro zhodnocení toho, jak přemýšlí… jsou vedeni 

k hledání svých odpovědí a k naslouchání názorům, a to i s uvážením svých osobních vnitřních znalostí 

... Žáci jsou vedeni k tomu, aby pro řešení problémů, argumentaci, zdůvodnění, vyvozování závěrů 

a nápadů používali informace samostatně a v interakci s ostatními.“ (KOLEKTIV 2016, s. 39–41, 

přeloženo37). Důrazy v této formulaci jsou blízké samostatnému tématu Učení založené na 

badatelství a dovednosti Kritické myšlení (Critical Thinking) v dokumentu Road to 21st Century 

Competences a ukazují na propojení této oblasti s badatelskými dovednostmi. Důraz na potřebu 

rozvíjet schopnost pracovat s nejasnými a protichůdnými informacemi, které žáci zkoumají, tvoří si 

na ně vlastní názor a navrhují k nim své odpovědi, se podobá logice složek oblasti kompetence 

Řešení problémů. 

U dokumentu Road to 21st Century Competences najdeme podrobněji rozpracované téma, podobné 

oblasti kompetence Řešení problémů, v sedmé průřezové kompetenci Účast, zapojení a budování 

udržitelné budoucnosti, tématu Prostředky vlivu (Means to Influence), druhé dovednosti Ovlivňování 

a práce mimo školu (Influencing and Working Outside School). U třetí úrovně, která obsahuje odkazy 

na všechny složky oblasti kompetence, je uvedeno: „Žáci zkoumají skutečná úskalí a nesnáze 

společnosti, které chtějí sami osobně napravit. Žáci se při hledání řešení těchto problémů 

(brainstorming) ujímají iniciativy. Žáci zároveň prostřednictvím partnerství s organizacemi mimo 

školní komunitu získávají společné zkušenosti. Žácii využívají různé způsoby ovlivňování společnosti 

a využívají své vlastní předešlé zkušeností, hodnotí účinnost a funkčnost různých typů společenského 

                                                
37

 „Encouragement is also needed for facing unclear and conflicting information. The pupils are guided to 
consider things from different viewpoints, to seek new information and to use it as a basis for reviewing the 
way they think ...they are encouraged to look for answers and to listen to the views of others while also 
reflecting on their personal inner knowledge... The pupils are guided to use information independently and in 
interaction with others for problem-solving, argumentation, reasoning, drawing of conclusions and invention.“ 
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ovlivňování.“ (KOLEKTIV 2017, s. 146, přeloženo38). Úroveň staví na zkoumání skutečných problémů 

(složka Průzkum problému) ve společnosti, které chtějí žáci osobně řešit (složka Práce s vlastním 

názorem na problém). Hledají partnerství, snaží se ovlivňovat ostatní a hodnotí efektivitu různých 

způsobů (složka Hledání řešení problému a složka Činnosti směřující k vyřešení problému). Zároveň 

je zde patrný výrazný přesah do oblasti Připravenost jednat. 

Shrnutí a inspirace 

Některé prvky řešení problémů jsou ve finském kurikulu součástí oblasti kompetence Myšlení a učení 

se učit – zde v úzkém propojení s badatelskými dovednostmi, resp. Kritickým myšlením. Komplexně 

je řešení problémů (zkoumání skutečných úskalí a nesnází – „examine real societal pitfalls and 

grievances“) pojato v oblasti kompetence „Účast, zapojení a budování udržitelné budoucnosti“ – zde 

naopak v úzkém propojení s připraveností jednat. Pro české kurikulum jsou zde významné inspirace: 

 výrazná je oproti RVP ZV linie „práce s vlastním názorem na problém“ a linie „činnost 

směřující k vyřešení problému“, 

 řešení problémů ve finském kurikulu je na rozdíl od českého RVP zaměřeno na skutečné 

řešení problémů v reálném životě – propojení kompetence se situacemi ve škole a v žákově 

okolí, což je důležitým předpokladem rozvoje připravenosti jednat (utváření pocitu 

odpovědnosti vůči svému okolí a víry ve vlastní schopnost něco změnit). 

Celkově je ve finském kurikulu řešení problémů s připraveností jednat výrazně propojeno. 

3.6 Oblast komptence: PŘIPRAVENOST JEDNAT 

V rámci vymezené kompetence odpovědného jednání k přírodě a lidem jsme si oblast 

„Připravenost jednat“ definovali takto: 

V oblasti „PŘIPRAVENOST JEDNAT” rozvíjíme postoje a dovednosti spojené s připraveností žáka na 

aktivity vedoucí ke zvyšování kvality života a životního prostředí. Oblast se přímo vztahuje 

k odpovědnému jednání k přírodě a lidem, to však neznamená, že stačí rozvíjet právě ji. V kontinuu 

navazuje na vhodné strategie, tedy rozvinuté dovednosti spojené se zpracováním informací a řešením 

problémů a také na znalosti, tedy schopnost porozumění světu a jeho fungování v souvislostech. 

Rozvoj v této oblasti je pomyslnou třešinkou na dortu odpovědného jednání. Zmíněné znalosti 

a dovednosti zde posunujeme na vyšší stupeň, k aktivnímu občanství v rámci pravidel demokratické 

společnosti. Žák umí efektivně využívat svoje práva a zvyšuje tak možnosti ovlivnit jednání sebe 

i druhých, a to i nepřímo, např. sepsáním dopisu odpovědnému úředníkovi, vytvořením petice apod. 

Může tak řešit a ovlivnit více věcí a problémů než jako odpovědně se chovající jednotlivec. K metodám 

občanské neposlušnosti oblast žáky nevybízí. 

Oblast je rozdělena do dvou složek. Složka „Odpovědnost a osobní postoje“ představuje práci 

s postoji spojenými s připraveností žáka na akci, s rozvíjením jeho motivů, povědomím 

o společenských normách a odpovědném rozhodování. Složka „Akční dovednosti“ pak rozvíjí 

                                                
38

 “Students examine real societal pitfalls and grievances, which they personally wish to remedy. Students take 
initiative in brainstorming solutions to these concerns. Simultaneously, students gain collaborative experiences 
through partnering with organisations external to the school community. Students utilise different kinds of 
methods of influencing in society and using their own past experiences, they evaluate the effectiveness and 
functionality of different types of societal influencing.” 
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specifické schopnosti potřebné pro sebereflexi vlastního jednání, šetrný pobyt v přírodě, šetrné 

zacházení se zdroji a občanské zapojení, včetně ovlivňování ostatních jedinců. 

Cíle z této oblasti rozvíjíme nejlépe při řešení reálných, sociálních či environmentálních problémů. 

Vhodnou formou je proto projektová výuka založená na společném řešení konkrétních problémů, 

které se žáků přímo dotýkají, a je možné přispět k jejich vyřešení. Úspěch, byť třeba jen částečný, je 

zejména na začátku velmi důležitý. Posilujeme tak žákovo přesvědčení, že může pomocí konkrétních 

aktivit zvyšovat kvalitu života či životního prostředí. K rozvoji Připravenosti jednat je také vhodné 

zapojovat do výuky participativní metody či různé diskuzní techniky a vést žáky k sebereflexi vlastního 

jednání směrem k odpovědnosti. 

U oficiálního kurikula nacházíme vazby na oblast kompetence Připravenost jednat už u definice cíle 

celého souboru průřezové kompetence: „podporovat růst jako lidské bytosti a poskytovat 

kompetence potřebné pro členství v demokratické společnosti a pro udržitelný způsob života“ 

(KOLEKTIV 2016, s. 39, přeloženo39). U oblasti průřezové kompetence Účast, zapojení a budování 

udržitelné budoucnosti je zdůrazněna připravenost na změny komunitních a společenských struktur 

směrem k udržitelnosti: „Žáci rozvíjejí své schopnosti hodnotit způsoby a struktury fungování jak 

u sebe sama, tak u komunity a společnosti, do níž patří, a měnit je tak, aby přispívaly k udržitelné 

budoucnosti.“ (KOLEKTIV 2016, s. 49, přeloženo40) Velký důraz je také kladen na praxi: „Dovednosti 

v oblasti participace a angažovanosti a odpovědného přístupu k budoucnosti lze získat pouze 

procvičováním.“ (KOLEKTIV 2016, s. 48, přeloženo41). U Road to 21st Century Competences 

nacházíme podobnosti s oblastí kompetence Připravenost jednat v oblasti průřezové kompetence 

Péče o sebe sama a zvládání každodenního života a především v oblasti průřezové kompetence 

Účast, zapojení a budování udržitelné budoucnosti. 

V úvodní části oblasti Péče o sebe sama a zvládání každodenního života je uvedeno „Po dokončení 

základního a střední vzdělání by absolventi měli mít osvojené dovednosti a schopnosti jednat 

v každodenním životě nezávisleji. Odpovědností školy je podporovat rozvoj široké škály dovedností, 

které umožní přijetí nezávislého a udržitelného životního stylu. Konečným cílem je zlepšovat životní 

pohodu („well-being“) sebe i ostatních v každodenním životě na základě bezpečných a udržitelných 

rozhodnutí a porozumět širším dopadům svých činností v rámci komunity.“ (KOLEKTIV 2017, s. 54, 

přeloženo42) Škola nese odpovědnost za to, že po ukončení základního a středního vzdělání budou 

absolventi nezávisle jednat v každodenním životě ve smyslu udržitelného životního stylu a kvality 

života, při zohlednění širších důsledků svých činů v komunitě. Je zde zřetelná podobnost se složkami 

Odpovědnost a osobní postoje i Akční dovednosti.  

Dále je u oblasti Péče o sebe sama a zvládání každodenního života v tématu Zvládání každodenního 

života, v části nazvané Spotřebitelské dovednosti (Consumer Skills) v úvodní části uvedeno, že škola 

(výběr) „… musí podporovat umírněnost, sdílení a úspornost. Konečným cílem je, aby si žáci osvojili 

etické spotřebitelské zvyklosti, aby porozuměli smyslu udržitelného životního stylu a kritičtěji vnímali 

                                                
39

 „to support growth as a human being and to impart competences required for membership in a democratic 
society and a sustainable way of living“ 
40

 „The pupils develop capabilities for evaluating both their own and their community’s and society’s operating 
methods and structures and for changing them so that they contribute to a sustainable future.“ 
41

 „Skills in participation and involvement as well as a responsible attitude towards the future may only be 
learned by practising.“ 
42

 „After finishing their primary and secondary schooling, students should have the skills and abilities to act 
more independently in their everyday lives. It is the school’s responsibility to support the development of 
a diverse range of skills that enable the adoption of an independent and sustainable lifestyle. The ultimate goal 
of this is to advance one’s own, as well as others’ well-being in their daily lives with safe and sustainable 
choices, and to understand the wider effects of one’s actions in the community.” 
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reklamu. Pochopení toho, jak se reklama využívá k ovlivňování chování spotřebitelů, nelze 

podceňovat. Spotřebitelskou dovedností je také pochopení toho, jak fungují digitální monitorovací 

systémy (např. doporučení produktů z webových stránek v rámci e-commerce). Tato pozorování 

týkající se reklamy by měla být vztahována k osobním zkušenostem žáků s formami reklamy, které se 

mohou lišit od jejích tradičnějších způsobů (např. veřejně známá osoba jako značka a idealizace 

životního stylu).“ (KOLEKTIV 2017, s. 59, přeloženo43) 

Jde tedy o výzvu k umírněnosti, dělení se a ke skromnosti, k etickému spotřebitelskému chování, 

k pochopení udržitelného životního stylu a ke kritickému postoji k reklamě. U třetí úrovně 

dovednosti je uvedeno: „Žáci jsou vedeni k tomu, aby kriticky hodnotili své spotřebitelské chování 

a to, jak jsou jako jednotlivci ovlivňováni (např. tradiční mediální reklama, sociální média, product 

placement). Při kritickém hodnocení vlivu reklamy na chování spotřebitele žáci čerpají z příkladů 

z vlastních osobních zkušeností. Učitel vede žáky k tomu, aby prozkoumávali způsoby, jak se střídmý 

životní styl a udržitelnost navzájem protínají (tj. nákup levnějšího recyklovaného zboží, finančně 

dostupné biopotraviny atd.). Žáci si jsou vědomi svých spotřebitelských návyků a jsou schopni je 

přizpůsobovat s cílem podpory své osobní a environmentální udržitelnosti.“ (KOLEKTIV 2017, s. 60, 

přeloženo44). Vidíme velký důraz na pokročilé kritické porozumění vlivu reklamy a marketingových 

nástrojů na život jednotlivce a společnosti, a zároveň důraz na alternativy spotřebitelského chování, 

které směřují k podpoře osobní udržitelnosti. Inspirativní je důraz na pochopení fungování e-

commerce s cílem pochopit jak tento nástroj ovlivňuje chování spotřebitele. U celé části 

Spotřebitelské dovednosti (Consumer Skills) vidíme jasné odkazy na složky Odpovědnost a osobní 

postoje i Akční dovednosti. 

U oblasti průřezové kompetence Účast, zapojení a budování udržitelné budoucnosti je v úvodu 

uvedeno (výběr): „Škola má při podpoře participace žáků jedinečnou pozici, a to díky vytváření 

formálních struktur a kanálů, pomocí kterých mohou žáci své prostředí efektivně ovlivňovat (např. 

mimoškolní aktivity, studentská unie, učební osnovy). Na druhé straně je stejně tak důležité 

poskytnout prostor neformálním možnostem participace, a to s cílem podpořit kulturu flexibility 

a zdravého rozumu uvnitř školní komunity i mimo ni. K budování udržitelné budoucnosti pro příští 

generaci je nezbytné, aby dnešní studenti vyrůstali s ohledem na své chování ve společnosti 

odpovědným, aktivním a udržitelným způsobem.“ (KOLEKTIV 2017, s. 140, přeloženo45) 

                                                
43

 “...must encourage moderation, sharing and austerity. The ultimate goal of this is for students to learn 
ethical consumer habits, understand the meaning of a sustainable lifestyle and to view advertisement more 
critically. This understanding of how advertising is used to influence consumer behaviour is not to be 
underestimated. Moreover, recognising how digital monitoring systems work (e. g. eCommerce website 
product recommendations) is also considered a consumer skill. These observations regarding advertising should 
relate with the students’ personal experiences, which may differ from more traditional advertising (e.g. a public 
figure as a brand and idealising lifestyles) ...” 
44

 “Students are directed to critically evaluate their own consumer behaviour and how they as individuals are 
being influenced (e.g. traditional media advertising, social media, product placement). Draw examples from 
students’ personal experiences when critically evaluating the influ¬ence of advertisement on consumer 
behaviour. The teacher guides students to explore the ways in which an austere lifestyle and sus¬tainability 
intersect (i.e. buying cheaper recycled goods, affordable organic food etc.). The students are aware of their own 
consumer habits and are able adjust them to promote personal and environmental sustainability.” 
45

 „The school is in a unique position to support student participation through creating formal structures and 
channels through which students can effectively influence their environment (e.g. extracurricular activities, 
student union, syllabus). On the other hand, it is equally important to give space to informal participation 
possibilities so as to foster a culture of flexibility and common sense inside, and outside, the school community. 
In order to build a sustainable future for the next generation, it is essential that the students of today mature to 
become responsible, active and sustainable in the way they conduct themselves in society." 
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Jedinečnost pozice školy vidí autoři textu v možnosti ovlivnit prostředí jak přes formální (např. 
osnovy) tak přes neformální aktivity. Zdůrazňuje se význam aktivního udržitelného chování 
současných žáků a studentů pro další generace. Uvedené je ve významné shodě se složkou 
Odpovědnost a osobní postoje i složkou Akční dovednosti. 

U oblasti průřezové kompetence Účast, zapojení a budování udržitelné budoucnosti najdeme 

překryvy s oblastí kompetence Připravenost jednat u tří témat: Prostředky vlivu, Struktury a pravidla 

společnosti a Budování budoucnosti. U prvního tématu Prostředky vlivu je to druhá dovednost 

Ovlivňování a práce mimo školu (Influencing and Working Outside School), kde je v úvodu uvedeno: 

„Studentům musí být poskytnuty příležitosti k účasti a uplatňování vlivu mimo školu, čímž se učí 

přizpůsobovat se a aplikovat veškeré dovednosti získané ve škole ještě před jejím dokončením. 

Studenti také mohou získat zkušenosti se společenským vlivem a s konkrétními metodami účasti ve 

svých vlastních komunitách (např. dobrovolnictví, volby, nevládní organizace).“ (KOLEKTIV 2017, 

s. 145, přeloženo46) Důraz na apikování dovedností mimo školu (dobrovolnictví, nevládní organizace) 

a konkrétní metody účasti ve vlastních komunitách odkazují na složku Akční dovednosti.  

U druhého tématu Struktury a pravidla společnosti se podobnosti objevují u tří dovedností – 1: Život 

v demokratické společnosti (Living in a Democratic Society), 2: Odpovědné rozhodování (Responsible 

Decision-making), 3: Pravidla a dohoda (Rules and Agreement). U první dovednosti Život 

v demokratické společnosti (Living in a Democratic Society) se v úvodu uvádí: „Jedním z účelů 

vzdělávání je podpora vývoje žáků směrem k odpovědným občanům demokratické společnosti. Žáci 

by měli znát a chápat, jak jejich společnost funguje a na jakých typech postupů a struktur je 

postavena. Společenské vytváření politiky by mělo být studováno zejména s ohledem na rovnost, 

spravedlnost a udržitelnost.“ (KOLEKTIV 2017, s. 149, přeloženo47) 

Důraz na odpovědné občanství a účast na demokratických procesech už během studia (školní volby) 
odkazují na složku Akční dovednosti. Praktická aplikace dle úrovní je uvedena v tabulce níže: 

                                                
46

 „Students are to be given opportunities to participate and exert influence outside the school in order to learn 
to adapt and apply all the skills learnt in school before graduating. Also, students are able to gain experience in 
societal influence and the concrete methods for participating in their own communities (e.g. volunteering, 
elections, non-governmental organisations).” 
47

 „One of the purposes of education is to support students’ growth into responsible citizens of democratic 
society. Students should know and understand how their society functions and what kinds of practices and 
structures it is built on. Societal policy-making should be studied in especial reference to equality, justice and 
sustainability.” 
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Úroveň 0 Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 

 „Demokracie 
a demokratické 
sociální 
struktury nejsou 
do výuky 
zahrnuty. 

Plán vyučovacích 
hodin zahrnuje 
struktury 
demokratické 
tvorby politik (např. 
volby, hlasování, 
zákonodárná moc, 
zákonodárci atd.).  
Žáci jsou navíc ve 
třídě informováni 
o svých právech, 
povinnostech 
a zodpovědnostech. 

 Žáci pod dohledem učitelů 
studují jednotlivé struktury 
a ideologie, které podporují 
demokratickou společnost (např. 
rovnost, lidská práva, udělování 
občanských práv). Žáci mají 
příležitost diskutovat o roli 
zavedených společenských 
struktur a normativně diskutovat 
o jejich účinnosti. Žáci mají 
příležitost vyjadřovat své vlastní 
politické názory a přemýšlet 
o tom, jak mohou různé názory 
ovlivnit tvorbu politiky 
v demokratické společnosti. 

Žácimají příležitost si 
zkoušet různé způsoby 
účasti na 
demokratickém 
procesu, jako např. 
školní volby. Žáci mají 
příležitost se setkávat 
s lidmi, kteří se angažují 
v oblasti ovlivňování 
společnosti. Práva 
a povinnosti žáka jsou 
zvažovány na 
individuální 
i společenské úrovni.“ 

Tab. Úrovně u dovednosti Život v demokratické společnosti (Living in a Democratic Society) 

(zdroj: KOLEKTIV 2017, s. 150, přeloženo48) 

U druhého tématu Struktury a pravidla společnosti, druhé dovednosti Odpovědné rozhodování 

(Responsible Decision-making) je v úvodu uvedeno: „Žáci by se měli naučit, jak se samostatně 

rozhodovat a přebírat odpovědnost za své činy. Plány výuky by mělo podporovat individuální 

i společné rozhodování a žákům umožnit vystavení se situacím, které si vyžadují tyto dovednosti. 

Kromě toho by si žáci měli procvičovat řešení konfliktů, jak vycházet s různými lidmi a jak brát na 

ostatní ohled.“ (KOLEKTIV 2017, s. 151, přeloženo49) Odpovědnost, samostatné rozhodování, 

zahrnutí ostatních do rozhodování a další dovednosti odkazují na složku Odpovědnost a osobní 

postoje. 
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Úroveň 0 Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 

„Democracy 
and 
democratic 
social 
structures are 
not covered in 
teaching. 

Lesson plans cover the 
structures of 
democratic policy-
making structures 
(e.g. elections, voting, 
legislature, legislators 
etc.). Moreover, 
students are made 
aware in class of their 
rights, duties and 
responsibilities as 
students. 

Under teacher supervision, students 
study structures and ideologies that 
support democratic society (e.g. 
equality, human rights, 
enfranchisement). Students have 
opportunities to discuss the role of 
established societal structures and 
normatively debate their 
effectiveness. Students have an 
opportunity to express their own 
political views and deliberate on 
how different views can affect 
policy-making in a democratic 
society. 

Students have an 
opportunity to practice 
ways of participating in a 
democratic process, such 
as school elections. 
Students have an 
opportunity to meet 
people who work for 
influencing society. 
Student’s rights and 
responsibilities are 
considered at an individual 
and societal level.“ 

 
49

 „Students should learn how to make decisions independently and take responsibility over their own actions. 
Lesson plans should support both individual and joint decision-making and provide students with exposure to 
situations that require these skills. Additionally, students should get to practise conflict resolution, how to get 
along with different people and how to take others into consideration.” 
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U druhého tématu Struktury a pravidla společnosti, třetí dovednosti Pravidla a dohoda (Rules and 

Agreement) je v úvodu uvedeno: „Škola se musí zabývat účelem pravidel a dohod při práci v širší 

komunitě nebo skupině. Dodržování těchto pravidel a dohod by mělo být v každodenní běžné školní 

práci souvisle procvičováno. Při výuce by mělo být navíc zdůrazňováno pochopení souhry mezi 

pravidly, dohodami a důvěrou obecně. Žáci se podílejí na formulování sdílených pravidel, což jim 

napomáhá zapojovat se do školní komunity a podporuje to jejich porozumění tomu, proč tato 

pravidla existují. Kromě toho by žáci měli mít možnost být součástí reformy zastaralých pravidel, a to 

prostřednictvím zavedených procesů nápravy.“ (KOLEKTIV 2017, s. 153, přeloženo50) Podíl žáků na 

tvorbě pravidel a norem školní komunity odkazuje na složku Odpovědnost a osobní postoje. 

Podobně je zmiňován význam těchto pravidel na vnitrostátní i globální úrovni pro úroveň 3 (výběr): 

„… Žáci studují význam pravidel a dohod na národní nebo globální úrovni (např. OSN, mezinárodní 

obchodní dohody atd.).“ (KOLEKTIV 2017, s. 154, přeloženo51) 

U třetího tématu Budování budoucnosti je v úvodu první dovednosti Ochrana životního prostředí 

a budování udržitelné budoucnosti (Protecting the Environment and Building a Sustainable Future) 

uvedeno: „Žáci jsou vedeni k porozumění a hodnocení toho, jak jejich rozhodnutí ovlivňují životní 

prostředí a jejich společnost na místní i globální úrovni. Žáci jsou vedeni k tomu, aby rozvíjeli své 

osobní vztahy k přírodě, protože tímto dochází k podpoře opravdového pochopení důvodů, které stojí 

za rozhodnutími vedoucími k udržitelnému životnímu stylu. Konečným cílem je žákům pomoci 

pochopit, že pro vytváření lepší a udržitelnější budoucnosti je zapotřebí úsilí všech členů společnosti.“ 

(KOLEKTIV 2017, s. 156, přeloženo52) Osobní rovina (žáci jsou podporování k tomu, aby rozuměli 

a hodnotili vliv vlastních rozhodnutí na životní prostředí na místní i globální úrovni) i společenský 

přesah (je zapotřebí úsilí všech členů společnosti při vytváření slibné udržitelné budoucnosti) 

z oblasti kompetence Odpovědné jednání je zde doplněno i oblastí Vnímavost (osobní vztah) 

a oblastí Systémy a děje (globální i lokální rozměr). Jednotlivé úrovně u první dovednosti Ochrana 

životního prostředí a budování udržitelné budoucnosti (Protecting the Environment and Building 

a Sustainable Future) jsou popsány v tabulce níže. Podněcování k odpovědnému jednání je součástí 

už první úrovně. V druhé úrovni vidíme rozvoj osobního vztahu k přírodě a praktické procvičování 

udržitelného rozhodování v reálných situacích. Třetí úroveň směřuje k multidisciplinárnímu přístupu, 

aktivnímu zkoumání dopadů vlastních rozhodnutí a k zodpovědnosti za životní prostředí. Je zde tedy 

průnik se složkami Odpovědnost a osobní postoje a Akční dovednosti.  

                                                
50

 „The purpose of rules and agreements when working as a wider community or group must be brought up at 
school. Following these rules and agreements should be practised seamlessly in normal everyday school work. 
Additionally, understanding the interplay between rules, agreements, and trust in general should be 
emphasised in teaching. The students are involved in formulating shared rules, which helps to make them 
stakeholders in their school community and foster an understanding of why these rules exist. Furthermore, 
students should have the opportunity to be part of reforming obsolete rules through established processes of 
redress.” 
51

 „...Students study the meaning of rules and agreements on a national or global level (e.g. UN, interna-tional 
trade agreements etc.).” 
52

 „Students are encouraged to understand and assess the ways their choices affect the environment and the ir 
society both locally and globally. Students are guided to develop their personal relationships with nature, as 
this will foster genuine understanding of the reasons behind sustainable life choices. The ultimate goal is to aid 
students in understanding that the efforts of all members of society are needed in creating a brighter and more 
sustainable future.” 
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Úroveň 0 Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 

 „Škola se 
nezabývá 
ochranou 
životního 
prostředí ani 
udržitelností. 

Učitel ve třídě popisuje 
pojmy ochrany 
životního prostředí 
a udržitelnosti. Učitel 
žáky vede k tomu, aby 
ve svém osobním 
životě prováděli volby 
vedoucí k udržitelnému 
životnímu stylu 
(recyklace, spotřeba, 
emise CO2 atd.). 

Žáci jsou vedeni tak, 
aby rozvíjeli své 
osobní vztahy 
k přírodě a aby 
hodnotili roli 
jednotlivců 
a komunit v rámci 
ochrany životního 
prostředí. Žáci se 
také naučí provádět 
udržitelná 
rozhodnutí 
v reálných situacích. 

Žáci používají multidisciplinární 
přístup ke zkoumání 
předpokladů k budování 
udržitelné budoucnosti pro 
všechny. Žáci se aktivně zapojují 
do posuzování dopadů, které 
mají jejich rozhodnutí na jejich 
přirozené prostředí. Žáci ve třídě 
přicházejí s nápady na zajištění 
další udržitelnosti 
a odpovědnosti za životní 
prostředí a na základě řešení, 
která rozvíjejí, se snaží 
stanovovat postupy.“ 

Tab. Úrovně dovednosti Ochrana životního prostředí a budování udržitelné budoucnosti (Protecting 

the Environment and Building a Sustainable Future) 

(zdroj: KOLEKTIV 2017, s. 157, přeloženo53) 

U třetího tématu Budování budoucnosti, je druhá dovednost Možné cesty vaší budoucnosti (Options 

for Your Future), kde je v úvodu uvedeno (výběr): „… Žáci musí být vedeni k tomu, aby přemýšleli 

o tom, jaká bude společnost v budoucnosti a jaké aktivní role mohou mít jako občané budoucnosti.“ 

(KOLEKTIV 2017, s. 159, přeloženo54) Konkrétně je to rozvedeno především v úrovni 3: „Žáci jako 

skupina přemýšlejí o různých možnostech své budoucnosti, a to s cílem porozumět tomu, jak jsou 

mezi sebou minulost, současnost a budoucnost hluboce provázané, a přitom zvažují, jak mohou 

současné společenské mechanismy a náhodné události tuto budoucnost ovlivnit. Na základě svého 

bádání studenti připraví několik vizualizací budoucnosti a navrhnou konkrétní kroky ke splnění svých 
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Úroveň 0 Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 

„The school does 
not address 
environmental 
protection or 
sustainability. 

The teacher describes the 
concepts of 
environmental protection 
and sustainability in the 
classroom. The teacher 
encourages students to 
implement sustainability 
lifestyle choices in their 
personal lives (recycling, 
consumption, CO2 
emissions etc.). 

Students are guided to 
develop their personal 
relationships with 
nature and evaluate 
the role of individuals 
and communities in 
environmental 
protection. Students 
also get to practise 
sustainable decision-
makingin real-life 
situations. 

Students take a multidisciplinary 
approach to researching the 
prerequisites for building a 
sustainable future for all. Students 
take an active role in considering 
the impacts their choices have on 
their natural environment. 
Students brainstorm ideas for 
further sustainability and 
environmental responsibility in 
class, and seek to set up 
procedures based on the solutions 
they develop.“ 

 
54

 „...Students must be guided to ponder on what the future holds for society, and what active roles they can 
take as citizens of the future.“ 
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vlastních snů.“ (KOLEKTIV 2017, s. 160, přeloženo55) Zvažování vlivu současných společenských 

mechanismů a náhodných událostí (odkaz na oblast kompetence Systémy a děje, složka Nejistota 

a nepředvídatelnost) na budoucnost, o které si žáci dělají jasnou představu včetně konkrétních kroků 

k jejímu naplnění, odkazuje na složku Akční dovednosti. 

Shrnutí a inspirace 

Finské kurikulum věnuje oblasti Připravenost jednat velkou pozornost, a to velmi komplexně – 

pokrývá všechny její složky, věnuje se rozvoji v rovině osobní, spotřebitelské, profesní i občanské. 

Nejvýrazněji a v největší šíři je připravenost jednat řešena v oblasti Účast, zapojení a budování 

udržitelné budoucnosti, která je na ni zaměřena komplexně, jak vyjadřuje i její název. Zjevně je tato 

oblast kompetence stejně jako Připravenost jednat v české kompetenci k odpovědnému jednání 

k přírodě a lidem určitým vrcholem, který staví na ostatních oblastech kompetencí a tomu odpovídá 

množství nalezených podobností. 

V porovnání s českým RVP ZV stojí za zdůraznění: 

• vyjádření značné odpovědnosti školy za vytváření postojů a hodnot svých absolventů, 

• důraz na spotřebitelské chování a v té souvislosti i na kritické porozumění vlivu reklamy 

a marketingu (včetně online marketingu) na udržitelné chování (a to i v porovnání s českým 

kontinuem), 

• důraz nazapojování žáků do řešení praktických situací a problémů v jejich okolí. 

  

                                                
55

 „As a group, students mull over various options for their future with the goal of understanding how the past, 
present and future are deeply interdependent, while considering how current societal mechanisms and random 
events can have an effect on the future. Based on their research students will create several visualisations of 
the future and develop concrete steps to achieving their own dreams.” 
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4 CELKOVÉ SHRNUTÍ 

Zaměření na udržitelný život patří k základním cílům finského kurikula. Významné je z hlediska 

skladby kompetencí zařazení samostatné oblasti kompetence Účast, zapojení a budování udržitelné 

budoucnosti, která se pojetím podobá oblasti Připravenost jednat v kompetenci k odpovědnému 

jednání k přírodě a lidem. 

Mnoho důležitých aspektů rozvoje odpovědného jednání k přírodě a lidem je ovšem i v dalších 

oblastech průřezové kompetence, např. 

• v „Myšlení a učení se učit“ badatelské dovednosti pojaté jako ucelené téma vzdělávání, dále 

i důraz na porozumění systémům (systémové myšlení) a na řešení problémů, 

• v oblasti „Kulturní kompetence, interakce a sebevyjádření“ výrazný důraz na vnímavost, 

• v oblasti „Péče o sebe sama a zvládání každodenního života“ důraz na osobní 

a spotřebitelskou rovinu připravenosti jednat, 

• v oblasti „Kompetence v informačních a komunikačních technologiích“ důraz na rozvoj 

vnímavosti i při digitální komunikaci, 

• v oblasti „Kompetence pro pracovní život a podnikavost“ podněty pro rozvoj vztahu k místu 

a propojování místních a globálních aspektů. 

Lze shrnout, že i když je strukturování kompetencí ve finském kurikulu jiné a je pochopitelně ještě 

širší než námi zkoumaná oblast odpovědného jednání k přírodě a lidem, nechybí ve finském kurikulu 

téměř žádná její podstatná složka (větší důraz a ucelenější pojetí by si zasloužil jen „vztah k místu“) 

a zároveň jsou v něm popsány konkrétně a funkčně způsoby jejího rozvíjení.  
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Analýza je výstupem projektu  

CIVIS:  ZAOSTŘENO NA OBČANSKÉ A  SOCIÁLNÍ  KOMPETENCE  

Projekt CIVIS se zaměřil na rozvoj občanských a sociálních kompetencí, které směřují k sociálně 

a environmentálně odpovědnému chování žáků. Experti, učitelé a akademici napříč celým 

vzdělávacím systémem v něm spolupracovali s cíli: 

 Ověřit a zavést do škol účinné metodické přístupy zaměřené na propojování poznatků 
a dovedností z různých oborů a užitečných pro reálný život. 

 Překlenout propast v RVP, rozpracovat hladiny sociálních a občanských kompetencí 
a provázat je s učivem. 

 Navrhnout změny v přípravě učitelů tak, aby byla praktická a sledovala trendy. 

 Identifikovat bariéry, které brání zavádět efektivní metody do školství. 
V rámci projektu byly ověřeny vzdělávací programy Active Citizens, Global Storylines, GLOBE / 

Badatelsky orientovaná výuka, Místně zakotvené učení – Škola pro udržitelný život a Venkovní výuka. 

Podrobnosti a další výstupy hledejte na www.lipka.cz/CIVIS. 

 

Vedoucím partnerem projektu je 

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání 

www.lipka.cz 

 

Partneři projektu z řad neziskových organizací a univerzit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na ověření jednotlivých metodických přístupů a zpětné vazbě k rozvoji klíčových kompetencí se 

podílely desítky základních a středních škol v celé České republice. 
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