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Výzkumný ústav pedagogický v Praze (VÚP) se v roce 2009 v rámci úkolu „Modelové očekávané 
výstupy k tematickým okruhům průřezových témat pro základní vzdělávání a pro gymnázia“ zaměřil 
na tvorbu systematické metodické podpory pro výuku průřezových témat. 
 
Východiskem pro koncepci metodické podpory byly výsledky analýz průřezových témat ve školních 
vzdělávacích programech pilotních základních škol a gymnázií (analýzy průřezových témat byly 
zpracovány v návaznosti na projekt Pilot Z a projekt Pilot G). Potřebnost Modelových očekávaných 
výstupů (MOV) jako metodické podpory pro výuku průřezových témat vyplynula ze zpětné vazby od 
učitelů na akcích pořádaných VÚP, ale také z pilotního1  dotazníkového šetření, jehož se zúčastnilo 53 
respondentů. Podrobné výsledky pilotního dotazníkového šetření, které se uskutečnilo ve spolupráci 
s Pedagogickou fakultou UK v Praze a jehož interpretaci zpracoval doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc., 
jsou součástí předkládaného matriálu. 
 
Pracovní verze MOV byly v 1. etapě úkolu v roce 2009 zpracovávány v přímé návaznosti na koncepci 
průřezových témat v RVP ZV a RVP G. Na jejich tvorbě se za každé průřezové téma podílely 
10členné až 13členné týmy odborníků. Týmy (v celkovém počtu 79 externistů) byly složeny z autorů 
koncepcí průřezových témat, učitelů základních škol a gymnázií a zástupců nevládních neziskových 
organizací. 
 
V průběhu práce na formulování MOV vznikly rovněž důležité podklady pro další rozvoj průřezových 
témat, zejména Environmentální výchovy a Multikulturní výchovy. 
 
V roce 2010 bude úkol dále pokračovat ověřováním a dopracováním návrhu MOV jako systematické 
metodické podpory pro výuku průřezových témat v základních školách a gymnáziích. MOV 
napomohou efektivně propojovat průřezová témata a učivo vzdělávacích oborů a pomohou rovněž 
stanovit výstupy projektů. 
 
Na základě analýz průřezových témat v kurikulech vybraných zemí, výsledků z dotazníkového šetření 
a zejména zkušeností učitelů z praxe bude zpracován podklad pro inovace průřezových témat 
v rámcových vzdělávacích programech. 

                                                 
1Pilotní verze dotazníku byla připomínkována expertními týmy. Na základě jejich podnětů budou dotazníky 
upraveny pro sběr dat na reprezentativním vzorku škol. Toto šetření se uskuteční v roce 2010 elektronickou 
formou. 
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1.  Cíle a obsah úkolu 

Cílem dlouhodobého resortního úkolu je vytvořit a poskytnout školám systematickou metodickou 
podporu pro výuku a hodnocení průřezových témat. 

V 1. etapě (v roce 2009) se úkol zaměřil na tvorbu návrhů modelových očekávaných výstupů (MOV) 
pro jednotlivé tematické okruhy všech průřezových témat. MOV konkretizují vědomosti, dovednosti, 
znalosti, postoje a hodnoty, které je důležité u žáků právě prostřednictvím tematických okruhů 
průřezových témat (PT) rozvíjet. 

Na rozdíl od očekávaných výstupů vzdělávacích oborů nebudou MOV závazné, ale měly by se stát 
důležitým systematickým metodickým materiálem – „mostem“ umožňujícím propojit obecně pojatá 
PT v rámcových vzdělávacích programech s potřebami praxe, s potřebou konkretizovat to, co mají 
žáci jejich prostřednictvím při výuce získávat a dále rozvíjet.2 

MOV napomohou efektivně propojovat tematické okruhy PT a učivo vzdělávacího oboru, do kterého 
je tematický okruh integrován. Pomohou rovněž stanovovat výstupy školních projektů a usnadní 
realizaci PT formou samostatného předmětu. Zároveň „zviditelní“ vazby a přesahy PT navzájem 
a stanou se rovněž východiskem pro reflexi současného pojetí PT v kurikulech a podnětem pro jejich 
další rozvoj, inovace a případné revize. 

Pro tvorbu MOV byl pro každé průřezové téma ustanoven 10členný až 13členný expertní tým. Činnost 
expertních týmů je za VÚP koordinována jednotlivými garanty PT. Pracovní týmy jsou složeny 
z autorů koncepcí průřezových témat, učitelů základních škol a gymnázií a zástupců nevládních 
neziskových organizací. 

 

2. Průřezová témata ve školním vzdělávacím programu – zkušenosti 
z pilotních základních škol a gymnázií 

V návaznosti na projekt Pilot Z a Pilot G byla PT analyzována ve školních vzdělávacích programech 
pilotních základních škol a gymnázií. Výsledky analýz, které jsou zveřejněny na Metodickém portálu 
(viz Průřezová témata ve školním vzdělávacím programu – zkušenosti z pilotních škol, Průřezová 
témata ve školním vzdělávacím programu – zkušenosti z pilotních gymnázií), ukázaly, že nejčastěji 
jsou PT realizována formou integrace. Rozbory příkladů učebních osnov přinesly informace o tom, jak 
jsou jednotlivé tematické okruhy PT do vzdělávacího obsahu vyučovacích předmětů zařazovány a zda 
jsou s učivem propojeny vhodně či nikoliv. Výše uvedené analýzy učebních osnov ilustrují na 
konkrétních příkladech vhodné či nevhodné propojení tematického okruhu PT s učivem. Připojené 
komentáře vysvětlují, v čem problém spočívá a navrhují jak jej řešit. Na základě těchto analýz, 
rozborů konkrétních ukázek učebních osnov a rozhovorů s učiteli se i pro PT ukázala potřeba 
formulovat, co se od žáků očekává, jaké vědomosti, dovednosti, postoje a hodnoty mají právě 
prostřednictvím jejich témat dosáhnout. Vzhledem k charakteru PT a zejména jejich formativnímu 
přínosu by však nebylo vhodné, aby byly výstupy závazné (tak jako u vzdělávacích oborů), ale aby 
byly koncipované jako výstupy doporučené a modelové. Důležité však je, aby nebyly pojaty nahodile, 
aby odpovídaly koncepci a pojetí daného průřezového tématu a napomáhaly tomu, aby začleňování PT 
do výuky – při plném respektování specifických přístupů škol – bylo efektivní. 

                                                 
2 MOV mohou sehrát významnou roli při reflexi současných školních vzdělávacích programů i při jejich 

následných revizích. 
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Zkušenosti z pilotních základních škol a gymnázií byly prezentovány na semináři k problematice PT, 
který se konal na MŠMT 9. 6. 2009, a dále na mezinárodní konferenci Mediální pedagogika, kterou 
pořádala Katedra výtvarné kultury Západočeské univerzity v Plzni v červnu 2009. 

Z analýz ŠVP a zkušeností z praxe vyplynuly dva podstatné závěry pro úspěšnou realizaci 
průřezových témat: 

• Formulovat modelové očekávané výstupy k tematickým okruhům všech PT a tím přispět 
k jejich efektivní výuce a volbě vhodných evaluačních nástrojů na úrovni žáka, třídy a školy. 

• Ověřit modelové očekávané výstupy ve výuce a poskytnout školám příklady vhodné integrace 
tematických okruhů PT do vzdělávacího obsahu vzdělávacích oborů. 

 

3. Výstupy z pilotního dotazníkového šetření 

V průběhu práce na úkolu se ukázalo jako nezbytné zjistit, jak učitelé vnímají PT v širším 
kurikulárním kontextu.  

Pilotní verze dotazníku se především zaměřila na zjištění toho, jak učitelé pojímají postavení PT  
v kontextu všeobecného vzdělávání a jak pohlížejí na jejich uplatnění ve výuce. 53 respondentů 
vycházelo ze svého postoje k PT a ze zkušeností z výuky PT ve svých školách. 

Pro základní orientaci ve výstupech pilotního dotazníkového šetření zde předkládáme alespoň výběr 
několika zásadních a zajímavých zjištění z obou části dotazníku (část A i část B). Podrobné výstupy 
z dotazníkového šetření „Průřezová témata v kurikulárním kontextu“ jsou zpracovány v příloze 1. 

Část A se zaměřila na obecné otázky přinášející informace o tom, jak učitelé vnímají postavení 
PT v širším kurikulárním kontextu (15 položek) 

Z odpovědí na jednotlivé položky vyplývá: 

• Práce s PT ve výuce je s různou mírou souhlasu pokládána učiteli za důležitou; 80 % výběrů 
odpovědí vyjadřovalo naprostý nebo převážný souhlas. (Příloha 1, Položka A1) 

• Charakteristiky PT v textu RVP pokládají respondenti za srozumitelné. (Příloha 1, Položka 
A2) 

• U položky zaměřené na míru „pedagogické úspěšnosti“ v  oblasti PT byli učitelé střízlivější 
při hodnocení svých vlastních reálných úspěchů (oproti hodnocení PT jako kurikulární 
oblasti). (Příloha 1, Položka A3) 

• Nalézt dostatek času k tomu, aby mohla být PT do výuky začleněna, je zásadní podmínkou pro 
to, aby PT „nevymizela“. Odpovědi na tuto položku signalizují „nejbolavější místo“ školní 
praxe a také vysvětlení toho, proč jsou PT často vnímána konkurenčně ve vztahu 
ke vzdělávacím obsahům vyučovacích předmětů. (Příloha 1, Položka A4) 

• PT poskytují žákům lepší příležitost pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků, než 
výuka ve specializovaném oboru. Jednoznačně kladnou pozici zastávají reprezentanti 
Výchovy demokratického občana (VDO). Blízko k VDO je Mediální výchova. Pokud chceme 
přiblížit postoje učitelů na základě toho, jak vnímají význam PT a ostatních vzdělávacích 
oborů pro rozvíjení klíčových kompetencí, je možné učitele rozdělit do tří skupin: „příznivci 
PT“, „neutrálové“ a „příznivci oborů“. „Příznivci PT“ s ohledem na rozvíjení klíčových 
kompetencí pokládají PT za edukačně účinnější než obory, u „příznivců oborů“ je tomu 
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naopak. „Neutrálové“ si nejsou jisti, neangažují se v přemýšlení tímto směrem, anebo vnímají 
klady i zápory na obou stranách shodně. (Příloha 1, Položka A8) 

• Učitelé mají dobré zkušenosti s motivací žáků pro PT a cítí poměrně velkou sebejistotu 
ve svých možnostech žáky pro PT zaujmout. (Příloha 1, Položka A9) 

• Se systematičností a plánovitostí své výuky PT nejsou respondenti tolik spokojení jako 
s motivováním žáků pro PT. (Příloha 1, Položka A11) 

• PT3, která jsou nejčastěji plánovitě zařazována do výuky: 

 Absolutní četnosti Relativní četnosti řádkové

OSV 31 24,41 

VDO 19 14,96 
VMEGS 16 12,60 
MKV 18 14,17 
EV 22 17,32 
MV 21 16,54 

 1274 100,00 

První místo náleží Osobnostní a sociální výchově, na druhém místě je Environmentální 
výchova a těsně za ní Mediální výchova. 

• PT, která jsou pokládána za nejdůležitější: 

 Absolutní četnosti Relativní četnosti řádkové

OSV 47 26,86 

VDO 29 16,57 
VMEGS 14 8,00 
MKV 29 16,57 
EV 28 16,00 
MV 28 16,00 

 175 100 

Porovnání potvrzuje specifičnost postavení Osobnostní a sociální výchovy, dále je celkem 
vyrovnaná skupina 4 PT (VDO, MKV, EV a MV), na posledním místě zůstává Výchova 
k myšlení v evropských a globálních souvislostech. (Příloha 1, Položka A14) 

• PT, která jsou pokládána za nejobtížnější: 

                                                 
3 Průřezová témata jsou uváděna v pořadí, v jakém jsou řazena v rámcových vzdělávacích programech: 
  Osobnostní a sociální výchova (OSV), Výchova demokratického občana (VDO), Výchova k myšlení      
  v evropských a globálních souvislostech (VMEGS), Multikulturní výchova (MKV), Environmentální výchova   
  (EV), Mediální výchova (MV). 
4 Vzhledem k tomu, že výběr průřezových témat, která jsou nejčastěji zařazována do výuky, nebyl početně 

omezen, celkový součet (127) neodpovídá počtu respondentů (53). Podrobné informace jsou uvedeny v příloze 
(Příloha 1, položka A13). To, že součet se liší od počtu respondentů, platí i pro následující dvě tabulky. 
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 Absolutní četnosti Relativní četnosti řádkové

OSV 16 17,98 

VDO 10 11,23 
VMEGS 28 31,47 
MKV 17 19,10 
EV 4 4,49 
MV 14 15,73 

 89 100 

První místo v obtížnosti zaujímá Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, 
za relativně nejméně obtížnou je považována Environmentální výchova. (Příloha 1, Položka 
A15) 

Část B se zaměřila na jednotlivá PT a potřebu MOV (14 položek) 

• V celkovém pohledu je zjevné, že respondenti nejsou s návazností mezi obsahy jednotlivých 
PT v základní škole a v gymnáziu nijak zvlášť dobře obeznámeni. Dotazovaní učitelé považují 
znalosti o návaznostech obsahu PT mezi základní školou a gymnáziem za potřebné, ale reálně 
je sami nemají v dostačující míře. (Příloha 1, Položka B1) 

• Dotazník potvrdil, že nejčastější forma realizace PT ve výuce je integrace PT do jiného 
vyučovacího předmětu a realizace PT formou projektů. (Příloha 1, Položka B3) Očekávaným 
přínosem systematicky pojatých MOV je metodická podpora pro funkčnější a koncepčnější 
integrace tematických okruhů do vzdělávacího obsahu jednotlivých vyučovacích předmětů, a 
to nejen na základě témat, ale také na základě toho, jaké výstupy od žáků očekáváme. 
Propojení vzdělávacích oborů a PT (na úrovni ŠVP vyučovacích předmětů a PT) proto bude 
možné pojímat nejen ve vazbě učivo vzdělávacího oboru (vyučovacího předmětu) – tematický 
okruh PT, ale i očekávaný výstup vzdělávacího oboru (školní očekávaný výstup vyučovacího 
předmětu) – modelový výstup tematického okruhu. 

• Jedna z položek přímo zjišťovala, v čem učitelé spatřují význam MOV: 
 

 

1 
vytvoření 
koncepce 
výuky  

2 
sledování 
pokroku 
žáka 

3 
hodnocení 
dosažených 
znalostí, 
vědomostí 
a 
dovedností 

4 
hodnocení 
postojů  
a hodnot 

5 
efektivnější 
propojení 
PT se 
vzdělávacím 
obsahem 
ostatních 
předmětů   

6 
podpora 
pro 
přípravu 
učiva 
pro 
žáky 

7 
inspirace 
pro mé 
vlastní 
uvažování 

8 
opora 
pro 
případy, 
kdy mi 
docházejí 
nápady 

Σ 

Absolutní 
četnosti 11 15 6 5 3 6 1 1 48 

Relativní 
četnosti 
řádkové 

22,9 % 31,3 % 12,5 % 10,4 % 6,3 % 12,5 % 2,1 % 2,1 % 100,0 % 

Téměř třetina výběrů odpovědí (31,30 %) poukazuje na úlohu MOV při sledování pokroku 
žáka. Společně s kategorií „vytvoření koncepce výuky“ zahrnují přes polovinu (54,20 %) 
uskutečněných voleb. (Příloha 1, Položka B13) 
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• Položky B4 – B8 pro základní školy a položky B9 – B12 pro gymnázia zjišťovaly konkrétní 
informace k jednotlivým tematickým okruhům PT. (Příloha 1, Položka B4 – B12) Zjištění 
budou dále využita při další tvorbě a ověřování MOV. 

 
 

4. Postup práce na úkolu Modelové očekávané výstupy k tematickým 
okruhům průřezových témat v roce 2009 

 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA, garant Mgr. Jana Kindlmannová  
termín výstup činnost 
16. 10. 1. pracovní verze MOV 

pro ZV a G  
22. 10. – 30. 11.  Připomínkování 1. pracovní verze MOV, 

zveřejnění připomínek na intranetu  
14. 12. Podpůrné materiály  

od učitelů k výuce EV, 
zveřejněno na intranetu  

 

1. 12. – 14. 12.  Zapracování připomínek týmem autorů 
MOV 

15. 12. 2. pracovní verze MOV 
ZV a G  

Shrnutí V průběhu práce se ukázalo, že je třeba návrh MOV zasadit do širšího 
kontextu úvah o směřování environmentálního vzdělávání. Z tohoto 
důvodu překračují návrhy MOV tradiční pojetí EV v RVP a vychází 
ze současných trendů environmentálního vzdělávání včetně zahraničních 
koncepcí. Zpracovány byly nejen návrhy MOV, ale i další kapitoly: Cíle 
a pojetí EV, Hodnocení a evaluace EV, Odraz klíčových témat 
ve stávajících tematických okruzích EV, Modelové očekávané výstupy, 
Klíčová témata EV, Propojující témata EV, Příklad aplikace klíčových 
a propojujících témat na konkrétním učebním obsahu, Závěr a doporučení, 
Použitá literatura. 

Ukázka MOV 
Základní 
vzdělávání 
  

Klíčové téma Senzitivita (vazba na tematický okruh RVP ZV Vztah 
člověka k prostředí) 
MOV 1. stupeň:  

• různými způsoby (např. slovně, graficky) reflektuje svůj prožitek 
smyslového (zrakového, sluchového, hmatového, čichového  
i chuťového) kontaktu s přírodou 

• vyhledá a zvolenou formou interpretuje příběhy a legendy o přírodě 
a krajině ze svého regionu 

Klíčové téma Ekologické principy (vazba na tematický okruh RVP ZV 
Ekosystémy) 
MOV 2. stupeň: 

• na konkrétních příkladech vysvětlí vzájemnou provázanost živých 
organismů na Zemi a zhodnotí důsledky jejího narušení 

• rozliší základní biotopy a typy využití území ČR (zahrada, pole, 
louka, les, rybník, hory, jeskyně, lidské sídlo) a přiřadí k nim 
modelové organismy, které se v nich vyskytují 

Ukázka MOV 
Gymnázium 

Klíčové téma Akční strategie (vazba na tematický okruh RVP G Životní 
prostředí regionu a České republiky) 
MOV: 

• zmapuje stav životního prostředí v okolí a identifikuje problém, 
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který může vlastními silami/ve skupině řešit, naplánuje činnosti, 
které povedou k řešení, a vyhodnotí míru úspěšnosti řešení 

• zdokumentuje konkrétní příklad, ve kterém se občané aktivně 
zasadili o řešení environmentálního problému 

 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA, garant PaedDr. Markéta Pastorová 
termín výstup činnost 
30. 9.  1. pracovní verze MOV 

pro ZV a G 
 

4. 11. – 17. 11.   Připomínkování 1. pracovní verze MOV, 
zveřejnění připomínek na intranetu 

30. 11.  Podpůrné materiály  
od učitelů k výuce MV, 
zveřejněno na intranetu  

 

17. 11. – 2. 12.  Zapracování připomínek týmem autorů 
MOV 

2. 12. 2. pracovní verze MOV 
ZV a G 

 

Shrnutí Návrhy MOV vychází přímo z koncepce mediální výchovy pro základní 
a gymnaziální vzdělávání. Nově byl koncipován okruh Mediální 
propedeutika pro výuku MV na 1. stupni ZŠ. MOV pro všechny tematické 
okruhu jsou koncipovány tak, aby propojovaly receptivní a produktivní 
činnosti. 

Ukázka MOV 
Základní 
vzdělávání 

Mediální propedeutika (nově ustanovený tematický okruh) 
MOV 1. stupeň: 

• odpovídá na otázky zaměřené na obsah čteného, slyšeného nebo 
sledovaného jednoduchého zpravodajského či reklamního sdělení 

• dovede sdělit, která média a jakým způsobem provázejí jeho den 
(„moje každodenní mediální biografie“) 

Kritické čtení a vnímání mediálního sdělení (tematický okruh  
v RVP ZV) 
MOV 2. stupeň: 

• na konkrétních příkladech rozlišuje základní funkce mediálních 
sdělení: informovat, vzdělávat, získávat, bavit 

• na konkrétních příkladech uvede rizika spojená s uveřejňováním 
informací a fotografií o sobě a svých blízkých na různých 
komunikačních sítích 

Ukázka MOV 
Gymnázium 

Mediální produkty a jejich významy (tematický okruh v RVP G) 
MOV: 

• rozpozná zkratkovitost, zjednodušování a selektivní přístup 
k mediálním reprezentacím, uvědomuje si problém stereotypizace 
(např. ve vztahu k národnostním a etnickým menšinám) 

• rozlišuje mediální sdělení podle funkce (informativní, vzdělávací, 
reklamní, zábavní) a žánru (novinářské, dramatické apod.) a dokáže 
identifikovat výrazové prostředky typické pro jednotlivé funkce  
a žánry 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA, garant Mgr. Simona Šedá 
termín výstup činnost 
18. 10. 1. pracovní verze MOV 

OSV pro ZV a G  

26. 10. – 10. 12.  
Připomínkování 1. verze MOV OSV ZV 
a G členy týmu expertů a zapracování 
připomínek 

10. 12. 2. pracovní verze MOV 
OSV G   

14. – 17. 12.  Připomínky k návrhu  
2. pracovní verze MOV OSV G  

17. 12. 
 

3. pracovní verze MOV 
OSV G  

Shrnutí Návrhy MOV vychází přímo z koncepce osobnostní a sociální výchovy 
pro základní a gymnaziální vzdělávání. Při tvorbě MOV pro základní 
vzdělávání byla zvažována otázka, zda by se výhledově v RVP ZV neměla 
posílit část týkající se Morálního rozvoje tak, aby tematické okruhy této 
části byly proporčně adekvátní k části Osobnostní rozvoj a Sociální rozvoj. 
MOV OSV jak pro základní, tak pro gymnaziální vzdělávání byly 
v pracovních verzích definovány velmi podrobně, což vyplývá ze způsobu 
zpracování OSV v RVP ZV a RVP G.  

Ukázka MOV 
Základní 
vzdělávání 

Sebepoznání a sebepojetí (tematický okruh v RVP ZV) 
MOV 1. stupeň: 

• rozpozná vliv svých emocí, svého myšlení, postojů a motivů  
na způsoby svého chování 

• vyjádří (popíše) vztah k sobě samému, vyjádří (popíše) vztah 
k druhým 

Seberegulace a sebeorganizace (tematický okruh v RVP ZV) 
MOV 2. stupeň: 

• používá pro sebe funkční vnitřní motivace a využívá pro sebe 
funkční vnější motivace (zejm. ve vztahu k učení, práci  
a spolupráci, pomoci druhým, dodržování pravidel a zákonů atd.) 

• snaží se překonávat strach nebo stud při vyjadřování svého názoru, 
při pomoci druhým lidem, při zapojení se do řešení veřejných 
problémů 

Ukázka MOV 
Gymnázium 

Sociální komunikace (tematický okruh v RVP G) 
MOV: 

• při komunikaci s lidmi hovořícími částečně nebo zcela odlišným 
jazykem respektuje svým chováním tuto skutečnost 

• vnímá a svým chováním respektuje specifika komunikace s lidmi 
se smyslovým, mentálním či tělesným postižením 
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MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA, garant Mgr. Radka Topinková 
termín výstup činnost 
22. 9.  Setkání odborníků s názvem „Cíle 

multikulturní výchovy“ pořádané 
společností Člověk v tísni ve spolupráci 
s VÚP.  

15. 10. 1. pracovní verze MOV 
pro ZV a G 

 

27. 10.   
 

Pracovní setkání s koordinátorkou týmu 
expertů, stanovení obsahu studie ohledně 
dalšího postupu práce na úkolu a spolupráce 
s učiteli 

15. 11. Návrh strategie rozvoje 
MKV 

Návrh strategie rozvoje MKV je založen 
na transkulturním konceptu; návrhy výstupů 
jsou zde zpracovány pouze rámcově a jsou 
východiskem pro následné formulování 
MOV 

Shrnutí Od doby, kdy se jako PT stala povinnou součástí vzdělávání, prošla 
Multikulturní výchova dynamickým vývojem. Tento vývoj souvisí jak 
s proměnami ve složení společnosti, tak se změnami, které jsou popsány 
v teoriích multikulturalismu a ve společenských vědách. Nejvýraznější 
posun, který MKV v současné době zaznamenává, je posun od důrazu 
na skupinovou identifikaci (kulturně standardní přístup) směrem k důrazu 
na osobnostní přístup (transkulturní přístup). 
V rámci tohoto PT byl nejprve zpracován samostatný materiál – Návrh 
strategie rozvoje MKV, který poskytne východisko pro formulování MOV 
v roce 2010. Vzhledem k potřebám praxe je důležité, aby MOV jednak 
navazovaly na stávající tematické okruhy MKV v RVP ZV a RVP G, 
jednak předjímaly její budoucí směřování k transkulturnímu přístupu. 
Koncept tzv. transkulturního přístupu odstupuje od skupinové identifikace 
a v jeho středu stojí zkušenosti jednotlivce, které se projevují 
při vzájemném setkání s druhým jako kulturní rozdíl. Právě kontakt 
s druhými lidmi, podstatný pro uvědomování si vlastní identity, je 
charakteristickým znakem tohoto přístupu. 
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VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA, garant Mgr. Aleš Franc 
termín výstup činnost 
30. 9. 1. pracovní verze MOV 

pro ZV Zpracování a předání 1. verze MOV pro ZV 
21. 10. – 20. 11.  Připomínkování 1. pracovní verze MOV, 

zveřejnění připomínek na intranetu 
30. 11. Podpůrné materiály 

od učitelů k výuce VDO 
zveřejněné na intranetu  

 

12. 11. – 27. 11.  Zapracování připomínek týmem autorů 
MOV 

30. 11. 2. pracovní verze MOV 
ZV  Zpracování a předání 2. verze MOV pro ZV 

Shrnutí Návrhy MOV vychází přímo z koncepce výchovy demokratického občana 
v základním vzdělávání. Při formulacích MOV byl kladen důraz  
na vyváženost jejich přínosu pro žáka v oblasti postojů a hodnot i v oblasti 
vědomostí, dovedností a schopností. Návrhy MOV jsou formulovány tak, 
aby nenahrazovaly očekávané výstupy vzdělávacího oboru Výchova 
k občanství, ale aby byl zdůrazněn průřezový charakter tohoto tématu. 
V letošním roce budou MOV dopracovány a rozčleněny na úrovně pro 1. 
a 2. stupeň.  

Ukázka MOV 
Základní 
vzdělávání 

Občanská společnost a škola (tematický okruh v RVP ZV) 
MOV: 

• objasní podstatu demokratických vztahů ve škole 
• kriticky zhodnotí vlastní podíl na životě školy i místní komunity 

Občan, občanská společnost a stát (tematický okruh v RVP ZV) 
MOV: 

• definuje pojem občan, občanská společnost, stát 
• shrne principy a hodnoty demokratického politického systému 
• kriticky posoudí možnosti participace občanů na životě společnosti 
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VMEGS, garant Mgr. Aleš Franc 
termín výstup činnost 
22. 10. 1. pracovní verze MOV 

pro ZV a G 
Zpracování a předání 1. verze MOV pro ZV 
a G 

23. 10. – 11. 12.  Připomínkování 1. pracovní verze MOV, 
zveřejnění připomínek na intranetu 

30. 11. Podpůrné materiály  
od učitelů k výuce 
VMEGS zveřejněné  
na intranetu  

 

20. 11. – 11. 12.  Zapracování připomínek týmem autorů 
MOV 

15. 12. 2. pracovní verze MOV 
ZV a G  

Shrnutí Návrhy MOV vychází z pojetí průřezového tématu pro základní 
a gymnaziální vzdělávání. Při formulování pracovní verze MOV byly 
využity zkušenosti zemí (např. Velká Británie, Finsko), ve kterých má 
vzdělávání v globálním kontextu dlouholetou tradici a je na vysoké úrovni. 
V této souvislosti je zdůrazněn více globální rozměr vzdělávání na rozdíl 
od jeho evropské dimenze, které je věnován dostatečný prostor v rámci 
vzdělávací oblasti Člověk a společnost. V letošním roce budou MOV dále 
dopracovány a rozčleněny na úrovně pro 1. a 2. stupeň.  

Ukázka MOV 
Základní 
vzdělávání 

Svět nás zajímá (modifikovaný tematický okruh v RVP ZV) 
MOV: 

• rozpozná základní historické milníky Evropy a světa, které 
ovlivnily vývoj ve světě a přispěly k větší propojenosti současného 
světa 

Objevujeme svět (modifikovaný tematický okruh v RVP ZV) 
MOV: 

• vyhledá ve svém okolí problém, který má globální přesah, 
analyzuje jeho příčiny a odvodí důsledky 

Žijeme ve společném světě (modifikovaný tematický okruh RVP ZV)  
MOV: 

• vyjadřuje solidaritu s lidmi žijícími v obtížných podmínkách a je 
ochoten přispět ke zlepšení jejich situace 

Ukázka MOV 
Gymnázium 

Globalizační a rozvojové procesy (tematický okruh v RVP G) 
MOV: 

• na konkrétních příkladech ilustruje vzájemnou propojenost  
a závislost v globalizovaném světě 

Globální problémy, jejich příčiny a důsledky (tematický okruh  
v RVP G)  
MOV: 

• identifikuje problémy v místním prostředí a dá je do souvislosti 
s problémy globálními 

Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce (tematický 
okruh v RVP G)  
MOV: 

• je solidární s lidmi žijícími v obtížných podmínkách nebo 
v oblastech postižených přírodní katastrofou či konfliktem  
a v rámci svých možností přispívá ke zlepšení jejich situace 
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Závěr: 

Pracovní verze Modelových očekávaných výstupů, které byly v rámci úkolu v roce 2009 zpracovány 
ke všem tematickým okruhům průřezových témat a jejichž ukázky jsou zde uvedeny, jsou k dispozici 
v oddělení koncepce všeobecného vzdělávání VÚP a na intranetu VÚP. 

V letošním roce se budou pracovní verze Modelových očekávaných výstupů ověřovat ve výuce  
v základních školách a gymnáziích a na základě poznatků od učitelů (v současné době se jedná o tým 
60 spolupracujících pedagogů) se budou dále dopracovávat. Rovněž vznikne podpůrný metodický 
materiál s ukázkami výukových situací, ve kterých se MOV realizovaly. Cílem výsledného 
metodického materiálu, který bude předkládán GP v roce 2011 pro informaci, je podpora efektivní 
výuky průřezových témat. 

 



12 

Příloha 1 – Průřezová témata v kurikulárním kontextu – výstupy 
z dotazníkového šetření 

1. Popis vzorku v pilotním šetření  
 
Pilotního šetření se účastnilo 53 učitelů, záměrem bylo zajistit dobrou spolupráci při zpracování 
připomínek k pilotní verzi dotazníku. Z celkového počtu učitelů v době vyplňování dotazníku uvedlo 
35 učitelů, že vyučuje na prvním stupni základní školy, 30 na druhém stupni základní školy, 36 na 
osmiletém nebo šestiletém gymnáziu a 39 na čtyřletém gymnáziu. Vzhledem k tomu, že někteří 
vyučující nepůsobí pouze v jediné z uvedených vzdělávacích institucí (někteří učí současně např. na 
čtyřletém a osmiletém gymnáziu nebo na druhém a prvním stupni základní školy), součet se zde 
nerovná počtu respondentů. 
 
Pro druhou část dotazníků byly důležitá specializace respondentů na jednotlivá průřezová témata. 
V tomto směru bylo 8 (15,09 %) respondentů specializováno na Osobnostní a sociální výchovu 
(OSV), 7 (13,21 %) na Výchovu demokratického občana (VDO), 8 (15,09 %) na Výchovu k myšlení 
v evropských a globálních souvislostech (VMEGS), 8 (15,09 %) na Multikulturní výchovu (MKV), 
11 (20,76 %) na Environmentální výchovu (EV) a 11 (20,76 %) na Mediální výchovu (MV). Počty 
respondentů v jednotlivých specializacích jsou nicméně v pilotní fázi výzkumu nízké, takže nedovolují 
statisticky podložená zobecnění.  

2. Popisné statistiky a interpretace pro část A 

2.1. Část A – charakteristika a interpretace k jednotlivým položkám 
 
Část A je zaměřena na obecné otázky, které mají přinést informace o tom, jak učitelé pojímají 
postavení průřezových témat  v širším kurikulárním kontextu všeobecného vzdělávání a jak pohlížejí 
na uplatňování průřezových témat ve výuce. Předpokládá se, že respondenti vycházejí z osobní 
zkušenosti s prací s průřezovými tématy ve vlastní výuce, ale zároveň promítají do svých odpovědí 
zobecňující mínění nebo postoj. 
 
Položky A1 až A11 mají jednotný charakter i strukturu (položka A11 je informačně doplněna odlišně 
strukturovanými položkami A12, A13;). Jedná se o uzavřené škálové položky Likertova typu 
(vyznačení míry souhlasu s tvrzením) se sedmistupňovou škálou. Počet odpovědí byl omezen na výběr 
jediného ze sedmi stupňů. 
 
Střední stupeň škály byl vyhrazen pro vyjádření neutrálního, neurčitého nebo neujasněného postoje 
(„nemám zřetelný názor“). V této fázi přípravy dotazníku nás zajímalo, které položky budou zřetelněji 
polarizované, resp. budou diferencovat respondenty do postojově vyhraněných skupin, a které oproti 
tomu budou vykazovat tendenci k zaujetí neutrálního postoje. 
 
Ukázku obsahového a grafického řešení škály pro položky A1 až A11 uvádíme v Tab. 1.  

 
7 6 5 4 3 2 1 
ANO 
naprosto 
souhlasím 
   

převážně 
souhlasím  

do jisté míry 
souhlasím   

?  
nemám 
zřetelný 
názor   

do jisté míry 
nesouhlasím 

převážně 
nesouhlasím 

NE 
silně 
nesouhlasím 
 

Tab. 1 Ukázka obsahového a grafického řešení škály pro dotazníkové položky A1 až A11. 
 

Položky A12, A13, A14, A15 jsou oproti položkám A1 – A11 odlišně konstruované jako polytomické 
(jedná se o výběr z více než dvou možností) položky s výběrovou odpovědí. Položka A12 upřesňuje 
předchozí položku A11 o frekvenční údaj a je omezena na jednu volbu. Položky A13 – A15 jsou 
zaměřeny na porovnání průřezových témat z hlediska frekvence uplatnění ve výuce, důležitosti 
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a obtížnosti. Počet odpovědí v A13 – A15 nebyl omezen (respondenti zpravidla volili 1 – 3 
z nabízených šesti možností). 
 
Položka A16 je jediná nestrukturovaná položka v části A, doplňuje položku A15. Její vyhodnocení je 
založeno na obsahové analýze předem nestrukturovaných údajů a nebylo podložené statisticky. 
Pracujeme především se souhrnnými výsledky za celou skupinu dotazovaných učitelů v počtu 53. 
Rozdíly mezi specialisty na jednotlivá průřezová témata lze posuzovat pouze velmi orientačně 
s ohledem na malý počet zástupců jednotlivých skupin. Přesto se o nich zmiňujeme, pokud se z těchto 
dílčích skupin vyděluje některá, která vykazuje zřetelnější odlišnost vůči zbývajícím.  
 
Položka A1 Práci s průřezovými tématy ve výuce pokládám za důležitou. 
 
Položka A1 zjišťovala celkový postoj respondentů k závažnosti průřezových témat jako specifické 
kategorie.  
 
Odpovědělo 53 respondentů. Rozložení absolutních a relativních četností ukazuje Tab. 2 (stupně 1 a 2 
jsou vynechány, protože je nevybral nikdo z respondentů).  
 
 3 4 5 6 7 Σ Průměr  6.19

Absolutní četnosti 1 1 10 16 25 53 Medián 6.00

Relativní četnosti řádkové 1,9 % 1,9 % 18,9 % 30,2 % 47,2 % 100,0 % Směrodatná  
odchylka 

.942

Tab. 2 Rozložení odpovědí v položce A1 (Práci s průřezovými tématy ve výuce pokládám za 
důležitou).   
 
Z tabulky je zřejmé, že téměř všichni respondenti (96,30 %) vyjádřili různou míru souhlasu 
s tvrzením, že práce s průřezovými tématy ve výuce pokládají za důležitou. Dokonce téměř 80 % 
výběrů vyjadřuje naprostý nebo převážný souhlas. Mírný nesouhlas nebo nezřetelný názor zaujali jen 
dva respondenti (3,80 %). 
 
Uvedený poznatek je potvrzován průměrem (6,19) a mediánem (6,00), které shodně odpovídají stupni 
„převážně souhlasím“. Směrodatná odchylka (0,942) s ohledem na uvedený průměr také vypovídá 
o soustředění odpovědí do kladné poloviny škály. 
 
Rozdíly mezi specialisty na jednotlivá průřezová témata jsou velmi malé, bereme-li v úvahu to, co je 
v dané otázce podstatné – proporce mezi příklonem k souhlasu oproti nesouhlasu anebo neurčitému 
postoji. O něco málo zřetelněji se odchyluje pouze skupina Environmentální výchovy, z níž 
2 respondenti (necelá pětina této skupiny) jako jediní z celého vzorku zvolili mírný nesouhlas nebo 
neurčitý postoj. 
 
Zjištěný výsledek ukazuje na vstřícnost respondentů k práci s průřezovými tématy.  
 
Položka A2 Charakteristiky průřezových témat v textu RVP jsou pro mne srozumitelné. 
 
Položka A2 dávala respondentům možnost vyjádřit se k míře srozumitelnosti charakteristik 
průřezových témat v RVP.  
 
Odpovědělo 53 respondentů. Rozložení absolutních a relativních četností ukazuje Tab. 3 (stupně 1 a 4 
jsou vynechány, protože je nevybral nikdo z respondentů).  
 
 2 3 5 6 7 Σ Průměr  5.98

Absolutní četnosti 2 1 6 28 16 53 Medián 6.00
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Relativní četnosti řádkové 3,8 % 1,9 % 11,3 % 52,8 % 30,2 % 100,0 % Směrodatná  
odchylka 

1.101

Tab. 3 Rozložení odpovědí v položce A2 (Charakteristiky průřezových témat v textu RVP jsou 
pro mne srozumitelné). 
 
Rozložení četností ve dvou stupních nejvyššího souhlasu (6 a 7) je velmi blízké jako v otázce A1. 
Zatímco v otázce A1 jsou dva nejvyšší  stupně souhlasu (5 a 7) obsazeny ze 77,40 %, v otázce A2 byly 
stejné dva stupně vybrány 83,00 % respondentů. O něco málo oproti otázce A1 přibylo nesouhlasu – 
1,9 % v A1 proti 5,7 % v A2, což vzhledem k malému počtu dotazovaných je rozdíl dvou osob. 
 
Také průměr (5,98) a medián (6,00) jsou blízké výsledkům z předcházející otázky a jsou na stupni 
„převážně souhlasím“. Směrodatná odchylka 1.101 je jen o málo vyšší než v předcházející otázce 
a s uvážením údaje o průměru potvrzuje soustředění odpovědí do kladné poloviny škály. 
 
Rozdíly mezi specializacemi jsou i zde minimální. Signál o snížené srozumitelnosti přišel pouze 
od dvou zástupů Multikulturní výchovy (25 % v rámci této skupiny) a jednoho z Environmentální 
výchovy (9,1 % skupiny).  
 
V celkovém pohledu na tuto otázku lze opět konstatovat zřetelně pozitivní přístup – charakteristiky 
průřezových témat respondenti pokládají za srozumitelné. 

 
Položka A3 Daří se mi propojovat průřezová témata s výukou specializovaných předmětů. 
 
Položka A3 se ptala na úspěšnost respondentů při integraci průřezových témat s obsahy jednotlivých 
specializovaných předmětů, resp. oborů. 
 
Odpovědělo 53 respondentů. Rozložení absolutních a relativních četností ukazuje Tab. 4 (stupně 1 a 2 
jsou vynechány, protože je nevybral nikdo z respondentů).  
 
 3 4 5 6 7 Σ Průměr  5.43

Absolutní četnosti 3 2 22 21 5 53 Medián 5.00

Relativní četnosti řádkové 5,7 % 3,8 % 41,5 % 39,6 % 9,4 % 100,0 % Směrodatná  
odchylka 

.930

Tab. 4 Rozložení odpovědí v položce A3 (Daří se mi propojovat průřezová témata s výukou 
specializovaných předmětů).   
 
Tato položka, na rozdíl od předcházejících dvou, je první z řady otázek zaměřených nikoli na postoj 
respondenta k průřezovým tématům, ale na míru jeho úspěšnosti v dané oblasti. Na první pohled je 
znát, že míra kladného hodnocení je zde o něco nižší. 
Rozložení četností se zde ze dvou stupňů nejvyššího souhlasu posunulo níže, do stupňů 5 a 6. Tyto 
dva stupně jsou obsazeny z 81,10 %. Také nesouhlasných odpovědí je více – 5,70 %, opět však je 
třeba brát v úvahu, že v absolutním počtu jde pouze o tři respondenty.  
 
Též průměr (5,43) a medián (5,00) jsou nižší, odpovídají stupni „do jisté míry souhlasím“. Směrodatná 
odchylka (0,930) vztažená k vypočtenému průměru znovu potvrzuje soustředění odpovědí do kladné 
poloviny škály.   
 
Mezi specializacemi se mírně vydělila Multikulturní výchova, která má dva respondenty s výběrem 
nesouhlasného stupně 3, tj. „do jisté míry nesouhlasím“. Jeden respondent volil tento stupeň ještě 
i v Mediální výchově.  
V celkovém pohledu na tuto položku opět shledáváme převažující souhlasný postoj, přestože nižší než 
v předcházejících dvou. Naznačuje to, že učitelé jsou střízlivější při hodnocení svých vlastních 
reálných úspěchů s průřezovými tématy oproti hodnocení průřezových témat jako kurikulární oblasti. 
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Pro samotnou ideu průřezových témat a zřejmě i pro jejich reálné pojetí v RVP to lze chápat jako 
dobrou vizitku od tohoto vzorku respondentů. 
 
Položka A4 Na uplatnění průřezových témat ve výuce specializovaného oboru dokážu najít 
dostatek času. 
 
Položka A4 zjišťovala úspěšnost respondentů při zacházení s časem potřebným na zavádění 
průřezových témat do praxe výuky. Tato položka přináší důležitou informaci zejména pro případy, kdy 
se mají obsahy průřezových témat stávat součástí práce ve specializovaných předmětech (oborech). 
Kdyby učitelé nedokázali nacházet pro jejich uplatnění dostatek času, znamenalo by to praktické 
vymizení „průřezovosti“ obsahů příslušných k jednotlivým PT. 
 
Odpovědělo 53 respondentů. Rozložení absolutních a relativních četností ukazuje Tab. 5. Tentokrát 
jsou obsazeny všechny stupně škály.  
 
 1 2 3 4 5 6 7 Σ Průměr  4,58

Absolutní četnosti 1 3 13 1 19 14 2 53 Medián 5.00

Relativní četnosti 
řádkové 

1,9 
% 

5,7 
% 

24,5 
%

1,9 
%

35,8 
%

26,4 
%

3,8 
%

100,0 
% 

Směrodatná 
odchylka 

1.447

Tab. 5 Rozložení odpovědí v položce A4 (Na uplatnění průřezových témat ve výuce 
specializovaného oboru dokážu najít dostatek času).   
 
Četnosti výběrů se tentokrát rozložily po celém rozsahu škály. Přestože jejich většina opět zaujímá její 
kladnou polovinu, relativně nezanedbatelné množství odpovědí je i v záporných stupních.  
 
V kladné části škály je soustředěno 66,00 % výběrů. Rozložení četností má vrchol s 35,80 % výběrů 
ve stupni 5 – nejslabší souhlas: do jisté míry souhlasím. Vzápětí za ním lze rozpoznat dva nižší 
vrcholy ve stupních 6 a 3. Stupeň 6 s 26,40 % voleb reprezentuje silnější souhlas: převážně souhlasím. 
Proti němu stojí stupeň 3 s 24,50 % výběrů reprezentující nejslabší nesouhlas: do jisté míry 
nesouhlasím. V záporné části škály je soustředěno 32,10 % voleb, což je nejvíce negativních odpovědí 
ze všech otázek v této první části dotazníku.  
 
Silně obsazen je též střed škály (stupně 4, 5, 3, tj. nezřetelný názor, slabý souhlas nebo nesouhlas), 
v němž se soustředilo 62,20 % výběrů. Není to zřejmě proto, že by si dost respondenti nebyli dost jistí, 
případně že by otázce nerozuměli, protože neutrální kategorie 4 je zaplněna jen z 1,90 %. Zřejmě však 
nalézání dostatku času pro výuku průřezových témat není téma, které by vyhraňovalo postoje – 
nevyvolává ani přílišné starosti, ani velké nadšení z jednoznačných úspěchů. 
 
Průměr je nejnižší ze všech položek v první části dotazníku a potvrzuje soustředění výběrů 
do centrální části škály: 4,58. Medián je mu velmi blízký, stejně jako modus – 5,00, které tím 
vypovídají o samostatném interpretačním významu této kategorie. Variance je tentokrát relativně 
vysoká (1,447), druhá nejvyšší v části A. Vypovídá jednak o rozložení četností po celém rozsahu 
škály, jednak o zmíněných dvou vrcholech ve stupních 3 a 6, které jsou symetricky rozkročené kolem 
mediánového stupně 5 a dokreslují specifickou povahu rozložení odpovědí v této otázce. 
 
Mezi specializacemi se opět vydělila Multikulturní výchova, tentokrát ještě výrazněji než v A3, která 
má tři respondenty s výběrem nesouhlasného stupně 3, tj. „do jisté míry nesouhlasím“ a po jednom 
s volbou stupňů 2 (převážně nesouhlasím) a 1 (silně nesouhlasím). Ve specializaci Výchova 
demokratického občana jsou čtyři respondenti soustředěni v položce 3. 
 
V souhrnu se tato položka ukazuje jako nenápadněji negativní v celé části A. Mohli bychom jí 
rozumět jako výpovědi o relativně nejbolavějším místu práce učitelů s průřezovými tématy, 
zachyceném tímto dotazníkem. Je to docela dobře pochopitelné: jestliže mají průřezová témata mít 
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skutečně „průřezovou“ funkci a vstupovat do jiných oblastí – oborů, předmětů, aby je dokreslovala, 
dotvářela, nutně tím musejí ubírat čas pro práci s původními obsahy těchto oblastí. Výsledky 
v položce A4 tedy vypovídají o tom, že právě tento rozpor učitele trápí. Dalo by se uvažovat o tom, že 
naznačované starosti s nedostatkem času pro průřezová témata poukazují k učiteli pociťované 
konkurenci mezi specializovanými obory a průřezovými tématy, jak ostatně napovídají výsledky 
v položkách A7, A8. 
 
Položka A5 S uplatňováním průřezových témat ve své výuce nemám žádný problém. 
 
Položka A5 se ptala na celkovou úspěšnost respondentů při zacházení s  průřezovými tématy ve výuce. 
Tato obecná autoevaluační položka zastřešuje ostatní, zaměřené na dílčí úspěšnost, zejména A9, A10, 
A11, ale i A4. Může být pojímána jako operacionální protějšek položky A1 (Práci s průřezovými 
tématy ve výuce pokládám za důležitou), protože dokresluje celkovou hodnotící reflexi učitelů: pokud 
v obou těchto položkách volili vysoce kladné odpovědi, mělo by platit, že průřezová témata kladně 
oceňují a daří se jim s nimi zacházet. 
 
Odpovědělo 53 respondentů. Rozložení absolutních a relativních četností ukazuje Tab. 6. Kromě 
stupně 1 jsou zde obsazeny všechny stupně škály. 

 
 2 3 4 5 6 7 Σ Průměr  5.06

Absolutní četnosti 5 3 5 17 17 6 53 Medián 5.00

Relativní četnosti 
řádkové 

9,4 
% 

5,7 
%

9,4 
%

32,1 
%

32,1 
%

11,3 
%

100,0 
% 

Směrodatná 
odchylka 

1.406

Tab. 6 Rozložení odpovědí v položce A5 (S uplatňováním průřezových témat ve své výuce nemám 
žádný problém). 
 
Rozložení absolutních četností ukazuje převahu souhlasu (kladný pól), protože souhrn stupňů 5, 6, 7 
představuje 75,50 % všech výběrů. Rozložení má dva shodně obsazené vrcholy s 32,10 % výběrů: 
stupeň 5 (do jisté míry souhlasím) a 6 (převážně souhlasím).  
  
Na záporné straně škály je 15,70 % výběrů, přičemž se jedná o stupně 2 a 3, zatímco stupeň 1 není 
obsazen.  Podobně jako u většiny ostatních položek v části A, průměr i medián (mediánová kategorie) 
jsou téměř shodné a spadají do stupně 5 – nejslabší souhlas. Směrodatná odchylka (1,406) patří v části 
A mezi ty relativně vyšší. Vypovídá tedy o poměrně větší variabilitě v této otázce.  
 
Rozdíly mezi specializacemi jsou tentokrát mizivé – s výjimkou Osobnostní a sociální výchovy má 
každá ze specializací jednu nebo dvě volby v záporné části škály, přičemž dvě volby jsou soustředěny 
do jedné kategorie u Výchovy demokratického občana a Multikulturní výchovy.   
 
V souhrnném pohledu na tuto položku lze jen opakovat slova o celkově pozitivním přístupu 
respondentů k průřezovým tématům a o jejich vyjádřeném přesvědčení, že si s nimi docela umějí 
poradit. Souhlas sice není zvlášť silný, ale je dost výrazně soustředěný do obou nižších stupňů kladné 
části škály.  
 
Položka A6 Dokážu rozpoznávat přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka. 
 
Položka A6 není pro zodpovědný souhlas pro respondenty ani jednoduchá ani jednoznačná, protože 
vyžaduje po učiteli, aby zvažoval přínosnost průřezových témat pro rozvíjení osobnosti žáků. Nepřímo 
souvisí s položkami A8 i A7, které se týkají konkrétněji formulovaných aspektů toho, co mohou 
průřezová témata žákům přinášet.  
 
Odpovědělo 53 respondentů. Rozložení absolutních a relativních četností ukazuje Tab. 7. Ve škále 
výběrů nejsou obsazeny stupně 1 a 2, které jsou v tabulce vynechány.  
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 3 4 5 6 7 Σ Průměr  5.70

Absolutní četnosti 3 4 12 21 13 53 Medián 6.00

Relativní četnosti řádkové 5,7 % 7,5 % 22,6 % 39,6 % 24,5 % 100,0 % Směrodatná  
odchylka 

1.102

Tab. 7 Rozložení odpovědí v položce A6 (Dokážu rozpoznávat přínos průřezového tématu 
k rozvoji osobnosti žáka). 
 
Absolutní četnosti se i zde soustřeďují do kladné části škály, přičemž krajní záporné stupně 1 a 2 
nebyly respondenty vybrány vůbec.  Nejvíce výběrů, 39,60 %, se soustředilo do kategorie 6 (převážně 
souhlasím). Druhý nejobsazenější je nejvyšší kladný stupeň 7 – naprosto souhlasím. Tyto dvě krajní 
pozitivní kategorie dohromady shrnují 64,10 % všech voleb v této položce. Ještě i poslední pozitivní 
kategorie, stupeň 5 – nejslabší souhlas, je s 22,60 % třetí nejvýše obsazená. V součtu to tedy 
znamenám, že do pozitivní části škály se soustředilo plných 86,70 % výběrů.  
 
Na záporné straně škály je pouze 5,70 % výběrů, a to jen ve stupni 3 – do jisté míry nesouhlasím.  
 
Příklonu k vyšším stupňům souhlasu odpovídá i průměr 5,70 a mediánová kategorie 6. Střední poloha 
se tedy oproti předcházejícím „autoevaluačním“ položkám A3, A4, A5 posunula o jeden stupeň výš ke 
kategorii „převážně souhlasím“. Směrodatná odchylka (1,102) vzhledem k vypočtenému průměru 
potvrzuje soustředění většiny hodnot do kladné části škály 5, 6, 7.  
 
Při celkovém náhledu na tuto otázku je poměrně nápadný optimismus učitelů vůči jejich možnostem 
rozpoznávat přínos výuky – v tomto případě průřezových témat – pro jejich žáky. Jak bylo 
předznamenáno, otázku pokládáme za obtížnou, očekávali bychom tedy spíše více zdrželivosti.  Je 
ovšem zapotřebí brát v úvahu, že odhadovat přínos výchovy k rozvoji osobnosti žáka je požadavek, 
který spadá mezi příznačné kompetence učitelské profese. Dá se tedy předpokládat, že učitelé budou 
tuto stránku své práce jednak co nejvíce rozvíjet, jednak by si právě v ní asi těžko přiznávali nějakou 
větší slabinu. 
 
Položka A7 Průřezová témata poskytují mým žákům lepší příležitost ke komunikaci a vzájemné 
spolupráci než výuka ve specializovaném oboru. 
 
Položka A7, analogicky jako následující A8, požaduje od respondentů vyjádření jejich postoje 
k přínosům průřezových témat v porovnání se specializovanými obory. Otázky jsou zaměřeny na ty 
aspekty průřezových témat, u kterých se dá specifická edukační kvalita očekávat, nicméně nemusí být 
nutně lepší v porovnání s výukou v oborech. Záleží tedy na mínění respondentů, do jaké míry zde 
budou vnímat rozdíly  
 
Odpovědělo 53 respondentů. Rozložení absolutních a relativních četností ukazuje Tab. 8. Jsou 
obsazeny všechny stupně škály.  

 
 1 2 3 4 5 6 7 Σ Průměr  4.89

Absolutní četnosti 2 3 6 7 14 12 9 53 Medián 5.00

Relativní četnosti 
řádkové 

3,8 
% 

5,7 
% 

11,3 
%

13,2 
%

26,4 
%

22,6 
%

17,0 
%

100,0 
% 

Směrodatná
odchylka 

1.625

Tab. 8 Rozložení odpovědí v položce A7 (Průřezová témata poskytují mým žákům lepší příležitost 
ke komunikaci a vzájemné spolupráci než výuka ve specializovaném oboru). 
 
V rozložení absolutních a relativních četností tato položka nijak výrazně nevybočuje z celkového 
trendu tohoto pilotního šetření – většina voleb je soustředěna do pozitivní části škály. Nejvíce 
obsazeny jsou kategorie mírného a převažujícího souhlasu, tj. stupně 5 (26,40 %) a 6 (22,60 %). 
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V nich se soustřeďuje 49,00 % všech výběrů. Společně s kategorií 7 (naprosto souhlasím) zahrnují 
66 % všech voleb.  
 
V negativní části škály (1 – 3) se soustředila jen asi pětina voleb – 20,80 %.  
 
Oproti předcházejícím položkám A1 až A6 je v otázce A7 zřetelně více obsazena kategorie 4 – nemám 
zřetelný názor. V položkách A1 až A6 se obsazení této kategorie pohybuje v intervalu 0 – 9,40 %, 
v položce A7 je to 13,20 %. Protože v obsahově podobně konstruované následující položce A8 je tento 
údaj identický, lze usuzovat, že „konkurence“ mezi specializovanou výukou v oborech a výukou 
průřezových témat „uvnitř“ oborů nebo „napříč“ jimi je téma, vůči kterému je pro dotazované učitele 
přece jenom o něco obtížnější zaujmout vyhraněné stanovisko. Naznačuje to i fakt, že kolem střední 
polohy škály, ve stupních 3,4,5, se umístilo přes polovinu (50,9 %) výběrů, podobně jako třeba 
v autoevaluačních položkách A3 (51,00 %), A4 (62,20 %), ale o mnoho méně než v obecně 
hodnotících položkách A1 (22,70 %) nebo A2 (13,20 %).   
 
Průměr 4,89 patří k těm nižším v části A; potvrzuje soustředění dat blíže k neutrálnímu středu. 
Směrodatná odchylka 1,625 je nejvyšší v části A. Reprezentuje vyšší variabilitu výběrů v této položce, 
v níž se respondenti navzájem odlišovali poměrně více než v ostatních. V této souvislosti se nabízí 
hypotéza o více rozdílných zkušenostech i rozdílném přesvědčení u dotazovaných učitelů. Někteří 
mají zřejmě poměrně jednoznačné zkušenosti a vyhraněný názor – buď kladný (těch je většina), nebo 
záporný. Část respondentů má však patrně nejednoznačné zkušenosti anebo nemá dost zřetelnou oporu 
pro zaujetí polarizovaného stanoviska a volila tedy neutrální střed škály. 
 
Při porovnávání jednotlivých specializací je nápadná jednoznačně kladná pozice zástupců Výchovy 
demokratického občana (VDO). Plných 100 % jejich výběru je soustředěno výhradně do kategorií 
5 (42,90 %), 6 (42,90 %) a 7 (14,30 %). Ostatní specializace mají v této kladné polovině škály nejvýše 
jen 50 % výběrů (Environmentální výchova, ostatní ještě méně), zbylá část je u nich rozložena mezi 
stupni 4, 3, 2, 1. Dalo by se opatrně usuzovat, že právě VDO vyžaduje hodně dynamického 
aktualizovaného prostoru, který je obsahově svébytný, přesahuje specializovaný rámec oborů 
a vyžaduje specifické nastavení podmínek daných kurikulem. Proto se zástupci této specializace 
mohou cítit volněji právě v rámci průřezového tématu, zatímco oborovou výuku pokládají ze svého 
hlediska za méně příznivou pro rozvíjení spolupráce a komunikačních schopností.  
 
Při souhrnné interpretaci položky A7 bychom měli věnovat pozornost poměrně vysoké variabilitě 
společně s větším obsazením neurčitého středu škály. Rozrůzněnost anebo nevyhraněnost názorů je 
pro tuto položku typická a je velmi podobná shodně obsahově konstruované následující položce A8, 
která vykazuje druhou nejvyšší směrodatnou odchylku (1,468). Z toho lze usuzovat, že učitelé 
projevují rozdílné zkušenosti i rozdílné postoje při porovnávání výuky průřezových témat 
a specializovaných oborů s ohledem na jejich přínosnost pro rozvíjení komunikace, spolupráce (A7) 
a klíčových kompetencí (A8). Hypoteticky bychom je podle pozice jejich výběrů na škále mohli 
v rámci uvedeného problému rozdělit do tří skupin: „příznivce PT“, „neutrály“, „příznivce oborů“.  
Příznivci PT je ve sledované dimenzi pokládají za edukačně účinnější než obory, u příznivců oborů je 
tomu naopak. „Neutrálové“ si nejsou jisti, neangažují se v přemýšlení tímto směrem anebo vnímají 
klady i zápory na obou stranách shodně. 
 
Položka A8 Průřezová témata poskytují mým žákům lepší příležitost pro utváření a rozvíjení 
klíčových kompetencí žáků než výuka ve specializovaném oboru. 
 
V položce A8, shodně jako předcházející A7, se respondentům dává prostor pro vyjádření jejich 
postoje k přínosům průřezových témat v porovnání se specializovanými obory. Otázka A8 má širší 
záběr než A7 a je zaměřena na podstatný moment kurikulární reformy: rozvíjení klíčových 
kompetencí. Ty ze své podstaty mají transdisciplinární charakter, jsou tedy svým způsobem 
konstruovány na obdobném principu jako průřezová témata – staví totiž na předpokladu, že existuje 
obsahový a dispoziční potenciál kurikula, který prochází napříč různými obory a umožňuje jejich 
vzájemnou podporu, součinnost, prolínání apod. Ptáme se, zda respondenti posuzují průřezová témata 
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jako vhodnější pole pro tento transdisciplinární rozměr, do jaké míry vnímají rozdíly mezi nimi 
a obory.   
 
Odpovědělo 53 respondentů. Rozložení absolutních a relativních četností ukazuje Tab. 9. Jsou 
obsazeny všechny stupně škály. 

 
 1 2 3 4 5 6 7 Σ Průměr  4.87

Absolutní četnosti 2 2 5 7 19 12 6 53 Medián 5.00

Relativní četnosti 
řádkové 

3,8 
% 

3,8 
% 

9,4 
%

13,2 
%

35,8 
%

22,6 
%

11,3 
%

100,0 
% 

Směrodatná
odchylka 

1.468

Tab. 9 Rozložení odpovědí v položce A8 (Průřezová témata poskytují mým žákům lepší příležitost 
pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků než výuka ve specializovaném oboru). 

 
Při celkovém pohledu na tabulku výsledků A8 v Tab. 9 je nápadná vysoká míra její podobnosti 
s výsledky v položce A7.  Většina voleb je soustředěna do kladné části škály, a to v obdobné výši jako 
u A7: 69,70 % (oproti 66,00 % v A7). Ve shodě s A7 jsou u položky A8 nejvíce obsazeny kategorie 
mírného a převažujícího souhlasu, tj. stupně 5 (35,8 %; v A7 26,40 %) a 6 (22,60 %, shodně jako 
v A7). Úplně shodná je také kategorie 4, do které je u obou položek zařazeno 13,20 % výběrů. 
V kategorii nejsilnějšího souhlasu (7) se A8 a A7 odlišují také jen o několik procent, obdobě jako 
v kategorii nejslabšího souhlasu (5). Zatímco v A8 je zde 11,30 % voleb, v A7 17,00 %.  
 
Též negativní polovina škály má u A8 a A7 značně podobné rozložení. Absolutní četnosti pro stupně 
3, 2, 1 (od největšího k nejmenšímu nesouhlasu) jsou v A8 5, 2, 2, u A7 je to 6, 3, 2. V relativních 
četnostech tomu odpovídá rozložení 9,40 %, 3,80 %, 3,80 % v A8 a v analogických stupních pro A7 
11,30 %, 5,70 %, 3,80 % 
 
Také celkový počet voleb v negativní části škály je při porovnání A8 s A7 vzájemně blízký: 17,00 % 
v A8 oproti 20,80 % v A7. 
 
Vysokou míru shody mezi A8 a A7 potvrzují i střední hodnoty a variance. Medián, resp. mediánová 
kategorie, je v obou položkách shodný: 5. Průměry se liší jen o dvě setiny; průměr v A8 je 4,87, 
průměr v A7 je 4,89. Směrodatné odchylky se odlišují o necelé dvě desetiny: 1.468 v A8 oproti 1.625 
v A7. 
 
Porovnáme-li jednotlivé specializace, opět získáváme výsledky poměrně blízké položce A7. 
Jednoznačně kladnou pozici zastávají reprezentanti Výchovy demokratického občana (VDO). 100 % 
jejich výběru je soustředěno výhradně do kategorií 5 (71,4 %), 6 (14,3 %) a 7 (14,30 %). Blízko 
k VDO je tentokrát Mediální výchova, která má v kategoriích 5, 6 a 7 plných 91,00 % voleb. Ostatní 
specializace, obdobně jako v A7, mají v této kladné polovině škály nejvýše jen 60 % výběrů, zbylá 
část je u nich rozložena mezi stupni 4, 3, 2, 1. Interpretace by pro VDO a patrně i pro Mediální 
výchovu mohla být analogická jako u položky A7 (viz kap. 2.1.7). 
 
Souhrnná interpretace položky A8 je vzhledem ke vzájemné podobnosti výsledků analogická položce 
A7. Kromě již uvedených dílčích podobností nebo shod je analogická interpretace ospravedlněna 
nejvyšší korelací, která byla v části A vypočtena – Pearsonův korelační koeficient pro vztah A7-A8 je 
0,839 s hladinou významnosti P < 0,001.  
 
Opět musíme věnovat pozornost poměrně vysoké variabilitě společně s větším obsazením neurčitého 
středu škály. Rozrůzněnost anebo nevyhraněnost názorů je typická společně pro obě obsahově shodně 
konstruované položky A8 i A7. Soudíme, že učitelé projevují rozdílné zkušenosti i rozdílné postoje 
při porovnávání výuky průřezových témat a specializovaných oborů s ohledem na jejich přínosnost 
pro rozvíjení klíčových kompetencí. I v položce A8 tedy můžeme použít hypotetické dělení 
respondentů do tří skupin: „příznivce PT“, „neutrály“, „příznivce oborů“.  Příznivci PT je s ohledem 



20 

na rozvíjení klíčových kompetencí pokládají za edukačně účinnější než obory, u příznivců oborů je 
tomu naopak. „Neutrálové“ si nejsou jisti, neangažují se v přemýšlení tímto směrem anebo vnímají 
klady i zápory na obou stranách shodně. 
 
Položka A 9 Daří se mi žáky pro problematiku PT zaujmout.  
 
Položka A9 sleduje subjektivní odhad motivační úspěšnosti učitelů při práci s průřezovými tématy ve 
výuce. Svým zaměřením na pedagogickou úspěšnost, případně na spokojenost učitelů s výukou PT je 
tato otázka blízká položkám A3, A4, A5, A10, A11.  
 
Odpovědělo 53 respondentů. Rozložení absolutních a relativních četností ukazuje Tab. 10. Jsou 
obsazeny téměř všechny stupně škály, s výjimkou nejsilnějšího nesouhlasu, tj. stupně 1.  
 
 2 3 4 5 6 7 Σ Průměr  5.38

Absolutní četnosti 1 1 8 13 27 3 53 Medián 6.00

Relativní četnosti 
řádkové 

1,9 
% 

1,9 
%

15,1 
%

24,5 
%

50,9 
%

5,7 
%

100,0 
% 

Směrodatná 
odchylka 

1.004

Tab. 10 Rozložení odpovědí v položce A9 (Daří se mi žáky pro problematiku PT zaujmout). 
 

Soustředěním většiny výběrů (81,10 %) do kladné poloviny škály se tato položka neliší od ostatních 
v části A. Vrchol rozložení je v kategorii středně silného souhlasu (6 – převážně souhlasím) a zahrnuje 
50,90 % všech odpovědí. Spolu s druhou nejsilněji obsazenou kategorií nejslabšího souhlasu (5 – 
obsazena z 24,50 %) reprezentuje 75,40 % odpovědí.  
 
Ve shodě s položkami A7, A8, A10, A11 a v kontrastu vůči položkám A1 – A4 je zde poměrně více 
(15,10 %) obsazena kategorie 4 – nemám zřetelný názor. 
 
Negativní část škály je zaplněna velmi málo, jen z 3,80 %, přičemž chybí kategorie nejsilnějšího 
nesouhlasu (1).  
 
Průměr 5,38 s relativně nepříliš velkou směrodatnou odchylkou 1,004 odpovídá kategorii 5 – do jisté 
míry souhlasím. Mediánová kategorie je oproti průměru vyšší, na stupni 6 – převážně souhlasím. 
Medián vypovídá o posunu rozložení dat podél stupnice blíže ke krajnímu pozitivnímu pólu. Hodnota 
aritmetického průměru, oproti mediánu nižší, poukazuje na existenci druhé nejsilněji obsazené 
kategorie (5). 
 
Při porovnání specializací nezaznamenáme žádné nápadné rozdíly – u všech se shoduje vysoká 
frekvence pozitivních výběrů, několik neutrálních odpovědí a jen málo negativních.  
 
Celkový pohled na položku A9 vypovídá o tom, že dotazovaní učitelé mají patrně dobré zkušenosti 
s motivací žáků pro průřezová témata a cítí poměrně velkou sebejistotu ve svých možnostech pro ně 
žáky zaujmout. 
 
Položka A 10 Dokážu hodnotit a zlepšovat své pedagogické postupy při práci s průřezovými 
tématy. 
 
V položce A10 mohou respondenti vyjádřit subjektivní odhad své úspěšnosti při hodnocení 
a zlepšování práce s průřezovými tématy ve výuce. Svým zaměřením na pedagogickou úspěšnost, 
případně na spokojenost učitelů s výukou PT je tato otázka blízká položkám A3, A4, A5, A9, A11.  
 
Relativním nedostatkem této položky je souběh dvou blízce sice souvisejících, ale přesto odlišných 
(navazujících) významových dimenzí téhož problému: dokážu hodnotit, dokážu zlepšovat. V pilotním 
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průzkumu jsme zamýšleli získat poznatky o celém komplexu hodnocení – zlepšení, bez odlišení jeho 
složek. 
 
Odpovědělo 53 respondentů. Rozložení absolutních a relativních četností ukazuje Tab. 11. Jsou 
obsazeny téměř všechny stupně škály, s výjimkou nejsilnějšího nesouhlasu, tj. stupně 1.  
 
 2 3 4 5 6 7 Σ Průměr  5.28

Absolutní četnosti 1 2 8 18 18 6 53 Medián 5.00

Relativní četnosti 
řádkové 

1,9 
% 

3,8 
% 

15,1 
%

34,0 
%

34,0 
%

11,3 
%

100,0 
% 

Směrodatná 
odchylka 

1.099

Tab. 11 Rozložení odpovědí v položce A10 (Dokážu hodnotit a zlepšovat své pedagogické postupy 
při práci s průřezovými tématy). 

 
Rozložení četností v položce A10 zapadá do celkového trendu všech položek v části A: většina výběru 
je zahrnuta v pozitivní části škály. Týká se to 79,30 % všech voleb. 68,00 % je symetricky (po 
34,00 %) soustředěno do kategorií 5 a 6.  
 
V negativní části škály je pouze 5,70 % voleb. Kategorie nejsilnějšího nesouhlasu (1) zde chybí. 
Poměrně silně je obsazena kategorie 5 – nemám zřetelný názor, která zahrnuje 15,10 % výběrů. 
Průměr 5,28 (se směrodatnou odchylkou 1,099) a medián 5,00 shodně poukazují na kategorii 5 – do 
jisté míry souhlasím. V aritmetickém průměru je naznačeno silné obsazení kategorie 6 zároveň 
s poměrně vysokou hodnotou v kategorii 4. 
 
Rozdíly mezi specializacemi v kategorii A10 nejsou velké. Pouze respondenti z oblasti Výchova 
k myšlení v evropských a globálních souvislostech mají 50,00 % voleb ve stupních 4, 3, 2, ostatní 
specializace nejvýše 29 %.  
 
Při souhrnném hodnocení této položky je opět patrný optimismus respondentů vyjádřený vysokou 
mírou obsazení kladných stupňů škály. 
 
Položka A 11 Průřezová témata uplatňuji ve své výuce systematicky a promyšleně. 
 
Položka A11 těsně navazuje na doplňující A12. Týká se míry systematičnosti a promyšlenosti, s jakou 
učitelé uplatňují průřezová témata ve výuce. Vzhledem k tomu, že průřezová témata jsou ve vztahu 
k  výuce ve specializovaných oborech relativně otevřenější a volnější, pokládáme za důležité 
vyhodnocovat míru jejich záměrné strukturace. K tomu má sloužit právě otázka A11. 
 
Odpovědělo 53 respondentů. Rozložení absolutních a relativních četností ukazuje Tab. 12. Jsou 
obsazeny téměř všechny stupně škály, s výjimkou nejsilnějšího nesouhlasu, tj. stupně 1.  

 
 2 3 4 5 6 7 Σ Průměr  5.00

Absolutní četnosti 2 8 8 11 18 6 53 Medián 5.00

Relativní četnosti 
řádkové 

3,8 
% 

15,1 
%

15,1 
%

20,8 
%

34,0 
%

11,3 
%

100,0 
% 

Směrodatná 
odchylka 

1.387

Tab. 12 Rozložení odpovědí v položce A11 (Průřezová témata uplatňuji ve své výuce systematicky 
a promyšleně). 
 
Rozložení četností v položce A11 opět odpovídá celkovým výsledkům všech položek v části A: 
většina výběru je zahrnuta v pozitivní části škály. Přesto však v této položce není pozitivní přístup 
tolik výrazný jako třeba v podobně obsahově konstruovaných položkách A3, A4, A5, A9, A10.  
Pozitivní polovina škály zahrnuje 66,10 % všech voleb. 54,80 % je symetricky soustředěno do 
kategorií 5 (20,80 %) a 6 (34,00 %). 
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V záporné části škály není obsazen stupeň nejsilnějšího nesouhlasu 1, kategorie 2 (převážně 
nesouhlasím) je obsazena jen z 3,8 %, mírný nesouhlas v kategorii 3 (do jisté míry nesouhlasím) 
vyjádřilo 15,10 % respondentů. Stejný počet osmi respondentů (15,1 %) vybral kategorii 4 – nemám 
zřetelný názor. 
 
Aritmetický průměr a medián se tentokrát přesně shodují na čísle 5,00. Směrodatná odchylka patří 
k těm vyšším v části A – 1,387 a vystihuje, že obsazené stupně škály, kromě 2, jsou pokryty relativně 
rovnoměrněji než u některých jiných položek.  
 
Rozdíly mezi specializacemi málo zřetelné a nepokládáme v tomto případě za potřebné je zmiňovat.  
Celkové vyhodnocení položky A11 může být opřeno o fakt relativně rovnoměrnějšího rozložení 
četností mezi stupni 3 až 7. Vrchol ve stupni 6 a druhá nejvýše obsazená kategorie 5 opět vypovídají 
o převažujícím kladném hodnocení respondenty. Nicméně, poměrně větší počet voleb v neurčité 
střední části škály a na stupni slabého nesouhlasu poukazují na to, že se systematičností a plánovitostí 
své výuky průřezových témat nejsou respondenti tolik spokojení jako třeba s motivováním žáků pro 
PT (A9). 
 
Položka A 12 Jak často uplatňujete průřezová témata ve vaší výuce plánovitě, s předem 
promyšleným záměrem?  
 
Tato položka A12 dokresluje údaje z předchozí otázky A11. Ptá se na frekvenci záměrného 
a plánovitého uplatňování průřezových témat. Respondenti měli k dispozici výběrovou škálu, která je 
uvedena na Tab. 13. Má pouze pět stupňů: 1 (nikdy) – 5 (velmi často).  
  

nikdy 
0 % 

zřídkakdy 
1 – 25 % 

občas 
26 – 50 % 

poměrně často 
51 – 75 % 

velmi často 
76 – 100 % 

Tab. 13 Škála pro výběr četnosti plánovitého a systematického uplatnění průřezových témat ve výuce. 
 
Výrok „s předem promyšleným záměrem“ v zadání této otázky má pouze dokreslit obsah slova 
„plánovitě“, není tedy vyjádřením jiné významové dimenze (jako u položky A10). 

 

 2 
zřídkakdy 

3 
občas 

4 
poměrně 
často 

5 
velmi 
často 

Σ 
Průměr  3.50

Absolutní četnosti 7 20 17 8 52 Medián 3.00

Relativní četnosti 
řádkové 13,5 % 38,5 % 32,7 % 15,4 % 100,0 % Směrodatná 

odchylka 
0.918

Tab. 14 Rozložení odpovědí v položce A12 (Jak často uplatňujete průřezová témata ve vaší výuce 
plánovitě, s předem promyšleným záměrem?). 
 
Podle očekávání (s ohledem na účelový výběr pozitivně laděných respondentů) není zde obsazen 
stupeň „nikdy“. Většina výběrů je soustředěna a téměř symetricky rozdělena do kategorií 3 (občas – 
38,50 %) a 4 (poměrně často – 32,70 %). Tyto dvě kategorie společně zahrnují 71,20 % všech výběrů. 
Krajní póly z obsazené části škály společně zahrnují 28,90 % všech výběrů a opět jsou podělené téměř 
symetricky: 2 (zřídkakdy) – 13,50 % a 5 (velmi často) – 15,40 %.  
 
Průměr 3,50 (se směrodatnou odchylkou 0,918) a medián 3,00 shodně poukazují k nejvíce obsazené 
kategorii 3 a průměr kromě toho poukazuje k existenci téměř stejně silně obsazené kategorie 4.  
 
Vcelku se tedy respondenti přikláněli k tvrzení, že plánovité a záměrné využití průřezových témat 
praktikují alespoň občas anebo poměrně často. Jen asi šestina respondentů volila kategorii „velmi 
často“ a téměř stejný počet „zřídkakdy“. 
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Položka A13 Pokud jste v předcházející otázce A12 neodpověděl/a „nikdy“, zaškrtněte 
do příslušného políčka ta z témat, která do výuky plánovitě zařazujete nejčastěji. 
 
Položka A13 dále zpřesňuje otázku A11 ve smyslu konkrétního určení některého z témat, která 
respondenti nejčastěji plánovitě uplatňovali. Výběr nebyl početně omezen, takže vybraných témat je 
víc než celkový počet respondentů – 127.  To je jenom o málo více než dvojnásobek celkového počtu 
respondentů (53), takže většina z nich zřejmě vybírala dvě, nejvýše tři z nabízených průřezových 
témat.  
 

 Absolutní četnosti Relativní četnosti řádkové

OSV 31 24,41 

VDO 19 14,96 
VMEGS 16 12,60 
MKV 18 14,17 
EV 22 17,32 
MV 21 16,54 

 127 100,00 
Tab. 15 Rozložení odpovědí v položce A13 (zaškrtněte do příslušného políčka ta z témat, která do 
výuky plánovitě zařazujete nejčastěji). 
 
Při porovnání četností patří první místo tématu Osobnostní a sociální výchova (OSV), která byla 
vybrána v 31 případech, tzn. 24,41 %, téměř čtvrtinu. Na druhém a třetím místě v těsném závěsu 
skončily Environmentální výchova (EV) s 22 výběry (17,32 %) a Mediální výchova (MV) s 21 
výběrem (16,54 %). Také mezi zbylými tématy jsou jen malé rozdíly. Výchova demokratického 
občana byla vybrána (VDO) 19krát (14,96 %), Multikulturní výchova (MV) 18krát (14,17 %). 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEG) byla vybrána 16krát (12,60 %). 
 
Počty výběrů, jak zde byly uvedeny, jsou pouze zhruba orientační, protože jsou zřejmě zkreslené 
účelovým výběrem specializací. Naznačují však svébytnou pozici Osobnostní a sociální výchovy, 
která je patrně (nejenom mezi respondenty) vnímána jako nejobecnější průřezové téma, jemuž se 
v rámci všeobecného vzdělávání a výchovy těžko vyhnout. 
 
Položka A 14 Zaškrtněte do příslušného políčka nejméně jedno a nejvíce čtyři z průřezových 
témat, která z Vašeho hlediska pokládáte za nejdůležitější. 
   
Položka A14 je zaměřena na postoj respondentů k průřezovým tématům z hlediska důležitosti nebo 
závažnosti. Výběr nejdůležitějšího tématu nebyl početně omezen, takže vybraných témat je víc než 
celkový počet respondentů – 175. Počet voleb je více než třikrát větší než celkový počet respondentů 
(53), lze tedy usuzovat, že pro výběr byly typické tři volby u každého respondenta. 
 

 Absolutní četnosti Relativní četnosti řádkové

OSV 47 26,86 

VDO 29 16,57 
VMEGS 14 8,00 
MKV 29 16,57 
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EV 28 16,00 
MV 28 16,00 

 175 100 
Tab. 16 Rozložení odpovědí v položce A14 (zaškrtněte do příslušného políčka nejméně jedno 
a nejvíce čtyři z průřezových témat, která z Vašeho hlediska pokládáte za nejdůležitější). 
 
Porovnání četností potvrzuje specifičnost postavení Osobnostní a sociální výchovy (OSV), která má 
v této otázce zřetelně nejvyšší počet voleb – 26,86 %. Při porovnání specializací je výsledek 
potvrzován tím, že čtyři ze šesti specializovaných skupin vybíraly OSV ve více než 90 %, pátá (VDO) 
ve více než 85 % a jedině ve skupině VMEGS se preference OSV rozložily po 50 %. 
 
S odstupem deseti procentních bodů za ní se umístila skupina čtyř témat, která se počtem výběrů téměř 
vůbec neliší: Výchova demokratického občana (VDO) s 16,57 %, Multikulturní výchova s 16,57 %, 
Environmentální výchova (EV) s 16,00 % a Mediální výchova (MV) také s 16,00 %. Není překvapivé, 
že respondenti zaměření na určitý druh PT je také nejvíce preferovali, počet výběrů „vlastního“ PT 
neklesl pod 70 %. 
 
S větším odstupem poslední je Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS) 
s 8,00 % voleb. Zajímavé je, že ani respondenti, kteří se na ni specializují, ji nepreferovali v takové 
míře, jako tomu bylo u specializací popisovaných v předcházejících dvou odstavcích. Z osmi zástupců 
této specializace ji zvolili jen čtyři. Opět s ohledem na počet respondentů ve skupině nejde 
o statisticky významný údaj, ale může zaměřit pozornost pro následný kvalitativní výzkum i pro práci 
s větším vzorkem učitelů. 
 
Položka A 15 Zaškrtněte do příslušného políčka nejméně jedno a nejvíce čtyři z průřezových 
témat, jejichž uplatňování ve výuce z Vašeho hlediska pokládáte za nejobtížnější. 
 
V položce A15 respondenti vyjadřovali svoje mínění o míře obtížnosti jednotlivých průřezových 
témat. Výběr nejobtížnějšího tématu nebyl početně omezen, takže vybraných témat je víc než celkový 
počet respondentů – 89. Na rozdíl od podobně konstruovaných otázek A13, A14 je celkový počet 
výběrů u této otázky A15 zřetelně menší; je znát, že respondenti (v celkovém počtu 53) zde volili 
zpravidla nejvýše dvě možnosti, často i jednu jedinou.   
 
 

 Absolutní četnosti Relativní četnosti řádkové

OSV 16 17,98 

VDO 10 11,23 
VMEGS 28 31,47 
MKV 17 19,10 
EV 4 4,49 
MV 14 15,73 

 89 100 
Tab. 17 Rozložení odpovědí v položce A15 (zaškrtněte do příslušného políčka nejméně jedno 
a nejvíce čtyři z průřezových témat, jejichž uplatňování ve výuce z Vašeho hlediska pokládáte 
za nejobtížnější). 
 
Při porovnání četností se nápadně vyčleňuje Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech (VMEGS), která vykázala 31,47 % voleb a byla tedy respondenty označena za relativně 
nejobtížnější.  S odstupem kolem deseti procentních bodů za ní se blízko sebe umístily Multikulturní 
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výchova (MKV) s 19,10 %, Osobnostní a sociální výchova (OSV) s 17,98 % s Mediální výchova 
(MV) s 15,73 %. Následuje Výchova demokratického občana (VDO) s 11,23 %. Za relativně nejméně 
obtížné pokládají respondenti průřezové téma Environmentální výchova s 4,49 % voleb.  
 
Na rozdíl od předcházející otázky A14, kde respondenti preferovali „své“ PT, na které se specializují, 
v této otázce A15 naopak „svou“ specializaci pokládali zpravidla za méně obtížnou. Pouze zástupci 
Multikulturní výchovy pokládají své téma za nejobtížnější v 50 % (čtyři volby z osmi respondentů), 
výběry ostatních pro „svou“ specializaci se pohybovaly mezi 0 – 25 % (OSV – 12,50 %, VDO – 0 %, 
VMEGS – 25,00 %, EV – 0 %, MV – 27,30 %).   
 

2.2. Faktorová analýza  
 
Pro lepší celkový přehled o korelacích mezi otázkami v části A byla po konzultaci se statistikem 
zvolena faktorová analýza. Její výsledky poskytují vstupní orientaci o vzájemných lineárních vztazích 
mezi rozložením četností výběrů v jednotlivých sledovaných otázkách a mají přispět k lepšímu 
náhledu na tematickou strukturu dotazníku. Předpokládáme, že zjištěné faktory mohou vypovídat 
o společné tendenci ve výběrech, jejíž zjištění pomůže zaměřit pozornost na některou z důležitých 
stránek obsahu dotazníku, příp. na úpravu jeho konstrukce pro další šetření. 
 
Výchozí korelační matici všech otázek z části A, pro které mělo zjištění korelací interpretační smysl, 
uvádíme v Tab. 17. Poskytuje náhled na korelace proměnných sledovaných faktorovou analýzou. Při 
celkovém pohledu na tabulku je zjevné, že korelace nejsou nijak zvlášť vysoké a koeficienty (Pearson) 
se rozkládají vesměs v intervalu 0,3 – 0,5, s výjimkou otázek A7 – A8 s koeficientem 0,839 (viz kap. 
2.1.8). Přesto mohou být zjištěné korelace ve valné většině pokládány za významné – 48 z 55 (87,27 
%) má hladinu významnosti P < 0,05 a pro 39 (70,91 %) byla vypočtena P < 0,01. Tyto údaje zde – 
s ohledem na výběr vzorku – chápeme především jako způsob, jak pohlížet na data, na vzájemnou 
blízkost v rozložení výběru u jednotlivých otázek.   
 
 

 
  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11

A1 1,000 ,246 ,288 ,211 ,289 ,556 ,481 ,597 ,405 ,387 ,415

A2 ,246 1,000 ,460 ,394 ,437 ,297 ,315 ,381 ,164 ,212 ,340

A3 ,288 ,460 1,000 ,655 ,490 ,340 ,188 ,206 ,364 ,261 ,373

A4 ,211 ,394 ,655 1,000 ,664 ,136 ,113 ,170 ,333 ,400 ,528

A5 ,289 ,437 ,490 ,664 1,000 ,419 ,338 ,342 ,553 ,571 ,644

A6 ,556 ,297 ,340 ,136 ,419 1,000 ,454 ,509 ,468 ,372 ,554

A7 ,481 ,315 ,188 ,113 ,338 ,454 1,000 ,839 ,384 ,288 ,425

A8 ,597 ,381 ,206 ,170 ,342 ,509 ,839 1,000 ,434 ,303 ,409

A9 ,405 ,164 ,364 ,333 ,553 ,468 ,384 ,434 1,000 ,525 ,430

A10 ,387 ,212 ,261 ,400 ,571 ,372 ,288 ,303 ,525 1,000 ,494

Korelace  

A11 ,415 ,340 ,373 ,528 ,644 ,554 ,425 ,409 ,430 ,494 1,000

A1  ,039 ,019 ,067 ,019 ,000 ,000 ,000 ,001 ,002 ,001

A2 ,039  ,000 ,002 ,001 ,016 ,011 ,003 ,123 ,066 ,007

Významnost  

A3 ,019 ,000  ,000 ,000 ,007 ,090 ,071 ,004 ,031 ,003
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A4 ,067 ,002 ,000  ,000 ,169 ,212 ,115 ,008 ,002 ,000

A5 ,019 ,001 ,000 ,000  ,001 ,007 ,007 ,000 ,000 ,000

A6 ,000 ,016 ,007 ,169 ,001  ,000 ,000 ,000 ,003 ,000

A7 ,000 ,011 ,090 ,212 ,007 ,000  ,000 ,002 ,019 ,001

A8 ,000 ,003 ,071 ,115 ,007 ,000 ,000  ,001 ,015 ,001

A9 ,001 ,123 ,004 ,008 ,000 ,000 ,002 ,001  ,000 ,001

A10 ,002 ,066 ,031 ,002 ,000 ,003 ,019 ,015 ,000  ,000

A11 ,001 ,007 ,003 ,000 ,000 ,000 ,001 ,001 ,001 ,000  
Tab. 18 Korelační matice (Pearson) pro otázky A1 – A11.  

 
 

Společný rozptyl (komunalita) popsaný zjištěnými faktory pro proměnné A1 – A11 je uveden 
v tabulce Tab. 19. Výsledky v 9 z 11 případů přesahují 0,6, v 5 případech 0,7. 
 
Komunalita pro otázky A1 – A11 
 
 Initial Extraction 

A1 1,000 ,594 
A2 1,000 ,720 
A3 1,000 ,677 
A4 1,000 ,802 
A5 1,000 ,752 
A6 1,000 ,571 
A7 1,000 ,776 
A8 1,000 ,854 
A9 1,000 ,612 
A10 1,000 ,638 
A11 1,000 ,664 
 (Analýza hlavních komponent).  
Tab. 19 Soupis komunalit pro otázky A1 – A11.  
 
Nerotované řešení nabídlo pro interpretaci jeden generální faktor „sycený“ otázkami A1, A4 – A11 
a vysvětlitelný jako obecný postoj dotazovaných respondentů k té stránce problematiky PT, která byla 
obsahem dotazníku, tj. zejména k závažnosti průřezových témat pociťované učiteli v různých složkách 
jejich práce ve školní  praxi. 
 
Po rotaci (transformaci) metodou VARIMAX byly extrahovány tři faktory, jimiž lze vysvětlit 
69,191 % zjištěné variance a které vypovídají o detailnější struktuře obsahu v rámci dotazníku. 
Celkový přehled faktorových zátěží pro jednotlivé otázky A1 – A11 ukazuje tabulka na Tab. 19. 
V tabulce jsou uvedeny krátké teze pro vysvětlení, které rozvádíme níže.  
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 Rotovaná matice (VARIMAX, 3 faktory)   

 Faktorové zátěže   

 
 
 1 2 3 

Faktor psychodidaktického 
ocenění PT 

A1_2 
Práci s průřezovými tématy 
ve výuce pokládám za důležitou.  

,390 ,661  

A2_3 
Charakteristiky průřezových 
témat v textu RVP jsou pro mne 
srozumitelné. 

 ,366 ,765
 

 
Faktor spokojenosti  

A3_3  
Daří se mi propojovat průřezová 
témata s výukou specializovaných 
předmětů.   

,238  ,782

 A4_3 
Na uplatnění průřezových témat 
ve výuce specializovaného oboru 
dokážu najít dostatek času. 

,473  ,752

Faktor úspěšnosti A5_1 
S uplatňováním průřezových 
témat ve své výuce nemám žádný 
problém. 

,674  ,528

A6_2 
Dokážu rozpoznávat přínos 
průřezového tématu k rozvoji 
osobnosti žáka. 

,444 ,602  

A7_2 
Průřezová témata poskytují mým 
žákům lepší příležitost 
ke komunikaci a vzájemné 
spolupráci než výuka 
ve specializovaném oboru. 

 ,863  

 
Faktor psychodidaktického 
ocenění PT 

A8_2 
Průřezová témata poskytují mým 
žákům lepší příležitost 
pro utváření a rozvíjení klíčových 
kompetencí žáků než výuka ve 
specializovaném oboru.   

 ,896  

A9_1 
Daří se mi žáky pro problematiku 
PT zaujmout  

,716 ,307  
 
Faktor úspěšnosti  

A10_1 
Dokážu hodnotit a zlepšovat své 
pedagogické postupy při práci 
s průřezovými tématy. 

,780   

 A11_1 
Průřezová témata uplatňuji 
ve své výuce systematicky 

,667 ,312 ,348
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a promyšleně. 
 % variance  26,292 23,576 19,323
Tab. 20 Přehled faktorových zátěží pro otázky A1 – A11 s názvy faktorů.  
 
První faktor koreluje zejména s otázkami A5, A9, A10, A11. Tyto otázky se zaměřují na úspěšnost 
učitele při zvládání průřezových témat – do jaké míry má/nemá problémy s uplatňováním průřezových 
témat (A5), jak silně dokáže své žáky ve výuce PT zaujmout (A9), zda výuku PT uplatňuje 
systematicky (A11) a v jaké míře ji dokáže posuzovat a vyhodnotit (A10). Učitelé, kteří v těchto 
otázkách vybírali pozitivní část nabízené škály možností, zřejmě pociťují svou práci s průřezovými 
tématy jako úspěšnou, protože se jim daří zvládat relativně nejzávažnější aspekty výuky: motivaci 
žáků, systematičnost a promyšlenost práce s učivem, autoevaluaci. Kromě toho i v souhrnném pohledu 
vypovídají o tom, že jim práce s průřezovými tématy nečiní potíže (otázka A5). Z uvedených důvodů 
jsme tento faktor nazvali faktor úspěšnosti. Vysvětluje 26,29 % zjištěné variance.  
 
Druhý faktor se vztahuje především k otázkám A1, A6, A7, A8. Ty jsou zaměřeny 
na psychodidaktickou stránku učitelovy práce – na obecně vnímanou důležitost PT pro výuku a rozvoj 
žáků (A1), na citlivost pro rozpoznání přínosu PT pro jednotlivé žáky (A6), na postoj k sociální 
a komunikační přínosnosti PT pro žáky (A7) a na postoj vůči přínosu PT pro rozvíjení žákovských 
klíčových kompetencí.  Učitelé v těchto otázkách – na rozdíl od předcházejících, vztažených 
k prvnímu faktoru – vypovídají tedy o své úspěšnosti při práci s PT jen nepřímo. Zato však zaujímají 
postoj ke kvalitě PT s ohledem na přínos pro žáky, pro jejich obecný rozvoj (klíčové kompetence) 
a jejich rozvoj osobnostní nebo sociální. S tím úzce souvisí důraz na schopnost učitele tyto přínosy 
u svých žáků rozpoznávat. Uvedené důvody nás vedly k názvu pro druhý faktor: faktor 
psychodidaktického ocenění. Vypovídá o postojích učitelů jednak vůči kvalitám PT umožňujícím 
žákovský rozvoj, jednak vůči svým vlastním možnostem tyto kvality u žáků rozpoznávat. Faktor 
vysvětluje 23,58 % zjištěné variance.  
 
Třetí faktor relativně vysoce a jednoznačně koreluje s otázkami A2, A3, A4. Ty jsou zaměřeny na to, 
jak dobře se učiteli daří pracovat s PT ve výuce – zda je kurikulární text v RVP dostatečně 
srozumitelný (A2), do jaké míry se daří integrovat tematiku PT se specializovanými předměty (A3), 
do jaké míry je učitel úspěšný při nacházení dostatku času pro integraci PT do výuky (A4).  Učitelé, 
kteří v této části dotazníku volili pozitivní část nabízené škály, vypovídali především o své 
spokojenosti s prací s PT ve výuce. Z toho důvodu jsme tento faktor nazvali faktor spokojenosti. 
Vysvětluje 19,32 % zjištěné variance.  
 
Při souhrnném náhledu interpretace faktorů vcelku potvrzuje původní obsahové rozvržení dotazníku. 
Jeho záměrem bylo dát učitelům příležitost vyjádřit se právě k těm tematickým okruhům, které 
se ukazovaly ve faktorové analýze. Matematicky konstruovaná struktura faktorů je poměrně 
jednoznačná a průkazná, nicméně je nutné brát v úvahu, že obsahové rozdíly mezi nimi nejsou zvlášť 
výrazné. Všechny faktory vypovídají o generálním postoji učitele-praktika k průřezovým tématům, 
jemný rozdíl mezi nimi je v tom, zda se tento postoj vztahuje spíše k samotným kvalitám 
kurikulárního dokumentu (faktor spokojenosti), k jeho očekávaným nebo ze zkušenosti vyvozovaným 
přínosům pro žáky (faktor psychodidaktického ocenění), nebo k tomu, do jaké míry zažívá učitel 
úspěchy při práci s PT (faktor úspěšnosti). 
 
Pro povšechnou orientaci o tom, jaké hodnocení bylo vyjádřeno v otázkách vztažených k jednotlivým 
faktorům, uvádíme přehlednou tabulku v Tab. 20, která přináší údaje o průměrech, mediánech 
a směrodatných odchylkách pro jednotlivé otázky. Je zřejmé, že hodnocení v rámci jednotlivých 
faktorů se liší jen velmi málo, ať již bereme v úvahu medián (mediánovou kategorii) nebo aritmetický 
průměr. Otázky v okruhu všech tří faktorů se s ohledem na své střední hodnoty vřazují shodně 
do kategorie mírného souhlasu (do jisté míry souhlasím) s rozeznatelným přesahem k vyššímu stupni 
přitakání (převážně souhlasím). 
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  Medián Průměr Sm.odchylka

A2_3 
Charakteristiky průřezových témat v textu 
RVP jsou pro mne srozumitelné. 

5,98 
6,00  

1,101 
 

 
Faktor 
spokojenosti  A3_3  

Daří se mi propojovat průřezová témata 
s výukou specializovaných předmětů.   

5,43 
5,00  

0,930 

 A4_3 
Na uplatnění průřezových témat ve výuce 
specializovaného oboru dokážu najít 
dostatek času. 

4,58 
5,00  

1,447 

 Průměr průměrů nebo  
mediánů 5,33 5,33  

A1_2 
Práci s průřezovými tématy ve výuce 
pokládám za důležitou. 

6,19 
6,00  

0,942 

A6_2 
Dokážu rozpoznávat přínos průřezového 
tématu k rozvoji osobnosti žáka. 

5,70 
6,00  

1,102 

A7_2 
Průřezová témata poskytují mým žákům 
lepší příležitost ke komunikaci a vzájemné 
spolupráci než výuka ve specializovaném 
oboru. 

4,89 

5,00  
1,625 

 
Faktor 
psychodidaktického 
ocenění PT 

A8_2 
Průřezová témata poskytují mým žákům 
lepší příležitost pro utváření a rozvíjení 
klíčových kompetencí žáků než výuka ve 
specializovaném oboru.   

4,87 

5,00  
1,468 

 Průměr průměrů nebo 
mediánů 5,41 5,50  

A5_1 
S uplatňováním průřezových témat ve své 
výuce nemám žádný problém. 

5,06 
5,00  

1,406 

A9_1 
Daří se mi žáky pro problematiku PT 
zaujmout  

5,38 
6,00  

1,004 

 
Faktor úspěšnosti  

A10_1 
Dokážu hodnotit a zlepšovat své 
pedagogické postupy při práci 
s průřezovými tématy. 

5,28 
5,00  

1,099 

 A11_1 
Průřezová témata uplatňuji ve své výuce 
systematicky a promyšleně. 

5,00 
5,00  

1,387 

 Průměr průměrů nebo 
mediánů 5,18 5,25  

Tab. 21 Přehled otázek A1 – A11 vztažených k faktorům s uvedením středních hodnot a směrodatné 
odchylky.  
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3. Popisné statistiky a interpretace pro část B 

3.1. Část B – charakteristika a interpretace k jednotlivým otázkám 
Část B, která obsahuje celkem 14 položek, byla zaměřena na vyšší míru konkretizace – týká se to 
zejména položek B4 – B12, které jsou soustředěny na určité průřezové téma a jeho jednotlivé 
tematické okruhy. Současně s tím však některé konkrétnější otázky omezily výběr respondentů, 
kterých je pro jednotlivé otázky nemnoho, takže interpretace výsledků zde mají pouze výchozí velmi 
zhruba orientační smysl. 
 
Část B obsahuje otázky, zaměřené na získání konkrétnější informací o tom, jaké mají učitelé 
znalosti o jednotlivých průřezových tématech a o postojích k jejich některým aspektům. I v části B, 
podobně jako v první části A vycházejí respondenti z osobní zkušenosti s prací s průřezovými tématy 
ve vlastní výuce, ale i ze svého postoje k průřezovým tématům. Jako nového prvku ve vzdělávání. 
 
Jak bylo zmíněno, část B obsahuje 14 položek (otázek). Položky B1, B2, B13 a B14 jsou polytomické 
(více než dvě nabídky k výběru) s výběrovou odpovědí. Položka B3 je kombinovaná – jednak 
polytomická s výběrovou odpovědí (lze vybrat více než jednu možnost), jednak škálová při výběru 
více možností, kdy po respondentovi požaduje určení pořadí. Položky B4 – B12 jsou uzavřené škálové 
položky Likertova typu (vyznačení míry souhlasu s tvrzením) s pětistupňovou škálou. Počet odpovědí 
byl omezen na výběr jediného z pěti stupňů. S ohledem na konkrétnější typ dotazování a na menší 
počet respondentů oproti části A jsme volili méně jemné členění škály než v části A.  
 
Střední stupeň škály byl vyhrazen pro vyjádření neutrálního, neurčitého nebo neujasněného postoje 
(„nemám zřetelný názor“). V této fázi přípravy dotazníku nás zajímalo, které položky budou zřetelněji 
polarizované, resp. budou diferencovat respondenty do postojově vyhraněných skupin, a které oproti 
tomu budou vykazovat tendenci k zaujetí neutrálního postoje.  
 
Ukázku obsahového a grafického řešení škály pro položky B4 až B12 uvádíme v Tab. 21.  
ANO 
úplně souhlasím 

spíše souhlasím ? 
nemám zřetelný 
názor 

spíše 
nesouhlasím    

NE  
naprosto 
nesouhlasím 

Tab. 22 Ukázka obsahového a grafického řešení škály pro dotazníkové položky B4 až B12. 
 

Dále v jednotlivých podkapitolách uvádíme interpretace pro položky v části B. Pracujeme jednak 
s výsledky za celou skupinu dotazovaných učitelů v počtu 53, jednak s dílčími výsledky u jednotlivých 
specializací s tím, že je lze posuzovat pouze jako odhad či spekulaci s ohledem na malý počet zástupců 
jednotlivých skupin (7 – 11). V kap. 4.1.1 až 4.1.5 probíráme obecnější otázky, které se nevěnují 
jednotlivým složkám průřezových témat a jsou tedy společné pro všechny respondenty bez ohledu na 
jejich specializaci. V následujících kap. 4.1.6 až 4.1.14 se věnujeme položkám zaměřeným na 
jednotlivá průřezová témata. 
 
Položka B1 Průřezová témata se uplatňují v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní 
školy (ZŠ) a pro gymnázia (G). Do jaké míry jste seznámen/a s návazností obsahu mezi základní 
školou a gymnáziem? 
 
Položka B1 zjišťuje obeznámenost respondentů s návazností obsahu průřezových témat ve dvou 
následujících kurikulárních úrovních všeobecného vzdělávání. Týká se kontinuity pedagogické práce 
s obsahy PT. 
 
 1 2 3 4 5 6 7 Σ Průměr  4,91

Absolutní četnosti 1 6 6 10 8 5 17 53 Medián 5.00

Relativní četnosti 
řádkové 

1,9 
% 

11,3 
% 

11,3 
%

18,9 
%

15,1 
%

9,4 
%

32,1 
%

100,0 
% 

Směrodatná 
odchylka 

1,842
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Tab. 23 Rozložení odpovědí v položce B1 (Do jaké míry jste seznámen/a s návazností obsahu mezi 
základní školou a gymnáziem?). Pod tabulkou je uvedena škála, ve které respondenti volili jednu 
z možností. 
 

  (1) vynikající znalost, v návaznosti mezi ZŠ a G se dokonale vyznám 
  (2) velmi dobrá znalost 
  (3) dobrá znalost 
  (4) průměrná znalost 
  (5) nevelká znalost 
  (6) velmi malá znalost 
  (7) žádná znalost, o návaznosti mezi ZŠ a G nevím nic 

 
Rozložení četností zahrnuje celý rozsah nabízené škály. Jeho vrchol s 32,10 % výběrů spadá 
do kategorie „žádná znalost“. Dalšími dvěma nejvýše obsazenými kategoriemi je „průměrná znalost“ 
(18,90 %) a „nevelká znalost“ (15,10 %). O střední pozici těchto dvou kategorií společně vypovídá 
medián (5,00 – nevelká znalost) a průměr 4,91 s odchylkou 1,842. Směrodatná odchylka odkazuje 
ke dvěma, resp. třem, již zmíněným vrcholům v rozložení četností, a týká se také poměrně širokého 
rozsevu výběrů po celé škále. 
 
V celkovém pohledu je zjevné, že respondenti nejsou s návazností mezi obsahy PT v základní škole 
a v gymnáziu nijak zvlášť dobře obeznámeni. 56,60 % voleb je soustředěno do záporné poloviny škály 
a společně s jejím středem („průměrná znalost“) tvoří plné tři čtvrtiny (75,50 %) vybraných možností. 
Na kladnou polovinu škály zbylo 24,50 % voleb.  
 
Položka B2 Zamyslete se nad tím, zda znalost vazeb a souvislostí mezi obsahem průřezových 
témat v základní škole a v gymnáziu je pro učitele potřebná. 
 
Položka B2 dokresluje údaje z otázky B1 informací o postoji respondentů.  
 1 2 3 4 5 6 Σ Průměr  3,34

Absolutní četnosti 1 12 20 10 8 2 53 Medián 3,00

Relativní četnosti 
řádkové 

1,9 
% 

22,6 
%

37,7 
%

18,9 
%

15,1 
%

3,8 
%

100,0 
% 

Směrodatná
odchylka 

1,159

Tab. 24 Rozložení odpovědí v položce B2 (Zamyslete se nad tím, zda znalost vazeb a souvislostí 
mezi obsahem průřezových témat v základní škole a v gymnáziu je pro učitele potřebná.). Pod 
tabulkou je uvedena škála, ve které respondenti volili jednu z možností. 
 
 

  (1) uvedená znalost je naprosto nutná, nelze se bez ní obejít 
  (2) je velmi potřebná 
  (3) je potřebná 
  (4) nemám zřetelný názor 
  (5) není příliš důležitá 
  (6) není důležitá 
  (7) uvedená znalost je úplně zbytečná, není k ničemu 

 
Škála respondentům nabízela sedm stupňů pro volby, z nichž nebyl využit sedmý, s nejvyšší úrovní 
negace („znalost je úplně zbytečná“). Je to v kontrastu s relativně nejvyšším obsazením stupně „žádná 
znalost“ v předcházející položce B1. Také dva vrcholy v rozložení četností v B2 jsou na opačné straně 
škály než v B1 – týkají se kategorie (3) „znalost je potřebná“ (37,70 %) a (2) „je velmi potřebná“ 
(22,60 %). Tyto dvě kategorie jsou obsazeny 60,30 % výběrů. Jejich centrální pozici potvrzuje medián 
(3,00 – „znalost je potřebná“) a průměr (3,34) se směrodatnou odchylkou 1,159.  Záporná polovina 
škály obsahuje pouze 18,90 % voleb.  
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Z uvedených údajů je jednoznačně zřejmé, že dotazovaní učitelé považují znalosti o návaznostech 
obsahu PT mezi základní školou a gymnáziem za potřebné, ale reálně je sami nemají v dostačující 
míře.    
 
Položka B3 Jakou formou lze průřezová témata ve výuce realizovat? 
 
B3 se zaměřuje na zjištění forem realizace průřezových témat. Je to nejsložitěji konstruovaná položka 
v dotazníku. Smyslem relativně složitější konstrukce bylo dát respondentům k dispozici více 
kombinačních možností, přitom však zachovat výhodu kvantifikace, kterou poskytují strukturované 
výběrové otázky. Formy realizace PT nejsou jednoduchým problémem ani pro praxi, ani pro teoretické 
zdůvodňování, proto je na místě věnovat jim komplexnější pozornost. 
 

Pořadí  ANO 
1. 2. 3. 

NE 

37 25 9 3 16 Integrace PT do jiného vyučovacího předmětu 

69,8 % 47,2 % 17,0 % 5,7 % 30,2 %
15 5 4 6 38 PT je samostatný vyučovací předmět    

28,3 % 9,4 % 7,5 % 11,3 % 71,7 %
37 11 21 5 16 PT je realizováno formou projektů 

69,8 % 20,8 % 39,6 % 9,4 % 30,2 %

16 X x x 37 Kombinace tří předchozích možností: integrace + 
samostatný vyučovací předmět + projekty 30,2 % X X x 69,8 %

Tab. 25 Rozložení odpovědí v položce B3 (Jakou formou lze průřezová témata ve výuce 
realizovat?). Odpovídalo 53, tj. 100% dotazovaných.  

 
Nejvíce kladných odpovědí (69,80 %) získaly shodně dvě možnosti: integrace PT do jiného 
vyučovacího předmětu a realizace PT formou projektů. Integrace do jiného vyučovacího předmětu 
nadto získala i nejvíce (47,20 % z celkového počtu voleb) prvních míst v pořadí, jestliže respondenti 
vybírali více než jednu možnost. Realizace PT formou projektů získala v tomto typu volby nejvíce 
druhých míst – 39,6 %. 
 
Zbylé dvě nabídky, tj. PT jako samostatný vyučovací předmět a kombinace všech tří možností byly 
respondenty vybírány o poznání méně, zhruba ve 30 % případů. Při více volbách s možností určit 
pořadí se uplatnění PT jako samostatného předmětu objevilo nejčastěji na třetím místě (11,30 % ze 
všech možností). Rozdíl mezi jednotlivými pořadovými stupni nebyl ale v tomto případě tak zřetelný 
jako v předcházejících dvou. 
 
Při souhrnném posouzení vyniká převaha integrativního pojetí průřezových témat; respondenti 
zřetelně stranili integraci PT do předmětů anebo jejich využití formou projektů. Vytvoření 
samostatného předmětu na bázi PT nebylo vybíráno tak často, ani nezískávalo přednost při souběhu 
více možností. 
 
Položka B13 Pro usnadnění a zkvalitnění Vaší práce by Vám měly pomáhat tzv. modelové 
očekávané výstupy. Níže uvádíme několik oblastí, ve kterých Vám modelové očekávané výstupy 
mohou pomoci. Prosím, zaškrtněte nejvýše dvě z nich, které pro sebe považujete za 
nejzávažnější. 
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Položka B13 mapuje názory respondentů týkající se možností metodické pomoci pro pedagogickou 
práci s průřezovými tématy. Kromě níže uvedených osmi výběrových odpovědí měli respondenti 
možnost volného vyjádření i jiných než nabízených možností. 
 

 
1 

vytvoření 
koncepce 

výuky  

2 
sledování 
pokroku 

žáka    

3 
hodnocení 

dosažených 
znalostí, 

vědomostí 
a 

dovedností 

4 
hodnocení 
postojů a 
hodnot 

5 
efektivnější 
propojení 

PT se 
vzdělávacím 

obsahem 
ostatních 
předmětů 

6 
podpora 

pro 
přípravu 

učiva 
pro 

žáky    

7 
inspirace 
pro mé 
vlastní 

uvažování 

8 
opora 
pro 

případy, 
kdy mi 

docházejí 
nápady 

Σ 

Absolutní 
četnosti 11 15 6 5 3 6 1 1 48 

Relativní 
četnosti 
řádkové 

22,9 % 31,3 % 12,5 % 10,4 % 6,3 % 12,5 % 2,1 % 2,1 % 100,0 %

Tab. 26 Rozložení odpovědí v položce B13. (Zaškrtněte nejvýše dvě oblasti, ve kterých vám 
mohou pomoci očekávané výstupy.) 
 
Téměř třetina výběrů (31,30 %) poukazuje na úlohu očekávaných výstupů při sledování pokroku žáka. 
Společně s kategorií „vytvoření koncepce výuky“ zahrnují přes polovinu (54,20 %) uskutečněných 
voleb.  
 
Kategorie „hodnocení dosažených znalostí, vědomostí a dovedností“ a „podpora pro přípravu učiva 
pro žáky“ shodně získaly 12,50 % výběrů. Blízko za nimi se umístila kategorie „hodnocení postojů 
a hodnot“ s 10,40 % voleb. S ohledem na zkušenosti z různých vzdělávacích akcí s učiteli je poněkud 
překvapivé, že nejmenší počet výběrů (shodně 2,10 %) získaly „inspirace pro mé vlastní uvažování“ 
a „opora pro případy, kdy mi docházejí nápady“. Žádosti o inspiraci nebo dobré nápady pro praxi totiž 
bývají nejčastějším nárokem na lektory ze strany učitelů. 
 
Přehled tematických okruhů  
 
V zájmu celkové orientace ve výsledcích pro jednotlivé tematické okruhy (TO) uvádíme nejprve 
tabulkový přehled tematických okruhů v jednotlivých průřezových tématech. První tabulka 
u příslušného průřezového tématu shrnuje tematické okruhy pro základní školu, druhá tabulka uvádí 
souhrn tematických okruhů pro gymnázium. V následujících kapitolách pak vybíráme jen ty výsledky, 
které jsou dostatečně výrazné, aby mohly být při porovnávání mezi specializacemi při malém počtu 
respondentů podnětné.  
 
Tematický okruh (TO) Osobnostní a sociální výchova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozvoj schopností poznávání
Sebepoznání a sebepojetí 
Seberegulace a sebeorganizace 
Psychohygiena 
Kreativita 
Poznávání lidí 
Mezilidské vztahy 
Komunikace 
Kooperace a kompetice 
Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti 

OSV – ZŠ  

Hodnoty, postoje, praktická etika 
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Tematický okruh (TO) Výchova demokratického občana 
 
 
 
 

Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Seberegulace, organizační dovednosti 
a efektivní řešení problémů 
Sociální komunikace 
Morálka všedního dne 

OSV – G 

Spolupráce a soutěž 

Občanská společnost a škola
Občan, občanská společnost a stát 
Formy participace občanů v politickém 
životě 

VDO – ZŠ  

Principy demokracie jako formy vlády 
a způsobu rozhodování 
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Tematický okruh (TO) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tematický okruh (TO) Multikulturní výchova 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tematický okruh (TO) Environmentální výchova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tematický okruh (TO) Mediální výchova 

Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět 

VMEGS – 
ZŠ  

Jsme Evropané 

Globalizační a rozvojové procesy
Globální problémy, jejich příčiny 
a důsledky 
Humanitární pomoc a mezinárodní 
rozvojová spolupráce 
Žijeme v Evropě 

VMEGS – G  

Vzdělávání v Evropě a ve světě 

Kulturní diference 
Lidské vztahy 
Etnický původ 
Multikulturalita 

MKV – ZŠ 
  
 

Princip sociálního smíru a solidarity 

Základní problémy sociokulturních 
rozdílů 
Psychosociální aspekty interkulturality 

MKV – G  

Vztah k multilingvní situaci a ke 
spolupráci mezi lidmi z různého 
kulturního prostředí 

Ekosystémy 
Základní podmínky života 
Lidské aktivity a problémy životního 
prostředí 

EV – ZŠ  

Vztah člověka k prostředí 

Problematika vztahů organismů 
a prostředí 
Člověk a životní prostředí 

EV – G  

Životní prostředí regionu a České 
republiky 

TO receptivních činností
Kritické čtení a vnímání mediálních 
sdělení 
Interpretace vztahu mediálních 
sdělení a reality 
Stavba mediálních sdělení 
Vnímání autora mediálních sdělení 
Fungování a vliv médií ve společnosti 

MV – ZŠ  

TO produktivních činností 
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Položka B4 (ZŠ), B9 (G) Tento tematický okruh je pro mne dokonale srozumitelný. 
 
Položky B4 a B9 byly určeny ke zjištění, do jaké míry jsou kurikulární dokumenty pro jednotlivé 
tematické okruhy pro učitele srozumitelné, resp. se kterými tematickými okruhy mají největší 
problémy při interpretaci.  
 
V souhrnném přehledu voleb se vzájemně příliš neliší respondenti ze základních škol a z gymnázií.     
U obou skupin převládají výběry „úplně souhlasím“ nebo „spíše souhlasím“. Ty v jednotlivých TO 
obsahují nejméně 66,60 % všech výběrů u ZŠ a (s jedinou výjimkou) 66,70 % u gymnázií. Nejčastěji 
se pohybují v intervalu 40 – 60 %. Odlišnost mezi respondenty z gymnázií a ze základních škol není 
zřetelná ani při volbě kategorie „spíše nesouhlasím“ – v obou skupinách se vyskytly jen ojedinělé 
volby této kategorie. Totéž platí pro kategorii „nemám zřetelný názor“.  
 
Pokud se týká konkrétních okruhů, z obecného trendu souhlasu u respondentů ze základních kol 
se zřetelněji vyčlenil jen okruh „Psychohygiena“ v OSV, který získal 60,00 % voleb v kategoriích 
„spíše nesouhlasím“ a „nemám zřetelný názor“, a v MKV okruh „Princip sociálního smíru 
a solidarity“ s 66,70 % voleb v souhrnu stejných kategorií. U gymnázií stojí za zmínku pouze TO 
„Psychosociální aspekty interkulturality“ v MKV, výše zmíněná jediná výjimka z převažujícího 
souhlasu, u něhož jsou všechny volby rozděleny rovnoměrně mezi kategorie „spíše nesouhlasím“ 
a „nemám zřetelný názor“. Ostatní okruhy v těchto kategoriích nepřesahují 15 %, což při malém počtu 
respondentů představuje ojedinělou volbu – jediného respondenta.   
 
Položka B5 (ZŠ), B10 (G) Tento tematický okruh je velmi obtížný. 
 
Položky B5 (pro respondenty ze základních škol) a B10 (pro respondenty z gymnázií) sledují míru 
obtížnosti.   
 
V těchto položkách se shodným základním obsahem se opět podobají výběry respondentů ze 
základních škol a z gymnázií. Většina respondentů z obou typů škol zřetelně diferencuje jednotlivé 
tematické okruhy na (relativně) obtížné a snadné; do navzájem protikladných pólů kategorií 
nesouhlasu a souhlasu se soustřeďuje zpravidla kolem 30 % – 80 % voleb. Oproti tomu kategorie 
„nemám zřetelný názor“ není zastoupena příliš často, obvykle kolem 15 – 20 % všech voleb.  
 
Zaměříme-li se i přes předcházející konstatování podobnosti na odlišnost mezi respondenty 
ze základních škol a z gymnázií, nalézáme u respondentů ze základních škol relativně zřetelnější 
polarizaci, tj. příklon k výraznějšímu souhlasu či nesouhlasu s nabízeným výrokem. U respondentů 
z gymnázií je většina voleb soustředěna blíže ke středním stupňům škály – jen mírný souhlas 
či nesouhlas anebo poněkud více voleb kategorie „nemám zřetelný názor“. 
 
Volby vypovídající o obtížnosti, nebo naopak o snadnosti příslušného okruhu se jak u respondentů 
ze základních škol, tak z gymnázií často rozkládají do obou pólů, přičemž v jednotlivých okruzích jen 
mírně převažuje jedna nebo druhá polaritou. Vypovídá to o skutečnosti, že rozdíly mezi respondenty 
byly patrně do značné míry způsobeny osobními předpoklady, nikoli samotným charakterem 
příslušného okruhu. Tento fakt bychom mohli nazvat „individualizace obtížnosti“ – subjektivní dojem 
obtížnosti tematického okruhu v PT je dán převážně osobními předpoklady učitele, méně je založen na 
objektivních vlastnostech PT. 
 

Tvorba mediálního sdělení
Práce v realizačním týmu 
Média a mediální produkce
Mediální produkty a jejich významy 
Uživatelé 
Účinky mediální produkce a vliv médií 

MV – G  

Role médií v moderních dějinách 
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Mezi respondenty ze základních škol se výrazněji vyčlenil v MKV tematický okruh „Kulturní 
diference“  se 100,00 % voleb v kategoriích mírného nesouhlasu a nesouhlasu (okruh je považován za 
relativně snadný), v EV okruh „Ekosystémy“ se 77,80 % v kategoriích souhlasu (okruh je shledáván 
obtížným), „Základní podmínky života“ s 88,90 % souhlasu (obtížný okruh)  OSV „Psychohygiena“ 
se 60 % voleb v kategorii mírného nesouhlasu (relativně snadný okruh). Rozložení četností v ostatních 
okruzích nevykazuje zřetelnější soustředění dat, které by poskytovalo vodítko pro jednoznačnější 
soud.  
 
Mezi respondenty z gymnázií se volby většinou rozkládají v oblasti středních stupňů škál, jak bylo 
uvedeno. Zřetelnější polarizace se objevila jen u VMEGS v TO „Žijeme v Evropě“, kde 75 % voleb je 
v kategorii mírného nesouhlasu (relativně snadný okruh).  
 
Při porovnání přístupů respondentů ke srozumitelnosti a obtížnosti (tj. při vzájemném srovnání 
položek B4 a B9 s položkami B5 a B10) lze vyzdvihnout jednak (a) podobnost přístupů učitelů 
ze základních škol a z gymnázií, jednak to (b), že (bez použití statistického porovnání, které by pro tak 
malé počty respondentů postrádalo smysl) není patrná zřetelnější souvislost mezi srozumitelností 
a obtížností. Nelze tedy najít oporu pro úvahu, že tematické okruhy, které byly respondenty 
posuzovány jako méně srozumitelné, jsou jimi také posuzovány jako více obtížné. Ve spojení s výše 
zmiňovanou individualizací obtížnosti se dá uvažovat o tom, že variabilita ve zvládání tematických 
okruhů PT podle učitelů závisí především na variabilitě dispozic jednotlivých učitelů, méně na tom, 
jak je okruh zpracován v textu výchozího kurikulárního dokumentu. 
 
Položka B6 (ZŠ), B11 (G) Tento tematický okruh se mi daří výtečně zapojovat do výuky. 
 
Položky B6 (pro respondenty ze základních škol) a B11 (pro respondenty z gymnázií) sledují míru 
kvality zapojení tematického okruhu PT do reálné výuky. 
 
Znovu můžeme konstatovat, že obsahově shodné položky vyvolaly velmi podobné tendence 
v odpovědích u respondentů ze základních škol a z gymnázií. Odpovědi v obou těchto skupinách 
se často rozkládají po všech stupních škály, přičemž zřetelněji převažuje souhlas (úspěšné zapojování 
tematického okruhu do výuky). U respondentů ze základních škol i z gymnázií se výběr souhlasu 
pohybuje mezi 30 % až 100 % („úplně souhlasím“ + „spíše souhlasím“), nejčastější je kolem 60 % 
v tematickém okruhu.  
 
Jak bylo uvedeno, většina okruhů jak v základních školách, tak v gymnáziích nesoustředila volby 
do takové míry, aby připustila jednoznačnější výklad. Z tohoto obecného trendu se u respondentů 
ze základních škol do jisté míry vyčlenily následující okruhy: v EV „Lidské aktivity a problémy 
životního prostředí“ se 100 % souhlasu („úplně souhlasím“ + „spíše souhlasím“), v EV „Vztah 
člověka k prostředí“ s 77,80 % souhlasu, v OSV „Poznávání lidí“ s 80,00 % souhlasu, v MV 
„Práce v realizačním týmu“ 77,80 % souhlasu. Na opačném pólu stojí VDO v tematickém okruhu 
„Formy participace občanů v politickém životě“, která získala 66,70 % výběrů v kategorii „naprosto 
nesouhlasím“. 
 
Mezi respondenty z gymnázií měl v OSV okruh „Sociální komunikace“ 100,00 % výběrů „spíše 
souhlasím“, okruh EV „Člověk a životní prostředí“ 100,00 % souhlasu („úplně souhlasím“ + „spíše 
souhlasím“), v MV okruh „Mediální produkty a jejich významy“ 100,00 % souhlasu, v OSV okruh 
„Morálka všedního dne“ 100,00 % „spíše souhlasím“, v VMEGS okruh „Žijeme Evropě“ 100,00 % 
souhlasu („úplně souhlasím“ + „spíše souhlasím“). Na protilehlém pólu stojí VMEGS se 100,00 % 
nesouhlasu („naprosto nesouhlasím“ + „spíše nesouhlasím“) v tematickém okruhu „Vzdělávání 
v Evropě a ve světě“.  
 
Při souhrnném pohledu na položky B6, B11 lze analogicky jako u předcházejících položek B5, B10 
uvažovat o tom, že míra úspěšnosti při zapojování jednotlivých tematických okruhů do výuky je 
ze strany učitelů posuzována s vysokou inter-individuální variabilitou. Z toho lze usuzovat, že 
úspěšnost zapojování tematického okruhu do výuky závisí spíše na subjektivních předpokladech 
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učitele (znalostech, zájmech, osobních preferencích, zkušenostech s tematickou oblastí) než 
na samotných vlastnostech tematických okruhů. 
 
Položka B7 Tento tematický okruh je zvláště vhodný pro realizaci na 1. stupni základní školy.  
 
Položka B7 byla určena pouze pro respondenty ze základních škol a ptala se na míru vhodnosti 
určitých tematických okruhů pro 1. stupeň základní školy.  
 
Položka B7 měla v porovnání s předchozími vyšší frekvenci odpovědí v kategorii „nemám zřetelný 
názor“ a měla také v rámci výběrů v této kategorii i silnější obsazení, které se pohybovalo kolem 33 % 
a v jednom případě dosáhlo až 77,80 % výběrů. 
 
U respondentů se zřetelněji profilovaly volby v následujících tematických okruzích: v OSV 
v tematickém okruhu „Rozvoj schopností poznávání“ bylo 80,00 % voleb v kategorii „spíše 
souhlasím“, v tematickém okruhu „Sebepoznání a sebepojetí“ a v TO „Kreativita“ 80,00 % souhlasu 
(v kategoriích „úplně souhlasím“ + „spíše souhlasím“), v MKV v tematickém okruhu „Lidské vztahy“ 
83,30 % souhlasu, v EV „Základní podmínky života“ a v kategorii „Vztah člověka k prostředí“ 
88,80 % souhlasu. Ve specializaci MV vyniklo v tematickém okruhu „Vnímání autora mediálních 
sdělení“ 77,80 % voleb v kategorii „nemám zřetelný názor“. V ostatních tematických okruzích se u 
žádné ze specializací neobjevilo větší soustředění dat, které by mělo smysl zmínit. 
Z výsledků je znát, že názory dotazovaných učitelů na vhodnost zařazení průřezových témat a jejich 
tematických okruhů na první stupeň základní školy se rozrůzňují u většiny respondentů i témat. Také 
větší množství neurčitých odpovědí napovídá, že dotazovaná skupina není nijak zvlášť soustředěna na 
zřetelný souhlas, resp. nesouhlas. Pouze u některých (výše zmiňovaných) tematických okruhů 
se u několika specializací objevilo výraznější soustředění dat v kladném pólu – téma je považováno 
za vhodné pro první stupeň ZŠ. 
 
Položka B8 (ZŠ), B12 (G) K práci s tímto tematickým okruhem potřebuji mnohem více 
informací.  
 
Položky B8 (pro respondenty ze základních škol) a B12 (pro respondenty z gymnázií) se obracely 
na respondenty s dotazem na potřebu větší informovanosti než je ta, která je aktuálně k dispozici. Tyto 
položky mají tedy pomáhat při orientaci v poptávce po informačním zázemí mezi učiteli.    
 
Pro položky B8 a B12 je sice méně často než u předchozí B7, ale dost výrazně patrný vyšší počet 
odpovědí v kategorii „nemám zřetelný názor“ mezi respondenty základních škol, kde dosáhl až 
100,00 % výběrů. U respondentů gymnázií nebyla tato tendence zaznamenána, dosáhla nejvýše 50,00 
% a ve většině případů nebyla vybírána vůbec.  
 
V obou skupinách se opět volby rozkládaly po obou pólech škály, přestože případ od případu 
se objevilo poměrně jednoznačné tíhnutí k pólu souhlasu, obdobně u respondentů ze základních škol 
i gymnázií (viz níže). 
 
U respondentů ze základních škol se výběry zřetelněji profilovaly v následujících tematických 
okruzích: ve specializaci OSV v tematickém okruhu „Komunikace“ 75,00 % v kategorii „spíše 
souhlasím“, u specializace VMEGS v tematických okruzích „Evropa a svět nás zajímá“ a „Jsme 
Evropané“ 100,00 % souhlasu („úplně souhlasím“ + „spíše souhlasím“), u specializace EV 
v tematickém okruhu „Ekosystémy“ 88,90 % nesouhlasu („naprosto nesouhlasím“ + „spíše 
nesouhlasím“). V ostatních tematických okruzích nebylo zaznamenáno masivnější soustředění dat na 
jedné nebo druhé polovině škály. 
 
U respondentů z gymnázií se volby výrazněji soustředily u následujících tematických okruhů: v OSV 
u tematického okruhu „Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti“, „Sebepoznání a sebepojetí“ se 100,00 % 
voleb „spíše souhlasím“, u tematického okruhu „Sociální komunikace“ se 100,00 % výběrů „spíše 
nesouhlasím“, ve specializaci VDO v tematickém okruhu „Občanská společnost a škola“ 80,00 % 
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souhlasu („úplně souhlasím“ + „spíše souhlasím“), ve specializaci EV „Problematika vztahů 
organismů a prostředí“ 100,00 % souhlasu („úplně souhlasím“ + „spíše souhlasím“) a tematickém 
okruhu „Člověk a životní prostředí“ 100,00 % nesouhlasu („naprosto nesouhlasím“ + „spíše 
nesouhlasím“), ve specializaci MKV v tematickém okruhu „Psychosociální aspekty interkulturality“ 
100,00 % souhlasu („úplně souhlasím“ + „spíše souhlasím“). Ostatní tematické okruhy nevykázaly 
zřetelnější soustředění dat. 
 
Souhrnný pohled na položky B8, B12 vypovídá o poměrně zřetelně vyjádřené zakázce u těch několika 
tematických okruhů, kde se projevil masivní souhlas s nabízeným výrokem „potřebuji více informací“. 
Oproti němu stojí zřetelněji vyjádřený nesouhlas, ale jen u dvou okruhů v gymnáziu, a to 
ve specializacích v OSV a EV, kde respondenti jsou zřejmě spokojeni se svým informačním zázemím. 
Vcelku však převládá zájem o další informace, nicméně – až na dříve uvedené výjimky – zpravidla 
nikoli u valné většiny učitelů v dané specializaci. 
 
Položka B13 (ZŠ, G) Níže uvádíme několik oblastí, ve kterých Vám mohou pomoci modelové 
očekávané výstupy. Prosím, zaškrtněte nejvýše dvě z nich, které pro sebe považujete za 
nejzávažnější (omezení na dvě položky je důležité pro porovnání preferencí ve větší skupině 
učitelů, proto je prosím respektujte).   

vytvoření koncepce výuky PT – MV  24,5 % 
sledování pokroku žáka    34,0 % 
hodnocení dosažených znalostí, 
vědomostí a dovedností 

13,2 % 

hodnocení postojů a hodnot  26,4 % 
efektivnější propojení TO PT – MV se 
vzdělávacím obsahem ostatních 
předmětů   

26,4 % 
 

podpora pro přípravu učiva pro žáky     35,8 % 
inspirace pro mé vlastní uvažování  15,1 % 
opora pro případy, kdy mi docházejí 
nápady 

20,8 % 

něco jiného (prosím, vypište)  1,9 % 
 
Položka B13 poskytuje představu o tom, v čem by respondentům mohly pomáhat Modelové 
očekávané výstupy. Pro přehled výše uvádíme tabulku s relativními četnostmi výběrů pro každou 
položku (jedná se o řádkovou četnost, tzn. procento výběrů z celkového počtu možností – 100 % by 
bylo dosaženo tehdy, kdyby všichni respondenti příslušnou možnost vybrali). 
Vzhledem k tomu, že volby byly omezeny na dvě možnosti, nejsou četnosti výběrů pro jednotlivé 
možnosti příliš vysoké. Velmi nízké procento voleb kategorie „jiné“ vypovídá o tom, že respondentům 
zřejmě vyhovovala nabídka pro výběrovou odpověď.  
Dvě nejvíce vybírané možnosti, přes třicet procent, se týkají podpory pro přípravu učiva a sledování 
pokroku žáka. V obou případech se jedná o pedagogickou práci s obsahem a vysoké preference jsou 
s ohledem na charakter Modelových očekávaných výstupů přiléhavé.  
Trojice výběrů kolem 25 % se týká hodnocení postojů a hodnot, efektivnějšího propojení PT s obsahy 
ostatních předmětů a podpory při vytváření koncepce výuky. Ve všech třech případech jsou to 
systémové či strategické problémy práce s PT. Nabízí se k úvaze, zda by MOV neměly být doplněny 
dalšími informacemi v těchto směrech. Poměrně vysokou preferenci vykazuje i položka „opora pro 
případy, kdy mi docházejí nápady“. Zajímavé je, že obdobná možnost, „inspirace pro mé vlastní 
uvažování“, která je významově prakticky shodná, ale je formulována eufemističtěji, získala znatelně 
méně voleb – učitelé jako by neměli potíže s otevřeností. Spolu s hojně vybíranou možností „podpora 
pro přípravu učiva pro žáky“ (viz výše) tyto tři možnosti shrnují zájem učitelů o pomoc v oblasti 
obsahu výuky, která u PT není natolik standardní a stálá, aby byla snadno k dispozici. 
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Zajímavé je, že poměrně malý počet výběrů (na posledním místě z výběrových kategorií) má kategorie 
„hodnocení dosažených znalostí, vědomostí a dovedností“. Rozdíl je nápadný při srovnání s kategorií 
„hodnocení postojů a hodnot“. Možná se dá připsat současné všeobecné zdrženlivosti vůči transmisi 
znalostí, tím spíš, že PT mají být programově orientována spíše na postojový a hodnotový rozměr 
výuky. 
 
Položka B14 (ZŠ, G) Zamyslete se prosím nad tím, pro jaká období byste doporučili rozpracovat 
Modelové očekávané výstupy. Níže Vám nabízíme několik možností, můžete vybrat jednu nebo 
třeba všechny. 

Závěrečná položka vyzývá respondenty k určení preferovaného období pro rozpracování Modelových 
očekávaných výstupů: buď pro 1. i 2. stupeň ZŠ, nebo pouze pro 2. stupeň ZŠ (ke konci 9. ročníku), 
nebo pro gymnázia (ke konci 4. ročníku čtyřletých gymnázií). Rozložení četností je v tomto případě 
poměrně vyrovnané a vypovídá o tom, že mezi respondenty zřejmě nepůsobí žádný jednoznačný 
faktor, který by podmiňoval výběr jednoho typu odpovědi. 
 
Relativně nejvíce preferencí si vysloužila odpověď „pro 1. a 2. stupeň ZŠ“. Získala 66,00 % výběrů. 
Na druhé pozici se umístila odpověď „pouze pro 2. stupeň ZŠ (ke konci 9. ročníku)“ s 64,20 % voleb. 
S nevelkým odstupem třetí skončila odpověď „pro gymnázia (ke konci 4. ročníku čtyřletých 
gymnázií)“ s 56,60 % výběrů.  
Již na první pohled je zřejmé, že rozdíly mezi výběry jsou jen minimální, nadto počet výběrů se 
pohybuje kolem 50 % v binárním znaku – ilustrujeme tím tedy výše uvedené tvrzení, že nebyla 
zjištěna žádná profilující tendence. 
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