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Kurikulum:
Pojmenovat školám, žákům priority

Kontinuita minulosti, současnosti a budoucnosti

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



Kurikulární projekt nikdy nepůsobí sám 
(Bernstein)

Hodnocení

Výuka 
(pedagogy)

Kurikulum



Strategie vzdělávací politiky do roku
2030+

• SC1  Zaměřit vzdělávání 
více 
na získání kompetencí 
potřebných pro aktivní 
občanský, profesní i 
osobní život

• SC2 Snížit vzdělanostní 
nerovnosti a zvýšit 
spravedlnost v přístupu ke 
vzdělání 

• REVIZE RVP

• Redukce učiva, ale současně 
přesnější specifikace?

• Pojmenování minimálních 
požadavků?

• Modelové osnovy?



Dnes asi nejvlivnější model: OECD



OECD

• oborové

• interdisciplinární

• epistemické

• procedurální

Znalosti

• kognitivní a 
metakognitivní

• sociální a emoční

• tělesné a praktické

Dovednosti

• osobní 

• místní (lokální)

• společenské

• globální

Postoje a

hodnoty

Kompetence

Anticipace

AkceReflexe

Celková spokojenost 
(well-being)

jednotlivců společnosti



Gramotnosti:

čtenářská/pisatelská 

matematická 

zdravotní 

datová 

digitální

Přebírání 
zodpovědnosti

Smiřování 
rozporů 

a dilemat

Vytváření 
nových hodnot

OECD



Klíčové spory v současné pedagogice

• Jaký je vztah mezi obsahem vzdělávání a 
nerovností? Je důraz na náročné abstraktní 
vědomosti v kurikulu jednou z příčin nerovnosti, 
anebo jejich řešením?

• Rovnováha mezi autonomií a kontrolou

• Klíčové kompetence, nebo znalosti

Jak jsou řešeny, existují střední nebo třetí cesty?

Liší se přístup k jejich řešení i mezi předměty?



Posun od zaměření 
(jen) na pracovní sféru (také) 

k otázkám občanství, identity, popř. bezpečnosti, 
ale i zdraví a celkové pohody

Studium Osobní život

Ekonomická 
aktivita

Obec, stát, 
Evropa, svět



Výstup je k dispozici na: 
http://pages.pedf.cuni.cz/uvrv/

Porovnali jsme:

EU – OECD -
UNESCO

Anglie 

Skotsko

Dánsko

Finsko

Norsko

Švédsko

USA
a dílčí témata 
z dalších zemí



V kurikulech lze identifikovat tři směry

„Nová“ kurikula „pro 21. století“ – např. Skotsko

„Konzervativní“ reakce – např. Anglie, Švédsko

USA – nepřijala kompetenční diskurs do státních 
dokumentů, převažuje orientace na základní 
gramotnosti (čtení, psaní, matematika)



Zaměřili jsme se na dva předměty

Pokud se nepromění 
předměty, 

nepromění se škola

Fyzika a biologie



Doktorandský seminář, 5. 11. 2018

Ústav výzkumu a rozvoje 

vzdělávání

Jakub Holec



Skotsko (v porovnání s Českem)





Případová studie skotského Curriculum for Excellence (CfE)

• Odvážná kurikulární reforma počátku 
nového tisíciletí

• Posun od preskriptivního kurikula ke 
kurikulu zaleženému na profesionalitě 
učitelů a autonomii škol

• Podpora kompetencí (kapacit) žáků, 
interdisciplinárně a konstruktivisticky 
pojaté výuky, obecně formulované výstupy

Úspěšný student (successful learner)
Sebevědomý jedinec (confident individual)
Odpovědný občan (responsible citizen)
Přínosný (spolu)pracovník (effective contributor)  



Česká republika

Kompetence k učení
Kompetence řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a 
personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní

Skotsko

Úspěšný student

Sebevědomý jedinec

Odpovědný občan

Přínosný (spolu)pracovník

Kompetenční kurikula vymezující dlouhodobé cíle vzdělávání, cesta k nim je ale 
málo zřetelná



Strukturování obsahu na příkladu biologie (CfE)

Early First Second Third Fourth

Přírodovědné dovednosti (scientific skills)

Výzkumné dovednosti

Analytické dovednosti

Dovednosti a vlastnosti přírodovědně gramotných občanů

Oborové obsahy/koncepty

Biologická rozmanitost a vzájemné závislosti

Tělní soustavy a buňky

Dědičnost

Aktuální věda (,,topical science“)

Strukturování obsahu biologie (RVP)

oborové obsahy/koncepty (tematické celky)

G1-3
Rozmanitost přírody

G4-5

Rozmanitost přírody

G6-9

Obecná biologie a genetika

Biologie hub

Biologie rostlin

Biologie živočichů

Biologie člověka

Neživá příroda

Základy ekologie

Praktické poznávání přírody





Experiences and Outcomes
Forces, electricity and waves

Early First Second Third Fourth

Forces

Learners first develop 

an understanding of 

how forces can change 

the shape or motion of 

an object, considering 

both forces in contact 

with objects and those 

which act over a 

distance. They 

investigate the effects

of friction on motion and 

explore ways of 

improving efficiency in 

moving objects and 

systems. Study of 

speed and acceleration 

of an object leads to an 

understanding of the 

relationship between its 

motion and the forces 

acting on it. This is 

linked to transport 

safety. Learners 

develop their 

understanding of the 

concept of buoyancy 

force and density.

Through everyday 

experiences and

play with a variety of

toys and other 

objects, I can 

recognise simple 

types of forces and 

describe their

effects.

SCN 0-

07a

By investigating forces on 

toys and other objects, I can

predict the effect on the

shape or motion of objects.

SCN 1-07a

By investigating how

friction, including air

resistance, affects motion, I 

can suggest ways to 

improve efficiency in moving

objects.

SCN 2-

07a

By contributing to 

investigations of energy loss 

due to friction, I can suggest 

ways of improving the 

efficiency of moving

systems.

SCN 3-

07a

I can use appropriate 

methods to measure, 

calculate and display 

graphically the speed of an 

object, and show how

these methods can be 

used in a selected

application.

SCN 4-

07a

By making accurate 

measurements of speed

and acceleration, I can 

relate the motion of an 

object to the forces acting 

on it and apply this 

knowledge to transport 

safety.

SCN 4-

07b

By exploring the forces 

exerted by magnets on other 

magnets and magnetic 

materials, I can contribute to

the design of a game.

SCN 1-08a

I have collaborated in 

investigations to compare 

magnetic, electrostatic and

gravitational forces and

have explored their practical 

applications.

SCN 2-

08a

I have collaborated in 

investigations into the

effects of gravity on objects 

and I can predict what might 

happen to their weight in 

different situations on Earth 

and in space.

SCN 3-

08a

I can help to design and 

carry out investigations into 

the strength of magnets and 

electromagnets. From 

investigations, I can

compare the properties, 

uses and commercial 

applications of 

electromagnets and 

supermagnets.

SCN 4-

08a



Dílčí tematická oblast: Biodiverzita a vnitřní závislosti

Počáteční

předškolní – P1 

(3–5 let)

První

P2–P4 

(5–8 let)

Druhá

P5–P7

(8–12 let)

Třetí a čtvrtá

S1–S3

(12–15 let)

Pozoroval(a) jsem 

živé organismy 

v jejich prostředí 

po různou dobu a 

uvědomil(a) si, 

jak na sobě 

vzájemně závisí.

Umím rozlišovat 

mezi živou 

neživou přírodou. 

Umím třídit 

organismy do 

skupin a dané 

přiřazení vysvětlit.

Umím rozpoznat a třídit 

konkrétní organismy, 

minulé i současné, za 

účelem uvědomění si 

jejich biodiverzity. Umím 

propojit jejich vzhled a 

způsob života 

s možnými důvody jejich 

přežívání, případně 

vymření.

Umím vzorkovat a 

rozpoznávat živé 

organismy různých 

stanovišť, porovnat 

biodiverzitu organismů 

a navrhnout důvody 

jejich rozšíření.

Rozumím, jak na sobě 

živočichové a rostliny 

vzájemně závisí a jak jsou 

živé organismy 

přizpůsobeny pro přežití. 

Umím předvídat vlivy 

populačního růstu 

určitého druhu a 

přírodních katastrof na 

biodiverzitu.

Dílčí tematická oblast: Síly

Na základě 

každodenních 

zkušeností a hrou 

s rozlišnými 

hračkami a 

dalšími objekty 

umím rozeznat 

jednoduché 

případy sil a 

popsat jejich 

účinky

Na základě 

zkoumání 

působení sil na 

hračky a další 

objekty dokážu 

předpovědět 

účinky síly na tvar 

a pohyb těles.

Na základě zkoumání, 

jak tření (včetně odporu 

vzduchu) ovlivňuje 

pohyb, navrhnu způsoby 

zvýšení účinnosti při 

přemísťování předmětů.

Na základě zapojení do 

zkoumání ztrát energie 

v důsledku tření, 

navrhnu způsoby 

zvýšení účinnosti při 

přemísťování systémů.

Užívám vhodné metody 

měření, výpočtu a 

grafického zobrazení 

rychlosti tělesa. Umím 

předvést použití těchto 

metod ve vybraných 

aplikacích. Za použití 

přesného měření rychlosti 

a zrychlení dokážu 

vztáhnout pohyb objektu 

k silám, jež na něj působí, 

a využít tuto znalosti pro 

bezpečnost v dopravě.



CfE
Úroveň

Počáteční První Druhá Třetí Čtvrtá

Biodiverzita a vztahy 

mezi organismy a 

prostředím

Pozoroval(a) jsem živé 

organismy v jejich 

prostředí po určitou 

dobu a uvědomil(a) si, 

jak jsou na sobě 

vzájemně závislé. 

Rozlišuji mezi živou neživou 

přírodou. Umím třídit 

organismy do skupin a 

dané přiřazení zdůvodnit.

Umím rozpoznat a třídit 

konkrétní organismy, 

minulé i současné, za 

účelem uvědomění si jejich 

biodiverzity. Umím propojit 

jejich vzhled a způsob 

života s možnými důvody 

jejich přežívání, případně 

vymření.  

Umím vzorkovat a 

rozpoznávat živé organismy 

různých stanovišť, porovnat 

biodiverzitu organismů a 

navrhnout důvody jejich 

rozšíření.

Rozumím, jak na sobě 

živočichové a rostliny 

vzájemně závisí a jak jsou 

živé organismy 

přizpůsobeny pro přežití. 

Umím předvídat vlivy 

populačního růstu určitého 

druhu a přírodních katastrof 

na biodiverzitu.

RVP
Úroveň

MŠ 1. stupeň ZŠ (1. období) 1. stupeň ZŠ (2. období) 2. stupeň ZŠ Gymnázium

Dítě má povědomí o 

širším společenském, 

věcném, přírodním, 

kulturním a technickém 

prostředí i jeho dění v 

rozsahu praktických 

zkušeností a dostupných 

praktických ukázek v 

okolí dítěte.

Žák roztřídí některé 

přírodniny podle 

nápadných určujících 

znaků, uvede příklady 

výskytu organismů ve 

známé lokalitě.

Žák porovnává na základě 

pozorování základní 

projevy života na 

konkrétních organismech, 

prakticky třídí organismy 

do známých skupin, využívá 

k tomu i jednoduché klíče a 

atlasy.

Žák třídí organismy a zařadí 

vybrané organismy do říší a 

nižších taxonomických 

jednotek.

Žák pozná a pojmenuje (s 

možným využitím různých 

informačních zdrojů) 

významné rostlinné druhy a 

uvede jejich ekologické 

nároky.

Progrese



Zdroj: https://education.gov.scot/



Zkušenosti a výstupy Konkretizace

Téma: Ekosystémy

Předškolní – P1

(3–5 let)

Pozoroval jsem živé organismy 

v jejich prostředí po různou dobu a 

uvědomil(a) si, jak na sobě 

vzájemně závisí. (SCN 0-01a)

- Zkoumá a třídí objekty na živé, neživé 

a dříve žijící.

- Popisuje charakteristiky živých 

organismů a jak na sobě vzájemně 

závisí, například závislost mláďat na 

rodičích.

Téma: Pohyb a síly

Druhá

(8–12 let)

Podílel jsem se na zkoumání 

magnetické, elektrostatické a 

gravitační síly a jejich praktického 

použití. (SCN 2-08a)

- Měří gravitační sílu různými siloměry 

a zaznamenává výsledky s použitím 

odpovídajících jednotek (newton).

- Vysvětlí, jak lze některá tělesa 

elektricky nabít třením povrchů o 

sebe a jak náboje působí 

elektrostatickou silou.

- Zkoumá a projevuje porozumění, že 

magnetické a elektrostatické síly 

mohou jak přitahovat, tak odpuzovat.

- Popisuje praktické aplikace 

magnetických, elektrostatických sil a 

gravitace, např. magnetizovaná jehla 

v kompasu.

Kurikulum dostalo 
dodatečnou specifikaci



Česká republika

Skotsko

Dodatečná specifikace výstupů pomocí indikátorů/ benchmarks usnadňujících 
hodnotit cíle vzdělávání



Anglie



„as dry as dust“
Tim Oates



• A national curriculum should include that which is 
essential for participation in a modern, democratic 
society… It is for teachers and schools to construct 
programmes of learning which will be motivating for 
their learners – it is teachers who understand the 
specific keys to unlocking the motivation of their 
learners in respect of essential bodies of knowledge. 

• Oates, T. (2010). Could do better: Using international 
comparisons to refine the national curriculum in 
England. Cambridge: Cambridge Assessment.



National curriculum (2007)

KS3

Studium přírodních věd by mělo zahrnovat:

National curriculium (2014)

KS3

Žáci by se měli učit o:

Téma: Struktura 

a funkce buněk

životní procesy buňky a uspořádání buněk

do pletiv/tkání, orgánů a tělních soustav

buňkách jako základních jednotkách živých organismů, 

včetně toho, jak pozorovat, ztvárnit a zaznamenávat 

buněčné struktury s použitím světelného mikroskopu

funkcích buněčné stěny, buněčné membrány, cytoplasmy, 

jádra, vakuoly, mitochondrie a chloroplastů

podobnostech a rozdílech mezi rostlinou a živočišnou 

buňkou

roli difúze při pohybu látek do buňky a mezi buňkami

přizpůsobení některých jednobuněčných organismů

posloupném uspořádání mnohobuněčných organismů: 

buňky – pletiva/tkáně – orgány – orgánové soustavy –

organismy

National Curriculum

Zaměření na obsahové znalosti (content knowledge), výrazně vyšší konkretizace obsahu v aktuálním kurikulu 2014

Srovnání staršího a novějšího



Strukturování obsahu

KS1 (věk 5–7) KS2 (věk 7–11) KA3 (věk 11–14) KA4 (věk 14–16)

Přírodověda Biologie

Rostliny (Y1, Y2)

Živočichové, včetně 

člověka (Y1, Y2)

Sezonní změny (Y1) 

Živé organismy a jejich 

životní prostředí (Y2)

Rostliny (Y3)

Živočichové, včetně 

člověka (Y3, Y4, Y5, Y6)

Horniny (Y3)

Živé organismy a jejich 

životní prostředí (Y4, Y5, 

Y6)

Země a vesmír (Y5)

Evoluce a dědičnost (Y6)

struktura a funkce 

organismů

buňky a jejich organizace

kosterní a svalový systém

výživa a trávení

systém výměny plynů

rozmnožování

zdraví

materiální cykly a energie

fotosyntéza

buněčné dýchání

interakce a závislosti

vztahy v ekosystémech

genetika a evoluce

dědičnost, chromozomy, 

DNA a geny

buněčné transportní 

systémy

zdraví, nemoci a vývoj 

medicíny

koordinace a kontrola

fotosyntéza

ekosystémy

evoluce, dědičnost 

a proměnlivost

Přírodovědné postupy (working scientifically)

přírodovědné metody, postupy a dovednosti přírodovědné postoje

experimentální dovednosti

analýzy a hodnocení

měření

vývoj přírodovědného 

myšlení

experimentální dovednosti 

a strategie

analýzy a hodnocení

slovník, jednotky, symboly 

a terminologie



Year 3 programme of study

• Forces and magnets
• compare how things move on 

different surfaces
• notice that some forces need contact 

between 2 objects, but magnetic 
forces can act at a distance

• observe how magnets attract or repel 
each other and attract some 
materials and not others

• compare and group together a 
variety of everyday materials on the 
basis of whether they are attracted to 
a magnet, and identify some 
magnetic materials

• describe magnets as having 2 poles
• predict whether 2 magnets will 

attract or repel each other, 
depending on which poles are facing

• Notes and guidance (non-statutory)

• Pupils should observe that magnetic forces can act 
without direct contact, unlike most forces, where 
direct contact is necessary (for example, opening a 
door, pushing a swing). They should explore the 
behaviour and everyday uses of different magnets 
(for example, bar, ring, button and horseshoe).

Pupils might work scientifically by: comparing how 
different things move and grouping them; raising 
questions and carrying out tests to find out how far 
things move on different surfaces, and gathering 
and recording data to find answers to their 
questions; exploring the strengths of different 
magnets and finding a fair way to compare them; 
sorting materials into those that are magnetic and 
those that are not; looking for patterns in the way 
that magnets behave in relation to each other and 
what might affect this, for example, the strength of 
the magnet or which pole faces another; identifying 
how these properties make magnets useful in 
everyday items and suggesting creative uses for 
different magnets.



Year 6 programme of study

• Forces

• Pupils should be taught to:

• explain that unsupported objects 
fall towards the Earth because of 
the force of gravity acting 
between the Earth and the falling 
object

• identify the effects of air 
resistance, water resistance and 
friction, that act between moving 
surfaces

• recognise that some mechanisms 
including levers, pulleys and gears 
allow a smaller force to have a 
greater effect

• Notes and guidance (non-statutory)

• Pupils should explore falling objects and raise questions about 
the effects of air resistance. They should explore the effects 
of air resistance by observing how different objects such as 
parachutes and sycamore seeds fall. They should experience 
forces that make things begin to move, get faster or slow 
down. Pupils should explore the effects of friction on 
movement and find out how it slows or stops moving objects, 
for example, by observing the effects of a brake on a bicycle 
wheel. Pupils should explore the effects of levers, pulleys and 
simple machines on movement.

Pupils might find out how scientists, for example, Galileo 
Galilei and Isaac Newton helped to develop the theory of 
gravitation. 

Pupils might work scientifically by: exploring falling paper 
cones or cupcake cases, and designing and making a variety 
of parachutes and carrying out fair tests to determine which 
designs are the most effective. They might explore resistance 
in water by making and testing boats of different shapes. 
They might design and make products that use levers, pulleys, 
gears and/or springs and explore their effects.



Key stage 3
Motion and forces

Describing motion

• speed and the quantitative relationship between average speed, distance and time (speed = distance ÷
time)

• the representation of a journey on a distance-time graph

• relative motion: trains and cars passing one another

Forces

• forces as pushes or pulls, arising from the interaction between 2 objects

• using force arrows in diagrams, adding forces in 1 dimension, balanced and unbalanced forces

• moment as the turning effect of a force

• forces: associated with deforming objects; stretching and squashing – springs; with rubbing and friction 
between surfaces, with pushing things out of the way; resistance to motion of air and water

• forces measured in newtons, measurements of stretch or compression as force is changed

• force-extension linear relation; Hooke’s Law as a special case

• work done and energy changes on deformation

• non-contact forces: gravity forces acting at a distance on Earth and in space, forces between magnets, and 
forces due to static electricity

Balanced forces

(…)

Forces and motion

(…)



National Curriculum

Strukturování obsahu

oborové obsahy/koncepty (subject content)

KS1 (5-7)

Rostliny

Živočichové včetně člověka

Organismy a jejich prostředí

KA2 (7-11)

Rostliny

Živočichové včetně člověka

Organismy a jejich prostředí

Horniny

Evoluce a dědičnost

KA3 (11-14)

Struktury a funkce organismů

Interakce a závislosti mezi 

organismy

Genetika a evoluce

KA4 (14-16)

Buněčná biologie

Transportní systémy

Zdraví, nemoci a vývoj medicíny

Řízení a kontrola organismu

Fotosyntéza

Ekosystémy

Evoluce, dědičnost a proměnlivost

přírodovědné postupy (,,working scientifically“)

Přírodovědné metody, postupy a dovednosti Přírodovědné postoje

Experimentální dovednosti

Analýzy a hodnocení

Měření

Vývoj přírodovědného myšlení

Experimentální dovednosti a strategie

Analýzy a hodnocení

Slovník, jednotky, symboly a 

terminologie



Téma: Tok energie v ekosystému - potravní vztahy

National
Curriculum

Year 2
(Key stage 1)

Year 4
(Key stage 2)

Year 7-9
(Key stage 3)

Year 10-11
(Key stage 4)

Žáci/studenti by 
se měli učit o:

popsat, jak živočichové 
získávají potravu z rostlin
a jiných živočichů s využitím 
myšlenky jednoduchého 
potravního řetězce, určit
a pojmenovat rozdílné 
zdroje potravy

sestavit a vysvětlit různorodé 
potravní řetězce, určit v nich 
producenty, predátory a 
kořist

vztahy a závislosti mezi 
organismy v ekosystému se 
zahrnutím potravních sítí a 
hmyzem opylovaných rostlin

některých abiotických a 
biotických faktorech 
ovlivňujících společenstva; 
důležitosti interakcí mezi 
organismy ve společenství

Analýza progrese

Gradace tématu od konkrétních potravních řetězců a základních principů jejich fungování po komplexní faktory 
prostředí ovlivňující dynamiku společenstev organismů 



Finsko



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

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

(Převzal Washington Post, 26. 3. 2015)

Charles University Prague



KK ve Finsku

myšlení a učení se učit (T1)

kulturní kompetence, interakce a sebevyjádření (T2)

péče o sebe, zvládání každodenního života, bezpečnost (T3)

multigramotnost (T4)

ICT kompetence (T5)

kompetence pro pracovní život a podnikání (T6)

participace, aktivní účast a vytváření udržitelné budoucnosti (T7)



Vývoj učiva v předmětech

National Core Curriculum for

Basic Education, 2004

National Core Curriculum for 

Basic Education, 2014

Předmět: fyzika vědecký výzkum

pohyb a síla interakce a pohyb

kmitání a vlnění

teplo

fyzika v denním životě žáka a 

jeho prostředí 

elektřina elektřina

struktury v přírodě

fyzika ve společnosti

fyzika utváří světonázor



Vývoj učiva v předmětech
National Core Curriculum for 

Basic Education, 2004

National Core Curriculum for 

Basic Education, 2014

Předmět: biologie - biologický výzkum

- terénní vycházky do přírody a 

okolí

příroda a ekosystémy základní struktura a funkce 

ekosystémů

život a evoluce co je život?

člověk člověk

běžné prostředí k udržitelné budoucnosti



Objectives of instruction in physics in grades 7–9

Objectives of instruction in physics in grades 7–9 Content areas 

related to the 

objectives 

Transversal 

competences 

Significance, values, and attitudes 

O1 to encourage and inspire the pupil to study physics C1‐C6 T1 

O3 to guide the pupil to perceive the significance of competence in physics in 

his or her daily life, living environment, and the society.  

C1‐C6 T6, T7 

Research skills 

O5 to encourage the pupil to formulate questions about the studied 

phenomena and to further develop the questions to serve as a basis for 

research and other activities  

C1‐C6 T1, T7 

O6 to guide the pupil to conduct experimental research in cooperation with 

others and to work safely and consistently 

C1‐C6 T2, T5 

Knowledge of physics and its use 

O10 to guide the pupil to use the concepts of physics accurately and to 

develop his or her conceptual structures to be increasingly consistent with 

the concepts of scientific theories. 

C1‐C6 T1 

O11 to guide the pupil to use different models in describing and 

explaining phenomena and in making predictions 

C1‐C6 T1 

O14 to guide the pupil to obtain sufficient knowledge on interaction, 

motion, and electricity needed in further studies

C5, C6 T1 

O15 to guide the pupil to apply his or her knowledge and skills in physics 

in multidisciplinary learning modules and to provide opportunities for 

getting acquainted with applying physics in different situations, such as 

in nature, industries, organisations, or scientific communities  

C1‐C6 T6 



Key content areas related
to the objectives in grades 7–9

• Key content areas related to the objectives of physics in grades 7–9  

• The contents are selected to support the achievement of objectives, and local possibilities are utilised in the 
selection. The contents are interconnected so that scientific research (S1) is connected to all other content areas 
Content areas are utilised in forming learning units for each grade. 

• C1 Scientific research: Suitable contents for accurately instructed and open‐ended research are selected from 
different content areas as well from pupils’ topics of interest. When conducting research, the relevant stages of the 
research process are emphasized. The pupils get acquainted with utilising ICT at different stages of research. 

• C2 Physics in the pupil’s daily life and living environment: Contents are selected to allow the pupils to consider 
phenomena of their own lives and living environment, particularly from the viewpoint of health and safety. When 
selecting contents, possibilities of the local environment are taken into account.  

• C3 Physics in the society: Contents related to physical phenomena and technological applications are chosen, 
particularly from the viewpoint of the society and its development. The main emphasis is on energy production and 
sustainable use of energy resources.  

• C4 Physics shaping the worldview: Contents are selected to express the nature of physics as a discipline, the law of 
conservation of energy and the structures and dimensions of the universe. The contents also include familiarisation
with physics‐related news, current topics, applications, and modern‐day research. 

• C5 Interaction and motion: The contents are related to different types of interaction and states of motion of objects. 
Mechanical work and power are connected to energy qualitatively.

• C6 Electricity: The connection between voltage and the electric current is used as the basis for the examination of 
the electric circuit. Contents related to electrical safety at home and the use and generation of electricity are also 
selected. Electrical charge and magnetism are connected to the various phenomena of electric circuits qualitatively. 



Final assessment criteria
for good knowledge and skills in physics

(numerical grade 8) at the conclusion of the syllabus

Objective of instruction Content areas Assessment targets in the 

subject 

Knowledge and skills for the grade 8 

O14 to guide the pupil to 

obtain sufficient knowledge on 

interaction, motion, and 

electricity needed in further

studies

C5, C6 Achieving the

necessary

know‐ledge for

further studies

The pupil is able to 

use key concepts, 

objects, phenomena, 

features, quantities, 

models, and laws

related to 

interaction, motion, 

and electricity in 

familiar situations. 



Specifikace obsahu
Dílčí cíle (příklady zastupující patnáct 

výukových cílů)

Požadavky odpovídající známce 8 (na 

desetistupňové škále, odpovídá dvojce v našich 

školách)

Interakce a pohyb

Obsahy se vztahují k různým 

typům interakcí a pohybovým 

stavům těles. Výuka postupuje 

od interakce mezi dvěma tělesy 

k silám působícím na jedno 

těleso a k účinkům těchto sil na 

pohyb tělesa. Pohyb je popsán i 

kvantitativně za použití modelů 

pro rovnoměrný a 

nerovnoměrný pohyb. 

Mechanická práce a výkon jsou 

vztaženy k energii kvalitativně.

O3 Hodnocení významu fyziky

Žák/yně za použití příkladů dokáže popsat, jak 

jsou v různých situacích potřebné fyzikální 

znalosti a dovednosti.

Žák/yně dokáže popsat význam zvládnutí 

fyziky pro různá povolání a pro další studium.

O6 Provádění experimentů

Žák/yně umí bezpečně pracovat, pozorovat 

nebo provádět měření podle pokynů nebo 

plánu. Žák/yně dokáže provádět společně 

s ostatními různá experimentální zjišťování.

O14 Dosažení  znalostí nezbytných pro další 

studium

Žák/yně dokáže používat klíčové pojmy, tělesa, 

jevy, vlastnosti, veličiny, modely a zákony 

vztahující se k interakci, pohybu a elektřině ve 

známých situacích.

O15 Aplikace znalostí a dovedností v různých 

situacích

Žák/yně dokáže využít fyzikálních znalostí a 

dovedností v mezipředmětovém učebním 

modulu nebo v situaci, kdy je fyzika užita v 

různých prostředích.



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

USA



Americký vzdělávací systém

• Decentralizovaný

• Nesmírně heterogenní (regionálně, rasově…)

• Neklade si za cíl změnit cíle, ale zlepšit 
výsledky

• Nemá celostátní kurikulum (de facto ano pro AJ/M)

• 1 + 12 let „jednotného“ všeobecného vzdělání

• College readiness



https://www.nextgenscience.org/



A Framework for K-12 Science Education: Practices, 

Crosscutting Concepts, and Core Ideas. 

2012 400 doi.org/10.17226/13165

Next Generation Science Standards: For States, By States. 2013 532 doi.org/10.17226/18290

Monitoring Progress Toward Successful K-12 STEM 

Education: A Nation Advancing?

2013 64 doi.org/10.17226/13509

Developing Assessments for the Next Generation Science 

Standards.

2014 288 doi.org/10.17226/18409

Guide to Implementing the Next Generation Science 

Standards

2015 114 doi.org/10.17226/18802

STEM Integration in K-12 Education 2014 180 doi.org/10.17226/18612

Science Teachers' Learning: Enhancing Opportunities, 

Creating Supportive Contexts.

2015 256 doi.org/10.17226/21836

Seeing Students Learn Science: Integrating Assessment 

and Instruction in the Classroom.

2017 136 doi.org/10.17226/23548

Design, Selection, and Implementation of Instructional 

Materials for the Next Generation Science Standards: 

Proceedings of a Workshop.

2018 126 doi.org/10.17226/25001





Next Generation Science Standrads

Očekávané výkony

(Performance Expectations)

Přírodovědné nebo 

inženýrské postupy

(Science or Engineering 

Practices)

Základní myšlenky oboru

(Core Disciplinary Ideas)

Průřezové pojmy

(Crosscutting Concepts)

Vazby na:

 základní myšlenky dalších oborů v daném ročníku

 základní myšlenky daného oboru pro mladší či starší žáky

 Common Core State Standards v matematice a anglickém jazyce



MS-PS2-1 Motion and Stability: 
Forces and Interactions

Students who demonstrate understanding can:  

MS-PS2-

1. 

Apply Newton’s Third Law to design a solution to a problem involving the motion of two colliding objects.* [Clarification Statement: Examples of 

practical problems could include the impact of collisions between two cars, between a car and stationary objects, and between a meteor and a space vehicle.] 

[Assessment Boundary: Assessment is limited to vertical or horizontal interactions in one dimension.] 
 

The performance expectation above was developed using the following elements from the NRC document A Framework for K-12 Science Education: 

Science and Engineering Practices  

 

Constructing Explanations and Designing Solutions 
Constructing explanations and designing solutions in 

6–8 builds on K–5 experiences and progresses to 

include constructing explanations and designing 

solutions supported by multiple sources of evidence 

consistent with scientific ideas, principles, and 

theories. 

 Apply scientific ideas or principles to design an 

object, tool, process or system.  

 

Disciplinary Core Ideas  

PS2.A: Forces and Motion  

 For any pair of interacting objects, the force 

exerted by the first object on the second object is 

equal in strength to the force that the second 

object exerts on the first, but in the opposite 

direction (Newton’s third law).  

Crosscutting Concepts  

Systems and System Models  

 Models can be used to represent systems and their interactions—such as 

inputs, processes and outputs—and energy and matter flows within systems.  

   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

        Connections to Engineering,Technology, 

                     and Applications of Science 

  

Influence of Science, Engineering, and Technology on Society and the 

Natural World 

 The uses of technologies and any limitations on their use are driven by 

individual or societal needs, desires, and values; by the findings of scientific 

research; and by differences in such factors as climate, natural resources, and 

economic conditions.  

Connections to other DCIs in this grade-band: 

MS.PS3.C  
Articulation of DCIs across grade-bands:  

3.PS2.A ; HS.PS2.A  
Common Core State Standards Connections:  

ELA/Literacy -  

RST.6-8.1 Cite specific textual evidence to support analysis of science and technical texts, attending to the precise details of explanations or descriptions. (MS-PS2-1) 

RST.6-8.3 Follow precisely a multistep procedure when carrying out experiments, taking measurements, or performing technical tasks. (MS-PS2-1) 

WHST.6-8.7 Conduct short research projects to answer a question (including a self-generated question), drawing on several sources and generating additional related, focused questions that allow for 

multiple avenues of exploration. (MS-PS2-1) 

Mathematics -  

MP.2 Reason abstractly and quantitatively. (MS-PS2-1) 

6.NS.C.5 Understand that positive and negative numbers are used together to describe quantities having opposite directions or values; use positive and negative numbers to represent quantities in 

real-world contexts, explaining the meaning of 0 in each situation. (MS-PS2-1) 

6.EE.A.2 Write, read, and evaluate expressions in which letters stand for numbers. (MS-PS2-1) 

7.EE.B.3 Solve multi-step real-life and mathematical problems posed with positive and negative rational numbers in any form, using tools strategically. Apply properties of operations to calculate 

with numbers in any form; convert between forms as appropriate; and assess the reasonableness of answers using mental computation and estimation strategies. (MS-PS2-1) 

7.EE.B.4 Use variables to represent quantities in a real-world or mathematical problem, and construct simple equations and inequalities to solve problems by reasoning about the quantities. (MS-

PS2-1) 
 

 



Očekávané výkony

Žáci, kteří projevují porozumění, dokážou:

5-LS2-1 Vytvořit model popisující pohyb látek mezi rostlinami, živočichy, rozkladači a jejich životním prostředím 

[Objasňující komentář: Důraz je kladen na myšlenku, že látky, které nejsou potravou (vzduch, voda, rozložené materiály 

v půdě), jsou rostlinami přeměněny na látky, které jsou potravou. Příklady systémů mohou zahrnovat organismy, 

ekosystémy a Zemi.] [Omezení k hodnocení žáků: Hodnocení nezahrnuje potřebu vysvětlení na úrovni molekulární 

biologie.]

Přírodovědecké a inženýrské postupy Základní oborové myšlenky Průřezové pojmy

Tvorba a užívání modelů

Modelování v ročnících 3–5 staví na 

modelech z počátečních ročníků a 

pokračuje vytvářením a upravováním 

jednoduchých modelů a jejich 

používáním pro reprezentaci jevů a 

návrh výrobků.

 Navrhnout model popisující jev. (5-

LS2-1)

Spojení s podstatou přírodních věd: 

Modely, zákony, mechanismy a teorie 

přírodních věd vysvětlují přírodní jevy

 Vědecká vysvětlení popisují 

mechanismy přírodních jevů. (5-

LS2-1)

LS2.A: Vzájemné vztahy 

v ekosystémech

 Potrava téměř všech živočichů 

pochází původně z rostlin. 

Organismy jsou propojené skrze 

potravní sítě, ve kterých někteří 

živočichové požírají rostliny a 

jiní živočichové se živí 

býložravými živočichy. Další 

organismy jako houby a 

bakterie rozkládají mrtvé 

organismy. (…) (5-LS2-1)

LS2.B: Přenos látek a energie 

v ekosystému

(…).(5-LS2-1)

Systémy a modely systémů:

 Systém může být popsán 

prostřednictvím svých částí a 

jejich vzájemných interakcí. (5-

LS2-1)

Vazba na Common Core State Standards

Jazyková komunikace RI.5.7: Využívat informací z četných tištěných a digitálních zdrojů a tím prokázat schopnost rychle nacházet 

odpovědi na otázky nebo řešit efektivně problém. (…)

Matematika MP.2: Abstraktní a kvantitativní zdůvodňování. MP.4: Matematické modelování.



Physical Science Progression

INCREASING SOPHISTICATION OF STUDENT THINKING 

K-2 3-5 6-8 9-12

PS2.A 

Forces and 

motion 
Pushes and 

pulls can have 

different 

strengths and 

directions, and 

can change the 

speed or 

direction of its 

motion or start 

or stop it.  

The effect of 

unbalanced forces on an 

object results in a 

change of motion. 

Patterns of motion can 

be used to predict future 

motion. Some forces act 

through contact, some 

forces act even when 

the objects are not in 

contact. The 

gravitational force of 

Earth acting on an 

object near Earth’s 

surface pulls that object 

toward the planet’s 

center. 

The role of the mass of an 

object must be 

qualitatively accounted for 

in any change of motion 

due to the application of a 

force. 

Newton’s 2nd law (F=ma) 

and the conservation of 

momentum can be used to 

predict changes in the 

motion of macroscopic 

objects. 

PS2.B 

Types 

of 

interact

ions 

Forces that act at a 

distance involve fields that 

can be mapped by their 

relative strength and effect 

on an object. 

Forces at a distance are 

explained by fields that can 

transfer energy and can be 

described in terms of the 

arrangement and properties 

of the interacting objects 

and the distance between 

them. These forces can be 

used to describe the 

relationship between 

electrical and magnetic 

fields. 



Průřezové pojmy

• Patterns

• Cause and effect

• Scale, proportion, and quantity

• Systems and system models

• Energy and matter

• Structure and function

• Stability and change



National Science Education Standards (1996)

Middle school

Všichni žáci by měli rozvinout porozumění, že:

Next Generation Science Standards (2013)

Middle school

Žáci, kteří projevující porozumění, dokážou:

Téma: Struktura a 

funkce buněk

Buňky vykonávají mnoho funkcí potřebných k udržení 

života. Rostou a dělí se, přičemž vzniká více buněk. To 

vyžaduje příjem živin, ze kterých získávají energii pro 

vykonávané buněčné funkce a tvorbě látek, které 

buňka nebo organismus potřebují.

Vytvořit a použít model popisující funkci buňky jako 

celku a toho, jak jednotlivé části buňky přispívají k 

její funkci.

[Objasňující komentář: Důraz na fungování buňky jako 

celého systému a funkce rozpoznaných částí buňky, 

konkrétně jádra, chloroplastů, mitochondrií, buněčné 

membrány a buněčné stěny.]

NGSS

NSED: oddělení obsahové znalosti od procesů a postupů přírodovědného zkoumání, specificky vymezené obsahy

NGSS: integrují obsahovou znalost s procedurální znalostí; od konkrétních pokusů přes tvorbu modelů 
objasňujících konkrétní přírodní jev až k analýzám dat za účelem vědecké argumentace, deskriptory zaměřené 
spíše na procesy s doplněním konkrétního obsahu v tzv. objasňujících komentářích, někdy i zásady pro hodnocení

Porovnání vývoje kurikul





A KRÁTKÝ POHLED 
DO NAŠÍ VLASTNÍ HISTORIE





Přírodozpyt
Učebná osnova obecných škol osmitřídních 

s českým jazykem vyučovacím (c. k. zemská školní rada 18. července 1885, ve znění z 23. února 1898)

Účel: 

Poznání nejjednodušších 
a nejdůležitějších proměn 
silozpytných a lučebných, 
hledíc k potřebám 
občanského života 
a ke zjevům přírodním. 

Třetí, čtvrtá a pátá třída.

Žáci nabuďtež nejdůležitějších 
vědomostí z přírodozpytu.

Šestá, sedmá a osmá třída.

Ze všech oborů přírodozpytu
probírejtež se zjevy a předměty 
nejsrozumitelnější a jež znáti 
nejvíce potřebí, při čemž 
hleděno budiž k poměrům 
živnostenským, při dívkách pak 
k potřebám domácnosti.



Normální osnovy pro školy měšťanské 
(1932)

Přírodozpyt (fysika a chemie). Úkol.

• Učiti žactvo, kterak má přírodní jevy pozorovati a 
posuzovati a kterak chápati obecně důležité 
vynálezy a technická zařízení soudobého života.

• Seznamovati žactvo s nejdůležitějšími fysikálními 
a chemickými pojmy a zákony, zejmena s těmi, 
jichž je třeba k porozumění fysikálním a 
chemickým dějům, které se vyskytují v denním 
životě, v technické praxi a ve volné přírodě.

• + metodické poznámky



Normální osnovy pro školy měšťanské 
(1932)

I. třída Přírodopis
(…) K učivu přírodopisnému 
se vhodně připojuje 
nejdůležitější poučování o 
základních pojmech 
fysikálních a chemických, 
pokud je ho třeba k 
pochopení učiva 
přírodopisného (na př.  
voda, vzduch, okysličování, 
teplo, povětrnost).
II. třída Přírodozpyt 
(chemie s mineralogií)

II. třída Přírodozpyt (fysika a 
chemie).
Základní poznatky z ústrojné 
chemie se zvláštním 
zřetelem k potřebám 
domácnosti a hospodářství. 
Rovnováha kapalin a plynů. 
Rovnováha a pohyb tuhých 
těles. Změna skupenství. 
Zdroje a šíření tepla. Zvuk a 
světlo. Magnetismus a 
elektřina.



SROVNÁNÍ



Mezipřípadová analýza

• Porovnání kurikulárních deskriptorů v různých 
kurikulárních dokumentech

Jak se rozvíjí obtížnost vybraných témat 
přírodovědného vzdělávání v průběhu let?

V čem a jak se kutikulární deskriptory shodují a 
liší v míře podrobnosti, jasnosti formulací a 
měřitelnosti?
• Zachycení významných podobností, rozdílů nebo rozporů 

mezi obsahy studovaných kurikul



Téma: Tok energie v ekosystému - potravní vztahy

National Curriculum Year 2
(Key stage 1)

Year 4
(Key stage 2)

Year 7-9
(Key stage 3)

Žáci/studenti by se měli 
učit o:

popsat, jak živočichové získávají 
potravu z rostlin a jiných 
živočichů s využitím myšlenky 
jednoduchého potravního 
řetězce, určit a pojmenovat 
rozdílné zdroje potravy

sestavit a vysvětlit různorodé 
potravní řetězce, určit v nich 
producenty, predátory a kořist

vztahy a závislosti mezi organismy v 
ekosystému se zahrnutím potravních sítí 
a hmyzem opylovaných rostlin

Rámcový vzdělávací 
program ZV

G1-3 G4-5 G6-9

žák --- zkoumá základní společenstva ve 
vybraných lokalitách regionů, 
zdůvodní podstatné vzájemné 
vztahy mezi organismy a nachází 
shody a rozdíly v přizpůsobení 
organismů prostředí

uvede příklady výskytu organismů v 
určitém prostředí a vztahy mezi nimi

vysvětlí podstatu jednoduchých 
potravních řetězců v různých 
ekosystémech a zhodnotí jejich význam

RVP: vzhledem k NC menší důraz na koherenci obsahu kurikula, rozdílná míra konkrétnosti – obecnosti výstupů na rozdíl 
od NC, kde míra specifičnosti podobná



Téma: Tok energie v ekosystému - potravní vztahy

Curriculum for Excellence P2-P4
(First level)

P5-P7
(Second level)

S1-S3
(Third and Fourth level)

Studium přírodních věd mi 
umožní, že:

Zkoumám příklady potravních 
řetězců a projevuji porozumění 
tomu, jak živočichové a rostliny 
na sobě potravně závisí.

Používám svoji znalost 
vzájemných potravních vztahů 
mezi rostlinami a živočichy v 
ekosystémech a potravních 
řetězcích. Přispěl jsem do 
plánování či ochrany určitého 
přírodního území.

-

Rámcový vzdělávací 
program ZV

G1-3 G4-5 G6-9

žák --- zkoumá základní společenstva ve 
vybraných lokalitách regionů, 
zdůvodní podstatné vzájemné 
vztahy mezi organismy a nachází 
shody a rozdíly v přizpůsobení 
organismů prostředí

uvede příklady výskytu organismů v 
určitém prostředí a vztahy mezi nimi

vysvětlí podstatu jednoduchých 
potravních řetězců v různých 
ekosystémech a zhodnotí jejich význam

RVP: vzhledem ke CfE menší důraz na koherenci témat (strukturace tematických celků?), méně procedurální znalosti, 
míra konkrétnosti v případě porovnaného tématu srovnatelné (neplatí u všech témat v RVP), nekonzistence v pojetí 
očekávaných výstupů na 1. a 2. stupni



Jak by se tedy mohla řešit přetíženost 
kurikula?

• Něco vynecháme

• Něco svěříme jiným (kinematika do 
matematiky?)

• Něco spojíme

• Budeme brát vážně první stupeň (cf. Dějepis)

• Budeme diferencovat (přírodovědný seminář?)

• Zrušíme ekvivalenci mezi ZŠ a VG?



Negativní vymezení učiva

• FI: Interaction and motion: The contents are 
related to different types of interaction and states
of motion of objects. Mechanical work and power
are connected to energy qualitatively.

• US: Assessment Boundary: 

• Při ověřování (působení dvou těles) pouze 
případy, kdy síly působí v jedné přímce 
horizontálně či vertikálně

• Finsko: Termika



Evidentně není jedna správná cesta

Země akcentující nadoborové cíle vzdělávání, klíčové kompetence a/nebo 

mezipředmětové vztahy (Skotsko a Finsko)

Země akcentující klíčové oborové znalosti a vysoký standard

a koherenci toho, co je předmětem výuky (Anglie, USA)

• Kurikula vesměs ve svých cílech zdůrazňují aktivní činnost žáka při 

zkoumání přírody a přírodních jevů, důraz na procedurální znalosti

• Různá míra konkrétnosti ve vymezení obsahových okruhů (stěžejních 

témat) a jejich obsahové znalosti (např. Skotsko a Anglie)

• Příklady společných stěžejních témat: dědičnost, ekosystémy a jejich 

fungování



Protože směr dalšího vývoje 
společnosti je velmi těžké předpovídat, 
zjevně se můžeme dopustit dvou chyb

• podcenění potřeby 
změn ( konzervatismus)

• přecenění významu 
změn, úplné odmítnutí 
tradice



V situaci nejistoty

Relativně optimální strategie:
časté menší úpravy kurikula

• Současný model RVP/ŠVP tomu v praxi brání: 
časté revize ŠVP jsou administrativní zátěží

Umožnit školám větší pružnost:

• vlastní ŠVP,  modelový program, opt-out

• pouze požadavek srovnatelných výstupů v 
uzlových bodech



Recept Světové banky 
na systémovou změnu 

(se kterým ovšem mnozí nesouhlasí)

• 1. Dát ve škole učení
na první místo

• 2. Měřit učení

• 3. Pracovat s výsledky 
měření učení

Pojmenování cílů

Tlak
/ očekávání / nároky 

jak na učitele, tak na žáky

Poskytnutí podpory
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