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KURIKULÁRNA TRANSFORMÁCIA VZDELÁVANIA 

V KONTEXTE SÚČASNEJ PEDAGOGICKEJ TEÓRIE A PRAXE 

 

Peter KMEŤ 

 

Úvod  

 Výchova predstavuje fenomén s vlastnou genézou a zákonitosťami, ktorý sa neustále 

postupne mení v závislosti od aktuálnych spoločenských potrieb.1 Podstata výchovy v učiacej 

sa spoločnosti nemôže byť principiálne iná ako výchova doposiaľ prebiehajúca v európskom 

kultúrnom prostredí. Výchova musí zohľadňovať predchádzajúce historické tradície, 

požiadavky súčasnej doby i potreby budúcnosti. Výchova podlieha kontinuálnemu vývoju 

založenému na hľadaní efektívnych spôsobov získavania poznatkov užitočných pre človeka.  

 K zmene vybraných prvkov výchovy má v súčasnosti viesť reforma školského 

kurikula, ktorá sa na Slovensku realizuje od 1. 9. 2008. Kurikulárna transformácia 

vzdelávania vzbudzuje čoraz väčší záujem verejnosti. Je potešujúce, že proces skúmania 

reformy školského kurikula nestojí na mŕtvom bode, ale postupuje v smere vlastného 

zdokonaľovania. 

 O reforme školského kurikula bolo doposiaľ na Slovensku a v Čechách preložených či 

napísaných viacero významných prác, kde sú obsiahnuté teoretické aj praktické, výskumné 

(empirické) poznatky. Širšia monografická literatúra venovaná kurikulárnej transformácii 

vzdelávania v ostatnej dobe vzniká na Slovensku v menšej miere ako v Čechách. 

 Našim cieľom je prostredníctvom teoretickej analýzy sekundárnych prameňov 

poukázať na vybrané polemiky, ktoré sa vo vzťahu k reforme školského kurikula vedú 

v odborných kruhoch pochádzajúcich zo slovenského prostredia. Zároveň chceme školské 

kurikulum charakterizovať z hľadiska jeho definície, typológie aj tvorby.  

 

 

 

                                                 
1 O výchove v jednotlivých etapách vývoja spoločnosti bližšie pozri: Strogoň, Tomáš-Cach, Josef-Mátej, Jozef-

Schubert, Jozef: Dejiny školstva a pedagogiky. Druhé, prepracované a doplnené vydanie. Bratislava: SPN 1986. 

440 s. Kudláčová, Blanka: Fenomén výchovy: historicko-filozoficko-antropologický aspekt. Bratislava: Typi 

Universitatis Tyrnaviensis a VEDA V-SAV 2006. 160 s. ISBN 978-80-224-0904-9. ISBN 978-80-8082-060-2. 

Kudláčová, Blanka: Človek a výchova v dejinách európskeho myslenia. Druhé, prepracované vydanie. Trnava: 

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave 2007. 200 s. ISBN 978-80-8082-120-3.    
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Škola 

 V škole prebieha sekundárna socializácia osobnosti. Škola ovplyvňuje jedinca 

pomocou procesov výchovy i učenia. Škola ako sociálna jednotka s kodifikovanými normami 

a otvorenými modelmi správania umožňuje človeku naučiť sa realizovať spoločenský kontakt 

podľa svojich predstáv či možností v inom než rodinnom prostredí. Škola vopred vymedzuje a 

limituje podobu, resp. pôsobnosť vzájomných sociálnych vzťahov i väzieb. V škole sú 

formované charakterové vlastnosti, vedomosti, zručnosti návyky, zvyky, postoje záujmy 

motívy, názory, presvedčenia, hodnoty, etické, estetické návyky a zvyky i ďalšie kvality 

osobnosti, ktoré uľahčujú socializáciu človeka.  

 M. Pol (2007, s. 11-25) zdôrazňuje, že školu možno považovať za inštitúciu, 

organizáciu alebo pospolitosť.  

 Inštitucionálna dimenzia školy podľa M. Pola vychádza z povinného (prikázaného, 

podriadeného) napojenia školy na jednotný vonkajší rámec tvorený širším sociálnym 

prostredím. Vo vzťahu k širšiemu sociálnemu prostrediu, teda k určitému priestoru kde platia 

rovnaké vonkajšie pravidlá (právne, ekonomické, politické, kultúrne, hygienické atď.) treba 

školu vnímať ako inštitúciu, úlohou i povinnosťou ktorej je rešpektovať v mnohých ohľadoch 

záväzné spoločenské pravidlá. Schopnosť školy naplňať požiadavky aj očakávania širšieho 

sociálneho prostredia podľa M. Pola významne determinujú národná i globálna kultúra, 

tradície, politická, resp. sociálno-ekonomická situácia, existujúca legislatíva a ďalšie faktory. 

Vonkajšie požiadavky či očakávania ohraničujú priestor, kde školy v rámci možností 

špecificky profilujú svoju činnosť.                                                                                                                       

 Pohľad na školu ako organizáciu, podľa M. Pola, vyzdvihuje vzťah medzi rozvojom 

školy a spôsobom využitia priestoru, ktorý má k dispozícii. Ide o to, ako škola formuluje 

svoju dlhodobú predstavu, strednodobé aj krátkodobé ciele, vytvára či prispôsobuje štruktúry 

a procesy, kultivuje vlastnú kultúru, zaobchádza so zamestnancami i materiálnymi zdrojmi, 

komunikuje s vonkajším prostredím atď. Každá organizácia sa, podľa M. Pola, vyznačuje 

plánovanou koordináciou aktivít ľudí, spoločným explicitným účelom alebo cieľom, deľbou 

práce i funkcií, hierarchiou moci a zodpovednosti, interakciami medzi ľuďmi, racionálnymi i 

neracionálnymi aspektami, premenlivosťou, inštrumentálnosťou a vzťahom k sociálnemu 

prostrediu. M. Pol sa nazdáva, že škola môže byť bežnou organizáciou alebo špecifickou 

organizáciou.     

 Metafora školy ako bežnej organizácie podľa M. Pola vychádza z presvedčenia, že 

všeobecné princípy organizácie sa dajú uplatniť vo všetkých prostrediach. Na jednej strane 

škola reprezentuje vysoko komplexnú organizáciu, ktorá sa musí vyrovnávať s viacerými 
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zložitejšími okolnosťami. Na druhej strane sa škola od iných organizácií príliš nelíši. Škola sa 

rovnako ako ostatné organizácie podľa M. Pola vyznačuje presne formulovanými cieľmi i 

úlohami, pomerne jasne rozdelenou prácou, vnútornou štruktúrou (existencia vnútornej 

štruktúry školy je podmienená koordináciou rôznych aktivít), formálnymi právomocami (v 

prípade školy býva realizácia právomocí zverená niektorým jej členom) a využívaním 

konkrétnych riadiacich postupov. Škola je nútená vnímať vonkajšie prostredie a myslieť na 

svoju budúcnosť. Pre školu sú charakteristické základné prvky bežnej organizácie (vízia, cieľ, 

vedenie, štruktúra, ľudský faktor, procesy, zdroje, kultúra ai.). Predstava, že škola sa vlastne 

veľmi nelíši od organizácií pôsobiacich v iných oblastiach ľudskej činnosti vedie podľa M. 

Pola často k vzniku názoru, že sa škola dá riadiť prakticky rovnakým či podobným spôsobom, 

akým sú riadené ostatné typy organizácií (napr. výrobné, predajné, servisné ap.).  

 Pohľad na školu ako špecifickú organizáciu podľa M. Pola zdôrazňuje, že okrem 

základu typického pre všetky organizácie sa škola vyznačuje tiež viacerými odlišnosťami 

a jedinečnosťami. M. Pol rozlišuje tieto zvláštnosti školského prostredia, ktoré vyplývajú 

z porovnania viacerých organizácií:  

 značná vágnosť, rozmanitosť a niekedy tiež konfliktnosť cieľov školy;  

 problémy s meraním a hodnotením výsledkov práce školy;  

 problémy súvisiace s členstvom v škole (vonkajšie hranice školy);  

 porovnateľné vzdelanie hlavnej skupiny zamestnancov školy (učiteľov i vedúcich 

pracovníkov školy);  

 práca s časom v škole;  

 vzťah odborníkov a laikov pôsobiacich v škole;  

 technológie kľúčových pracovných procesov realizovaných v škole;  

 roztrieštenosť organizačnej a riadiacej štruktúry školy;  

 vzťah školy s vonkajším prostredím;  

 menšia pozornosť venovaná personálno-rozvojovej stránke práce školy.     

 M. Pol sa nazdáva, že určité špecifické znaky sú charakteristické pre všetky významné 

oblasti fungovania školy.   

 Dimenzia pospolitosti, podľa M. Pola, vyzdvihuje význam autentickej ľudskosti 

v škole. Škola ako pospolitosť je spoločensky organizovaná okolo vzťahov a pociťovaných 

vzájomných závislostí podporujúcich vzťahy. Pre pospolitosti sú podľa M. Pola príznačné 

špecifické vzájomné väzby ľudí a ich spoločný vzťah k zdieľaným hodnotám či názorom. 

Rovnaké hodnoty aj názory spolu s presvedčeniami utvárajú podmienky na posun od „ja“ k 
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„my“. Škola ako pospolitost, podľa M. Pola, zdokonaľuje vlastné pôsobenie v spoločnosti 

pomocou formovania žiakov i učiteľov.   

 Spoločenský život v pospolitostiach podľa M. Pola tvoria ľudia, ktorí majú podobné 

vízie, plány a zámery smerujúce do budúcnosti. Otázka kontroly je síce dôležitá, ale napriek 

tomu sa neuskutočňuje prostredníctvom vonkajších kontrolných opatrení. Pospolitosti sa 

v oveľa väčšej miere spoliehajú na normy, hodnoty, profesionálnu socializáciu, vzájomnú 

dôveru, rešpekt, kolegialitu a prirodzenú závislosť spätú s oceňovaním snáh a dosiahnutých 

úspechov všetkých jedincov prislúchajúcich ku škole. Vzťahy ľudí sú podľa M. Pola 

výsledkom vnútorných väzieb, ktoré členovia pospolitosti pociťujú.  

 Metafora školy ako inštitúcie, organizácie i pospolitosti reprezentuje užitočný 

teoretický model, vďaka ktorému možno lepšie pochopiť realitu školského života. Škola je 

špecifickou organizáciou s atribútmi inštitúcie aj pospolitosti, ktorá jedincovi prostredníctvom 

vyučovania odovzdáva normativizované poznatky o svete.2 Škola by sa mala snažiť postupne 

približovať k ideálu učiacej sa a spolupracujúcej organizácie.       

 M. Pol (2007, s. 63-64) pripomína, že koncept školy ako učiacej sa organizácie 

podporuje najmä iniciovanie a rozvíjanie učenia, resp. spolupráce u mládeže i dospelých. Ide 

o to, aby ľudia v škole zdlieľali rovnaké normy aj hodnoty; boli primárne zameraní na učenie 

žiakov; boli ochotní sprístupňovať svoju prácu kolegom; vedeli a chceli vzájomne 

spolupracovať; viedli kritický dialóg o škole, svojej práci a učení v škole; boli schopní 

v prípade potreby iniciovať zmenu. M. Pol charakterizuje školu ako učiacu sa organizáciu 

prostredníctvom špecifických typov správania takto:  

 zaobchádza s učiteľmi ako s odborníkmi; 

 snaží sa výtvárať podmienky pre kvalitné ďalšie vzdelávanie učiteľov;  

 povzbudzuje učiteľov, aby pôsobili v „roli učiteľských lídrov“ a participovali na 

rozhodovaní o škole;    

 podporuje spoluprácu v záujme zvyšovania kvality školy; 

 dbá o rozvoj potenciálu nových členov organizácie, ktorých sa usiluje vhodne zapájať 

do života školy; 

 úspešne pôsobí vo vonkajšom prostredí; 

 snaží sa presadzovať pohľad na školu ako celok; 

                                                 
2 O diskusii či škola predstavuje organizáciu alebo pospolitosť pozri tiež: Pol, Milan: Škola. Organizace běžná, 

specifická či snad pospolitost? In: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada pedagogická, U3-

4. Brno: Masarykova univerzita 2000, s. 59-80. ISBN 80-210-2310-4. 
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 venuje pozornosť i zdanlivo drobným a menej významným veciam pri riadení školy.       

 M. Pol (2007, s. 65-80) považuje spoluprácu za kľúčový predpoklad rozvoja školy. 

Spolupráca tvorí základnú cieľovú kvalitu v kontexte práce s mladými ľuďmi v škole i 

v kontexte celoživotného učenia. Spolupráca má zdokonaľovať školu a zároveň podporovať 

individuálny rozvoj jedinca. M. Pol opierajúc sa o názory Smitha a Scotta zdôrazňuje, že 

koncept školy ako spolupracujúcej organizácie vychádza z nasledujúcich presvedčení:  

 kvalita výchovy a vzdelávania je výrazne podmienená tým, čo sa v škole deje; 

 vyučovanie je najefektívnejšie v takom školskom prostredí, kde platia normy 

kolegiality a neustáleho skvalitňovania práce; 

 učitelia sú odborníkmi, ktorí zodpovedajú za výchovno-vzdelávací proces a výsledky 

žiakov; 

 je potrebné uplatňovať širokú škálu postupov a štruktúr, ktoré členom vedenia školy i 

učiteľom umožnia spoločne sa podieľať na zvyšovaní kvality školy; 

 je žiadúce podporovať zapájanie učiteľov do procesov rozhodovania o cieľoch školy a 

postupoch vedúcich k dosahovaniu cieľov školy.   

 Fenomén hodnotnej spolupráce, podľa M. Pola, v školskej praxi doposiaľ neprevláda. 

Školy sú miestami, kde učitelia a ďalší dospelí z rozličných dôvodov nedostatočne vzájomne 

komunikujú, otvorene nediskutujú o výchove a vzdelávaní, resp. vyučovaní a učení 

(navzájom nehospitujú ap.). Spoluprácu v školskom prostredí podľa M. Pola brzdí 

predovšetkým prevládajúca štruktúra a kultúra škôl, existujúce mikropolitické bariéry atď.    

 Učenie a spolupráca v škole sú zložitými, dynamickými i vnútorne prepojenými 

procesmi, ktoré sa môžu, ale nemusia realizovať súbežne, vzájomne doplňať aj podporovať, 

vyznačovať rôznou intenzitou či podieľať na splnení rozličných spoločenských požiadaviek. 

Učenie sa a spoluprácu treba v škole rozvíjať systematicky.    

 

Školské kurikulum    

 Škola sa podieľa na kultivácii osobnosti smerujúcej k hľadaniu ľudskej identity 

v meniacom sa svete. Formovanie jedinca pomocou procesov výchovy a vzdelávania patrí 

medzi kľúčové funkcie školy v spoločnosti. Súčasný spôsob výchovy aj vzdelávania 

nedostatočne podporuje rozvoj kľúčových kompetencií potrebných pre život jedinca.   

 H. Filová (2005, s. 142-146) charakterizuje kľúčové kompetencie ako vnútorne 

integrované spôsobilosti človeka, v ktorých sa syntetizujú tri základné zložky: kognitívna 

(vedomosť, znalosť, tzn. racionálne zvládnutie problému), senzomotorická (zručnosť, 
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schopnosť niečo urobiť) i afektívna (postoj). Kľúčové kompetencie umožňujú jedincovi 

adekvátne sa správať i konať v rozmanitých životných situáciách. H. Filová pripomína, že 

kľúčové kompetencie treba u človeka rozvíjať prostredníctvom výchovy aj vzdelávania.                 

 M. Blaško (2008, s. 20) kľúčové kompetencie vymedzuje ako zvnútornený, vzájomne 

prepojený súbor nabobudnutých vedomostí, zručností, schopností, postojov i hodnotových 

orientácií, ktoré sú významné pre kvalitný rozvoj jedinca, jeho aktívne zapojenie sa do 

spoločnosti, uplatnenie v zamestnaní a pre celoživotné vzdelávanie.  

 Kľúčové kompetencie sú podľa M. Blaška definované na základe priorít, ktoré 

spoločnosť v súčasnosti pokladá za dôležité pre každého človeka, bez ohľadu na pohlavie, 

rasu, sociálny status, kultúrne a rodinné zázemie či materinský jazyk.     

 Európsky parlament a Rada Európskej únie vymedzili nasledujúce kľúčové 

kompetencie3, ktoré si jedinec má pomocou celoživotného učenia osvojiť:  

 komunikácia v materinskom jazyku;  

 komunikácia v cudzom jazyku;  

 matematická kompetencia a kompetencie v oblasti prírodných vied a technológií;  

 kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií;  

 kompetencie k učeniu (učiť sa učiť);  

 interpersonálne, sociálne a občianske kompetencie;  

 zmysel pre iniciatívu a podnikavosť;  

 kultúrne povedomie a chápanie umeleckého vyjadrenia.  

 Kategórie kľúčových kompetencií a výchovno-vzdelávacích cieľov spolu úzko súvisia 

a nie sú vo vzájomnom rozpore. Pri zdôrazňovaní významu kľúčových kompetencií netreba 

znižovať význam cieľov výchovy a vzdelávania. 

 Výchova či vzdelávanie sú vždy viazané na konkrétny obsah vyjadrený v školskom 

kurikule. Školské kurikulum predstavuje výsledok hľadania rovnováhy medzi spoločenskými 

požiadavkami a individuálnymi vzdelávacími potrebami človeka.   

 Termín kurikulum je doposiaľ chápaný pomerne široko a nejednoznačne. V systéme 

pedagogických pojmov sa termín kurikulum vyvíja i postupne spresňuje. Podstatu termínu 

kurikulum tvorí súhrn poznatkov aj skúseností, ktoré si človek má osvojiť prostredníctvom 

výchovy či vzdelávania.    

                                                 
3 O kľúčových kompetenciách bližšie pozri: Veteška, Jaroslav-Tureckiová, Michaela: Kompetence ve 

vzdělávání. Praha: Grada Publishing 2008, s. 145-152. ISBN 978-80-247-1770-8.    
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 Š. Švec (2006, s. 33-34) pripomína, že typické výklady pojmu kurikulum v Severnej 

Amerike sú takéto: 1. to, čo sa vyučuje v škole; 2. súbor predmetov; 3. obsah vyučovania; 4. 

program štúdia; 5. komplet materiálov; 6. sekvencia kurzov; 7. sada či sústava výkonových 

cieľov; 8. kurz štúdia; 9. čokoľvek, čo prebieha v škole, vrátane mimotriednych aktivít, 

poradenstva a medziosobných vzťahov; 10. to, čo sa vyučuje v škole aj mimo nej, avšak je 

usmerňované školou; 11. čokoľvek, čo je plánované personálom školy; 12. sled či séria 

skúseností, zažitých žiakmi v škole; 13. to, čo jednotlivý žiak zažije ako výsledok školy.  

 V slovenskom i českom kontexte podľa Š. Šveca sú pre pojem kurikulum okrem 

vyššie uvedených výkladov charakteristické aj nasledujúce významy: 1. obsah vzdelania a 

vzdelanosti; 2. obsah vzdelávania a výcviku; 3. obsah učenia sa i naučenia sa vo vyučovaní 

a/alebo mimo vyučovania.     

 V súčasnosti neexistuje všeobecne akceptované vymedzenie pojmu kurikulum. 

Niektorí autori si explicitne stanovujú vlastnú pracovnú definíciu termínu kurikulum. Iní 

autori vymedzujú pojem kurikulum implicitne tým, čo hovoria a robia. Viacerí autori sa 

definovaniu termínu kurikulum dokonca vyhýbajú.    

 J. Průcha-E. Walterová-J. Mareš (2001, s. 110) charakterizujú kurikulum ako:  

 vzdelávací program, projekt, prán; 

 priebeh štúdia a jeho obsah; 

 obsah všetkých skúseností, ktoré žiaci získavajú v škole a v činnostiach spätých so 

školou, ich plánovanie a hodnotenie.  

 J. Průcha-E. Walterová-J. Mareš usudzujú, že kurikulum sa sústredí najmä na žiaka, 

pričom zahŕňa ciele, obsah, metódy, spôsoby organizácie i hodnotenia školského vzdelávania.   

 P. Bauman (2006, s. 55) kurikulum vníma ako naplánovateľný a hodnotiteľný obsah a 

priebeh všetkých vedomých a zaznamenateľných skúseností, ktoré žiaci získavajú v rámci 

školských edukačných procesov, a to v podobe príslušných znalostí, zručností, záujmov, 

hodnôt a postojov.      

 Kurikulum ovplyvňuje procesy prípravy (plánovania), realizácie aj výstupov 

(hodnotenia) vzdelávania. Kurikulum sa vždy pri aplikovaní v pedagogickej praxi nejakým 

spôsobom modifikuje vďaka pôsobeniu učiteľov i žiakov. Kurikulum má špecifickú štruktúru, 

ktorú nadobúda uplatnením ľubovoľného zo známych spôsobov modelovania kurikula.   

 J. Maňák (in: J. Maňák-T. Janík-V. Švec, 2008, s. 17-20) charakterizuje vybrané 

modely kurikula takto:  

1. Fundamentálny model kurikula vyjadruje dlhodobé tendencie ľudskej pospolitosti. 

Umožňuje odhaliť základné potreby výchovno-vzdelávacieho systému v danej etape vývoja 
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spoločnosti. Subjektom vo fundamentálnom modeli je tvorca (filozof, vedec atď.), ktorý 

ideovo vymedzuje obsah vzdelania na základe spoločenskej situácie, kultúry, vládnucej 

ideológie, cieľov edukačného procesu a formuluje požiadavky na ideál osobnosti. 

Fundamentálny model kurikula vymedzuje kánon vzdelávacích obsahov, ktorý napriek 

minulému i súčasnému vývoju ľudskej pospolitosti stále predstavuje určujúce hľadisko pri 

realizácii edukačného procesu. Do fundamentálneho modelu kurikula sa začleňuje dedictvo 

antiky, židovsko-kresťanských tradícií, osvietenských myšlienok a ideálov humanizmu či 

renesancie, ktoré sú stále najpodstatnejším kódexom medziľudských vzťahov.      

2. Konštitutívny model kurikula vychádza z fundamentálneho modelu kurikula, pričom 

stanovuje konkrétne požiadavky na vzdelanie v danej etape spoločenského vývoja. Subjektom 

konštitutívneho modelu je organizátor (štátny orgán, odborná komisia, manažér, politik atď.), 

ktorý v duchu určujúceho kultúrneho konsenzu (fundamentálneho modelu) zvažuje 

spoločenské ciele, podmienky, záujmy, potreby a navrhuje, resp. presadzuje zodpovedajúce 

kurikulum v rámci výchovno-vzdelávacieho systému. Konštitutívny model kurikula odráža 

úroveň spoločenského rozvoja. V konštitutívnom modeli vznikajú rôzne druhy, formy a 

stupne vzdelávania, špecifikujú sa výchovno-vzdelávacie ciele, vznikajú učebné plány, 

učebné osnovy či nevyhnutné normatívy. Konštitutívny model kurikula prostredníctvom 

učebných osnov ovplyvňuje edukačnú prácu učiteľov aj žiakov. Platnosť konštitutívneho 

modelu, ktorý sa nemôže úplne odchýliť od fundamentálneho modelu je zabezpečená 

zákonom. Učitelia musia konštitutívny model kurikula dodžiavať. 

3. Realizovaný model kurikula umožňoval v minulosti iba metodicky prispôsobovať 

požiadavky učebných osnov žiakom. Dodržiavanie učebných osnov zo strany učiteľov aj 

žiakov bolo striktne vyžadované. V súčasnosti môžu učitelia do značnej miery učivo 

upravovať, obmieňať, redukovať či doplňať. Subjekt v realizovanom modeli kurikula 

predstavuje učiteľ, ktorý sa väčšinou na tvorbe fundamentálneho a konštitutívneho modelu 

kurikula nepodieľa. Učiteľ je len realizátorom spoločnosťou prijatých koncepcií. Objekt 

realizovaného modelu tvorí edukačná situácia, vyučovací predmet, učivo a najmä žiak, ktorý 

si osvojuje obsah vzdelania. Učiteľ na základe rešpektovania fundamentálneho i 

konštitutívneho modelu kurikula vytvára realizovaný model kurikula, ktorý ovplyvňuje 

prípravu na vyučovanie.            

 Modely kurikula odhaľujú historické, spoločenské aj situačné determinanty kurikula, 

s ktorými by sa učitelia mali oboznámiť v záujme skvalitnenia výchovy a vzdelávania. 

 Kurikulum existuje v rozmanitých podobách.  

 J. Průcha (2006, s. 113-115) definuje nasledujúce formy existencie kurikula:  
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 koncepčná (ideová) forma kurikula zahŕňa ideové koncepcie, vízie, prognózy toho, 

čo má byť obsahom i cieľom školskej edukácie (dokumenty národnej vzdelávacej politiky, 

formulácie národných priorít vzdelávania atď.); 

 projektová forma kurikula je tvorená konkrétnymi projektami, programami, resp. 

scenármi obsahu aj cieľov školskej edukácie (vzdelávacie programy pre rôzne úrovne 

vzdelávania, učebné plány škôl, osnovy vyučovacích predmetov, učebnice, štandardy 

vzdelávania ai.); 

 realizačná forma kurikula je reprezentovaná kurikulom stvárneným učiteľmi a 

edukačnými médiami, s ktorým sa žiaci stretávajú na vyučovaní či pri samostatnom učení sa 

v mimoškolskom prostredí (konkrétne spôsoby prezentácie učiva učiteľmi aj edukačnými 

médiami, konkrétne spôsoby učenia žiakov ap.); 

 rezultátová forma kurikula zahŕňa obsah vzdelávania reálne osvojený subjektami 

edukácie (znalosti, zručnosti, postoje subjektov edukácie vyjadrené v merateľných 

vzdelávacích výsledkoch žiakov atď.); 

 efektová forma kurikula je reprezentovaná dlhodobými účinkami osvojeného obsahu 

kurikula subjektami edukácie (profesijna kariéra, postoje, hodnotové orientácie a ďalšie 

charakteristiky osobnosti, ktoré sú ovplyvnené obsahom predchádzajúceho vzdelávania 

ľudských bytostí ai.).  

 J. Průcha sa pri vymedzovaní jednotlivých foriem existencie kurikula opiera o 

variabilné poňatie kurikula. Variabilné poňatie kurikula vychádza z presvedčenia, že 

kurikulum nepredstavuje statický fenomén, ale premenlivý jav. Kurikulum môže byť 

konštruované najprv ako idea či vízia. Neskôr sa kurikulum dokáže postupne transformovať 

do rozličných podôb. J. Průcha pripomína, že jednotlivé formy existencie kurikula sú spolu 

úzko prepojené, aj keď sa od seba odlišujú.  

 Formy kurikula súvisia s obsahom a transformáciou výchovy či vzdelávania. 

Operatívnu podobu foriem kurikula tvoria roviny kurikula.  

 E. Walterová (2006, s. 15-16) charakterizuje tieto roviny a role kurikula:  

 medzinárodná rovina: orientuje sa na personalizačnú a socializačnú funkciu školy; 

rozvoj všeobecných, prenosných kompetencií; posilnenie zodpovednosti učiteľov za 

projektovanie vzdelávania; 

 národná rovina: nástroj vzdelávacej politiky štátu, rámec spoločný pre všetky školy 

a žiakov; 
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 školská rovina: prostriedok vnútornej premeny školy s dôrazom na integračnú 

či metodologicko-koordinačnú funkciu v učení žiakov v životnej etape významnej pre 

celoživotné učenie; 

 roviny triedy a  skupiny: prostriedok personalizácie i socializácie žiakov 

v heterogénnej komunite; 

 rovina individuálneho žiaka: orientuje sa na naplňanie špecifických potrieb všetkých 

žiakov.       

 Názory E. Walterovej späté so kurikulom rešpektujú súčasné trendy v pedagogike, 

ktoré sa prejavujú najmä v zahraničí.  

 J. Průcha (2006, s. 115) a J. Maňák (in: J. Maňák-T. Janík-V. Švec, 2008, s. 21) 

z hľadiska rovín kurikula rozlišujú tieto typy kurikula:  

1. Zamýšľané kurikulum zodpovedá projektovej forme a týka sa konkretizácie cieľov 

v určitom odbore či vyučovacom predmete.  

2. Realizované kurikulum zodpovedá realizačnej forme a zahŕňa obsah vzdelávania, 

ktorý je predmetom vyučovania.  

3. Dosiahnuté kurikulum zodpovedá rezultátovej forme a vzťahuje sa na poznatky, 

ktoré si žiaci osvojili v podobe vedomostí.   

 Rozlíšenie rovín, rol a typov kurikula má zásadný význam pre projektovanie kurikula 

na úrovni školy, triedy a žiaka z hľadiska optimálneho rozvoja osobnosti.  

 Súčasné kurikulum je odvodené z vedeckých, technických i umeleckých disciplín, 

ktoré sa zameriavajú na špecializované oblasti ľudského poznania a ľudských aktivít. Školské 

kurikulum v zahraničí, ale aj na Slovensku momentálne prechádza reformou, pričom sa 

hľadajú najefektívnejšie spôsoby ako deti vychovávať, resp. vzdelávať zaujímavo i pútavo, 

aby žiaci získali čo najviac kompetencií užitočných pre život.  

 

Kurikulárna transformácia vzdelávania  

 Pojmom kurikulárna transformácia vzdelávania sú označované snahy, ktoré majú 

vedome smerovať k odhaleniu a praktickému využívaniu efektívnych spôsobov rozvoja 

osobnosti. Je žiadúce, aby ciele i dôsledky kurikulárnej transformácie vzdelávania boli presne 

ujasnené a náležite anticipované.          

 K zmene vzdelávania na Slovensku mal prispieť vznik viacerých projektov spätých 

s reformou školskej sústavy (Duch školy, Konštantín ai.), ktoré však v našich podmienkach 

doposiaľ neboli dôsledne realizované. Pokusy o transformáciu školského systému po roku 

1989 u nás vždy prebiehali bez dôkladného poznania súčasného stavu a perspektív 
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vzdelávania. Komplexná analýza stavu, rozvojových potrieb i možností vzdelávania by mala 

predchádzať akýmkoľvek zmenám školskej sústavy. Poznanie súčasného stavu aj perspektív 

vzdelávania musí vychádzať predovšetkým zo základného pedagogického výskumu v oblasti 

vzdelávacej politiky, hodnotenia kvality vzdelávania či komparatívnej pedagogiky. V našich 

podmienkach zatiaľ absentujú výskumné pracoviská a výskumné projekty, ktoré by sa 

systematicky venovali porovnávaniu vzdelávania na Slovensku s európskym, prípadne 

svetovým vzdelávacím kontextom. V okolitých krajinách (Česko, Maďarsko, Poľsko) sa 

komparatívny výskum vzdelávania uskutočňuje na medzinárodne akceptovanej úrovni. 

Poznanie stavu, potrieb i možností vzdelávania vytvára lepšie predpoklady pre realizáciu 

kvalitnej reformy školskej sústavy. 

 Súčasné snahy spojené s transformáciou vzdelávania vychádzajú z Koncepcie rozvoja 

výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike na najbližších 15-20 rokov (projekt Milénium). 

Milénium obsahuje reformné vízie vedúce k humanizácii školy, k individualizácii výchovy či 

vzdelávania a k zvýšeniu záujmu o tvorivý potenciál žiakov i učiteľov.  

 Reforma školského kurikula sa opiera najmä o participatívny či tzv. dvojúrovňový 

model koncipovania obsahu vzdelávania. Koncept dvojúrovňového kurikula podporuje 

vytváranie rámcových vzdelávacích programov aj školských vzdelávacích programov. Tieto 

dve kategórie programov majú zohľadňovať univerzálne vzdelávacie normy i potreby 

konkrétnych subjektov vzdelávania. Vzdelávací program môže predstavovať komplexný 

nástroj riešenia nielen cieľov, obsahu, metód a foriem vzdelávania, ale i stratégií a postupov 

hodnotenia, organizácie či riadenia vzdelávania. 

 Participatívnosť ako hlavná zásada uplatňovaná pri transformácii vzdelávania 

vyžaduje, aby sa do projektovania kurikula okrem riaditeľov a učiteľov zapojili tiež rady škôl 

i ľudia pôsobiaci mimo škôl (rodičia, politická sféra atď.).  

 Tvorba školských vzdelávacích programov je v súčasnosti nepravým cieľom 

kurikulárnej transformácie vzdelávania, na ktorý sa sústredila pozornosť kompetentných i 

zainteresovaných subjektov. Školské vzdelávacie programy majú byť iba prostriedkom na 

pozdvihnutie úrovne výchovy a vzdelávania. Zvyšovanie kvality výchovy či vzdelávania je 

jedným z dôležitých cieľov obsiahnutých v mnohých medzinárodných dokumentoch 

záväzných pre väčšinu vyspelých krajín (napr. Učenie je skryté bohatstvo, UNESCO 1997; 

Celoživotné učenie pre všetkých, OECD 1997; Lisabonské ciele vzdelávania, Rada Európy 

2000; Zvyšovanie kvality učiteľského vzdelávania, Európska komisia 2004, 2007).   

 Ľ. Hrdina (2005, s. 18-23) zdôrazňuje, že v rámci reformy školského kurikula treba:  
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 ponechať učivo, do ktorého je zahrnuté základné učivo, základné poznatky potrebné 

pre život človeka; 

 zaradiť nové učivo, s ktorým musí byť žiak oboznámený z hľadiska súčasnej úrovne 

života, spoločenských vzťahov, rozvoja vedy, ekonomiky, kultúry atď.;  

 vynechať učivo, ktoré už nie je pre žiaka také dôležité ako základné alebo nové učivo; 

 uplatniť progresívne metódy a formy vo vyučovaní, vrátane zavedenia počítačov do 

výchovno-vzdelávacieho procesu; 

 využiť poznatky a skúsenosti učiteľa, ktorý váhou svojej osobnosti vplýva na žiakov 

v škole; 

 skvalitniť obsah a formy štúdia na vysokých školách pripravujúcich budúcich učiteľov 

a stanoviť nové úlohy metodicko-pedagogickým centrám na Slovensku.    

 Kurikulárna transformácia vzdelávania môže podľa Ľ. Hrdinu priniesť redukciu učiva, 

výrazné využívanie tvorivosti, problémového prístupu k poznatkom i zlepšenie komunikácie 

učiteľ-žiak, žiak-žiak.  

 V pedagogickej vede na Slovensku pôsobia aj bádatelia (Ľ. Held, B. Pupala, O. 

Kaščák ai.), ktorí sa kriticky vyjadrujú o reforme školského kurikula spätej s participatívnym 

alebo tzv. dvojúrovňovým modelom koncipovania obsahu vzdelávania či s rozvojom 

kľúčových kompetencií potrebných pre život človeka.  

 B. Pupala (2006, s. 1-4) poukazuje na to, že výchova je v podstate konzervatívnym 

fenoménom plniacim v spoločnosti nezameniteľné stabilizačné funkcie. Vo výchove neustále 

ide na jednej strane o prežitie spoločnosti a na druhej strane o prežitie jedinca v spoločnosti. 

Výchova, podľa B. Pupalu, smeruje k ochrane kultúry i jedincov, pre ktorých destabilizovaná 

kultúra tvorí prekážku pri formovaní ľudskej identity. Výchova má nenahraditeľný 

socializačný vplyv na jedinca. B. Pupala pripomína, že s výchovou sa spájajú rozličné 

konfrontačné koncepty, ktoré v pedagogike proti sebe postavili: vzdelávanie verzus výchovu, 

na učivo verzus na dieťa orientované vyučovanie, školu verzus život, obsah verzus proces, 

jednotnosť verzus jedinečnosť, tradíciu verzus inováciu, direktivitu verzus non-direktivitu 

atď. Prvý koncept v dichotómiách podľa B. Pupalu reprezentuje kritické miesta tradičného 

(konzervatívneho) modelu výchovy. Druhý koncept v dichotómiách predstavuje liberálny 

hodnotový ideál, ktorý je v súlade s individualistickým prístupom k výchove. Konfrontácia 

konzervatívneho a individualistického pohľadu na výchovu sa podľa B. Pupalu odráža 

v kritike tzv. tradičnej školy.   
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 Z. Humajová-B. Pupala (2008b, s. 17-32; 2008a, s. 36-48) usudzujú, že transformácia 

vzdelávania na Slovensku bola spustená bez vypracovania podrobného strategického plánu 

jednotlivých krokov, ktoré by sa realizovali postupne, vo vzájomnej podmienenosti 

a s využitím istého synergického efektu. Vychádzalo sa z predpokladu, že synergický efekt 

možno nahradiť ľubovoľným počtom čiastkových koncepcií rozvoja školstva. Koncepcie 

zmien v jednotlivých oblastiach vzdelávacieho systému podľa Z. Humajovej-B. Pupalu 

nenadobudli podobu materiálov s jasne zadefinovanými úlohami, vymedzeným časovým 

horizontom a organizačným, materiálnym i finančným zabezpečením. Milénium predstavuje 

reformu školstva na Slovensku v príliš všeobecnej rovine, odťažito od potenciálnych 

konkrétnych a najmä systematických krokov smerujúcich ku komplexnej transformácii 

vzdelávania. Z. Humajová-B. Pupala zdôrazňujú, že pri príprave reformy školstva sa 

nedostatočne zohľadňovali výsledky žiakov v medzinárodných meraniach IEA (PIRLS, 

TIMSS) či medzinárodných výskumoch OECD (PISA) ani skúsenosti okolitých krajín 

(hlavne ČR) s transformáciou vzdelávacieho systému. Priebeh reformy školstva na Slovensku 

zároveň nebol predmetom širokej verejnej diskusie.    

 O. Kaščák-B. Pupala (2009, s. 121-133) považujú kategóriu kľúčových kompetencií za 

dôležitý prvok, z ktorého vychádzajú terajšie predstavy o perspektívach vzdelávania. Koncept 

kľúčových kompetencií formuluje základné ciele vzdelávania relevantné pre súčasnosť 

i blízku budúcnosť. Pojem kľúčové kompetencie nie je podľa O. Kaščáka-B. Pupalu 

produktom pedagogického myslenia, ale politických diskusií o cieľoch tzv. Lisabonskej 

stratégie. Kategória kľúčových kompetencií sa stala rámcom projektovania vzdelávacieho 

procesu v mnohých európskych krajinách. Prístup k vzdelávaniu založený na kľúčových 

kompetenciách sa podľa O. Kaščáka-B. Pupalu vracia k historickému konceptu tzv. 

formálneho vzdelávania. Pozornosť venovaná kľúčovým kompetenciám oslabuje záujem 

o vzdelávacie obsahy, čím sa znehodnocuje podstata vzdelávania. O. Kaščák-B. Pupala 

upozorňujú na to, že uplatňovanie konceptu kľúčových kompetencií v pedagogickej praxi 

môže vyústiť do didaktickej rekonštrukcie vzdelávacích obsahov.  

 Kurikulárna transformácia vzdelávania, ktorá na Slovensku prebieha od 1. 9. 2008 

kladie veľký dôraz predovšetkým na obsah vzdelávania. Reforma školského kurikula by sa 

mala omnoho viac zaoberať metódami a výsledkami formovania jedinca. Úspešnosť premien 

v školstve  závisí od toho, ako kurikulárnu transformáciu vzdelávania príjmu učitelia, vedenia 

škôl, rodičia, žiaci a ostatní členovia spoločnosti.  

 Skúsenosti zo zahraničia potvrdzujú, že implementácia reformy školského kurikula do 

pedagogickej praxe je dlhým (mnohoročným), zložitým a konfliktným procesom. Realizácia 
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kurikulárnej transformácie vzdelávania zahŕňa získavanie podpory verejnosti, školenie 

učiteľov, uskutočňovanie evalvácie škôl, tvorbu nových učebníc atď.  

 

Záver 

 Súčasné snahy týkajúce sa kurikulárnej transformácie vzdelávania vychádzajú u nás 

z Koncepcie rozvoja výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike na najbližších 15-20 

rokov (projekt Milénium). Projekt Milénium bol oficiálne povýšený na záväzný reformný 

dokument aj napriek tomu, že sa vyznačuje odbornými i koncepčnými nedostatkami.  

 Reforma školského kurikula je ovplyvnená najmä participatívnym či tzv. 

dvojúrovňovým modelom koncipovania obsahu vzdelávania. Koncept dvojúrovňového 

kurikula podporuje vytváranie rámcových vzdelávacích programov aj školských vzdelávacích 

programov. Vzdelávací program môže predstavovať komplexný nástroj riešenia nielen 

cieľov, obsahu, metód a foriem výchovy, prípadne vzdelávania, ale i stratégií a postupov 

hodnotenia, organizácie či riadenia výchovy aj vzdelávania. 

 Reformu školského kurikula považujeme za účinný spôsob zlepšovania výchovy 

aj vzdelávania. Kurikulárna transformácia vzdelávania realizovaná na Slovensku musí však 

byť podľa nášho názoru adekvátne vyhodnotená a korigovaná v súlade s požiadavkami M. 

Kríža (2008b, s. 55-56; 2008a, s. 78-79), ktorý odporúča: 1. iniciovať serióznu diskusiu 

o výbere jadrového učiva; 2. pracovať najskôr s tvorcami kurikula, nech sú na zmeny 

školského systému pripravení; 3. zasadiť kurikulárnu transformáciu vzdelávania do celkovej 

reformy vzdelávacej sústavy s cieľom doladiť reformu i v ďalších segmentoch školského 

systému; 4. návrat k pôvodným myšlienkam kurikulárnej transformácie vzdelávania (posilniť 

slobodu škôl aj učiteľov, vrátiť zmysel existencii vzdelávacích oblastí, odstrániť prierezové 

témy zo štátneho vzdelávacieho programu atď.); 5. zaviesť nové  kurikulum do škôl až po 

experimentálnom overení na niekoľkých školách (nie celoplošne a hneď); 6. pracovať 

s učiteľmi aj manažmentmi škôl, aby boli na zmeny odborne i strategicky pripravení.  

 Priebeh kurikulárnej transformácie vzdelávania závisí predovšetkým od toho, akým 

spôsobom sa so zmenami vzdelávania stotožnia učitelia, prípadne v akej podobe ich učitelia 

odovzdajú žiakom. Pri implementácii reformy školského kurikula do pedagogickej praxe 

treba systematicky uplatňovať atribút vzájomnej informovanosti, transparentnosti, 

koncepčnosti, spolupráce a dôvery.   
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