
 
 

 
 

 

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY  

TEMATICKÁ SEKCE B: STRUKTURÁLNÍ POLITIKA A POLITIKA 

SOUDRŽNOSTI 

 

KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ 
 
 

 
 

 

 

PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉHO EVROPSKÉHO 

RÁMCE PRO JAZYKY V EVROPSKÝCH 
SYSTÉMECH VZDĚLÁVÁNÍ 

 
 
 

STUDIE 
 

 
 

Abstrakt 
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SHRNUTÍ 

Úvod 

Společný evropský rámec pro jazyky (CEFR) vypracovala Rada Evropy, aby mezi svými 

členskými státy zajistila jednotnost v otázkách výuky a kultury, pokud jde o učení se 

cizím jazykům, a podpořila transparentnost a soudržnost v učení a ve výuce 

moderních jazyků v Evropě. Oficiálně byl CEFR zveřejněn v roce 2001. Představuje 

obecný rámec, který označuje, co se mají studenti učit, aby byli schopni účinně 

používat cizí jazyk v praxi. Rámec tak tvoří společný základ pro výukové osnovy nebo 

pokyny k učení jazyka, kvalifikace, učebnice a učební programy v evropských státech1. 

CEFR je založen na akčním přístupu k učení a používání jazyků. Jeho součástí je šest 

stupňů jazykových znalostí v oblasti studia cizích jazyků. Snahou CEFR je nejen 

usnadnit srovnání mezi jednotlivými zeměmi (na základě sdíleného koncepčního rámce 

pro studium jazyků), ale i respektovat národní tradice a systémy v oblasti norem 

jazykových znalostí. 

 

V roce 2008 vyšlo doporučení Výboru ministrů členským státům týkající se používání 

společného evropského rámce Rady Evropy pro jazyky (CEFR) a podpory 

mnohojazyčnosti, jehož cílem bylo vyzvat členské státy, aby zavedly CEFR do svého 

vzdělávacího systému a aby podporovaly mnohojazyčnost. Toto doporučení radí 

vládám členských států, aby při provádění CEFR a při podpoře mnohojazyčnosti 

zohlednily svou ústavu, vzdělávací systém a vnitrostátní, regionální nebo místní 

podmínky. Pro provádění CEFR jsou popsána následující opatření (v jejichž úvodu jsou 

uvedeny „obecné zásady“ a „zvláštní opatření“): 

 

 A) Obecné zásady a opatření, které mají zavést orgány odpovědné za výuku 

jazyků na vnitrostátní, regionální a místní úrovni, včetně vytvoření podmínek pro 

zajištění účinného využití CEFR. Tyto podmínky by měly být pobídkou ke spolupráci 

mezi vzdělávacími institucemi i mezi členskými státy. Měly by zajistit i vzájemné 

uznávání jazykových kvalifikací a odborné vedení výuky jazyků s cílem zachovávat 

a rozvíjet mezi evropskými občany mnohojazyčnost. Ještě důležitější je, aby tyto 

podmínky podněcovaly učitele, školicí programy pro učitele, studenty, 

administrativní pracovníky v oblasti výuky, tvůrce kurzů, autory učebnic, tvůrce 

osnov a zkušební orgány, aby uplatňovali CEFR a s ním související přístup v rámci 

CEFR ve studiu cizích jazyků a ve výuce založený na získání kompetencí 

a zaměřený na studenty a na konkrétní činnost.  

 

 B) Zvláštní opatření zaměřená na tvorbu politiky, rozvoj osnov  a učebnic, 

školení učitelů a hodnocení: podněcují vnitrostátní, regionální a místní 

vzdělávací orgány, které rozhodují o využívání CEFR, aby zajistily odpovídající 

a soudržné využívání rámce tím, že převezmou odpovědnost za usnadnění 

a koordinaci spolupráce mezi všemi důležitými subjekty zapojenými do výuky 

jazyků. Znamená to podněcovat všechny tvůrce jazykové politiky a administrativní 

pracovníky ve vzdělávání, aby zajistili jednotnost jazykových cílů a podporovali 

informovanost o jazycích a jazykových schopnostech ve vzdělávání. Je třeba 

podporovat ústavy pro vzdělávání učitelů jazyků, aby ve svých školicích 

programech účinně využívaly CEFR. Dále je třeba podporovat autory učebnic, aby 

při vytváření jazykových učebnic zohledňovali jednotlivé aspekty CEFR. Totéž se 

vyžaduje od autorů jazykových testů, zkoušek a hodnocení. 

 

                                                 
1  Rada Evropy, Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment 

(Společný evropský rámec pro jazyky: studium, výuka, hodnocení), 2001: 
http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/Source/Key_reference/CEFR_EN.pdf. 

http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/Source/Key_reference/CEFR_EN.pdf
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V letech následujících po vytvoření a zveřejnění CEFR byla vznesena kritika týkající 

se cílů rámce, jeho dostupnosti, popisu a klasifikace jazykových znalostí, počtu úrovní 

znalostí a používání CEFR v jazykových testech. Téměř každý aspekt CEFR může být 

vážně kritizován, ale uvážíme-li rozsah působnosti tohoto rámce, je těch jazykových 

odborníků, kteří jej písemně kritizovali, relativně málo. 

 

V oblasti jazyků probíhá v Evropské unii řada iniciativ: projekty v rámci programu 

celoživotního učení, zavedení CEFR ve formátu Europassu a rozvoj evropského 

průzkumu jazykových znalostí. Rada Evropy zveřejnila pokyny, jak používat CEFR 

v praxi:  

 

 V roce 2009 Rada Evropy zveřejnila příručku „Jazykové zkoušky související se 

společným evropským rámcem pro jazyky: Studium, učení, hodnocení 

(CEFR)“(Relating Language Examinations to the Common European Framework of 

Reference for Languages:Learning, Teaching, Assessment (CEFR)). Cílem příručky 

je pomoci subjektům pořádajícím zkoušky vypracovat postupy zajišťující spojitost  

s CEFR a uvést je tak do souladu. 

 První evropský průzkum jazykových znalostí zohlednil jednotlivé stupně CEFR ke 

stanovení jednotlivých úrovní jazykových znalostí studentů ve čtrnácti evropských 

zemích. Kromě analýzy jednotlivých úrovní znalostí dospěl tento průzkum k závěru, 

že ve čtrnácti ze šestnácti analyzovaných vzdělávacích systémů ústřední orgány 

doporučují nebo nařizují používat v politikách týkajících se výuky jazyků CEFR. 

 

Studie nabízí pohled na to, v jakém rozsahu byl společný evropský rámec pro jazyky 

zaveden v evropských zemích. Tato studie nabídne: 

 

 Analýzu znalostí cizích jazyků podle výsledků učení při získávání kvalifikací / 

osvědčení vydávaných při ukončení vyššího sekundárního vzdělání. 

 Průzkum využívání CEFR v oblasti soukromého vzdělávání. 

 Hodnocení sociální funkce jazykových osvědčení. 

 

Důraz se klade především na první cíl. 

 

Analýza byla zaměřena na šest zemí (Švédsko, Francii, Nizozemsko, Maďarsko, 

Rakousko a Spojené království – Skotsko). U výběrových kritérií byly zohledněny 

jazykové skupiny, zeměpisný rozsah a další charakteristiky jednotlivých zemí. Analýza 

se navíc zaměřila na jeden typ kvalifikace. Zvolené kvalifikace v jednotlivých zemích 

jsou co do rozsahu a funkce srovnatelné a jsou podobné, pokud jde o jejich srovnání 

s evropským rámcem kvalifikací (stupeň 4: kvalifikace umožňující přístup 

k vysokoškolskému vzdělávání). V úvahu byly vzaty následující kvalifikace: Rakousko: 

akademické střední vzdělání (německy: allgemein bildende höhere Schule); Švédsko: 

přípravné programy pro vysokoškolské studium (švédsky: högskoleförberedande 

program); Nizozemsko: předuniverzitní vzdělávání (nizozemsky: Voorbereidend 

Wetenschappelijk Onderwijs); UK (Skotsko) vyšší a pokročilá vyšší kvalifikace; 

Francie: maturita (francouzsky: Baccalauréat); Maďarsko: všeobecná střední  a střední 

odborná škola (maďarsky: gimnázium and szakközépiskola). 

Hlavní zjištění 

Pokud jde o obecné provádění, uvádí se toto. Studium prvního moderního cizího 

jazyka je podle jazykové politiky povinné pro žáky ve vyšším středním vzdělávání 

v pěti z šesti vybraných zemí. V politice výuky druhého a třetího moderního cizího 

jazyka byly zjištěny značné rozdíly. V některých zemích (SE, NL, FR a HU) se žáci 

povinně učí více než jeden jazyk, zatímco v jiných zemích je to volitelné (UK – 

Skotsko a AT). Tématem vyvolávajícím vášnivé diskuse je ve vybraných zemích 

vybízení žáků, aby dosáhli lepších výsledků a vyšší úrovně jazykových znalostí.  
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Všechny vybrané země spojují své studijní programy moderních cizích jazyků  s CEFR. 

Většina zemí zavedla CEFR do určité míry do svých celostátních osnov a/nebo 

zvláštních osnov pro výuku cizích jazyků. Pouze Rakousko a Francie zakotvily CEFR 

v podobě zákona. Zdá se, že hlavní překážkou pro zavádění CEFR je nedostatek 

empirických důkazů vyplývajících z výzkumných studií a svědčících o vztahu mezi 

CEFR a výsledky učení a nedostatečné cíle osnov, zkoušky a/nebo další (politické) 

dokumenty, které mají vliv na vzdělávací systém. Používání CEFR ve třídě navíc 

vyžaduje od učitelů moderních cizích jazyků odlišné dovednosti. Některé země (FR, NL 

a SE) mají proto obavy, pokud jde o využívání CEFR učiteli moderních cizích jazyků. 

 

Pokud jde o konkrétní opatření týkající se uplatňování CEFR (zkoušky, učebnice 

a školení učitelů), byly zjištěny následující klíčové skutečnosti: 

 

Zkouška nebo test z prvního moderního cizího jazyka je povinná ve čtyřech ze šesti 

vybraných zemí (AT, SE, NL a FR). V Rakousku, Nizozemsku a Francii se vyžaduje, aby 

žáci absolvovali první zkoušku nebo test proto, aby získali diplom umožňující přístup  

k vysokoškolskému vzdělání. V žádné ze šesti vybraných zemí se nevyžaduje zkouška 

z druhého moderního cizího jazyka. V Nizozemsku a ve Francii je druhý cizí jazyk 

povinný, může to ale být moderní cizí jazyk, klasický jazyk nebo regionální jazyk. 

Pokud jde o uplatňování CEFR v závěrečných zkouškách a testech, lze rozlišit 

následující situace: 

  

 Základem závěrečných zkoušek a testů je CEFR (AT, HU, SE a NL). 

 Základem závěrečných zkoušek z moderního cizího jazyka není v současnosti CEFR 

(FR). 

 Mezi CEFR a závěrečnými zkouškami z moderního cizího jazyka (MFL) není žádný 

vztah (UK – Skotsko). 

 

Výsledky učení, které stanoví stupně CEFR pro zkoušky, byly zjištěny v pěti (AT, SE, 

NL, HU a FR) ze šesti vybraných zemí. Jen ve dvou (AT a NL) vybraných zemích byly 

stanoveny různé stupně CEFR pro nejméně čtyři jazykové dovednosti (čtení, psaní, 

poslech, mluvení). Pokud jde o výzvu Výboru ministrů Rady Evropy vnitrostátním, 

regionálním a místním orgánům v oblasti vzdělávání, které rozhodují o používání 

CEFR, lze dospět k závěru, že většina vybraných zemí uplatnila CEFR v testech nebo 

zkouškách a toto propojení zdůraznila tím, že v jednotlivých stupních CEFR 

transparentně ukázala výsledky učení v moderních cizích jazycích. 

 

Pokud jde o vydavatele učebnic určených pro vybrané kvalifikace, lze rozlišit země, 

kde je tvorba učebnic a jejich obsahu řízena státními předpisy (AT a HU), a země, kde 

neexistují žádné státní předpisy pro tvorbu učebnic a jejich obsahu (SE, NL, FR a UK- 

Skotsko). Co se týče uplatňování CEFR v těchto učebnicích, lze vybrané země rozdělit 

do dvou skupin: země, v nichž vydavatelé používají CEFR nepřímo (AT, HU a SE) 

formou povinností stanovených v celostátních osnovách, a země, v nichž se 

vydavatelé mohou sami rozhodnout, zda budou či nebudou používat CEFR, nebo 

v nichž se CEFR nepoužívá vůbec (NL, FR a UK — Skotsko). V souvislosti s výzvou 

Výboru ministrů Rady Evropy lze dospět k závěru, že některé státy vyžadují, aby 

vydavatelé učebnic moderních cizích jazyků používali CEFR, a některé podněcují 

vydavatele, aby používali CEFR v celostátních a/nebo zvláštních osnovách pro výuku 

moderních cizích jazyků (MFL). 

 

Ve všech vybraných zemích kromě Spojeného království – Skotska je CEFR součástí 

školicích programů aktivních učitelů, na rozdíl od situace u budoucích učitelů, kde 

jen tři z vybraných zemí (AT, NL a FR) používají CEFR. Rozdíly ve využívání CEFR při 

školení učitelů se tak ve vybraných zemích jasně projevují u školení budoucích učitelů. 

Pokud jde o uplatňování CEFR v oblasti školení budoucích učitelů, lze tedy rozeznávat 

čtyři situace: 
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 zaprvé, školitelé programů učitelů moderních cizích jazyků jsou povinni používat 

CEFR;  

 zadruhé, CEFR je součástí osnov;  

 zatřetí, pro používání CEFR nejsou stanovena žádná doporučení ani požadavky;  

 a konečně neexistuje žádný vztah.  

 

Vzhledem ke skutečnosti, že učitelé si mohou sami plánovat a koncipovat vyučovací 

hodiny díky tomu, že si mohou vybírat materiál, jako jsou učebnice a výukové metody, 

je obtížné stanovit, zda učitelé ve svých hodinách skutečně používají CEFR. 

V některých vybraných zemí se však předpokládá, že učitelé moderních cizích jazyků 

znají CEFR díky jeho propojení s osnovami. Co se týče výzvy Výboru ministrů Rady 

Evropy, lze dospět k závěru, že v několika vybraných zemích se vyžaduje uplatňování 

CEFR v rámci školení budoucích učitelů a školení aktivních učitelů. 

 

Obecně lze říci, že CEFR je široce využíván jak soukromými subjekty nabízejícími 

kurzy moderních cizích jazyků, tak organizacemi hodnotícími výuku jazyků. Pokud 

jde o důvody, proč lidé chtějí získat jazykový certifikát (zvýšení možností na trhu 

práce, jazyky jsou vyžadovány pro práci, přístup k vysokoškolskému vzdělání, osobní 

rozvoj), neboli o sociální funkci, zdá se, že stanovení jednotlivých stupňů CEFR je 

přidanou hodnotou, neboť zvyšuje transparentnost nabízených kurzů a uznávání 

jednotlivých stupňů znalosti moderních cizích jazyků bez ohledu na hranice. 

 

 

Pokud jde o stupně znalosti jazyka, lze uvést následující. Co se týče obecného 

hodnocení stupňů znalosti moderního cizího jazyka (MFL) ve vybraných zemích, 

vyplývá z různých zdrojů údajů ucelený obraz. Lze navrhnout následujícího hodnocení:  

 

 Skupina 1: velmi dobří uživatelé (Švédsko a Nizozemsko) 

 Skupina 2: dobří uživatelé (Rakousko) 

 Skupina 3: průměrní uživatelé (Maďarsko a Francie) 

 podprůměrní uživatelé (Spojené království – Skotsko).  

 

Přestože existují rozdíly, obecně existuje vztah mezi stupněm uplatňování CEFR 

a úrovní znalosti. Nelze však tvrdit, že jde o vztah příčinný. Úroveň znalostí moderních 

cizích jazyků ovlivňují i jiné faktory, než stupeň uplatňování CEFR, například obecné 

tradice ve vztahu k jazykům a skutečnost, zda je jazyk značně rozšířen, či nikoliv. 

Obecně lze říci, že v zemích, jejichž domácí jazyk se ve velké míře používá i 

v zahraničí (angličtina, francouzština), je potřeba učit se další jazyk nižší, než 

v zemích, jejichž domácí jazyk v takové míře rozšířen není (nizozemština, švédština). 

Konkrétní situaci země, pokud jde o úrovně znalosti moderních cizích jazyků, může 

ovšem také vysvětlit lingvistická mapa země. 

Závěry 

Níže jsou uvedeny hlavní závěry: 

 

Hlavní závěr č. 1: Jednotlivé země uplatňují a používají CEFR v různé míře, od 

zakotvení výsledků učení souvisejících s CEFR v podobě zákona až po absenci 

jakéhokoli odkazu na CEFR. Obecně lze konstatovat, že čím více je CEFR uplatňován 

a používán v dokumentech týkajících se jazykové politiky (zákony, celostátní osnovy), 

tím více se CEFR používá při zkouškách, v učebnicích a při školení učitelů. 

 

Hlavní závěr č. 2: Hlavní problémy při uplatňování se týkají především nedostatku 

empirických důkazů, které by mohly svědčit o vztahu mezi výsledky učení 

a jednotlivými stupni CEFR, a dále schopnosti učitelů moderních cizích jazyků (MFL) 

používat CEFR ve vyučovacích hodinách tak, jak je zamýšleno. 
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Hlavní závěr č. 3: Existuje obecná dohoda týkající se určování výsledků učení se 

moderním cizím jazykům (MFL) ve vyšším středním vzdělávání podle CEFR. Zjištěné 

výsledky učení ve všech šesti zemích jsou, všeobecně vzato, podobné. Úroveň 

výsledků učení u prvního moderního cizího jazyka je obvykle na stupni B2, u druhého 

moderního cizího jazyka je obvykle příslušný stupeň B1. 

 

Hlavní závěr č. 4: Většina vybraných zemí uplatňuje CEFR v testech a při zkouškách. 

Pro vztah mezi výsledky učení se moderním cizím jazykům a jednotlivými stupni CEFR 

však obecně neexistuje empirický důkaz. 

 

Hlavní závěr č. 5: CEFR se obvykle používá při tvorbě učebnic. Používání CEFR závisí 

do značné míry na tom, zda se CEFR uplatňuje a používá při tvorbě osnov a zda je 

uváděn v (právních) pokynech (celostátních osnovách). 

 

Hlavní závěr č. 6: Pokud jde o používání CEFR ve školicích programech budoucích 

učitelů, existují mezi zeměmi velké rozdíly. Pokud jde o aktivní učitele, situace je 

mnohem lepší, neboť pět ze šesti vybraných zemí nabízí školicí programy, jejichž 

součástí je CEFR. 

 

Hlavní závěr č. 7: To, zda učitelé znají CEFR, závisí na tom, jaký důraz se 

v osnovách a ve školeních učitelů po celé zemi na CEFR klade. 

 

Hlavní závěr č. 8: Mezi stupněm uplatňování CEFR a zjištěnými stupni jazykových 

znalostí existuje vztah. Zdá se, že v zemích s vyššími stupni jazykových znalostí 

existuje vyšší stupeň uplatňování CEFR. Příčinný vztah mezi těmito dvěma 

skutečnostmi však není jasný a v objasnění jednotlivých stupňů jazykových znalostí 

hrají navíc důležitější úlohu další (kontextové) faktory (např. zda je úřední jazyk 

značně rozšířen mimo svou domovskou zemi a lingvistická mapa jako taková). 

 

Hlavní závěr č. 9: CEFR je obecně dobře zakotven v praxi a v postupech soukromých 

provozovatelů kurzů, kteří udělují certifikáty v oblasti moderních cizích jazyků (MFL). 

CEFR jako označení jednotlivých stupňů se odráží v certifikátech z kurzů moderních 

cizích jazyků, včetně používaného materiálu, a učitelé znají CEFR ze školicích 

programů aktivních učitelů. 

 

Hlavní závěr č. 10: Studentům, soukromým subjektům zabývajícím se výukou jazyka 

a organizacím hodnotícím výuku jazyků nabízí CEFR transparentnost a umožňuje 

srovnávat nabízené kurzy. Důvodem, proč jednotlivci chtějí získat formální certifikát, 

je většinou zvýšení šancí na trhu práce. Přestože příručky a instrukce týkající se CEFR 

jsou považovány za užitečné, soukromým poskytovatelům brání v používání CEFR jeho 

složitost. Ozývají se hlasy volající po zjednodušenějších verzích CEFR. 

Doporučení  

Společný evropský rámec pro jazyky vypracovala Rada Evropy na podporu 

transparentnosti a soudržnosti ve studiu a ve výuce moderních jazyků v Evropě. 

Snahou CEFR je nejen usnadnit srovnání mezi jednotlivými zeměmi (na základě 

sdíleného koncepčního rámce pro studium jazyků), ale i respektovat národní tradice 

a systémy v oblasti norem jazykových znalostí. Aby mohl CEFR posílen kroky Evropské 

unie plnit v budoucnu tuto předpokládanou úlohu, jsou Evropskému parlamentu 

a členským státům předkládána následující doporučení týkající se výše uvedených  

hlavních závěrů: 
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Doporučení č. 1 (Evropskému parlamentu): Přijetí CEFR ze strany Evropského 

parlamentu a Komise jako nástroje na povzbuzení rozvoje politiky v oblasti 

učení se cizím jazykům v členských státech 

CEFR existuje již více než deset let a během této doby došlo ke značnému rozvoji. Při 

uplatňování by však mohlo být vhodné prostřednictvím kroků Evropského společenství 

vyslat opětovný podnět na podporu rámce Rady Evropy, a to spíše na politické úrovni. 

Proto se doporučuje: 

 Dále rozvíjet iniciativu SurveyLang tím, že bude zahrnuto více zemí i více jazyků 

(nejen první dva nejčastěji vyučované jazyky, ale širší škála jazyků, aby se 

pozornost politiky neomezovala pouze na první nebo druhý jazyk). 

 Podporovat sdílení zkušeností s reformou jazykové politiky na vnitrostátní úrovni 

směrem k akčnějšímu přístupu a ke sjednocení v oblasti hodnocení a označování 

úrovní znalostí studentů. Podpora by mohla mít podobu vzájemného učení, souhrnů 

praktických postupů a sjednocených formátů určených k podávání zpráv o rozvoji. 

 Důrazněji vyžadovat, aby evropské programy, například programy navazující na 

program celoživotního učení, podporovaly používání CEFR a akční přístup a aby 

podněcovaly používání životopisů Europass-CV. S CEFR by měl být kromě toho 

zřetelněji propojen evropský rámec kvalifikací, který má podobný základ, s cílem 

podpořit transparentnost a informovanost o akčním přístupu a o označování 

jednotlivých stupňů CEFR. 

 

Doporučení č. 2 (členským státům a Evropskému parlamentu): Podpora 

provázanosti mezi systémy a CEFR v jednotlivých zemích 
Přestože existuje provázanost mezi výsledky učení se studiu moderním cizím jazykům 

a jednotlivými stupni CEFR, členské státy tuto provázanost nepodporují. To není samo 

o sobě nezbytné, ale když dojde na oboustrannou důvěryhodnost kvalifikací 

a potvrzených výsledků učení, měly by být postupy používané k opodstatnění 

propojenosti srozumitelné a pro členské státy i pokud možno přijatelné. Proto se 

doporučuje: 

 

 Stanovit zásady pro propojování studia cizích jazyků v celostátních vzdělávacích 

systémech s CEFR. Tyto zásady nemusí nutně zahrnovat technické aspekty, ale 

měly by být používány na podporu politické/sociální diskuse o studiu jazyků. Mezi 

tyto zásady by mělo patřit například: zapojení všech příslušných zúčastněných 

stran (tvůrců politiky, odborníků, učitelů, škol, vydavatelů); využití externích 

odborníků; vytvoření obecného akčního plánu pro odkazy na CEFR s cílem uzavřít 

dohodu týkající se rozsahu propojení s CEFR. 

 Usnadnit zapojení dalších zemí vytvořením propojení mezi výukou jazyků v rámci 

národních vzdělávacích systémů a CEFR. Klíčovou otázkou je, zda jiné země 

důvěřují vytvořenému propojení. Získat partnery (i na úrovni tvůrců politiky), 

nejlépe z různých zemí, kteří by přemýšleli o vzniklých propojeních, a zvýšili by tak 

důvěryhodnost tohoto propojení pro jiné země. 

 Podporovat vzájemné učení a vzájemné hodnocení tvůrci politik z různých zemí, 

a podněcovat tak vytváření zřetelnějšího propojení mezi studiem jazyků v rámci 

vnitrostátních vzdělávacích systémů a CEFR, a využívat tak CEFR jako program 

reforem v oblasti jazykové politiky.  

 

Doporučení č. 3 (členským státům): Větší skutečné používání CEFR ve školách 

Jak jsme viděli, používání CEFR na základní úrovni je podporováno politickými 

opatřeními na vyšší úrovni, například zakotvením CEFR v zákonech nebo používání 

CEFR při tvorbě celostátních osnov. Aby učitelé a vydavatelé používali CEFR, jsou 

nezbytné další kroky. Proto se doporučuje:  
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 Vytvořit ve vnitrostátním kontextu důvěryhodný a dobře zapadající rámec tím, že 

se využijí zkušenosti a diskuse s jinými evropskými zeměmi, konzultace 

s odborníky a příručka Rady Evropy. Pro účely jednoznačného použití by CEFR 

navíc měl být zakotven v celostátních osnovách a ve zvláštních osnovách pro 

výuku moderních cizích jazyků, aby do něj byl pevně zahrnut i akční přístup ke 

studiu jazyků.  

 Podněcovat užívání jednotlivých stupňů CEFR ke stanovení ročních cílových stupňů 

za účelem sledování pokroku. Může být nezbytné poskytnout pokyny ke stanovení 

mezistupňů, aby bylo možné vytvořit více rozlišené fáze. 

 Podporovat sjednocení učebnic s celostátními osnovami nebo seznámit 

učitele/školy s tím, jak používat stávající materiály k akčnímu přístupu. To lze 

zajistit například formou podpory širší vzájemné výměny učebních materiálů. 

 Klást větší důraz na akční přístup při školení budoucích i aktivních učitelů. 

 

Doporučení č. 4 (Evropskému parlamentu): Potřeba dalšího výzkumu 

Přestože tato studie zahrnuje širokou oblast, mnoho záležitostí souvisejících s CEFR je 

stále nejasných. To se týká především sociálních/politických problémů souvisejících se 

studiem jazyků. Proto se doporučuje důkladněji se zabývat následujícími otázkami: 

 

 Jaké budou jazyky zítřka a je CEFR dostatečně obecný, aby se vyrovnal 

s mimoevropskými jazyky, například s čínštinou? 

 Jaký je dopad evropského jazykového ukazatele na jazykové politiky v Evropě? 

Stanovení ukazatele je hodnotným nástrojem k dalšímu podnícení diskusí o této 

politice, ale výsledkem by nemělo být užší zaměření na studium jazyků. 

 Jak je možné používat CEFR k posílení postavení menšinových a regionálních 

jazyků? 

 Prošetřit možnost vytvoření nadnárodního orgánu nebo poradní skupiny, v níž by 

jednotlivé země mohly vzájemně posoudit vztahy mezi vlastními politikami výuky 

jazyků a CEFR. Tento nadnárodní orgán by mohl fungovat jako platforma pro 

výměnu zkušeností, sledování vývoje, poskytování praktických pokynů, vytváření 

vzájemné důvěry v referenční hodnoty kvalifikací v oblasti moderních cizích jazyků 

a v jednotlivé stupně CEFR a také pro vytyčování a rozvoj politické agendy. 


