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1 VYMEZENÍ POJMU A PŘEDMĚTU DIDAKTIKY  

Slovo didaktika je řeckého původu (didaskain) a můžeme jej přeložit velmi 

rozmanitým způsobem, lze hovořit o schopnosti učit se, vysvětlovat, vyučovat, poučovat, 

vykládat, předávat, dokazovat. V pojetí edukace se začalo používat až v 17. století a o jeho 

pregnantní vyjádření se nesporně zasloužil učitel národů Jan Amos Komenský, který jej ve 

svém díle Didactica magna (Didaktika velká) vysvětluje jako „umění umělého vyučování, aby 

ti, kdož učí, pracovali méně, a ti, kdož se učí, se naučili více“.  

Jeho pojetí didaktiky je dosti široké a zahrnuje celou oblast pedagogického usilování, 

od cílů výchovy k jejímu obsahovému vymezení a k vytýčení vyučovacích zásad 

a vyučovacích metod. Zároveň je zde osvětlena úloha školy, včetně organizace školské 

soustavy. Jde o globální vyjádření pojetí výchovy jako vědy, která je dnes předmětem obecné 

pedagogiky a celkového pojetí edukačního procesu včetně poslání školy a jejího 

společenského poslání.  

Jako relativně samostatnou součást pedagogiky chápe didaktiku filozof pedagogiky, 

tvůrce nového pojetí výchovného vyučování, matematizace a normalizace edukačního 

procesu Johann Friedrich Herbart.  

Dvě základní vymezení ve svých odlišnostech charakterizuje ve své monografické 

studii Obecná didaktika Jarmila Skalková: “Didaktiku jako umění vyučovat chápali například 

W. Ratke (německý pedagog 1571 – 1615, působící v Köthen – M. S.) a J. A. Komenský. 

…Didaktiku jako teorii vyučování objasňoval J. F. Herbart a herbartovci…. Didaktiku jako 

teorii vzdělání označuje O. Willmann.“ (Skalková, 1999, s. 13 – 14).  

Didaktiku chápeme jako vědu o vyučování, přičemž proces vyučování je chápán jako 

vzájemné propojení výchovy a vzdělávání. V moderní pedagogice se tento vztažný pojem 

označuje jednoslovným výrazem edukace. 
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Didaktika však není pouze teorie vyučování, ale je zároveň vědou analyzující 

podmínky a faktory vzdělávání, popisuje tedy celý vzdělávací systém a zahrnuje jak problémy 

obsahové tak i otázky procesuální a koncepční.  

Současná didaktika má bezprostřední vztah k obecné pedagogice, kterou obohacuje 

svou kreativní a humanistickou potencí a dodává jí podobu vědy rozvíjející, obsahově 

vyjadřující aspekty osobnostního a společenského rozvoje člověka jako vědy o jeho výchově.  

Je to právě didaktika, která zahrnuje základní okruhy obecně pedagogických disciplín 

a dává jim metodologickou a metodickou dimenzi.  

Didaktika je syntézou obecné pedagogiky, obecné didaktiky a speciálních 

didaktik. 

Obecná didaktika je vyústěním a sjednocením všech těchto oblastí do celistvosti 

této disciplíny jako teoreticko praktického předmětu ovlivňujícího praktickou stránku 

edukačního procesu svou normotvornou pozicí a naplňující tak postavení pedagogiky 

jako vědy dialektické ve smyslu nejužšího vztahu teorie a praxe.  

Zvláštní vztah je mezi didaktikou obecnou a oborovými a speciálními didaktikami. 

Pod pojmem  oborová didaktika chápeme obvykle vzdělávací a výchovné postupy změřené na 

specifika konkrétní oborů (např. didaktika matematiky, didaktika pedagogiky, andragogická 

didaktika), pod pojem speciální didaktiky zařazujeme didaktiky předmětové a didaktiky druhů 

škol (podrobněji srovnej viz. Vališová, Kasíková, 2007). 

 

V logice tohoto výkladu lze seřadit podle stupně obecnosti didaktiky takto: 
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Didaktiky:   Obecná didaktika  

                                 ↓ 

                    Oborová didaktika 

                                 ↓ 

Speciální didaktiky                       Didaktiky předmětové 

                                                                            

                                                                           Didaktiky druhů stupňů škol 

1.1 Pojmové ozna čení 

Edukace, je ;aková činnost, kde působí dva subjekty. Jeden v roli učitele, lektora, 

edukátora a tuto činnost mu zprostředkovává jiný subjekt (technické zařízení) a objektem se 

stává učící se, student, účastník kurzu, edukant. Tento vzájemný vztah nazýváme interakce 

a jeho cílem je přeměna objektu působení na aktivní subjekt. Proto musí být činnost učitele, 

edukátora vymezena takovými pravidly, aby vyučovací proces byl založen na vzájemné 

součinnosti edukátora a  edukanta a směřoval k určeným cílům. 

Cílem vyučování je zamýšlený a očekávaný výsledek, k němuž tato interakce směřuje. 

Tento je formulován nejenom na základě obsahu učiva, ale také směrem k osobnostnímu 

rozvoji učícího se, edukanta. 

Hierarchizace cílů vyučování: 

• cíle obecné (vyšší), 

• cíle specifické, konkrétní (nižší), např. následující cíle: školy (školícího zařízení), 

cíle předmětu, ročníku, tematického celku, tématu a vyučovací jednotky.  

Učení je aktivní činnost účastníka, studenta, edukanta. 

Výuka je komplexní proces, který je tvořen jednotou působení procesu vyučování 

a učení. Výuku chápeme jako komplexní proces zahrnující oblast poznatkovou 

(kognitivní), činnostní (operační) a hodnotovou (afektivní).  

Interakční charakter vyučování a učení, didaktický proces, je možno vymezit 

hlavními typy interakcí mezi edukátorem a exulantem, které  se realizují ve 3 oblastech: 
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1. pracovní interakce vedoucí k řešení úkolů, 

2. rozhodovací, integrativní způsob jednání vyučujícího, tj. respektování zájmů 

a potřeb učících se, 

3. kooperace směřující k pozitivnímu klimatu, jednání a chování.  

„Určitě není cílem vzdělávání poskytovat zcela definitivní poznatky, s nimiž by bylo 

možno vystačit v průběhu celého lidského života. Člověk může zejména své učení samostatně 

ovlivňovat, prohlubovat a přetvářet poznatky a zkušenosti se zvláštním zřetelem k adaptaci na 

život ve společnosti. Nicméně poměrně velká část vzdělávání souvisí s profesním rozvojem 

člověka. V této souvislosti se používá pojem výcvik, který představuje druh výuky (skutečné či 

simulované). Do jisté míry obecnější je pojem odborná příprava, zahrnující vyučování a učení 

směřující k tomu, aby člověk vykonával svou stávající profesi, pracovní pozici a roli. Odborný 

rozvoj je zaměřen na zvládnutí budoucích pracovních povinností člověka“ (Mužík, 2004, str. 

15). 

1.2 Trojdimenziální model edukace dosp ělých  

Tento model vzdělávání dospělých předložil k odborné diskusi ve své monografii 

Mužík (Mužík, 2004). Nebudeme k němu zaujímat hodnotící stanovisko, pouze převezmeme 

základní linii tohoto pojetí, která je pro bližší osvětlení zcela postačující. 

Citovaný autor uvádí tři základní dimenze modelu vzdělávání dospělých (které 

verbálně modifikujeme): 

1. kognitivní dimenze, chápe výuku jako propojený, smíšený (používá termín 

hybridní) proces, který je zaměřený na osvojování vědomostí, dovedností 

a návyků, 

2. pragmatická dimenze má význam kvalitativní, vede k osvojení nových kvalit 

jednání a chování, 

3. kreativní dimenze, která tvoří přechod od fáze osvojování k tvůrčímu 

obohacování poznání a zkušeností. Objekt edukačního působení, účastník, se stává 
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aktivním subjektem, který přináší do interakčního vztahu edukátor – edukant 

vlastní vědomostní, zkušenostní a dovednostní potenciál.  

Kognitivní dimenze je koncept učení a vyučování, ve které se střídají a používají 

různé výukové metody: tradiční, moderní, podporované počítačem, multimediální projekty 

atd. Tento postup je označován jako smíšené učení a příkladem mohou být semináře 

a konference, kde je zapojena řada mediálních médií včetně e-mailového spojení mezi 

účastníky, kde je možno v širším okruhu navazovat diskusi, např. i se zahraničními účastníky. 

Možnou kombinací jsou organizované kurzy a školení prostřednictvím webových stránek 

v kombinaci s dalšími formami výuky.  

Pragmatická dimenze prezentuje edukační proces jako novou kvalitu jednání 

a chování. V průběhu profesního výcviku jde o nácvik určitých vzorů a modelů chování, která 

jsou součástí dané profese a vedou k získání profesních standardů. Každý účastník zaujímá 

určitou pracovní pozici, určitý sociální status, ke kterému náleží pracovní, profesní role 

a očekává se od něho nejenom adekvátní pracovní výkon, ale také standardní jednání 

a chování. Jeho standardní jednání a chování podmiňuje jeho pracovní výkonnost a je 

výrazem jeho kultivované osobnosti.  

K úspěšnému plnění pracovní role musíme přiřadit tři základní komponenty: 

odbornou kompetenci, pracovní kvalifikaci a osobnostní kreativitu.  

Odborná kompetence zahrnuje zájem pracovníka řešit dané a vzniklé úkoly 

s odpovídajícími dovednostmi, postoji, intuitivní pohotovostí založené na hlubokých 

znalostech, kvalifikace je určitý předpoklad pro rozvoj kompetencí a je tvořena úrovní 

vzdělání, praxe, profesního vzdělávání, sebevzdělávání. Osobnostní kreativita, rozvoj 

osobnosti je podstatnou podmínkou k tomu, abychom z hlediska naší profesní role na určitém 

úseku práce mohli v plném rozsahu plnit zadané úkoly.  

Kreativní dimenze 

Cesta poznání od našeho myšlení k porozumění a aplikaci je cestou od konkrétního 

k abstraktnímu a odtud zpět k tvůrčímu zvládnutí praxe. Jde vlastně o rekonstrukci našich 

vědomostí a dovedností z pozice vzdělávání dospělých. Dospělí  edukanti disponují tímto 

osvojeným potenciálem a je ho potřeba nejenom respektovat, ale také z něho vycházet. 
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Činnost lektora, vyučování, musí mít promyšlenou a logicky probíhající linii, která od 

rutinních prvků organizačního charakteru přechází k motivačně prezentovanému a didakticko 

metodicky promyšlenému pracovnímu stylu edukátora. V jeho práci nejde o pouhých přenos 

vědomostí a dovedností, ale také o usměrňování a také rozvíjení zájmu o prezentovanou látku 

a tím k vytváření předpokladu úspěchu každého jednotlivce. 

Vyučování a učení je tvůrčí proces, pracovní proces, který vyžaduje soustředěné úsilí 

obou stran, učitele i učícího se. Má tedy meritorní význam pro formování našeho budoucího 

jednání a chování, pro naplnění etického kodexu naší profese.  

Všechny tři dimenze, kognitivní, pragmatická i kreativní v procesu vzdělávání 

dospělých tvoří vzájemně propojenou, dialektickou jednotu, kde jedna ovlivňuje a podmiňuje 

druhou a mají tak podstatný význam pro pracovní způsobilost, kompetentnost a kreativní 

účinnost pro rozvoj osobnosti člověka v procesu vzdělávání dospělých (Mužík, 2004, str. 37 - 

41). 

 

 1.3 Vzdělávání dosp ělých a  problematika firemního vzd ělávání 

 

Trvalý úspěch je přímo závislý na  růstu vzdělanosti. Vzdělání přestalo být přípravou na život 

a stalo se jeho součástí. Přesto pro dospělé je intenzivní vzdělávání atypickou situací, která 

není pro ně běžnou pracovní činností. Projevuje se časový odstup od školního vzdělávání, 

ztráta návyku a vliv předchozích zkušeností s učením se (kladných i záporných). Biologicky 

probíhá proces učení v základních rysech stejně u dítěte jako dospělého člověka, ale 

z hlediska psychologie dochází k anomáliím. V zájmu efektivnosti procesu učení je nutné 

respektovat specifika vzdělávání dospělých. 

 

Problematikou výchovy a vzdělávání člověka se zabývá především pedagogika, andragogika a 

gerontagogika. Každá z nich se zabývá člověkem v jiném období jeho života. Terminologie 

těchto oborů je komplikovaná a nejednotná. Příkladem je definování dvou základních  pojmů 

„výchova“ a „vzdělávání“, jejichž vymezení jsme se věnovali v úvodu práce. V praxi se jedná 
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o neoddělitelné procesy, které lze zkoumat odděleně pouze teoreticky. S podobnou 

problematikou se potýká každá vědecká disciplína, jejímž předmětem zájmu je člověk. 

 

Podnikové vzdělávání z historického pohledu 

 

Pod tímto pojmem se nejdříve jednalo především o přípravu vlastních dělníků, do počátku 20. 

stol. se rozvíjí v rámci studia psychologie práce. Jejím hlavním úkolem bylo vybírat vhodné 

osoby pro dané povolání s předpoklady pro konkrétní oblasti a druhy činností. Zmírňoval se 

tím nedostatek školských  systémů – škola dodá kvalifikovaný kádr, jehož kvalifikace je dána 

jednou provždy a nerespektuje neustále větší informační rozvoj. Druhý nedostatek školské 

soustavy pak činí to, že potřeby praxe se mění rychleji než školní příprava (převratné změny 

během jedné generace, tj. lidé jsou již  mimo působnost školy). Důsledkem je začlenění do 

struktury podniku osobitého systému vzdělávání (podnikové vzdělávání) jako běžné součásti 

personálních a motivačních řídících systémů firem. Světově je již od konce druhé světové 

války patrný jasný trend: není zde důraz na nové kádry a jejich složité vyhledávání, ale na 

zdokonalení stávajících zaměstnanců. S tím rostou i nároky na pracovníky, kteří vzdělávání 

provádějí (heslo „training trainers to train“). Po válce nový trend převzal obnovovaný 

evropský průmysl, socialistické země až v 60. letech. S přibývající teoretickou přípravou se 

pojem „výcvik“ nahrazuje za pojem „vzdělávání“ a klade se především důraz na praktické 

tréninkové činnosti. Vývoj prokázal přímý vliv vzdělávání na produktivitu a hospodářský 

rozvoj.  

 

V kontextu výše uvedených poznámek lze konstatovat, že problematiku vzdělávání ovlivňuje 

fakt, že dochází k přehodnocení role vzdělání v životě člověka. Proměnila se totiž celková 

role školy. Mizí škola, jejíž poslání bylo především kvalifikační, tedy jejíž prioritou bylo 

hledání limitů, odhalování toho, kdo obstojí a kdo ne, třídění dětí, mládeže i dospělých podle 

toho, co znají, resp. zda jsou schopni aktuálně prokázat. Současné pojetí vzdělávání přináší 

škole nové postavení. Škola se stává institucí, jež postupně objevuje edukanta jako adresáta 

edukace s cílem sledovat dispozice a ty rozvíjet... nastartovat další rozvoj – najít místo, 
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profesi pro nejlepší uplatnění. Vedle školy se ale na tomto procesu stejně intenzivně podílejí 

instituce dalšího vzdělávání a samotní zaměstnavatelé.  

 

Podnikové vzdělávání a systém učení dospělých 

 

V současné praxi se v podnikovém vzdělávání uvažuje především o systému, který je schopen 

zabezpečit  firmě servis aktuálních informací. Jestliže se vyskytne problém v každodenním 

provozu, je třeba mít potřebné „znalosti“ ihned při ruce – stírají se tak hranice mezi školením 

a prací – a hledají se technické možnosti, které by informační tok umožnily. Roste tak význam 

okamžitě  aplikovatelných vědomostí, dovedností, praktických postupů a návodů, které 

technicky zprostředkovávají moderní technologie vzdělávání.  

 

V andragogické didaktice se objevují úvahy o novém modelu hybridního učení se dospělých, 

kdy moderní informační technologie a jejich vliv se střídá s postupy lektorské práce. 

Hybridní model učení dospělých představuje ve své monografii Mužík (Mužík, 2004, s.37) 

jako systém jednotlivých didaktických forem a školicích postupů zasahujících společně do 

procesu učení se jednotlivce: 

 

 

                       tradiční kurzy                                    WBI, WBT 

 

 

koučink                                   proces u čení                                       CBT 

 

 

semináře                                                        sebevzdělávání 

workshopy                                tréninky                           z tištěných médií 
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Pozn: učení si lze takto představit jako systém podnikového vzdělávání, kde učící se střídavě 

používá všechny existující modely výuky– a to jak tradiční metody, tak elektronické formy 

(CBT zahrnuje všechny modely výuky podporované počítačem – Computer based training) či 

pomocí internetu, intranetu (WBT – Web Based Training, Information) 
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2 SPECIFIKA VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH 
 

2.1  Podmínky pro efektivní vzd ělávání dosp ělých  

 

Vývojem do doby zralosti není výchova a vzdělání ukončeno, protože člověk není připraven 

na vše, co jej v životě potká, učíme se celý život. Vzdělávání není tedy jen přípravou na 

dospělost, je to nepřetržitý proces. Škola nám dá nástroje duševního růstu, ostatní závisí na 

přijetí a výkladu zkušenosti. Vzdělávání pomáhá člověku zvládnout všechny životní situace. 

Dospělí dokonce více pociťují potřebu vzdělávání, protože si nevědí rady nebo se neorientují 

ve stále složitějším světě a mezilidských vztazích, průmyslové výrobě atd.  

 

Účastníci kurzů a programů vzdělávání dospělých mají stejné nebo velmi podobné 

předpoklady jako jiné věkové kategorie lidí. Dospělý člověk je vzdělavatelný, je schopen 

dosahovat jasných vzdělávacích úspěchů. Je pověrou, že s věkem tato schopnost mizí. 

Dokazují to psychologické výzkumy i pozitivní zkušenosti z praxe.  

 

Psychologické rozbory rovněž ukazují, že vzdělávání dospělých je závislé zvláště na 

individuálních vlastnostech a schopnostech, duševním a tělesném zdraví, na úrovni motivace 

ke studiu, na zájmech a potřebách, na společensky působících činitelích (rodina, kolegové a 

jejich postoje). V tomto kontextu je významné to, jak se mění pohled na schopnost člověka se 

dál vzdělávat. Především, v obecnější rovině,  je nutné konstatovat, že schopnosti to nejsou 

jen danosti, ale také vázanosti. Tedy schopnost se dál vzdělávat bude silně spojena s 

možnostmi a limity motivace edukantů.  Dále je nutné schopnosti silně vnímat ve vazbě na  

seberegulaci edukantů a v neposlední řade svou roli bude sehrávat ohrožení posluchačů 

edukační diskvalifikací  (tedy i limity vpravenými jedinci sociálním okolím). Rádi bychom 

zde připomenuli poznatky profesora Heluse (Helus, 2008), který mezi monety, jež ohrožují 

vzdělávací úspěšnost edukantů. Helus uvádí, že ti, jež ve škole selhávali, byli:   

- orientováni na bezprostřední zadání a na bezprostřední okolí, bez sledování širších 

perspektiv; 
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- měli také předkládáno to, čemu se učí, jako výklad jakéhosi světa, ne prostoru pro 

přemýšlení; 

- měli okolím implantovánu vzdělávací rezignaci nebo disponovali úzkostí komunikovat své 

vzdělávací možnosti.  

 

Výhody dospělého člověka při vzdělávání se: 

 

• Vyšší schopnost soustředit pozornost. Pokud je správně motivován, sleduje i dlouhý 

výklad nebo studuje obsáhlý text. Soustředěná pozornost dospělého člověka je v optimální 

podobě 45 minut. 

 

• Rovněž proces vnímání je u dospělého dokonalejší díky srovnávání se zkušeností a 

kritickému hodnocení (přemýšlí o použitelnosti v praxi).  

 

• Na jiné úrovni je u dospělého způsob myšlení. Jeho přesnost a funkčnost bývá snížena 

stereotypy, což kompenzuje schopnost vyvozování ze zkušeností, praxe. 

 

 

• Paměť dospělého člověka ztrácí mechanickou vlastnost zapamatování si. Dostatečnou 

protiváhou je však schopnost zapamatovat si pomocí souvislostí, logické paměti a 

pochopení podstaty věci. Mechanické zapamatování není tak účinné jako logické a 

vyžaduje neustálé memorování. Logické je trvalejší, rychlejší a nevyžaduje časté 

opakování.  

 

Překážky  dospělého člověka při vzdělávání se: 

 

Samozřejmě se setkáváme i s překážkami ve vzdělávání dospělých. Antropologové uvádějí 

vlastnosti člověka, které mu ztěžují učit se novým poznatkům, jsou to receptivita, normativita 

a reflektivita.  
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• Receptivita – člověku se líbí jen přihlížet a naslouchat, objevuje se pasivita, konzumace. 

Potlačuje se myšlenkový rozbor skutečnosti, upřednostňuje se názor a představa 

(konzervativní postoj).  

 

• Normativita – směrodatné je to, jak se chovají všichni. Neustále se hledají vzory, jak žít a 

komunikovat (filmové hvězdy, sportovci). Vnější znaky následují i v postojích, myšlení a 

rozhodování. Celkově lze říci, že se projevuje jistá nesamostatnost, která vzniká z touhy 

po jistotě (jim to funguje, mně bude taky). Tím se mění i morální zásady a pohled na 

vědění (obecná pravda je absolutní, bez ohledu na relativitu skutečnosti).   

 

• Reflektivita – vše vnímám a posuzuji jako objekty, vše jsou jen prostředky a účely. 

Individualita člověka se eliminuje.   

 

Důsledkem těchto překážek jsou úvahy o hranici vzdělavatelnosti dospělých. Nelze již 

nahradit zásadní deficity ve vzdělání z doby dospívání, prožitek světa je jiný, formování 

podvědomí není tak účinné, postoje nelze tak měnit (jen upravovat). Vzdělavatelnost 

dospělého se odvíjí od vztahu ke vzdělání v dětství a od zkušeností a rolí, které si člověk 

v souvislosti s vlastními prožitky v předchozím  vzdělávacím procesu osvojil, to, co ve škole 

prožil. 

 

Cvičení: 

Promyslete a navrhněte přehled okolností, které vstupují do schopnosti dospělého účastníka 

kurzu se koncentrovat. Představu znázorněte pomocí techniky mapování mysli Mind Map. 

 

 

 

 

koncentrace na učení se 
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2.2 Specifika dosp ělého ú častníka vzd ělávání: 

 

 Barták (Barták, 2003, s. 18) ve své práci uvádí následující praktické postřehy, které je nutné 

při realizaci vzdělávání dospělých  respektovat:  

 

• U dospělých se setkáváme s problémem zdůrazňovaného "vzdělávacího deficitu starších 

posluchačů" (pozor na absolutizování tohoto přístupu - vhodnými postupy lze odstranit 

bariéry, které obecně existují, záleží na vhodné motivaci a individuálním přístupu). 

 

• U dospělých existuje ve větší míře diferenciované a kritické přijímání poznatků 

(dospělý posluchač má tendenci vše poměřovat vlastními zkušenostmi - mluví o praxi 

(tedy o své praxi, o tom, co za praxi považuje) a je obecně nedůvěřivý k poznatkům, které 

do jeho schématu poznání nezapadají). 

 

• U dospělých existuje zvýšená potřeba uplatnit při studiu již získané životní a pracovní 

zkušenosti (musíme tedy dbát na průzkum vzdělávacích potřeb na pracovišti, provést 

audit dosavadních znalostí a dovedností a na nich založit své projektování výuky). 

 

• U této skupiny posluchačů ve větší míře najdeme dobrovolný a aktivní vztah ke 

vzdělávání.  

 

• U dospělých dominuje zvýšený význam samostatného myšlení a jednání. 

 

• U dospělých nalezneme vyšší úroveň pozornosti, ale zároveň s věkem narůstající 

významné rozdíly v této schopnosti. 

 

• U dospělých nalezneme významné rozdíly v pružnosti myšlení (od statického, rigidního, 

stereotypního, rutinního k myšlení tvořivému, flexibilnímu, dynamickému - vždy v 

závislosti na celkové úrovni vzdělanosti a intelektu). 
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• U dospělých nalezneme narůstající důraz na praktické myšlení (rozvoj od 25 let věku a 

kulminace kolem 35 - 40 let věku). Dospělí se vyznačují praktickým až pragmatickým 

přístupem ke vzdělávání, hledají vždy účel, cíl, smysl i materiální efekt vzdělávání.  

Vyžadují spojení vzdělávání s vlastními potřebami, potřebami ve vazbě na motivační 

systém firmy i postavení své a své rodiny. 

 

• U dospělých nalezneme zvláštnosti v průběhu rozvoje logického myšlení (nastupující 

rovnoměrný rozvoj po 26 roce) -  nad logickým myšlením však dominuje praktická 

orientace. V praxi to znamená tlak na výběr metod - slovní monologické metody 

vyhovující logickému myšlení x skupinové, dialogické metody vyhovující myšlení 

praktickému 

 

• U dospělých existují zvláštnosti v průběhu paměti  (od 26 roku začíná postupně 

převládat krátkodobá paměť nad pamětí dlouhodobou). 

 

• U dospělých se v různé míře projeví postupné snižování rozvoje paměťových 

schopností (dochází k němu od 36 - 40 let, samozřejmě s velkými individuálními rozdíly 

v souvislosti s "trénovaností" každého člověka). 

 

• U dospělých nastupují rozdíly v odolnosti a stabilitě vnímání (nejvyšší stabilita a 

odolnost vůči rušivým vlivům je mezi 27. – 33. rokem, pak postupně klesá). 

• U dospělých se projevuje nárůst celkové nejistoty při prezentacích či zkouškových 

situacích (roste obava ze selhání, strach udělat chybu). 

 

• U dospělých se projevuje také nárůst vnějších tlaků, okolností umocňujících 

problémy (pracovní, rodinné či jiné obtíže bránící v intenzívním studiu). 

 

2.3 Motivy ve vzd ělávání dosp ělých  
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Dospělý člověk potřebuje k učení se výraznou motivaci. Proto je nezbytné, aby byly předem 

stanoveny cíle, k nimž jsou motivy zaměřeny.  Cíle musí být jasné, zřejmé a konkrétní.  

 

Motivy spočívají zvláště v potřebách, z nichž nejvýznamnější jsou: 

 

� Potřeba odstraňovat vlastní nedostatky – mezery ve znalostech vnímáme jako slabinu, 

která se projevila v nějaké situaci v praxi. 

 

� Potřeba rozvíjet se – vnímáme tempo rozvoje společnosti a vědy, vše se zdokonaluje a 

my chceme totéž. 

 

� Potřeba sebeuplatnění – chceme uplatnit své poznatky, schopnosti a dovednosti, s jejich 

množstvím se rozšiřuje i možnost vlastního uplatnění v praxi. 

 

� Potřeba ocenění – úspěch je silný motiv, ocenění je konkretizace úspěchu. 

 

� Vysoké aspirace, ctižádost – vrozená vlastnost, touha vyniknout, být lepší, obstát 

v konkurenci, v práci.  

 

� Vliv osobních zájmů (koníčky, zvědavost, touha po poznání a vědění). 

 

� Existující pocit nejistoty (specializace v oboru a závislost na ní, potřeba komunikace na 

„úrovni“). 

 

� Vliv existenčních problémů v sociální realitě člověka (nezaměstnanost, sesazení 

z funkce, konkurence). 

 

� Potřeba smysluplné náplně (odstranění nudy, pocitu osamění, nepotřebnosti). 
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Rozdíly ve vnitřní a vnější motivaci při vzdělávání dospělých 

 

a) vnější motivace 

 

Účastník kurzů svou aktivitu poměřuje vždy se souvislostmi vzdělávací akce s motivačním  

systémem firmy, sleduje tedy to, k jakým změnám dojde po absolvování vzdělávací akce v 

následujících souvislostech:  

 

- změny v platovém zařazení, kariérním růstu, systému hodnocení  

 

- možnost změny v obsahu práce - možnost specializace  

 

- možnost  zapojení do rozvojových a metodických týmů 

 

- uznání kvalifikace ve vztahu k zastávané pozici (rekvalifikace, splnění kvalifikačních 

požadavků, certifikace aj.)  

 

b) vnitřní motivace 

 

Účastník zároveň poměřuje, jakým způsobem konkrétní vzdělávací program, jeho průběh a 

přístup lektora, reflektuje jeho potřeby. 

 

Kurz a potřeby posluchačů: 

 

- potřeby biologické: 

(kvalita vnějších charakteristik pracovního prostředí, vnitřní pohoda – zdraví, respektování 

biorytmu, vhodná strukturace kurzu aj.) 
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- potřeby psychologické 

(neohrožující a kooperující vztahy, podporující úspěch a smysluplné uplatnění) 

  

- potřeby sociální   

(pozitivní sociální klima) 

 

Vybrané významné motiva ční faktory dosp ělých: 

 

• Perfektní organizace vzdělávání, práce v kurzu. 

 

• Kladná a trvalá motivace během kurzu – očekávání klientského přístupu od organizátora, 

lektora. 

 

• Nezájem a lhostejnost ostatních účastníků kurzu je demotivující. 

 

• Učení se je změna – ochota měnit znalosti, dovednosti je limitována očekávanými zisky = 

ekonomika jednání. Zisk je přínos pro každodenní praktickou činnost. 

 

• Direktivní účast na vzdělávání (účast je povinná) je příčinnou formálnosti, 

neangažovanosti. Důsledkem je dosahování jiných cílů. 

 

• Přesvědčení, že problémy praxe jsou způsobeny deficitem některých znalostí či 

dovedností.  

 

• Odstranění negativních pocitů (strach, stud) dospělého před vzděláváním. 

 

• Úsilí dospělého bude vyrovnáno evidentním ziskem.  

 

• Volba správné metody výuky (informovanost o potřebách). 
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• Kontrola vzdělávacích motivů a jejich případných změn během vzdělávání.  

 

• Stanovení pedagogických cílů, aby je posluchači považovali za reálné.  

 
 

MOTIVACE SE MUSÍ NEUSTÁLE POSILOVAT 

 

 

Funkce lektora je pozvolna ovlivňovat posluchače, předkládat uvážlivě nové podněty 

k vzdělávání a tolerantně provádět poradenskou činnost. Demotivující je mentorování, 

moralizování, školometský přístup (autoritářský přístup).  

 

V prvé řadě musí lektor respektovat, že dospělí posluchači potřebují znát důvod, proč se 

musí vzdělávat a tudíž učit se, zvláště pak ve věkových kategoriích střední a starší dospělosti: 

- to se může ukázat například na začátku tréninku při výhradách účastníků k opakovanému 

zapojení do cvičení či diskuse; 

- velký důraz budou dospělí klást na sdělení a diskutování cílů a na možnost promluvit do 

obsahu školení, kurzu, semináře… 

 

V druhé řadě musí lektor vždy počítat s tím, že motivace pro další vzdělávání je u 

dospělých často výrazně utilitární .  

Tzn., že pracovník musí získat konkrétní užitek, např. splnit požadované normy pro 

kvalifikaci, rekvalifikaci nebo získat aktuální poznatky nezbytné pro lepší výkon vlastní 

profese. Obecně ale zároveň platí, že dospělí mají silnější vnitřní motivaci a dlouhodobě 

vnitřní cíle, čímž se odlišují od věkových kategorií žáků, studentů. 

 

V další řadě motivace k učení v rámci lektorovy přípravy na práci s dospělými edukanty 

souvisí s vytvořením takových didaktických podmínek, které vyhovují vývojovým 
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zvláštnostem dospělé populace, které usnadňují učení, podporují dosažení vzdělávacích cílů, 

působí pozitivně na učícího se jedince. 

Např. učení dospělých podporuje konkrétní učební situace vztahující se především k vlastní 

praxi dospělého, účinné je především aktivní poznávání, řešení problémů z praxe, skupinová 

práce, učivo vztahující se k současným kontextům profese dospělého, a také aktivní podíl na 

tvorbě učebních úloh, potažmo možnost ovlivnění vzdělávacího obsahu.  

 

Efektivní učení dospělých je zaručeno v propojení se zkušeností a aplikovatelností v praxi. 

Týká se jak obsahu, tak metod. Tam, kde lze učivo asociovat, vybavovat si vlastní zkušenost, 

vyzkoušet si konkrétní činnosti a aplikovat na praxi, učení je snazší.  Pozn: dospělý posluchač 

často operuje s vlastní zkušeností u zkoušek, což však může být projevem neznalosti 

teoretických poznatků. 

 

Dospělý edukant má často problém s výběrem a vybavením uložených znalostí, je však 

schopen pomocí aktivizujících metod dosáhnout znovuvybavení v nových souvislostech, při 

řešení problému, v kooperaci s kolegy, v partnerské komunikaci. Znalosti jsou často 

zakódované v dovednostech a činnostech a zahrnuté ve znalostech komplexních. Např. 

dospělý edukant si nevybaví definici nebo vzorec, ale je schopen řešit problém nebo objasnit 

složitý odborný jev, aniž by musel vyslovit přesné znění definice. 

 

Vzdělávající se dospělí trpí někdy ztrátou sebedůvěry, obávají se, že se nedokáží naučit 

novým poznatkům, že např. neudělají zkoušku. Zdrojem bývá krátkodobé selhání nebo i 

neúspěch. „Malý“ neúspěch může vyburcovat k intenzivnější učební činnosti a dobrému 

výkonu. Avšak opakovaný neúspěch může zcela odradit dospělého od učení se.  Proto je 

namístě, aby lektor povzbuzoval, vytvářel prostor pro dosahování úspěchů a neúspěch s 

dospělým rozebral a pomohl mu v nápravě. 

 

MOTIVACE         →       AKTIVITA    →  VÝSLEDEK 
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VYBAVENÍM DOBRÉHO LEKTORA JE - TRPĚLIVOST A DŮSLEDNOST 
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2.4  Odlišnosti vzd ělávání dosp ělých a klasického vzd ělávání 

 

1) Životní problémy jsou posuzovány z více hledisek a odpovědi jsou nejisté, váhavé 

(zaměstnání, soukromí, politika). Děti odpovídají jistě (podle naučeného nebo černobílého 

vidění). 

2) Dospělý je vázán stereotypy, tradicí. Nové přístupy, pohledy, postoje podvědomě 

vyvolávají vzdělávací odpor. 

3) Ve vzdělávání hledá dospělý odpovědi na problémy, které má. Dítě má jiné problémy či 

problémy nejsou vyhraněné, dospělý si ihned uvědomuje všechny důsledky. 

4) Dítě se přizpůsobuje škole, učí se tomu, co mu vyučující předloží. Dospělý má mnohdy 

pevná a odlišná stanoviska od předkládaného nebo od lektora. Vznikají konflikty, pokud 

lektor považuje za nežádoucí stanoviska posluchače. 

 

Dospělý tedy vše nové konfrontuje se svou představou o sobě. 

 

Na druhou stranu jsou pedagogické principy platné pro celý život člověka. Učení je 

uspokojování potřeb člověka (jako každá jeho činnost). Nejúčinnější je učení při pocitu 

uspokojení potřeb (zaujetí pro věc).  

Např. je-li nutné mít kvalifikaci pro rutinní práci, je vzdělávání vnímáno negativně (za 

zbytečné). Tyto sociálně psychologické vazby fungují obzvláště silně v malém kolektivu 

(kolektivní vzdělavatelnost – jak to skupinka vnímá). Negativním jevem mohou být 

vzpomínky na neúspěchy ve škole, špatná zkušenost. Překážkou jsou i předsudky (ubývá 

intelektu atd.)  

Thorndike dokázal, že vrchol pro učení je 20 – 25 let. Pak nastává pokles ve výkonech, ale ne 

v intelektu (výkon v čase, reakční doba, rychlost vnímání, vykonávání úkolů). U nečasových 

úkolů je odlišnost ve výkonu s věkem nepatrná. Dospělí mají lepší předpoklad u nových 

poznatků chápat myšlenky a důsledky a menší předpoklad k jejich memorování.  
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Mnohem výrazněji než u dítěte vstupuje faktor sebehodnocení (jak vidí své schopnosti). 

Nejzávažnějším faktorem je motivace. Dospělý si stanoví jen cíl, který mu přinese nějaké 

uspokojení, to je nezbytná podmínka. Jinak dochází k vyhýbání se, vymlouvání se, až 

k otevřenému odmítnutí vzdělávání. Dospělý musí být silně angažovaný ve vzdělávací 

činnosti. Dospělý se rozhoduje vzdělávat, pokud věří, že mu nové vědění vyřeší jeho 

problémy a pokud věří, že to pro něj bude znamenat štěstí a úspěch. Až pak nastupuje pocit 

společenské odpovědnosti (je to potřeba). Nereálné pohledy jsou předpokladem neúspěchu.  

Dále se v literatuře často uvádí, že s věkem se dává přednost individuálním činnostem před 

skupinovými. Působí i faktor zájmů. Mezi 25 – 35 lety se zájmy mění. Životu jsou lépe 

přizpůsobeni ti, kteří mají zájmy širší. Člověk je podvědomě přístupnější vzdělávání v době, 

kdy se mění jeho sociální role (rodič, změna práce, nová funkce). Psychologické výzkumy 

dokazují, že vzdělávání dospělých je nástroj pro život. Život se realizuje jako nepřetržitá 

zkušenost z učení.  

 

ÚČASTNÍCI VZD ĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH NEJSOU ŽÁCI, 

JSOU TO PARTNEŘI, kteří ocení: 

 

 

� dobrovolnost - dospělý má vzdělávací potřebu (různě motivovanou); 

 

� selektivní přístup – nové informace cenzuruje (cedí) přes svojí dosavadní zkušenost, 

vybírá si, co podvědomě vnímá, osvojí si, zpevňuje si = apercepce, obstojí jen 

informace, které účastník pokládá za užitečné (potřebné) pro svoji praktickou činnost; 

 

� angažovanost – ví, co se od něj očekává a v případě potřeby zahraje svoji roli (např. 

zkouška), jeho skutečná angažovanost se stává aktivní, jen pokud přístup lektora projde 

apercepcí, tj. přístup musí být prakticky zaměřen (opak abstraktního, osvětářského, 

akademického přístupu), výklad musí být zřetelně spojen s jejich činností (praktickou, 

společenskou) s jejich zájmy, potřebami, angažovaná metoda znamená, že se účastníci 
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stávají podílníky vlastního procesu učení (organizují, konkretizují cíle, zdokonalují 

učební plány), zajímavé je jen to, co lze bezprostředně aplikovat; 

 

� konkretizace – dospělý je pragmaticky zaměřen na svoji konkrétní potřebu ze své 

konkrétní praxe. Nové poznatky nevnímá jako takové (jejich podstatu), ale jako 

prostředek řešení svého konkrétního úkolu (cíle, potřeby, problému), který je např. 

racionálnější než  jeho dosavadní postup. Proces výuky ale sleduje široce utilitární cíle. 

Ty znamenají osvojení soustavy poznatků a jejich užití v praxi. Jen tak lze být v praxi 

tvůrčí, adaptabilní a rychle reagovat na variabilitu praxe. 
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3 ZÁKLADNÍ FÁZE ŘÍZENÍ VÝUKY, 
DIDAKTICKÁ  ANALÝZA U ČIVA 

 
Vyučovací (didaktický) proces je charakterizován jako didaktický trojúhelník, který je 

proudem informací od učitele k žákovi (z hlediska metody), od učiva k učiteli (z hlediska 

obsahu), od vyučovací látky k žákovi (proces osvojování učiva) a od žáků k učiteli 

(zpětnovazební osvětlování pomocí dotazů a adekvátních odpovědí). 

Základní prvky didaktického procesu vymezujeme takto: 

1. Cíl vyučovací jednotky, který je determinován společensky. 

2. Obsah, který je základem demokratizace a humanizace edukačního procesu. 

3. Kompetence edukátora (lektora), odborné, didakticko metodické, komunikační atd. 

4. Pozice edukanta (účastníka didaktického procesu), jeho tvůrčí spoluúčast. 

5. Optimální využívání didaktických prostředků směřující k dosažení stanoveného 

cíle, funkčně používané a využívané, tzn. materiálně technická základna, výukové 

technologie, komunikační prostředky, atd. (Mužík,  1996, str. 44). 

Kategorie cíle v oblasti didaktického procesu dělíme na obecné, postupné a specifické.  

Obecné cíle jsou zaměřeny na osobnostní rozvoj  edukantů, na jejich osobnostní 

rozvoj a společenské uplatnění, profesní zdokonalování nejenom v oblasti vědomostní, ale 

také dovednostní a morální. Jejich společenská determinace jim dává nejenom určité 

vymezení, ale také perspektivní uplatnění v rámci modelující se struktury společenského 

rozvoje. 

Postupné cíle mají motivační funkci, jejich dosažení má etapový charakter ve vztahu 

k obecným cílům a jejich dlouhodobý časový charakter je tak částečně a postupně realizován 

a ukazuje na jejich reálnost. Může však také dojít k jejich modifikaci, pokud se v těchto 

etapách projevují jako fiktivní.  

Specifické cíle jsou krátkodobé cíle zaměřené k jednotlivým tématickým celkům 

a vyučovacím jednotkám. Musí být zcela jasně konkrétně vymezeny s cílovým dosahem 

v daném určení, se stanovenými předpoklady a požadavky na adresu edukantů s tím, že 
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obsahují požadavky nejenom na osvojení penza vědomostí, ale také na dovednosti a 

schopnosti jejich praktického uplatnění a na oblast morálního rozvoje. 

Efektivita edukačního procesu je kromě jiného závislá na tom, jak edukátor dokáže 

naplňovat didaktické zákonitosti, zásady a pravidla. Přitom je třeba respektovat fakt, že 

existují vazby, souvislosti propojenosti, které jsou podstatné, meritorní a na druhé straně 

zákonitosti, které můžeme považovat jako doplňující, nebo dokonce vedlejší, méně podstatné, 

akcidentální. Pedagogická teorie vychází z předpokladu, že je potřeba stanovit takový systém 

zákonitostí, které mají rozhodující vliv na celistvost edukačního procesu. Na základě těchto 

zákonitostí a stanovených cílů jsou formulovány v pedagogice didaktické zásady, které mají 

jak objektivní, tak i subjektivní stránku. Jedná se o objektivní stránku vyučování, tvořící jejich 

formulační základ, ale také o subjektivní stránku, která je prezentována kompetencí 

edukátora, jeho schopnostmi tvůrčím, kreativním způsobem naplnit jejich principy.  

Zásadou (principem) se v didaktice rozumí obecná teze (obecný předpoklad), která 

je odvozena ze zákonitostí edukačního procesu a zahrnuje všechny jeho stránky. Vedle pojmu 

princip, zákon, zákonitost jsou uplatňovány také termíny princip a zásada. Chápání termínu 

není jednotné, uplatňuje se v těchto významech:  

• obecná vědecká teze, východisko, základ celé řady zákonů, které zobecňuje, 

• zákon, zejména v přírodních vědách, 

• obecná teze, která vyplývá ze zákonů, opírá se o empirii, zkušenost, poněvadž 

příslušné zákonitosti nejsou dostatečně poznány. V tomto významu se 

v pedagogice používá termín zásada (Hladílek, 2004,  str. 21). 

U zrodu těchto zásad, které mají zvýšit efektivitu edukačního procesu, stojí Jan Amos 

Komenský.  

Zlatým pravidlem didaktiky je označována Komenského zásada názornosti a k ní 

přiřazujeme jeho zásadu přiměřenosti, uvědomělosti, soustavnosti a postupnosti.  

Didaktické zásady jsou obecné požadavky, vyplývající ze základních zákonitostí 

vyučovacího procesu, mají rozhodující vliv při stanovení obsahu, metod a organizace 

edukačního procesu. Jde o vzájemně, dialekticky propojený, komplexní systém, který je nutné 
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používat komplexně a promyšleně ve všech etapách vyučovacího procesu jako jeho 

prostředek a nezbytnou součást.  

V didaktickém procesu jsou nejčastěji uplatňovány následující didaktické zásady: 

1. zásada názornosti 

2. zásada uvědomělosti a aktivity edukantů 

3. zásada soustavnosti a systematičnosti 

4. zásada přiměřenosti 

5. zásada trvalosti 

3.1 Obsahové vymezení a uplatn ění didaktických zásad 

Zásada názornosti 

Její využití není pouze v rovině představ a pojmů, i když vytvoření jasných živých 

představ tvoří její podstatu, ale stejně významným krokem je její uplatňování na cestě 

k abstraktnímu myšlení. Cesta od konkrétního k abstraktnímu a odtud zpět ke konkrétnímu 

přináší onen obohacený a nově konstruovaný obraz skutečnosti, kdy rekonstrukce této 

skutečnosti je obohacením předchozího a možností dalšího komponování budoucího. 

Zásadu názornosti uplatňujeme: 

1. při systematizaci vědomostí, 

2. při opakování, 

3. při praktickém ověřování získaných vědomostí, při aplikaci v praxi, 

4. při uplatňování názorných, mediálních a multimediálních pomůcek, 

5. pro zvýraznění našeho slovního projevu. 

Hovoříme o názornosti přirozené, experimentální, prostorové, zvukové, 

symbolické a grafické a tzv. vnitřní názornosti, která vzniká při vytváření nových představ 

pomocí předcházejících anebo srovnáním s představami již osvojenými, známými. 

Funkce názornosti, v etapách didaktického procesu, mění svou intenzitu, zpřístupňuje 

procesy abstrakce, pomáhá při zobecňování získaných poznatků a jejich aplikaci v praxi, a to 
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jen potud, jestliže je užívána funkčně, jako prostředek výuky, nikoliv jako její cíl a jestliže 

není, co do rozsahu, předimenzována. Prostě i zde platí – všeho s měrou. 

Zásada přiměřenosti a individuálního přístupu 

Stejně jako ve filozofii, tak i v pedagogice, v oblasti didaktického procesu, existuje 

tzv. uzlový bod míry. Obsah a rozsah učiva i způsob výuky se musí identifikovat 

a modifikovat s možnostmi psychické a somatické potence edukantů. Přiměřené je v rozsahu 

i obsahu učiva to, co je uvědoměle osvojitelné, prakticky využitelné a vnitřně akceptovatelné. 

Možná není minimalizace požadavků, ale optimalizace možného, kde „laťka výkonu“ je 

individuálně nastavena s možností zvyšování výkonu na cestě k maximu možného. 
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Zásada přiměřenosti závisí: 

1. na charakteru učiva, 

2. na jeho složitosti, obtížnosti, 

3. na množství nové látky, 

4. na předběžných vědomostech a zkušenostech edukantů, 

5. na vhodných metodách pro daný obsah, 

6. na dodržování adekvátního využívání ostatních didaktických zásad, 

7. na respektování individualit edukantů a odpovídajícím diferencovaném přístupu. 

Zásada trvalosti 

Naše paměť nás neopouští rychle, pokud naše poznatky jsou osvojovány uvědoměle, 

s potřenou vnitřní motivací, ale i přiměřeností vnějšího podnětu, postupně a s plným 

pochopením obsahu. Osvojit si určitou sumu vědomostí a uchovat si ji, znamená, že si 

dovedeme vybavovat její praktické využití a pochopit její logický smysl. Typickým příkladem 

může být osvojování základních norem gramatiky, které ztrácí smysl, pokud nepochopíme její 

logiku. Platí proto oprávněně postulát, že gramatika je elementární logika. 

Zásada trvalosti závisí: 

1. na zprostředkování vztahu mezi stupněm významu poznatků a pochopením jejich 

smyslu, 

2. na motivačním, subjektivním vztahu  edukantů k učivu, 

3. na motivačním charakteru učiva a jeho logické struktuře, 

4. na aktivitě, samostatnosti, iniciativě a tvořivosti edukantů, 

5. na zájmu vzdělávat se, pochopit, že učení se je práce a má všechny její 

charakteristické rysy. 

Učení pomine, ale zájem přetrvá! 

Zásada soustavnosti 

Zásada soustavnosti vyžaduje, aby učební látka byla podávána v logickém sledu, 

provázanosti, postupnosti od jednoduššího ke složitějšímu, od blízkého k vzdálenému a tím se 
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propojuje se zásadou postupnosti, přičemž je potřeba zachovat celistvost, ucelenost vědomostí 

a dovedností, které jsou závislé jako v každé vzdělávací soustavě na práci edukátora, na jeho 

řídící a organizační kompetenci.  
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Zásada soustavnosti závisí:  

1. na didakticky promyšleném řízení vyučovacího procesu, 

2. na poznávací činnosti edukantů, 

3. na vhodném členění učební látky, 

4. na akcentování výrazných pasáží učiva a jeho didaktickém propojení s dílčími 

i souhrnnými poznatky daného oboru, 

5. na přechodu a rozvoji k abstraktnímu myšlení a kreativnímu, tvořivému 

uplatňování získaných poznatků v praxi včetně využívání potřebných znalostí 

z jiných oblastí teorie i praxe. 

 

3.2 Principy vzd ělávání dosp ělých 

Z výše uvedených obecných zásad a principů vzdělávání dospělých nalezneme v praxi 

plánování kurikula především následující principy a zásady: 

 

• princip p řiměřenosti – cíle, obsah, formy a metody odpovídají psychickému a fyzickému 

stavu (stupni vývoje), odpovídají účastníkovi (žákovi, studentovi); 

 

• princip uv ědomělosti – účastník vzdělávání musí rozumět tomu, co se má učit a musí 

chápat smysl této činnosti; 

 

• princip postupnosti – postupovat od jednoduchého k složitému; 

 

• princip systematičnosti – respektovat požadavek logicky uspořádaného systému; 

 

• princip názornosti – využívat více smyslů člověka, předávat informaci více způsoby, 

používat prostředky, prezentovat (zrakem vnímáme 75% reality, sluchem 13%, hmatem 

6%, čichem a chutí po 3%) - vizuální pomůcky tedy přitahují a udržují pozornost, 
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pomáhají při zapamatování a vybavování si, šetří čas, vysvětlují význam, ilustrují vztahy, 

stimulují, zaujmou i pobaví, vyzývají ke spolupráci); 

 

• princip aktivnosti  – začleňovat přímé poznávací činnosti; 

 

• princip soustavnosti a kontinuity práce; 

 

• princip spojení teorie s praxí – zastoupeny vždy obě složky; 

 

• princip individuálního p řístupu – vyučující respektuje individuální zvláštnosti, 

předpoklady, podmínky (zázemí); 

 

• princip kulturnosti  – vzdělávání respektuje lidskou důstojnost všech účastníků, jak 

lidskou tak např. emancipaci, národnost, náboženství;  

 

• princip generalizace – účastník vzdělávání si nikdy nezapamatuje vše, co se dozvěděl, 

proto se zdůrazňují klíčové pojmy a generalizuje se (zevšeobecňuje), memorování 

množství izolovaných faktů je neefektivní a obtížně se uplatňuje v praxi  („vzdělání je to, 

co si člověk zapamatoval po ukončení školní docházky“); 

 

• princip optimálního řízení - účastníka soustředíme na hlavní fakta a jejich vztahy a 

využijeme přitom zkušenosti a motivy, které si účastník přináší s sebou do kurzu; 

 

• čím více známe, tím více se můžeme naučit – postupuje se od známého k neznámému, 

nové znalosti navazují nebo zapadají do předchozích, nové poznatky jsou kladeny na 

pevný základ osvojeného; 
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• naučit se lze pouze tomu, čemu rozumíme, co pochopíme – lze toho dosáhnout pouze 

vlastní myšlenkovou aktivitou, tím se vlastně tvoří vztahy s dosavadní zkušeností, 

navazují, rozšiřují, upevňují; 

 

• při studiu se nespěchá – zapomínáme většinu toho, co nepochopíme, co se mechanicky 

naučíme, v čem nevidíme smysl. Nové poznatky si promýšlíme, vnímáme z více hledisek, 

více smysly, tak se stávají součástí naší zkušenosti;  
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Zásady vzd ělávání dosp ělých 

 

• Informovanost – účastník musí mít dostatek informací ještě před zahájením 

vzdělávání, musí si umět odpovědět na otázku: Co mne očekává? Promýšlí si, zda jeho 

současná úroveň bude stačit a porovnává ji s nároky kursu. Hodnotí to, co mu 

pravděpodobně vzdělávání přinese. Začne se připravovat na novou roli a pozici. 

 

• Respektování životních zkušeností – životní zkušenosti pozitivně přispívají k tvůrčí 

činnosti, negativně působí jako stereotypy (neochota ke změně, neschopnost nového 

pohledu). 

 

• Aktivace pozornosti – poznatky jsou nové, zajímavé, významné pro práci účastníka. 

Jinak nastupuje únava. Doporučuje se hodinové učení a 10 –12 minut přestávky.  

 

• Učivo organizované, logicky uspořádané – snadnější a lepší vnímání, postup podle 

předem stanoveného studijního plánu. 

 

3.3  Příklady plánování kurikula a firemního vzd ělávání 

Stanovení cíle v projektech vzdělávání dospělých 

Konkrétním smyslem vzdělávání dospělých je zvládnutí praktických vědomostí, osvojení 

vědeckých poznatků, přijetí metod myšlení. Obecným cílem je sebevzdělávání. 

 

CÍLEM VZD ĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH JE SEBEVZDĚLÁVÁNÍ 

 

Pracovník začne vnímat v problémech (pracovních, společenských, osobních) podněty 

k sebeřízení dalšího vzdělávání. 
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Cíle vzdělávání lze analyzovat v několika rovinách: 

 

- rovina kognitivní  (vymezení znalostí, informací) 
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- rovina afektivní (vymezení snahy profilovat, ovlivnit postoje a hodnoty posluchačů) 

 

- rovina psychomotorická (co budeme trénovat, cvičit a do jaké úrovně) 

 

Příklady rozpracování jednotlivých cílů: 

 

- cíle v  oblasti kognitivní (taxonomie cílů dle Blooma)  

 

1. znalost 

 

2. porozumění 

 

3. aplikace 

 

4. analýza 

 

5. syntéza 

 

6. hodnotící posouzení 

 

- cíle v oblasti afektivní : 

 

1. přijímání (vnímá názor, postoj) 

 

2. reagování (ptá se, reaguje na situaci) 

 

3. oceňování hodnot (verbálně vyjadřuje souhlas, stanovisko) 

 

4. integrování hodnot  
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5. internalizace hodnot v charakteru 

 

- cíle v oblasti psychomotorických dovedností: 

1. imitace 

 

2. manipulace 

 

3. zpřesňování 

 

4. koordinace 

 

5. automatizace 

 

Vzor koncipování studijního plánu 

 

Plán studia lektora XY 

 

Cíl:   připravit se na výuku tématického celku „Pracovník firmy XY  a jeho lektorské 

dovednosti“. V rámci přípravy si osvojit lektorské dovednosti, poznatky z teorie a praxe 

didaktiky a jejich efektivního uplatňování při práci s pracovníky firmy XY. 

 

Forma studia: 

-    účast v kursu pro lektory firmy XY 

- samostudium vhodné literatury 

- účast na výcvikovém kursu pro lektory firmy XY 

- absolvování závěrečného hodnocení kursu 

 

Studijní literatura: 
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K problematice vzdělávání dospělých 

 Odborné publikace marketingu a psychologie prodeje 

 

Termíny plnění: 

 2 dny kurs pro lektory 

 5 dní samostudium 

 3 dny výcvikový kurs 

 15 dnů samostudium 

 1 den hodnocení 

Kontrola pln ění: 

 Vypracování vzoru řešení problémové situace 

 Sestavení vzdělávací  strategie 

 

 

Příklad postupu při projektování vzdělávací akce: 

 

1. obecný koncept plánování: 

 

- kde jsme nyní (vstupní analýza) 

 

- kam se chceme dostat (formulace cílů) 

 

- jak se tam dostaneme (definice postupu, přehled zdrojů) 

 

- kam projekt směřuje a kde skutečně jsme (vymezení kontrolních mechanizmů) 

 

2. rozvržení struktury vzdělávací aktivity 

 

- CO uděláme (popis obsahu) 
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- JAK  to uděláme (popis metod a forem uplatněných v kurzu) 

 

- KDY  to uděláme (časové rozvržení přípravy a realizace programu) 

 

- KDO  to udělá (rozpis a příprava lektorů, trenérů) 

 

-ZA KOLIK   - co bude projekt stát  

 

Vlastní příprava realizace vzdělávacího projektu (Barták, 2003,s.189): 

 

• charakteristika hlavních a postupných cílů  

 

• stanovení kritérií pro výběr účastníků - problematika složení studijní skupiny 

• stanovení obsahu vzdělávání 

 

• stanovení rozsahu vzdělávání 

 

• respektování principů vzdělávání dospělých 

 

• stanovení způsobu motivace účastníků 

 

• stanovení míry a formy participace účastníků na projektu 

 

• zvážení požadavků na lektorské zabezpečení 

 

• stanovení a výběr metod vzdělávání 

 

• příprava pomůcek pro kurz 
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• výběr vhodného místa konání 

 

• návrh vyučovacího režimu 

 

• stanovení nákladů na kurz 

 

• stanovení metod hodnocení výsledků vzdělávání 

 

3.4  Fáze didaktického procesu 

Členění didaktického procesu na určité sekvence má za úkol jeho rozdělení na 

relativně samostatné časové jednotky, které postihují jeho procedurální stránku a vzájemně se 

propojují v určitý syntetický celek. To má za následek jejich relativní samostatnost 

a predikuje možnost realizování oné sekvence, která je z hlediska (obsahu rozsahu) učební 

látky a průběhu vyučovacího procesu aktuálně potřebná. Musíme tedy odlišovat fáze výuky 

od struktury vyučovací hodiny nebo jiné organizační formy výuky . 

Fáze výuky představují základní, obecné stránky didaktického procesu a jeho 

jednotlivé typy se v různé intenzitě zdůrazňují nebo přizpůsobují. Pro každý typ výuky jsou 

ovšem potřebné a nepostradatelné. V monografiích věnovaných didaktice je rozdělení na 

základní fáze rozdílné, od třífázového didaktického procesu (J. Mužík) k rozlišení 

6 základních fází v průběhu výuky (M. Hladílek). Pro přesnější ozřejmění použijeme členění 

na 6 fází podle druhého, citovaného přístupu. 

3.4.1 Fáze motiva ční 

Fáze motivační, na které je ve značné míře závislý konečný výsledek didaktického 

procesu a která tvoří hlavní článek oné přeměny objektu našeho působení  (učícího se) 

v aktivní subjekt, ve spolutvůrce, identifikujícího se se stanoveným cílem. Kategorie cíle zde 

sehrává podstatnou úlohu, která je zdrojem přesunu od motivace vnější k vnitřní motivaci, 

dávající celé činnosti učitele i studenta, edukátora a edukanta, smysluplný význam, potřebný 



 

 

Tandemové vzdělávání pro české vzdělávací instituce 

CZ.1.07/3.2.08/01.0004 

 

étos a perspektivní přesah od současnosti k budoucímu sebeuplatnění. Přeměna objektu 

didaktického působení v aktivní subjekt souvisí s momentem sebeuvědomění si významu cíle 

učení, jeho významu pro vlastní profesní zdokonalení a společenské ocenění. Motivace však 

také souvisí s kvalitou řízení didaktického procesu a s uplatňováním adekvátních metod 

a forem výuky. Upozornili jsme na fakt, že učení je práce a proto má stejné znaky jako práce: 

konstruktivismus, metodičnost, soustavnost a promyšlený postup. Zároveň je  nepostradatelný 

také její kolektivní charakter, ve vyučovacím procesu můžeme zároveň s novými poznatky 

porovnávat své výsledky s výsledky druhých i s možností vždy získat lepší výsledek a učit se 

od jiných stejně, jako opravovat omyly jejich i chyby vlastní, učit se nejen soutěživému stylu 

fair play, ale také pocitu uspokojení z úspěchu nejen sebe, ale také těch druhých. Můžeme zde 

připomenout slova Komenského, že člověk se učí být moudrým a mravným nejenom kvůli 

sobě, ale také pro druhé lidi. To je základ skutečného humanismu. Funkční volba metod 

a forem práce edukátora vede edukanty k pozitivní motivaci, která je základní podmínkou 

vytváření pozitivního klimatu v učícím se kolektivu a aktivního vztahu jeho účastníků 

k celému procesu učení. 

Faktory ovlivňující učební činnost edukantů: 

• poznávací potřeby a tím aktivní přístup k při získávání nových poznatků, 

• sociální potřeby, působení sociálních vztahů, 

• výkonové potřeby, snaha vyrovnat se s obtížností úkolů, které jsou na edukanta 

kladeny. 

Motivační podněty, kterými disponuje edukátor:  

• interakce mezi edukantem a edukátorem, 

• vyvarování se anachronismům a aktualizace vhodných potřeb, 

• vhodné oceňování výsledků učících se a interaktivní styl chování, 

• využívání profesní zainteresovanosti jako profesionální kvalifikace. 
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3.4.2 Fáze expozi ční  

Tato fáze didaktického procesu reprezentuje mnohostranné, kreativní předávání 

a zprostředkování nových poznatků. Nemá pouze ráz informativní, ale stimulující, kdy se 

klade akcent na aktivizaci všech objektů vyučovacího procesu tak, aby se v maximálně možné 

míře projevila jejich samostatná práce, objevitelská chtivost a experimentální zvídavost. Jde 

v tomto smyslu o společensko-historickou dimenzi poznávacího procesu, který je zaměřen 

nikoliv k jevovému popisu reality, ale k postižení její podstaty. Cesta od jevu k podstatě ve 

smyslu filozofickém je zde realizována jako cesta od zprostředkování k vlastnímu objevování 

a hlubšímu poznávání. Není to mechanické přednášení poznatků, ale logicky utříděné 

a promyšlené postupné navozování pozitivního vztahu od znalostí k vědomostem, přesněji 

vyjádřeno od encyklopedismu k strukturálnímu poznatkovému universalismu. Vzdělání jako 

celek je objevováno v jeho částech a po této analýze dochází k myšlenkové syntéze, kdy 

subjektivně nové se stává objektivně vlastní a poznané.  

Jestliže v průběhu povinné školní docházky a následného studia jde ve značné míře 

o osvojování obecných vědomostí předkládaných v podobě pojmů, obecných soudů, pravidel, 

pouček a zákonů, potom ve věku dospělosti má androdidaktika za úkol rozvíjet osobní názor 

a kritický postoj k danému oboru, předkládat možná řešení jako uvědomění a nalezení 

podstaty problému, vycházet ze standardů předchozího poznatkového potenciálu a na základě 

zkušenosti a nových, přesněji nejnovějších, didakticky modifikovaných vědeckých 

poznatků, naznačovat cestu vlastního sebepoznání, cestu aktivního osvojování nového 

a akceptaci budoucího, možného. Vyjadřujeme to lapidárně jako výchova (edukace) pro 

budoucnost. Základem morálního aspektu tohoto procesu je krédo: Učit se a být. Dnešní doba 

bohužel prezentuje velmi scestný názor: Stále více mít, vlastnit.  

Expoziční fáze musí v sobě zahrnovat prioritně i zásadu názornosti, jako ochranu 

a obranu proti verbalismu, pouhému slovnímu vyjádření, které je odtrženo od konkrétního 

a jeho výsledkem je pouhé memorování, namísto smysluplného a na bázi racionálního 

i emočního porozumění vytváření vlastního kréda pro praktické využití svého vědomostního 

potenciálu. Expoziční fáze je určitá výstavba, která potřebuje pevné základy, standardy 
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vědomostí, dovedností a návyky, výchozí moment, jehož osvojení probíhá ve fázi fixace 

a aplikace.  

V prvé řadě jde o stupňovitost pojetí této fáze, postup: 

• od vytváření představ, 

• od vytváření teoretických vědomostí, 

• od formování konkrétních dovedností a návyků, 

• od podstatného, hlavního a jeho odlišení od jevového, 

• na samostatnou, tvůrčí aktivizaci edukantů. 

Není nepodstatné, že i v tomto období musíme klást důraz na přesné, pregnantní, 

obecné vědomosti s tím, že je obecně známo, že úroveň obecných vědomostí, všeobecného 

rozhledu, je v průměru méně uspokojivá. Didaktika naznačuje, že cesta k jejich 

zprostředkování je dvojí:  

• bezprostřední způsob, který postupuje od činnosti, názoru a vytvoření jedinečné 

představy k myšlenkové analýze a syntéze, kde myšlenkové pochody jsou 

propojeny s praktickou činností a vnímáním, 

• způsob zprostředkovaného, slovního postupu, který se neděje na bázi konkrétní 

činnosti a vnímání poznávaného, ale probíhá hypoteticky, v představách, kdy 

nástrojem zprostředkování se stává jazyk a řeč. Právě tento způsob je ve věku 

dospělosti využitelný, protože je založen na dostatečné sumě představ a zkušeností 

a dává tak prostor pro komparaci a zobecňování meritorních, podstatných znaků 

jednotlivých předmětů a jevů (Hladílek, 2004, str. 38). 

 

Postup analýzy jednotlivých vlastností a jevů: 

• vytváření obecných vědomostí, které se opírají o strukturované učivo pojmového 

myšlení a výklad pravidel a zákonitostí. Takovýto postup je nástrojem pochopení 

obecných vědomostí využitím teoretického myšlení a jeho finální výsledek se 

transponuje do rozvoje intelektuálních schopností edukantů. Je to cesta od teorie 
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k praxi, jak správně zdůrazňuje J. Mužík, že „ význam teoretického, pojmového 

učení tkví v tom, že umožňuje obecně platné principy, pravidla, zákonitosti 

a poučky správně uplatnit v konkrétní situaci. Kdo porozumí teorii, nemusí pak 

získávat poznatky v praxi pomocí pokusu a omylu.“ (Mužík, 2004, str. 52), 

• společné vlastnosti se odlišují od vlastností rozdílných a zároveň se 

prostřednictvím generalizace vztahují na všechny předměty dané třídy, 

• dochází k syntéze obecných, společných vlastností do jednotné soustavy a k jejich 

verbálnímu označení prostřednictvím definice vyjadřující podstatu význam daného 

pojmu, 

• do myšlenkové operace prvotního tvoření pojmů se zapojují následující 

myšlenkové operace: analýza, syntéza, abstrakce, generalizace, 

• složitější obecné souvislosti se vytvářejí ve vědomí edukantů formou obecných 

soudů, 

• k vytvoření obecných soudů docházíme cestou usuzování cestou indukcí, když 

k obecnému soudu docházíme prostřednictvím většího počtu jedinečných soudů 

a cestou dedukce, když z obecného soudu docházíme k resultátu pro jednotlivý 

případ, 

• analýza získaných zkušeností a jejich následné zobecnění má meritorní význam 

pro motivaci všech účastníků, ale je i osvědčeným vodítkem při řešení praktických 

úkolů. 

Získávání a trvalé osvojení si vědomostí prostřednictvím porozumění je předstupněm 

formování dovedností a návyků. Jejich vytváření a upevňování slouží následující fáze výuky. 

3.4.3 Fáze fixační 

Vzdělání je jednotný, strukturovaný celek a jeho osvojování je uvědomělým, 

dlouhodobým, celoživotním procesem, kdy soustava faktů a pojmů ve vzájemných 

a podmíněných, propojených vazbách vytváří soustavu vědomostí, poznatků vstupujících do 

vztahu s jinou oblastí poznatků, kdy nové podněty se spojují s dříve osvojenými poznatky 
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a vytváří rámec určitého vědeckého odvětví. Toto spojeno s dalšími vědeckými disciplínami 

je nedílnou součástí širokého spektra objektivního poznávání.  

Uspořádáním pojmů do soustavy dochází ve dvou rovinách, ve dvou druzích asociací 

– horizontální a vertikální. 

Horizontální asociace je v našem případě nepodstatná, se týká žáků v nižších 

ročnících základních škol, vede k verbální vybavenosti, která se projevuje v souvislé 

reprodukci určitých situací, událostí, osobních prožitků atd.  

Vertikální spojení je postup logického uspořádávání získaných vědomostí do ucelené 

soustavy, která je základem uvědomělého, tvůrčího přístupu k jejich aplikaci a trvalosti 

v procesu sebeuplatnění a seberealizace. Materiální a formativní stránkou edukačního procesu 

jsou spolupodílející se a spoluvytvářející se hodnoty osobnosti edukanta.  

Osvojení potřebného penza vědomostí je předpokladem k formování dovedností 

a návyků. Odpovídající, pohotové a tvůrčí uplatnění získaných vědomostí tvoří potřebné 

dovednosti, které se člení, spolu s návyky, na dvě části. Jejich vytváření a upevňování řadíme 

do fixační fáze. Pro naši potřebu volně přebíráme jejich dělení ve sféře didaktického procesu 

tak, jak je formulováno v citované monografii J. Mužíka (Mužík, 2004, str. 53). 

 

Hlavní znaky formování dovedností a návyků: 

1. po procvičování dílčích operací dochází v následné etapě k jejich propojení 

v souborný úkon, 

2. procvičováním dochází k jejich zrychlování a zkvalitňování. Konečným efektem je 

jejich automatické provádění, které má za následek, že se snižuje počet 

nadbytečných pohybů a eliminuje se vnitřní napětí, 

3. postupně se snižuje úloha zrakové kontroly, která je omezující v dosahování 

optimálního výkonu a zvyšuje se význam pohybové kontroly.  

 

Vytváření intelektových dovedností, charakteristika postupu jednotlivých fází: 

1. analýza úkolu, problému, problémové situace, 
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2. vytipování úkolu, problému, problémové situace, který je pokládán za aktuálně 

naléhavý, prvoplánově nebo jako předstupeň pro řešení následujících úkolů, 

3. stanovení  pravidel, zákonitostí potřebných pro zvolené řešení, 

4. dosazení konkrétních veličin do obecného řešení úkolu, 

5. závěrečná fáze, řešení úkolu, problému, problémové situace. 

V etapě upevňování dovedností a návyků je nutná participace účastníků a didakticky 

promyšlený postup lektora, kdy jsou respektovány následující zásady: 

1. seznámit edukanty s jádrem, základním učivem, které je potřeba jako standardní 

zvládnout, 

2. dát didakticky přesný a logický návod pro zvládnutí daného učiva, jak postupovat 

efektivně a racionálně při jeho zvládání, 

3. po určité etapě zvládnutí ucelené části učiva zařadit opakování. Na základě diskuse 

k jeho obsahu, rozsahu a ověření míry pochopení rozvíjet motivační podněty pro 

další samostudium jako nedílnou součást poznatkové báze určitého vědomostního 

okruhu, 

4. zadat cvičení je možné pouze tehdy, pokud jsem se v předcházející etapě ujistil, že 

účastníci učivo pochopili, zvládli a jsou schopni praktické aplikace a tvůrčí 

reprodukce jeho edukačního obsahu i rozsahu, 

5. vlastní úsilí je v didaktickém procesu základní premisou rozvoje zájmů a plné 

akceptace nových vědomostí, dovedností či návyků.  

Návyky se vytváří opakovaným a opakujícím se cvičením, nikoliv mechanickým, ale 

na podkladě cílových projektů, rozmanitosti forem a sledování cílové linie tvůrčího postupu, 

bez postranního odbočování a zatěžování akcidentálními, vedlejšími jevy. 

Fixace, upevňování získaných vědomostí, dovedností a návyků se realizuje 

formou opakování a cvičení.  

Základní formou fixace je hierarchie postupu sledu opakování: 

• opakování prvotní, následuje v plném rozsahu ihned po výkladu, v expoziční fázi, 
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• opakování průběžné, soustředěné na obtížné partie, ony uzlové body, kdy obtížné 

se pro mnohé stává téměř nezvladatelné a může dokonce vyžadovat použití 

prodlouženého výkladu, tzn. nový výklad příslušné náročné partie učiva, 

• opakování zobecňující, které postihuje určité větší celky učiva a rozlišuje mezi 

podstatným a doprovodným učivem, přičemž dovysvětluje jednotlivé partie 

pomocí mezipředmětových vztahů a možných konsekvencí v oblasti praktického 

použití, 

• opakování problémové, které je určitým nadstandardem, přechodem od 

poznatkové báze k nadhledu a vlastnímu postoji s tím, že ukazuje různé cesty 

aplikace získaných poznatků a jejich propojení s dosavadním stupněm zkušenosti 

a stupněm vzdělanosti.  

Cesta návratu je cestou opětovného promýšlení, obohacování, odstraňování chyb 

a nedostatků, cestou k hlubšímu postihnutí souvislosti a jevů.  

3.4.4 Fáze aplika ční 

Aplikační fáze je finálním výsledkem didaktického procesu, kdy dochází k používání, 

aplikaci získaných vědomostí a dovedností do sféry praxe. Nejde ovšem o jednoduché 

a přímočaré vazby, ale také o složité aplikace, které vyžadují kombinaci různých 

vědomostních poznatků na straně jedné, a aktivní a flexibilní přístup včetně tvůrčího 

potenciálu  edukanta na straně druhé. Uplatňovat, znamená používat k řešení pohotově, 

s pomocí intuice (podložené hlubokými znalostmi) potřebné míry vlastního, osobitého 

přístupu.  

Nejde ovšem o individualistický, málo kooperativní proces, ale projevují se v něm 

i nutné interaktivní prvky spolupráce, které se vytváří v edukačním procesu různými typy 

výuky a mají působící vliv na vytváření pozitivního vztahu a posléze bezprostřední potřeby 

týmové spolupráce. V oblasti vědy je dnes týmová kooperace nejen potřebou, ale nutností na 

cestě k novým vědeckým objevům. 

Aplikační fáze se realizuje: 
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1. používají se získané a osvojené poznatky, které se procvičují pomocí osvojených 

operací na uložených příkladech, 

2. míra spoluúčasti edukátora je individuálně odlišná a má také různou intenzitu 

nápomoci, 

3. přechod k samostatnému řešení je tedy rovněž fázovitý, postupný, promyšlený ze 

strany edukátora a nabývá stále více formu spíše motivační než řešitelskou, 

4. pomocí složitějších úkolů předložených k řešení, kde se vyžaduje 

mezidisciplinární přístup, vedeme řešitele k tomu, aby si uvědomil, že kooperace 

je nutným prvkem, součástí našeho úspěšného výstupu, vede nás k poznání, že 

přechod od osvojení vědomostí k jejich soubornému použití v praxi je možný 

pouze systematickým využíváním vědomostí z různých oborů. Se zvyšující se 

náročností úkolů daných řešení se zvyšuje náročnost na celý komplex´poznatků 

a týmovou spolupráci a spoluúčast odborníků souvisejících oborů. 
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3.4.5 Fáze diagnostická 

Pro řízení didaktického procesu, jeho efektivitu a možnosti hlubší pedagogizace je 

nutné mít nejenom zpětnovazební informace, ale podnětné přístupy frekventantů na průběh 

a celkovou organizaci výuky. Vyučující si musí osvojit schopnost analýzy výsledků 

a objektivní stanovení příčin úspěchů či nezdarů při edukačním působení. Jeho postoj musí 

být komplexní, to znamená posouzení nejen vědomostní, ale také schopnost aplikační, 

dovednost tvůrčího využití intelektového potenciálu a návyků logického postupu řešení. 

Úkolem fáze ověřování výsledků výuky je provést:  

1. vyhodnocení jednotlivých etap průběžného hodnocení didaktického procesu, 

komparativního srovnání náročnosti řešených úkolů a trendu úspěšnosti v obecné 

rovině, 

2. individuální zhodnocení účastníků vzhledem k jejich aktivnímu přístupu během 

výuky, pravidelné účasti a schopnosti tvůrčí kooperace, 

3. závěrečné, analytické zhodnocení výuky se závěrečnou syntézou potřebných 

didakticko metodických doporučení pro další postup optimalizace určitého 

tématického celku a kursu ve stanovené struktuře (klady, modifikaci nebo 

rektifikaci). 
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4 SPECIFIKACE TYPŮ VÝUKY VE 
VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH 

 
Převažujícím typem výuky je univerzální typ – výuka informativní. V současné době 

se uplatňují alternativní koncepce výuky. Jednotlivé typy výuky jsou rozlišeny na základě 

podstaty řízení edukačního procesu. Jedná se o následující typy:  

1. výuka informativní – hlavním znakem je jednosměrná interakce od lektora 

k účastníkovi, od sdělovatele k příjemci – předání informace, 

2. výuka heuristická – základem je objevování, výzkumná činnost učitele 

(heuréka), 

3. výuka produkční – základem je činnost, produkce, produktivní činnost 

účastníků, 

4. výuka regulativní – dominantní je automatická regulace, aktivita účastníků je 

usměrňována pomocí programů, algoritmů, vyučovacích automatů, počítačů 

a dalších medií. 

Výuka informativní  preferuje vůdčí postavení učitele v didaktickém procesu a její 

úroveň je závislá na úrovni kompetencí pedagoga. V tomto případě jde o vztah subjekto – 

objektový, vymezující a omezující vzájemné pozice, kdy subjekt je nositelem informace 

a předává její obsah střídáním metod výkladu, užíváním názoru, předváděním pokusů, 

využíváním didaktických pomůcek a mediální techniky. Na druhé straně objekt, příjemce 

těchto informací, je v podstatě pasivním účastníkem a nemá prostor pro uplatnění vlastní 

tvůrčí aktivní spoluúčasti. Chybí zde sociální vazby mezi účastníky a možnost ovlivňovat 

průběh výukového procesu svými dotazy, poznámkami, zkušenostmi atd. Vystupují zde 

ovšem do popředí osobnost učitele, jeho odborná, pedagogicko psychologická, didakticko 

metodická, komunikativní, organizační a další kompetenční schopnosti, včetně jeho stylu 

chování a schopnost vést účastníky k samostatné práci a logickému, tvůrčímu uvažování. Jeho 

metoda výkladu musí mít charakter motivačního uvedení do dané problematiky a předávání 
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faktů informačního systému musí být dostatečně provokativní, aby motivovalo jeho další fázi 

a jeho následného promýšlení ze strany účastníků. 
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Pro úspěšnost informativní výuky je nutné: 

1. vést účastníky k logickému uvažování stylizací předávaných poznatků 

a podnětností jejich obsahu, 

2. forma a obsah musí být v souladu s kultivací projevu lektora, jeho rétorickou 

pohotovostí a všeobecným přehledem, 

3. umět rozlišovat podstatnou a standardní stránku učiva, jeho nadstavbovou část 

a vedlejší, pouze doplňující poznámky, které umožňují následnou orientaci v textu 

v procesu učení, 

4. rozsah a obsah informačního materiálu dimenzovat v souladu s možností akceptace 

účastníky a v určitých pasážích, vyznačujících se předpokládanou náročností, 

přistoupit k metodě prodlouženého výkladu, 

5. sledovat úroveň pozornosti, možného nezájmu a využít alternativní metody 

výkladu; mnohdy stačí změna hlasového projevu a soustředění se na určité jedince, 

kteří svým postojem negují průběh expozé lektora. 

 

Výuka heuristická 

Podstatou této výuky je samostatná práce účastníků podložená samostudiem 

a aktivizací tvůrčího potenciálu každého edukanta. Účastníci dospívají k určitým 

samostatným závěrům a kladou si další úkoly, které vedou k hlubšímu pochopení podstaty 

a souvislostí studované látky. Tento postup logického uvažování a komparativního hledání 

nových a dosud málo frekventovaných odpovědí má rysy vědeckého postupu, samostatného 

tvůrčího řešení problémů, které na linii postupu tvoří hlavní linii poznávání. Cesta k novým 

poznatkům má podobu vědeckého objevování a přináší každému jedinci, pokud je ochoten 

a schopen aplikovat tuto metodu na linii svého učebního postupu, kromě fondu poznatkového 

také tvůrčí uspokojení a motivační podněty pro další práci.  

Učební aktivita promítající se do zvýšeného úsilí, zájmu a koncentrace na učební cíl 

využívá tvůrčí potenci samostatné práce účastníků a posiluje jejich sebevědomí, včetně 



 

 

Tandemové vzdělávání pro české vzdělávací instituce 

CZ.1.07/3.2.08/01.0004 

 

prestiže vůči svým kolegům, pokud jsou úspěšní a schopní adekvátní prezentace svého 

pracovního úsilí. 
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Výuka produk ční  

Jejím předmětem je uvedení účastníků do praktické nebo pracovní situace, která je 

v přímém styku s realitou. Jde o vytváření materiálních hodnot, při kterém se projevuje 

nejenom pracovní zručnost, dovednost použít svých schopností při řešení praktické úlohy, 

například v průběhu námětových cvičení, při ochraně životního prostředí, při spolupráci se 

zájmovými organizacemi všeobecně prospěšného zaměření, při zkulturňování vlastního 

pracovního prostředí, při pomoci spoluobčanům v případě nouze (poruchy automobilů, 

dopravní kalamity, přírodní katastrofy apod.). I když se výuka nemusí týkat přímo daného 

kurzu, může se námětově stát nástrojem prověření dovednostních kvalit frekventantů, ale také 

jejich ochoty řešit na profesní úrovni vzniklé situace. V našem případě půjde tedy 

o doplňkovou formu, o praktické uplatnění různých vědomostních a dovednostních kvalit 

jednotlivých účastníků i určitých kolektivů.  

 

Výuka regulativní 

Základem regulativní výuky je nedetailně rozpracovaný projekt, rozpis učební látky do 

dílčích operací, tvořících logicky provázanou soustavu činností, která je zaměřena k dosažení 

předpokládaného cíle. Zároveň je potřeba využít další aktivizační metody spojení s tvůrčí, 

aktivní, flexibilní a iniciativní činností každého účastníka. 

K těmto metodám řadíme:  

• problémový způsob výuky 

• výuku programovanou 

• výuku podporovanou počítačem 

• výuku pomocí projektů 

 

Problémové způsoby výuky 

Základní dělení problémové výuky: 
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• jednočlánkové, obsahují pouze jednu obtíž a její vyřešení je konečným řešením 

daného problému, 

• řetězové, mnohočlánkové, s několika překážkami, obtížemi předloženými k řešení. 

Takovýto souhrn problémů možné rozdílné obtížnosti vyžaduje logicky, 

metodicky promyšlený postup řešení, které budou mít potřebný sled z hlediska 

cílového řešení, přičemž odhalení jednotlivých kroků může být podle obtížnosti 

přidělováno podle schopnosti řešitelů, nebo je možné využít skupinové formy 

práce, kde bude rovněž provedeno diferencované přidělení kroků řešení podle 

mohutnosti vědomostního potenciálu. 

Problémová výuka určitých etap, které jsou provázané a jejich struktura je do určité 

míry normativně závazná, protože celý postup má charakter etapového řešení. 

 

Základní etapy problémové výuky: 

1. vymezení a nastolení problému je první etapou problémového vyučování, kdy se vychází 

z předložené problémové situace, kterou vytváří lektor tak, aby byla dostatečně motivační 

a vstřícná ke kooperaci s řešiteli. Je provedena její analýza a představeny možné způsoby 

řešení, které do určité míry sjednocují možné směry hledání a určování nejen jednotlivých 

prvků problémů, ale také vztahu mezi nimi, 

 

2. řešení problému je druhou etapou problémového vyučování, kdy nastává realizace 

zadaného úkolu ve formě určení pro jednotlivé členy, nebo se vytváří pracovní skupiny podle 

charakteru problému a jeho obtížnosti. Tato etapa je z gnozeologického i didaktického 

hlediska nejdůležitější a závisí na ní konečný efekt řešení.  

Řešení problému vyžaduje:  

• mobilizovat vědomostní i zkušenostní potenciál řešitelů a optimalizovat určení 

postupu, který by vedl k nalezení nejefektivnějšího řešení; 

• využívat nových poznatků, které přináší nekonvenční řešení a umožnit tak volit 

takový postup, který syntetizuje dosud známé vědomostní a zkušenostní s novými 
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oblastmi příslušného vědního oboru, využívat k tomu i ostatních poznatků z oblasti 

mezipředmětových vztahů a dalších informačních materiálů pro intenzifikaci 

celkového řešení; tento přístup ovšem vyžaduje nutnost věnovat pozornost dalším 

alternativním řešením; 

• méně vhodný je postup řešení metodou pokusů a omylů; budou jej volit zejména 

řešitelé, kteří mají nízkou hranici vědomostního potenciálu a zkušenostní 

dovednosti pracovat tvůrčím způsobem, nevyvarují se však určitým jednostranným 

závěrům; 

• mnohem efektivnější je postup, který vychází z pregnantně formulované pracovní 

hypotézy, vede totiž k přesně formulovanému postupu programového řešení tím, 

že se analyzují a stanoví známé a neznámé veličiny potřebné k řešení a postupuje 

se metodou kvalitativního nebo kvalitativního řešení;  

• obojí řešení se realizuje za spoluúčasti poznávací a praktické činnosti subjektu 

spolu se sférou abstraktního myšlení, logického vyčleňování podstatných znaků 

určujících kvalitu řešení, ale i praktické činnosti při pracovním postupu; 

 

3. vyřešení problému je třetí etapou, má vysokou motivační hodnotu pro další pracovní úsilí 

řešitelů. Potřeba úspěchu je vnitřně prožitková a přináší nejen uspokojení z vykonané práce, 

ale i poznatek, že vědomosti a dovednosti mají meritorní význam, abychom dokázali řešit 

i problémy, které se při prvním kontaktu zdají neřešitelné. Úloha lidského činitele, jeho 

morální a pracovní, kognitivní a aplikační schopnosti vedou k pocitu společenské důležitosti 

a prestiži subjektu na hodnotovém žebříčku potřebné úspěšnosti; 

 

4. kontrola řešení je poslední etapou problémového vyučování pouze tehdy, pokud jsou 

výsledky přesvědčivé a jako finální výsledek jsou akceptovány všemi účastníky.  

 

Problémové vyučování navozuje problémové učení. Jeho efektivita závisí: 
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1. na aktivním vztahu řešitelů k danému problému, na jejich vnitřní i vnější 

motivaci, 

2. na citlivém, fundovaném a tvůrčím přístupu lektora při vytýčení problémové 

situace, problémové úkolu a na precizní organizaci postupu řešení, 

3. na zvolení vhodné učební látky, protože tento typ výuky je možný pouze za 

určitých podmínek. 

 

Hlavním přínosem problémového vyučování je osvojení si základních 

metodologických přístupů pro zkoumání jevů skutečnosti samostatnou, tvůrčí prací 

řešitelů, účastníků, didaktického procesu. 
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Programované vyu čování 

Základem programovaného vyučování je vytvoření takových podmínek vyučování, 

aby účastník mohl pracovat samostatně a použít předcházející informace zprostředkované 

tradičním způsobem výuky. Programované vyučování má své historické kořeny a podoby, 

limitované možnostmi techniky a technologie vyučování. Dnes je chápáno jako základ 

moderních forem vyučování (e-learning), kdy je aktivita učícího se řízena v systematické 

zpětnovazební komunikaci. Podmínkou fungování těchto forem vyučování je samostatná 

a aktivní práce každého účastníka (vysoká vnitřní motivovanost, která pomáhá překonat 

pocity osamocení a chybějící kontakt s okolím) a samozřejmě kvalitní technické zázemí 

(vysoká vydupni investice do systému).  

Postup vlastní realizace je závislý na těchto obsahových a organizačních principech:  

1. výuka je objektivizována učebním programem, který nahrazuje interakci mezi 

lektorem a účastníkem; 

2. je provedena logická analýza cílů, rozbor učiva na jednotlivé složky a jsou určeny 

jejich vzájemné souvislosti, psychologická analýza určuje způsob osvojení 

učebního obsahu a odtud vede cesta k vyčlenění jednotlivých operací; 

3. nástrojem aktivizace je kvalitní interaktivní učební program, který je motivační pro 

účastníka a garantuje mu možnost samostatné práce; 

4. základní odlišností mezi programovaným a klasickým vyučováním je prvek 

řízenosti, kdy vodítkem je zpětná vazba a informace o správnosti provedených 

operací, je také kritériem logického postupu, který vyžaduje naprostou 

samostatnost účastníka (neexistuje možnost nápovědy pro dosažení stanoveného 

cíle); 

5. výhodou je uspořádání učebního procesu podle možností každého účastníka, 

program je přizpůsoben jeho tempu a tím je výrazně individualizován. 

 

V současné teorii a praxi se uplatňují dva základní druhy programu:  
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• lineární, který je nejjednodušší a skládá se z jednosměrných operačních kroků 

směřujících k vytčenému cíli, umožňuje přímé řešení bez odbočení a směřuje 

k vytčenému cíli, 
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• větvený program umožňuje nejen přímý, ale i alternativní způsob postupu. I při 

nesprávné odpovědi je možné uvažovat o předcházející informaci, nebo udělat 

krok zpět a znovu zvolit variantu, kterou pokládám, po důkladnějším studiu, za 

správnou, případně při složitosti řešení volit odbočení na vedlejší větev, kde se 

učivo důkladněji osvětlí, rozloží na menší části, kroky. Tím se umožní účastníkovi 

vrátit se zpět k původní informaci a pokračovat po hlavní větvi programu. 

 

Existuje ovšem i další možnost postoupit o několik kroků dopředu. Pokud se vyřeší 

určité „meziúlohy“ a porozumí se dílčím problémům. Takový program je označen jako 

postupující rozvětvení. V případě špatné odpovědi nebo neporozumění zadanému úkolu se 

účastník vrací k předchozímu zadání, učiní krok zpět. K zpětnému rozvětvení můžeme dojít 

i tehdy, když je třeba, aby účastník prošel operacemi opakovaně. V tomto případě jde 

o cyklický program.  

Další formou, která vzniká spojením lineárního a větveného programu v kritických 

bodech, kdy vědomostmi lépe vybavený účastník může určitou sekvenci přeskočit a účastník 

s menší vědomostní potencí může jít jednoduššími kroky a s delší časovou frekvencí je tzv. 

zmatená kniha. Nepostupuje se podle stránek, ale správnosti odpovědí. 

Je osvětlen určitý fakt, problém, který si musí  edukant důkladně přečíst, porozumět 

mu a zapamatovat si potřebná fakta. Na další straně následuje škálová otázka a dochází 

k volbě odpovědi. Edukant volí tu z nabídnutých variant, kterou pokládá za správnou. 

Postupuje např. ze strany 2 na stranu 8. Pokud byla odpověď správná, následuje další zadání 

a opět řešení volbou jedné z nabízených odpovědí. Pokud však zvolená odpověď byla chybná, 

musí se vrátit zpět, znovu prostudovat text a volit nové řešení. Tento postup je vlastně 

nastaveným programem a zmatená kniha má všechny znaky programového učení. 
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5 TECHNOLOGIE VÝUKY 

Technologie edukační práce je v tomto textu chápána jako označení metod, 

organizačních forem a prostředků, které postihují celou složitou a mnohostrannou realizační 

stránku edukačního procesu. 

Jde o komplex používaných metod a postupů, které mají sloužit k bezpečnému 

zvládnutí cesty za poznáním, mají se stát, v přeneseném slova smyslu „dopravními značkami“ 

na této pouti plné nepředvídaných situací. Metoda je nedílnou součástí didaktického procesu, 

je pevně spojena s jeho podstatou, tzn. jeho obsahem, rozsahem, stupněm obtížnosti, 

abstraktnosti, souvislosti s druhými obory a jevy. Je v úzké vnitřní souvztažnosti k předmětu 

našeho edukačního působení.  

Pracovat v didaktickém procesu metodicky vyžaduje sledování kategorie cíle výuky 

v jeho kvalitativním i kvantitativním významu a zároveň usměrňování práce účastníků.  

Při výuce dospělých je potřeba pochopit, že pedagogická kompetence je pro učitele 

podmínkou, aby dovedl proporcionálně využívat vyučovací metodu se všemi znaky vědecké 

metody, tzn. její logický, systematický a přísně objektivní charakter. Mezi vědeckou 

a pedagogickou metodou existuje řada styčných bodů, které mají objektivní základ 

ve fenoménu vzdělávacího obsahu, který je didakticky zpracovaným a je odrazem vědeckého 

poznání v daném oboru. Vědeckost didaktického procesu je v přímém podmíněném vztahu 

k vědeckému potenciálu, a proto má motivační význam ve dvou směrech: pro svou 

srozumitelnost a pro svou vědeckou objektivnost. Formulace otázek a předkládání problému 

dávají edukantům možnost konkrétní spoluúčasti na fascinující síle vědeckého poznání, 

protože jim nepředkládáme v konečné fázi hotové poznatky, ale dáváme jim možnost k nim 

dospívat, individuálně i kolektivně, nalézt bezpečnou cestu za pramenem poznání.  

Didaktický proces je interakcí mezi edukátorem a edukantem a poměr činnosti obou 

činitelů vzdělávací procesu směřuje k dosažení edukačního cíle. V oblasti výchovné 

a vzdělávací zároveň diferencujeme obsah pojmu vyučovací a učební metoda. 
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Vyučovací metoda je zaměřena na předávání obsahu učiva edukátorem, který má 

v tomto směru řídící úlohu a směřuje edukační úsilí na dosažení stanovených výchovně 

vzdělávacích cílů.  

Učební metoda je projevem pracovní činnosti edukanta, jeho aktivního vztahu 

k osvojování si učební látky s využitím promyšleného, logicky vymezeného postupu 

a přístupu, který je limitován jeho individuálními možnostmi. 

5. 1 Klasifikace vyu čovacích metod  

Klasifikace vyučovacích metod má řadu modifikací, jež se liší akcentem na hlediska, 

která pokládají za určující, např. podle fází vyučovacího procesu, preferencí činnosti učícího 

se, stupně jeho aktivity, podle typu zprostředkovaných poznatků atd. Pro komplexní 

klasifikaci vyučovacích metod přebíráme koncepci optimálně postihující složitost této 

didaktické problematiky (J. Maňák, citováno podle monografie M. Hladílka, 2004, str. 47). 

Tato komplexní klasifikace vyučovacích metod vychází z aspektu didaktického, 

psychologického, logického a procesuálního a na tomto základu dochází k jejich precizaci na 

metody slovní, názorně demonstrační, praktické, metody z hlediska aktivity a samostatnosti 

učících se, z hlediska myšlenkových operací, z hlediska fází vyučovacího procesu a z hlediska 

výukových forem a prostředků.  

Vyučovací metody se mohou dále členit na základě subjekto - objektového vztahu. 

L. Mojžíšek upozorňuje (Mojžíšek, 1984, str. 110) na meritorní význam metodického 

aspektu, aby „ …vyučovací hodina byla přirozená, a to nejen ve svém průběhu, ale i ve svých 

důsledcích“ a pro rozvoj morálních, pracovních a estetických postojů, které mají přenesený 

význam i v oblasti androdidaktiky. Pro přehlednost uvádíme toto třídění jako doplňující 

poznámku před komplexním přehledem klasifikace vyučovacích metod (Mojžíšek, str. 111): 

1.       metoda přesvědčování a vysvětlování  

2. metoda nápodoby vzoru  

3. metoda požadavku  

4. metoda příkazu 
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5. metoda povzbuzování 

6. metody pozitivního hodnocení 

7. metody negativního hodnocení 

 

Maňák (Maňák, 1995, s. 45) a Skalková (skalková, 2000, s.61)  metody rozdělují podle 

aspektů vědních disciplín, které se zabývají procesem učení a vyučování (psychologie, logiky, 

vyučování) a především podle interakce mezi lektorem a posluchačem. 

 

- metody monologické 

- metody dialogické 

- metody problémové 

- metody herní 

- metody frontální 

- skupinové práce 

- individuální práce 

 

Klasické rozdělení metod přináší Mojžíšek (Mojžíšek, 1988, s.12), který  metody člení podle 

jednotlivých fází vyučovacího procesu, pro které jsou určeny. 

 

- metody expoziční (předávání nových poznatků) 

 

- metody fixační (opakující a procvičující poznatky) 

 

- metody diagnostické (ověřování, kontrola výsledku vyučování, hodnocení poznatků a 

výsledku procesu učení)  

 

Novým pokusem je rozčlenit metody podle intenzity inovativního přístupu ve výuce (Valenta, 

1988), samozřejmě stanovit jakýsi podíl nového bude relativní, ale rozdělení odpovídá 

postupnému zavádění pedagogických inovací v prostředí našeho vzdělávacího systému. 
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• 0 – 3. stupeň – přednáška, cvičení, seminář 

 

• 3. – 5. stupeň – metoda problémová, metody situační a inscenační 

 

• 5 – 7 stupeň – např. brainstorming, komparační metody, strategické či manažerské hry 

 

 

5.1.1 Metody z hlediska pramene poznání a typu pozn atků (aspekt didaktický) 

I. Metody slovní 

1. monologické metody (vysvětlování, přednáška) 

2. dialogické metody (rozhovor, diskuse, dramatizace) 

3. metody písemných prací (písemná cvičení, seminární práce, kompozice) 

4. metody práce s učebnicí 

II. Metody názorně demonstrační 

1. pozorování předmětů a jevů 

2. předvádění (předmětů, obrazů, modelů, pokusů, činností atd.) 

3. demonstrace statických obrazů 

4. projekce statická a dynamická 

III. Metody praktické 

1. nácvik pohybových a praktických dovedností 

2. pokusy a laboratorní činnosti 

3. pracovní činnosti 

4. grafické a další materiály, fotodokumentace 

5.1.2 Metody z hlediska aktivity a samostatnosti ed ukant ů (aspekt  

psychologický) 

I. metody sdělovací 

II. metody problémová 

III. metody badatelské, výzkumné 
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5.1.3 Struktura metod z hlediska myšlenkových opera cí (aspekt logický) 

I. postup srovnávací 

II. postup induktivní 

III. postup deduktivní 

IV. postup analyticko-syntetický 

5.1.4 Varianty metod z hlediska fází vyu čovacího procesu (aspekt  procesuální) 

I. metody motivační 

II. metody expoziční 

III. metody fixační 

IV. metody diagnostické 

V. metody aplikační 

5.1.5 Varianty metod z hlediska výukových forem a p rost ředků 

I. Kombinace metod s vyučovacími formami 

II. Kombinace metod s vyučovacími pomůckami 

5.1.6 Vyučovací metody na základ ě subjekt – objektového vztahu 

1. autodidaktické metody jsou charakterizovány identifikací, ztotožněním subjektu 

a objektu, kdy objekt působení, exulant, se stává samostatným subjektem, který 

v plné míře přebírá autentický postup a průběh didaktického procesu: stanovuje si 

cíl, plánuje svou činnost, řídí a kontroluje průběh edukačního procesu a používá 

k tomu adekvátní autodidaktické materiály, 

2. heterodidaktické metody mají interakční, zprostředkující charakter, umožňující 

přenos nových poznatků od subjektu (učitele, edukátora) k objektu (studentovi, 

edukantovi). 

 

Mezi ně patří následující metody: 
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I. Metody motivační – usměrňující zájem 

A. Vstupní motivační metody (motivační rozhovor, vyprávění, demonstrace) 

B. Průběžné motivační metody (aktualizace obsahu, uvádění příkladů z praxe, výzva, 

pochvala) 

II. Metody expoziční 

A. metody přímého přenosu (přednáška, vyprávění, popis, vysvětlování, instrukce) 

B. metody zprostředkovaného přenosu poznatků názorem (demonstrační metody, 

metoda pozorování jevů, manipulační, pracovní, hra jako metoda) 

C. metoda heuristického charakteru – problémová metoda (sokratovská, heuristická, 

beseda, vlastní problémy, problémové úlohy, projekty) 

D. metody samostatné práce autodidaktické metody (samostatná práce s knihou, 

v laboratoři, samostatné studium) 

E. metody bezděčného učení 

III. Metody fixa ční 

opakování a procvičování učiva (metody opakování vědomostí, dovedností) 

IV. Metody hodnocení 

kontroly a klasifikace, metody diagnostické (klasické – písemné, ústní zkoušky, 

didaktické testy, diagnostické testy vědecko-výzkumného charakteru, metody třídění 

a interpretace diagnostických údajů, metody klasifikační) 

Pro použití a výskyt jednotlivých metod v jednotlivých fázích didaktického procesu 

platí obecně:  

• vyučovací metody se neprojevují izolovaně pouze v určité fázi vyučovací hodiny, ale 

mají funkční význam všude, kde tento proces didakticky ozřejmují, 

• v určité fázi didaktického procesu se některé metody vyskytují opakovaně výrazněji 

a z hlediska jeho obsahu plní odlišnou funkci, než ve fázi jiné, 

• pro optimalizaci didaktického procesu se tedy může uplatnit několik metod s tím, že 

jejich použití může mít rozdílný významový koeficient, tzn. plní úlohu metody hlavní 
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základní a další mají význam vedlejší, jsou používány jako pomocné, doplňující 

a v jiné situaci se může jejich významnost opět významově přesunout, 

• stejně jako platí pravidlo dialektické jednoty didaktického procesu, nechápeme ani 

vyučovací metody jako izolované jednu od druhé,  

• vyučovací metody tvoří dialektickou jednotu, jsou ve vzájemné souvislosti 

a podmíněnosti v souladu s podstatou vyučovacího procesu, 

• neexistuje žádná univerzální metoda, ale učitel využívá během jedné vyučovací 

jednotky celou řadu vyučovacích metod a tím konstruuje jeho neopakovatelnou 

plasticitu a tvůrčí originalitu. 

 

Výběr metod ve vlastní praktické činnosti lektora lze obecně  podřídit následujícím aspektům 
(Barták, 2003, s. 38): 
 

- potřeby a zájmy posluchačů 
 
- hodnotová orientace skupiny posluchačů 

 
- psychologické zvláštnosti skupiny posluchačů 

 
- sociální a profesní postavení posluchačů 

 
- pracovní a životní zkušenosti posluchačů 

 
- učební způsobilost posluchačů 

 
- životní způsob a návyky posluchačů 

 
- zkušenosti praxe lektora 

 

5. 2 Frekventované metody výuky 

Tradiční základní skupinu tvoří metody slovní, protože slovo je nástrojem pohotového 

přenosu informací a pokud je podávána v odpovídající významové rovině a hlasové intenzitě 

(vyvarování se monotónnímu hlasovému projevu) má svůj nezaměnitelný význam, ale také 
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úskalí. Má být nástrojem pravdivého obsahu sdělení, ale může také vést k nežádoucímu 

zkreslení reálné skutečnosti. V dějinách filozofického myšlení je znám příklad sofistů, kterým 

byla neprávem jednostranně přisuzována vlastnost záměny pravdy a lži, kde v základu tohoto 

tvrzení bylo spíše nepochopení jejich záměru naučit lidi myslet, mluvit a jednat. Praktická 

forma jejich filozofování byla snadno napadnutelná teoretickou invencí platónského 

filozofického dogmatu. Slovo bylo vždy v dějinách nástrojem, který měl dominující význam, 

ale mnohdy se stávalo nástrojem tlumočení názorů pouze těch, kteří měli moc. Učitelovo 

slovo má rovněž všechny rysy rétorické mohutnosti a je hlavním prostředkem, jehož pomocí 

učitel obohacuje celý průběh didaktického procesu a usměrňuje a vymezuje jej k vytčenému 

cíli. Není deklamátor, ale edukátor, v jeho podání dostává vzdělávací proces konečnou 

podobu určité vznešené jedinečnosti a chtivosti.  

Metody slovního projevu mají meritorní význam edukační, tedy vzdělávací 

i výchovný. Podnětné, naléhavě a emotivně vyslovené slovo učitele je hlavním činitelem, 

který probouzí zájem o určitou vědní oblast a dává jí obraz jasných kontur, vedoucí od 

vnějšího motivačního podnětu k vnitřnímu prožitku a pochopení podstaty daného fenoménu. 

Přednosti a úskalí: 

• operace se slovy musí být uvážlivá, předem promyšlená, aby byla správně 

pochopena cílovou skupinou. Jinak může dojít k nežádoucímu zkreslení 

a destrukci edukačního procesu, 

• slovo je nástrojem seznámení s objektivní skutečností a proto je nutné tuto 

realitu chápat v jednotě mezi formou a obsahem sdělení, nemůže docházet 

k odtržení slova od obsahu, 

• objektivní zkušenost edukantů je potřeba chápat v souladnosti nově 

sdělovaných poznatků a možností jejich poznání tak, aby slovo bylo 

integrativním pojítkem mezi skutečností a jejím verbálním označením, 

• pokud slovo nevyjadřuje plasticitu skutečnosti, stává se bezobsažným, pouze 

verbálním výrazem, který umrtvuje skutečnost, nevede poznání od konkrétního 

k abstraktnímu a zpět k obohacené konkrétní realitě, k rozvoji logického 
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myšlení, ale právě naopak je jen mechanickým symbolem pro nepochopenou 

a nerozkrytou skutečnost, 

• rozvoj poznávacích schopností, zejména analyticko-syntetické, úsudkové 

a zobecňující činnosti našeho myšlení je podmíněn plnou akceptací principu 

jednoty formy a obsahu, respektování logického postupu myšlení 

a myšlenkově, logicky formulovanému slovnímu projevu,  

• metody slovního projevu jsou výrazem stupně kultivace každého subjektu, 

stupněm kultivované osobnosti. 

5.2.1 Metody monologické 

Mezi monologické metody řadíme: vyprávění, popis, vysvětlování, přednášku. 

Vyprávění je barvitá, živá a emocionální forma projevu s konkrétním obsahem, 

založeným na faktech, často vzájemně provázaných v souvislé dějové pásmo, popřípadě 

v barvité obrazy líčeného místa, události, prožitku atd. Po stránce formální využívá 

uměleckých výrazových prostředků, a proto má silný emotivní náboj (básnické fabulace děje, 

dramatická líčení, barvitý obraz prožitků a dojmů) a pro sdělení je použito výrazné členění 

hlasové modulace, mimiky, gestikulace. Má všechny atributy hereckého projevu 

s autentickým repertoárem jeho osobního prožitku. Pro vyprávění příběhů ze života i vlastních 

prožitků má plné využití i při líčení událostí, které mají přímý vztah k určité profesi 

a přibližují ji v mnohostrannosti projevů a výjevů. 

Popis se od metody vyprávění liší zejména tím, že převládá funkce věcná, nauková 

nad funkcí výchovnou. Precizní popis určité události, subjektu, může mít zásadní význam pro 

identifikaci například pachatelů trestných činů.  

Pro popis má význam zejména výběr faktů uspořádaných do určitého celku, který má 

logický sled a přesný, srozumitelný slovní doprovod.  

Vysvětlování, na rozdíl od vyprávění a popisu směřujících k poznání vnějších 

stránek jevů a věcí, vede k osvětlení a pochopení jejich podstaty. Pro jeho průběh má 

dominující význam logická stránka výkladu, která může postupovat dvojím směrem: od 
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analýzy faktů přes abstrakci a generalizaci k zobecňujícím závěrům, nebo směřuje od 

obecností, obecných pouček a zákonů ke konkrétním aplikacím.  

Hlavní znaky: 

• správná volba logického postupu 

• přesný sled myšlenkových operací 

• pevná logická stavba výkladu bez zbytečného odbočování 

• přesnost, úspornost a srozumitelnost vyjadřování 

Jako funkční se jeví kombinace s jinými metodami, využíváním videodokumentace, 

schematická vyobrazení, audiovizuální techniky apod. 

Poznámky pro praxi – základ vysvětlování nalezneme v : 
 

1. respektování zkušenosti posluchačů 

 

Vycházejme z dosavadních znalostí a zkušeností – porozumění novým věcem je na nich 

založeno. 

 

2. použití principu zjednodušování 

 

Během vysvětlování je naším největším nepřítelem omezený objem krátkodobé paměti  

předejme tedy pouze podstatné informace ve vzájemných vztazích (i za cenu, že 

skutečnosti poněkud zjednodušujeme). 

 

3. využití odpovídajícího stupně složitosti 

 

Zjednodušování v praxi u každého z nás funguje na principu „černých schránek“, víme, co 

do ní vstupuje a co vystupuje, ale nevzrušujeme se s tím, jak věci fungují uvnitř. Dítě, 

dospělý, automechanik – každý z nich vidí např. auto na různé úrovni složitosti, ale žádný 

z nich autu nerozumí dokonale po všech stránkách. 
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Nesnažme se tedy o dané problematice podat všechny vyčerpávající informace, zvolme si 

vhodnou úroveň složitosti. 

 

4. správné postižení podstaty věci 

 

Pro sdělení jádra vysvětlování se používají nástroje pro podporu porozumění povahy 

problému:  

 

- systém nadepsaných klíčových vět, klíčových slov v určitém vztahu 

 

- prezentování shrnujících přehledů (např. na zpětném projektoru) 

 

- využití zjednodušujících logických  řetězců (diagramy apod.) 

 

Přednáška je nejobvyklejší metoda vyučování na středních a vysokých školách. 

Podstatou této metody je systematický výklad tématu. Představuje cílevědomou a 

systematickou, ucelenou a důslednou prezentaci poznatků. Lektor manifestuje svou orientaci 

v oboru, základem je rozbor logicky uspořádaných jevů, vystižení  klasifikace těchto jevů 

(klasifikační analýza),  souvislostí těchto jevů (vztahová analýza) či vysvětlení jejich příčin 

(kauzální analýza).  

Přednáška klade na lektora  i posluchače značné nároky, pro její zdárný průběh doporučujeme 

vytvoření jasné struktury, klasicky podle členění na 3 části: 

 

Úvodní část přednášky pro nás znamená obvykle následující kroky: 

Při přípravě výkladu, přednášky bychom si vždy měli nejprve položit otázku po cíli a smyslu, 

„čeho chci dosáhnout, co bych jim měli říci, kdybych měl jen pár minut?“. 

 
Máme-li definován cíl, můžeme pokročit ve strukturaci cíle do obsahových logických celků – 

udělejme si nejprve pro sebe a pak pro ně obsah „srozumitelným“. Vytvořme si jakousi 

„mapu“ školení, kde je vidět „startovní bod, ústřední problém, téma a „cílový bod“ a pak 
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všechny etapy, které musíme probrat, projít, abychom došli k cíli. Držme se této mapy a 

během kurzu se k ní vracejme, ať je patrné, kde se právě nacházíme. 

 

 

Vlastní postup při realizaci přednášky v sobě obnáší například  tyto kroky: 

 

• oznámení tématu přednášky a formulace cíle, cílů; 

• názorné prezentování obsahu , struktury hlavních myšlenek; 

• letor musí v úvodu vystoupit jako autorita – počkat, až se auditorium (obvykle širší 

publikum) zklidní a posluchači začnou být pozorní; 

• zároveň kontakt posluchače zaměřený na lektora dává lektorovi prostor pro využití 

nonverbální komunikace (oční kontakt, uvolněný klidný postoj); 

• první minuty přednášky – verbální sdělení je pro posluchače důležitým signálem o 

průběhu celé přednášky. 

 

Uvědomme si, že většina účastníků si před samotným školením vytváří předběžný úsudek o 

školení (prekoncept). Vytváří si podvědomé alternativní hypotézy typu: „bude to asi dobré“, 

„zase školení – to nebude stát za nic“. Tyto podvědomé koncepty ovlivňují výsledné vědomé 

hodnocení celého kurzu.  

Proto záleží na tom, jak začnete: 
 

- jaké si vytvoříte image,  
 
- jak dovedete „prolomit led“,  

 
- zda vyvoláte pozornost,  

 
- zda účastníky nenásilně do kurzu zapojíte, 

 
- jak získáte přiměřenou autoritu. 

 
 
Hlavní část přednášky: 
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• rozvinutí logiky tématu – dobrý lektor se pozná především podle schopnosti udržet 

kontakt s cílem přednášky a podle kvalitní strukturace témat; 

• důležité je nalézt optimální poměr vybraných faktů, vybrat detaily a typická fakta 

dokumentující podstatu přednášené věci a ubránit se zároveň nebezpečí chudosti, 

obsahově omezeném výkladu; 

• orientaci v logické struktuře přednášky umožníme posluchačům tónem hlasu, zápisem 

klíčových slov, faktů na tabuli, zpomalením tempa přednášky; 

• nejobtížnějším je udržení pozornosti posluchačů – souvisí s obsahovými i formálními 

prvky  vedení přednášky; 

• obsahové možnosti pro udržení pozornosti souvisí se zařazením problémových otázek, 

využitím zajímavých názorných pomůcek, vtipu v prezentaci; 

• ve formální rovině jde o zapojení posluchačů do formy přednášky – např. formou 

aktivizujících otázek (např.: Představte si, že byste měli v praxi udělat…,Kdo z vás 

poznal v praxi…, Znáte další…jiné…odlišné pohledy, poznatky o …), vhodné je také 

zapojení písemných otázek k samostatnému zpracování a následnému komentování 

lektorem (např. v úvodu tématu, u kterého přepokládáme důležité vstupní znalosti); 

• důležité je vytvořit mapu školení, programové body pak probírejte v logickém sledu, 

nenechte se odvést z cesty. 

 

Mluvte jasně a názorně, pomocí interakce s posluchači udržujte kontakt, povzbuzujte je, 

udržujte pozornost, ověřujte souhlas, přijetí toho ,co říkáte. 

Pravidelně rekapitulujte, držte se cíle, zbytečně neodbíhejte. 

Svou autoritu podporujte energií, řečí těla, verbální pestrostí, kdy je vidět, že to, co přednášíte 

je Vaší „parketou“, ale i Vaším hobby. 

 

Během hlavní části přednášky, výkladu lze používat různá strukturotvorná schémata: 

 

- schéma  stav – problémy – řešení – používá se obecně při projednávání faktických 

problémů ve firmě, týmu; 
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- schéma minulost  - budoucnost – používá se především při projednávání nových 

postupů, změn do budoucnosti; 

 

- schéma obecné – konkrétní – je to analytický přístup vycházející z logiky vztahu 

obecného a zvláštního, celku a jeho části, pro mnohé má však punc příliš 

akademického přístupu; 

 

- schéma chronologické – používá se obecně pro prezentaci různých časových os, např. 

vývoje, výsledků v určitém období;      

 

- schéma pořadí podle důležitosti – používáme tam, kde vystupuje do popředí 

pragmatický účel setkání – např. struktura porady; 

 
 

- schéma: téma – důkaz 1 – důkaz 2 – tvrzení – (nejdříve uvedeme, co je smyslem 

našeho vystoupení, pak poskytneme emotivně podbarvený důkaz – příklad „ze 

života“, dále racionální důkaz – data, fakta a pak tvrzení) -  toto schéma je poněkud 

„populistické“, používá se tam, kde potřebujeme intenzivně zapojit, získat posluchače 

ke spolupráci. 

 

Závěrečná část přednášky je prostorem pro: 

• shrnutí podstatných myšlenek přednášky, pronesení zobecnění poznatků nebo naopak 

probrání doporučení pro další praxi. 

Celou „trasu“ poznání a všechny důležité body a myšlenky doveďte do konce.  

Na závěr je nejdůležitější celkové shrnutí, zrekapitulujte vše, co potřebujete, aby posluchači 

především věděli. 

 

Zvláště na závěr můžeme posluchače motivovat k akci, kterou chceme školením podpořit. 

Nejlepší forma resumé je aktivní spoluprací s posluchači – řízené otázky a diskuse na závěr. 
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Ve výuce na vysoké škole se uplatňuje následující  „klasická“ (akademická) skladba 

přednášky: 

• úvodem se prezentuje záměr přednášky, tématické vymezení a osnova výkladu, 

• jsou uvedeny klíčové informace, hlavní údaje a myšlenky, jádro přednášky, 

• podání důkazů k prezentovaným hlavním myšlenkám a možnosti aplikace, 

• závěry mají formu zobecňujících teoretických shrnutí nebo možných 
praktických aplikací. 

 

Hlavní znaky: 

• vymezení tématu, 

• zařazení vytýčených tezí do kontextů ostatních poznatků, mezioborové 

hledisko, 

• před závěrečnou rekapitulací umožnit kontaktní formou dotazů dovysvětlit 

partie, které byly méně srozumitelné nebo vyvolaly rozporuplné reakce, 

• všechny nové poznatky opakovat v několika variacích, 

• možnost spojit přednášku s diskusí, výklad je koncipován tak, aby již během 

přednášky poskytoval náměty pro dotazy, nebo ponechává některé problémy 

otevřené pro aktivizující zapojení posluchačů, objasnění některých partií 

a jejich obsahové uzavření,  

• diskuse může být vedena již během přednášky, kdy po určitých tématických 

celcích lektor sám vyzve k dotazům, nebo před přechodem k novému tématu je 

vždy prováděna rozprava k dalšímu vysvětlení ve vztahu k obsahu přednášky 

tak, aby docházelo k tvůrčí výměně názorů, nikoliv polemice, 

• vazba na diskusi je predikována promyšlenou strukturou přednášky, aby byla 

podněcující a otevřená pro další samostatné studium posluchačů. 
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5.2.2 Metoda cvi čení a seminá řů 

Obě metody mají interakční charakter, navazování kontaktů jednak mezi posluchači, 

jednak mezi lektorem a jeho auditoriem. Mají úzkou vazbu na obsah přednášky, umožňují 

nejenom její dotváření ze strany lektora, ale především kreativním přístupem účastníků 

obohacují dosažený stupeň poznání o další podnětné partie a tím dávají směr a prostor pro 

vlastní studium edukantů a pro koncipování a tématické formulování expozé lektora. 

Cvičení má zejména aplikační význam: na konkrétních příkladech procvičit a shrnout 

teoretickou látku a ověřit si možnost, schopnost její tvůrčí a pohotové aplikace. Samostatnost 

při řešení zadaných úkolů je vázaná jednak na individuální vědomosti a dovednosti nebo na 

skupinové řešení, kdy je možnost různých postupů a řešení. Jednak se může uplatnit vůdčí 

pozice lektora, který dává příklady možných řešení, možnost výběru pomocí programu, jež 

dává možnost zvolit si vlastní cestu, nebo se řídit možným postupem a řešením.  

Cílem cvičení je: 

• osvojení si prověřeného a optimálního postupu, 

• dává lektorovi možnost určité partie, doplnit o další aspekty,  

• může mít i formální charakter, kdy se pouze reprodukují určité partie 

z publikací, opisuje se poznámkový text, nebo řešení. 

Seminář je didaktická metoda, která spočívá v individuální práci edukantů, na 

samostudiu literatury a pramenů, které byly uloženy ke studiu během přednášky. Mají 

možnost si z doporučených pramenů vybrat určité pasáže, podstatnou část vztahující se 

k přednesenému tématu, samostatně se připravit pro diskusní fórum semináře, nebo ve formě 

referátu či sdělení doplnit určité partie přednášek s možnou následnou diskusí. Vhodné je, aby 

lektor okruhy studia tematicky předem vymezil a po dohodě s účastníky jednotlivě přidělil 

s tím, že na určitý problém je žádoucí prezentovat více postojů. Tyto možnosti při zadání 

potom specifikuje pro každého účastníka, aby výsledkem byla diskuse k určitému problému 

z různých úhlů pohledu. Výběr témat je potřeba směřovat k tomu, aby seminář nebyl součtem 

pouhých referátů, ale diskusních podnětů vyžadujících přípravu celého kolektivu a neomezil 

se na pouhá sdělení.  
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Cílem semináře je:  

• naučit účastníky semináře uvědoměle studovat zadanou i samostatně vybranou 

literaturu, 

• přehledně a koncepčně zpracovat dané téma písemně v ucelený dokument, který je 

obsahově, strukturálně celistvý, 

• připravit si rétorickou fázi tak, aby zaujala a byla výrazem kultivovaného, 

dynamického řečového projevu, 

• připravit se na diskusi a pro její průběh mít potřebné náměty, které by měly motivovat 

účastníky k prezentování vlastního názoru, 

• vlastní argumenty mít podloženy jednak studovaným materiálem, ale i vlastním 

stanoviskem, názorem, který je třeba prezentovat s plnou zaujatostí, diskutovat 

znamená nejen naslouchat, ale také umět obhajovat vlastní stanoviska a názory, pokud 

je pokládám za správné s tím, že musím být připraven přijímat i protiargumenty, 

pokud jsou opodstatněné. 

5.2.3 Diskusní metody 

V didaktickém pojetí jde o tvůrčí a obsažný rozhovor, debatu, která má svůj cílový 

rozměr a je podložena dostatečnou bází argumentačního materiálu. Nejde tedy o pouhé 

popovídání si, nebo dokonce žvanění, jaké se v němčině označuje slovesem „plaudern“. 

Předností diskusní metody je kolektivní spoluúčast všech účastníků k zvolenému tématu 

semináře, které je zaměřeno k určitému, pregnantně formulovanému cíli. To však neznamená, 

že v průběhu rozpravy se nedostaneme na určité rozcestí, ale i scestí. Tomuto nebezpečí však 

čelíme především kooperativní a koordinovanou činností všech účastníků. Musíme ovšem 

respektovat fakt, že každý účastník má právo svobodné osobní volby, zaujmout stanovisko 

k diskutovanému problému. Není možno toto právo nerespektovat, ale na druhé straně ani 

bezbřeze tolerovat. Právo vyjádřit se je právo vyslovit svůj podnět, názor, ale nesmíme 

předem zaujmout neměnné stanovisko, kdy pravdu mám pouze já. TOLERANCE znamená 

pochopení druhého a respektování jeho práva na osobní postoj. Diskusní metoda je výrazem 

vyspělosti každého člena diskusní skupiny a měla by napomáhat k vyslovení osobitých 
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názorů, k prezentování získaných zkušeností a k osvědčení pohotových dovedností, 

kultivovaných návyků při kooperaci s druhými osobami, je projevem tvůrčího úsilí všech.  

Požadavky na diskusní metody: 

• logické usuzování a promyšlené vyjadřování, 

• kultivované vystupování, tolerantní přístup k názoru druhých, 

• soustředěná koncentrace na řešený problém a zachování si schopnosti držet jeho cílové 

řešení, 

• kreativně umět přinášet netradiční řešení a pohledy na daný diskutovaný problém, 

• schopnost abstrahování, zobecňování a syntetizace diskutované látky, 

• diskutovat znamená umět trpělivě naslouchat názorům druhých, přesně argumentovat 

a vždy kultivovaně vystupovat, 

• mít na mysli, že diskuse je výměna názorů k optimálnímu řešení diskutovaného 

a nikoliv řečnické cvičení diskusního fóra. Diskutovat znamená znát, umět, ale také 

dále poznávat a naslouchat druhým. 

Základem pro uplatnění této metody je  lektorovo zvládnutí techniky řízeného rozhovoru a 

disponování propracovaného systému kladení otázek.  

 
Pravidla pro použití otázek v dialogické metodě: 
 
► otázky musíme vázat na zkušenosti posluchačů nebo pouze na  poznatky v předchozí části 
prezentované; 
 
► otázky formulujme jednoznačně a jasně – pozor na otázky obecné, neurčité, vícenásobné; 
 
► otázky mají být co nejstručnější – počkejme si také na odpověď 
 
► otázky je dobré formulovat jako otevřené – začínající tázacími slovy „Jak…“, „Proč…“, 
„Co…“, „Který…“ aj 
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5.2.4 Varianty diskusních metod 

Řízená diskuse 

Řízená diskuse je považována za nejdůležitější typ metody, které je určena zejména 

pro menší, dělené skupiny a má svoje pravidla směrem k činnosti lektora i činnosti 

účastníků.  

Zásady realizace řízené diskuse: 

• předmět diskuse je určován lektorem,  

• téma je předem účastníkům oznámeno, 

• každý účastník se musí na diskusi důkladně připravit např. studiem potřebných 

pramenných materiálů, zadané literatury a doprovodných informací, 

• v úvodu lektor stručně uvede obsah zvoleného tématu a formuluje otázky, které budou 

předmětem diskuse, 

• diskusi pouze usměrňuje a nechává dostatečně volný prostor k vyjádření tak, aby 

diskutující měl rovnoměrnou příležitost prezentovat vlastní názory a postoje, 

• výměna názorů a postojů by měla být věcná a v případě potřeby lektor její směr 

koriguje k určenému cíli tak, aby diskuse byla předmětná, bez zbytečných odbočení, 

• cílem je, aby účast lektora v průběhu diskuse byla minimální a účastnící sami 

postupovali správným směrem, 

• pokud se určitá stanoviska dostanou do vyhraněných pozic, potom je nezbytně nutný 

jeho vstup, který však nemá mít negativistický charakter. Lektor by měl na bázi 

logicky utříděných argumentů diskutovaný problém dovést ke správným závěrům, 

řešením a získat tak podporu diskutující fóra, 

• lektor se musí na průběh řízené diskuse důkladně připravit, aby se dovedl rychle 

a pohotově orientovat v celistvosti problematiky tak, aby vedl celou diskusi 

soustředěně k jádru problému, 

• časový prostor musí být adekvátní obsahu a počtu účastníků diskuse a počítat s tím, že 

všichni členové skupiny musí mít odpovídající časové vymezení, 
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• výsledkem musí být přesvědčení každého účastníka řízeného diskuse, že každý 

aktivně přispívá k formulování přijatých závěrů, 

• závěrem musí lektor zhodnotit podíl každého účastníka, a proto jeho záznamy během 

diskuse musí být přesné, aby obrážely participační podíl každého účastníka diskuse, 

• taktika a strategie postupu lektora, jeho perfektní znalost problematiky, interaktivní 

styl chování, stejně jako efektivní příprava účastníků jsou motivační podněty aktivní 

spoluúčasti. 

 

Skupinové řešení problému 

Skupinová práce počítá s tím, že budou vytvořeny menší pracovní kolektivy od 6 do 7 

osob, které jsou sestaveny na základě komplementárního hlediska (heterogenní) nebo 

skupiny homogenní 

• heterogenní skupiny tvoří účastnící rozdílných vědomostních a dovednostních 

předpokladů, přičemž se předpokládá, že skupina bude kooperativní a lépe 

vybavení jedinci budou pomáhat slabším, 

• homogenní skupiny jsou vytvářeny z jedinců stejných předpokladů, kde se 

předpokládá maximální vzdělávací efekt. 

Druhy skupinové práce 

• jednotná skupinová práce, rozdělení účastníků do skupin pracujících na stejných 

problémech frontálně, 

• diferencovaná skupinová práce, kde jsou dělícím kritériem možnosti a schopnosti 

každé z účastníků řešit určité části komplexního tématu, přičemž je možno 

aplikovat dělení heterogenní či homogenní s možností diferencovaného zadání 

zpracovávání zadaného tématu, a to z jiného aspektu nebo jiných výrazových 

prostředků. 

 

Partnerská výuka jako specifická forma skupinové výuky 
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Jedná se o formu vedoucí k hlubší sociální interakci, komunikaci a kooperaci, která při 

vzdělávání dospělých má svoje uplatnění. Jde o proces učení mezi dvěma subjekty a má při 

poznávání a vytváření pozitivního vztahu, partnerské spolupráci, nejenom pedagogický, ale 

i etický význam. Složení dvojic v procesu párového vyučování je nutné měnit podle řešení 

výukového problému, aby byl vytvořen dostatečný prostor pro flexibilitu a mobilitu co do 

skladby, tak i do určitého fáze výukového procesu, jako komplementární formy a metody 

práce ve vyučovací jednotce. 
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Sociálně psychologické faktory párového vyučování: 

• společné řešení a rozhodování při řešení společných problémů a zdání. Kooperace 

s partnerem ve dvojici zajišťuje učícímu zpětnou vazbu, 

• při společném řešení se partneři vzájemně povzbuzují a svým výkonem přibližují 

k výkonu kolegů, týmu. Dochází ke zvýšení aspirační úrovně a výukový proces se 

obohacuje o sociální motivaci. Eliminuje nebo snižuje se tréma z neúspěchu, a proto 

má svoje oprávněné využití u všech účastníků s nižší vědomostní a dovednostní 

úrovní. 

 

Diskuse v plénu 

Tato forma diskuse je zaměřena k určitému tématu, které je předem vymezeno 

obsahově a omezeno časovým limitem. Nelze od ní očekávat bezprostřední názorovou 

konfrontaci a je také třeba vzít na vědomí určitá úskalí této metody, které spočívá v možném 

opakování stanovisek nebo také zbytečném verbálním exhibicionismu u jednotlivých 

diskutérů. Stanovením časového limitu diskusních vystoupení je možné zamezit 

neukázněnosti některých účastníků a tím vytvořit prostor pro aktivní zapojení všech 

účastníků, nebo přesněji vyjádřeno většiny přítomných. Předcházet planému „řečnictví“ 

znamená stanovit určité normativy, pravidla, která by obsahově, časově a hierarchicky 

stanovila průběh diskusního fóra.  

Jde zejména o tato pravidla: 

• předem stanovit časový limit diskusních vystoupení a tématický obsah diskusního 

okruhu, 

• předem rozdělit plénum na menší pracovní skupiny, nebo provést tuto decentralizaci 

po odeznění hlavního referátu, 

• jednu ze skupin, která byla pověřena hlavním vystoupením, instruovat předem 

podrobně o cílovém záměru, o možné osnově hlavního referátu s doporučením 

podkladového materiálu a studijní literatury, 
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• zadat konkrétní úkoly ostatním skupinám tak, aby měly možnost k určitým 

tématickým celkům vystoupit formou koreferátu, nebo doplňujícími poznámky jako 

s náměty do všeobecné diskuse, 

• stanoviska a závěry zpracovat v písemné formě a pověřit jednoho člena přednesením 

závěrů, případně odlišných postojů další členy pracovní skupiny, pokud nedošlo ke 

sjednocení stanovisek, 

• stanovit pořadí diskusních vystoupení od hlavního referátu následně pro všechny 

participující skupiny, 

• zařadit po ukončení této části všeobecnou diskusi, která by měla reagovat na 

vyslovené podněty, názory a závěry a dbát na to, aby nebyla rozmělňována 

odbočujícími tématy, 

• pověřit předem řízením diskuse zástupce některé skupiny, může jím být zástupce 

skupiny pověřené hlavní referátem, který by měl provést závěr diskuse. Ve vedení 

diskuse je možné provést střídání podle jednotlivých tématických celků (střídají se 

zástupci referujících skupin), 

• předpokládá se aktivní vstup lektora v samotném závěru diskuse v plénu, který by měl 

provést hodnocení průběhu celé akce, zejména z těchto hledisek:  

a) zhodnotit věcnost navržených závěrů a provést jejich modifikaci či rektifikaci, 

b) zhodnotit pravidla diskuse, poukázat na porušení pravidel rozpravy, 

c) posoudit vystoupení zástupců jednotlivých sekcí,  

d) formulovat vlastní doporučení pro využití podnětů z plenární diskuse v seminářích 

a cvičeních, začlenit tvůrčí podněty do vlastní následné přednášky, 

e) na základě získaných poznatků společně se zástupci jednotlivých skupin připravit další 

diskusní fórum. 

 

Panelová a pódiová diskuse 
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Tyto formy diskuse jsou zaměřeny na výměnu názorů mezi lektory, mají konkrétní 

časové zařazení a obsahové vymezení. Jde o určité stanovení strategie a taktiky při realizaci 

daného kurzu, školícího cyklu, profesní kvalifikace nebo rekvalifikace určitého okruhu 

účastníků, edukantů. 

Panelová diskuse 

Tento typ diskuse je zaměřen na výměnu zkušeností, poznatků, názorů mezi lektory 

určitého oboru. Je tématicky vymezen a dává každému účastníkovi prostor k vyslovení svého 

názoru k danému tématu s tím, že výsledkem se má stát komplexní posouzení určité 

problematiky z různých aspektů a s možností prosazení vlastního stanoviska nebo přijetí 

názorů druhých diskutujících. Nejde o diskusi polemickou, ale věcnou, cílenou, vytvářející 

komplexní pohled na diskutovanou otázku nebo téma. Výhodou takové diskuse je možnost 

teoretického i praktického pohledu na předloženou problematiku a tomu odpovídá i složení 

týmu odborníků, jak z oblasti teorie, tak i praxe.  

Zásady panelové diskuse: 

• zvolit diskutované téma podle stupně naléhavosti a odborné, vědecké věcnosti, 

• z hlediska volby tématu provést výběr odborníků z oblasti teorie a praxe, 

• stanovit počet účastníků tak, aby umožňoval v daném časovém prostoru volnou 

možnost vyjádření každému účastníkovi, 

• pověřit řízením diskuse fundovaného odborníka, který je schopen usměrnit diskusní 

vystoupení, pokud by vybočovala z určeného tématu a rozmělňovala celou 

problematiku. 

 

5.2.5 Situační metody 

Podstatou těchto metod je vytvořit syntetický pohled na úsek řízení a rozhodování 

v oblasti teoretické i praktické. Ukázat, že teoretická průprava je pouze počátkem 

kvalifikovaného přístupu a postupu k řešení určitých konkrétních situací. Jde zejména 

o postihnutí faktu, že se jedná o komplikovaný řetěz, propojení kauzálních vazeb, protože 

vzájemný vztah mezi jednotlivými činiteli nemá pouze podobu jednoduché interakce, ale 
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komplikovaně probíhající reakce s řadou faktorů, činitelů, které mohou být známy pouze 

v jejich jevové stránce. Proniknout do podstaty určité situace znamená, mimo poznání 

určitých specifik, také komplexnost přístupu, určení strategie a taktiky, volbu určité 

alternativy z možných řešení, která se jeví jako nejoptimálnější. Systémové pojetí 

rozhodování chápeme jako „… komplexní operaci, jejíž podstatou je volba alternativy 

postupu ze systému alternativ, vzájemně spojených. Dá se říci, že pomocí situačních metod, 

avšak i inscenačních a zejména prostřednictvím ekonomických her, se účastník učí procesu 

rozhodování…“ (J. Mužík, 2004 str. 77). Citovaný autor uvádí důležité zásady, které situační 

metody mají přinést (dtto, str. 78). Jejich znění přebíráme i pro naše účely: 

• aby si zvykl využívat dostupných informací, naučil se dobře naslouchat a uváženě 

klást otázky, hledat příčiny a podmínky vzniku situace, 

• aby počítal s tím, že vždy bude muset rozhodovat mezi několika možnými 

alternativami, přičemž některé si může nalézt nebo vytvořit svým jednáním, 

• aby rozvíjel své vědomosti, schopnosti a dovednosti při rozhodování, protože musí 

čelit stále novým situacím, které přináší mnohotvárná praxe, 

• aby si navykl hledat bezprostřední i dlouhodobé důsledky svého rozhodování, 

• aby pochopil, že se lépe vypořádá s rozpory, napětím a konflikty v podniku, když bude 

při jejich řešení postupovat z širšího pohledu než jen ze své specializace či funkce.  

 

V následujícím textu se budeme věnovat různým pojetím situačních metod při 

praktickém využití.  

 

Rozborová situace  

Volba tématu pro určitou danou situaci je dána sférou praxe účastníků diskuse. Je dán 

nejenom popis určité situace, ale také problémů, které je možno při řešení využívat. V oblasti 

výzkumu jde například o formulaci případových, ilustračních studií, které popisem vývoje 

určité události, osobního příběhu, životního osudu, dávají možnost hlubší orientace v daném 
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případu. Pro optimalizaci výsledků a proniknutí k podstatě řešení použitím metody rozborové 

situace je potřeba dodržet určité fáze našeho postupu:  

• určit rozsah a hlavní osnovu písemného materiálu k dané situaci, buď ve formě 

rámcové osnovy, nebo podrobnějšího, analytického materiálu, 

• stanovit otázky, hlavní problémy, které je potřeba řešit, 

• umožnit všem účastníkům, aby se důkladně seznámili s případem a doplnili jej o 

vlastní podněty, doplňky, otázky atd., 

• stanovené podmínky pro postup řešení je potřeba dodržet a zamezit deformaci 

původního smyslu případu, 

• smyslem je nalézt optimální řešení pro stanovení postupu a možných závěrů, 

• již předem můžeme stanovit dvojí postup interakční spolupráce mezi řešiteli 

a lektorem: 

a) začít samostatným studiem podkladového materiálu s následnou diskusí ve skupině 

a v závěrečné fázi provést možné korekce společně s lektorem, 

b) po individuálním studiu provést rozdělení na menší skupiny, kritériem dělení může být 

buď shodný názor, nebo naopak alternativní řešení, ale také zcela náhodný výběr, 

c) následná diskuse v plénu je vedena po skupinách, které si zvolí své zástupce pro 

jednotlivá vystoupení, diskusi řídí a uzavírá lektor. 

 

Konfliktní situace 

Pro úspěšné zvládnutí konfliktu je důležité hledat možné způsoby řešení. Shromáždit 

co nejvíce námětů pro možná řešení vzniklé konfliktní situace a postupně vybírat optimální 

řešení. Platí obecně, že každá konfliktní situace má více řešení a přijatý model je potřeba 

vybírat podle toho, jaké budou jeho důsledky. Není vždy výhodné zvolit si intuitivní způsob 

řešení bez vazby na další vývoj a nevěnovat se s dostatečnou intenzitou analýze dalších 

alternativ. 
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Při řešení konfliktu, jeho zvládnutí, je příkladem aplikace psychologických poznatků 

v problémech každodennosti. Konflikt je střetnutím protichůdných sil, postojů názorů na cestě 

k vytčenému cíli. Nejfrekventovanějším typem konfliktu jsou konflikty interpersonální, které 

vznikají mezi dvěma či více subjekty nebo skupinami. 

Každá konfliktní situace má jednak prvky: 

Emocionální – iracionální, pocit nejistoty, obavy přecházející v různé stupně strachu. 

Platí, že každý konflikt provází emoce. 

Obsahové, věcné – racionální, které mají svůj podmíněný základ a příčinu jejich 

vzniku je možno identifikovat, nalézt věcnou stránku konfliktu.  

Pokud má konfliktní situace emocionální příčiny, je potřeba jejich zdroj přesně 

pojmenovat, utlumit jejich intenzitu a ukázat cestu k reálnému řešení. 

Diskrepance postojů v řešení konfliktů je možno promítnout do tří typů chování:  

I.  Konfrontace, která má agresivní, útočný charakter. Má průběh intenzifikace 

prezentování vlastního názoru, bezohledného chování vůči druhé straně, naprosté 

negace kooperace a komunikace ve směru tolerance opačného názoru. Vůdčím 

motivem je záměr prosadit se a výchozí přesvědčení, že pouze já mám pravdu 

a tím předem odmítám možnost nejenom určité dohody, ale kompromisu vůbec.  

II.  Únik, popření, jedná se o veto existence konfliktu. Je to obava důsledků 

konfliktu a úsilí uniknout jakémukoliv řešení, trvat na subjektivním stanovisku – 

konflikt neexistuje. Tento přístup může sice konfliktní situaci na určitou dobu 

oddálit, pokud si druhá strana neuvědomuje silněji jeho příznaky, ale zastření 

příčin drobného nedorozumění vede nakonec k jeho eskalaci a nakonec i jeho 

přesměrování, kdy potíže řešíme na úkor jiného subjektu, který nemá s jeho 

podstatou nic společného, i když třeba v dobrém úmyslu na existenci konfliktu, 

zatím skrytého, upozornil. Konflikt se dostává do nových kontur a může dojít 

k řetězové reakci, vzájemné nedůvěry a podezřívavosti. 

III.  Řešení (vyřešení) problému, kdy se aktéři pokouší o problému ohleduplně 

diskutovat bez vzájemné podezřívavosti a obviňování. Tím, že konflikt byl 



 

 

Tandemové vzdělávání pro české vzdělávací instituce 

CZ.1.07/3.2.08/01.0004 

 

identifikován a byla navázána komunikace bez apriorních předsudků a hledá se 

odpovídající řešení shody nebo kompromisu, jsou dány obecné předpoklady 

k řešení či vyřešení konfliktní situace. 

Postup v takové situaci je naznačen následně. 

V tomto případě je možno postupovat metodou volného produkování nápadů – 

brainstormingu (čím více, čím tvořivěji, tím lépe). 

Předkládáme možné postupy řešení konfliktní situace jako možná řešení. Jako první 

postup je postup metodou volného produkování námětů řešení:  

• hovořit o každém nápadu, který momentálně pokládáte za vhodný, 

• v této fázi nekritizujme žádný podnět předem, než vyslechneme názory ostatních, 

• pokusme se předložit několik variant vlastního řešení, 

• formulujme svá řešení ne z hlediska bezprostředních, ale budoucích důsledky/přínosů 

tohoto návrhu, 

• pokusme se vlastní náměty klasifikovat podle možnosti realizace, navrhněme prioritní 

řešení. 

Při tomto přístupu je nutné brát v úvahu základní rysy optimálního řešení 

konfliktu: 

• navrhované řešení je splnitelné, realistické, 

• neguje možnosti recidivy, opakování vyvolaného konfliktu, 

• účastnící konfliktu se k řešení staví pozitivně, přijímají ho a nacházejí v něm přínos 

i pro jeho budoucí možnou alternativu, 

• pro pozitivní řešení konfliktu je potřeba vstřícná reakce obou stran konfliktu. 

 
 

Pro postup v rámci semináře je vhodné volit následující organizační postup:  

• předložení textu, který má zaujmout svou aktuálností a potřebností řešit rozporuplnost 

popisované konfliktní situace, 
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• účastníci po seznámení s jeho obsahem formulují svá stanoviska, 

• průběh diskuse je plně v rukou lektora, který nijak nekomentuje prezentovanou situaci, 

• protože v žádném případě řešitelé nemají komplexní přehled o podstatě konfliktní 

situace, je potřeba aby navrhovaná řešení měla alternativní formu, poskytovat prostor 

pro různé variační řešení, 

• povinností lektora je, aby provedl syntézu předložených námětů řešení a předložil 

jednotlivé varianty návrhů k plenární diskusi, 

• návrh finálního řešení nemusí být přijatelný v „prvním“ kole řešení konfliktní situace, 

je potřeba predikovat možné praktické dopady a na základě opakované deskripce 

diskusní fórum opakovat. 

Můžeme opětovně použít i předcházející metodu brainstormingu. 

 

Metoda incidentu  

Podkladem pro řešení je předložení stručné zprávy, která obsahuje určité podrobnosti 

charakterizující krizový stav, avšak z nich není možno provést potřebné závěry a nejsou ani 

materiálem dostatečným pro postup řešení. Lektor musí spoléhat při zadání na logickou 

vybavenost účastníků, kteří jsou schopni pomocí sledu otázek postupovat k řešení. Otázky 

a odpovědi ovšem nemají formu vysvětlovací, jsou pouze stručnou reakcí na předložený 

dotaz. Postup: otázka – odpověď, má časově vymezený prostor a je adekvátní stanovenému 

času pro řešitele. Po vyčerpání časového limitu následuje fáze samostatné práce, kdy každý 

účastník sestavuje charakteristiku. Následuje diskuse a návrhy na řešení. Metoda incidentu má 

charakter etap, postupu, který má znaky příčinné souvislosti: 

• první etapa je prvním signálem, zda dosud poskytnuté informace jsou dostatečné pro 

odpovídající řešení, zda účastnící správně pochopili odpovědi lektora, zda při záznamu 

průběhu informačního bloku zachytili podstatné a vyloučili zavádějící poznámky 

zaviněné některými nelogickými dotazy, 

• poté následuje fáze diskuse, pokud došlo ke shodě o příčinách a způsobech řešení 

a závěrečné resumé, 



 

 

Tandemové vzdělávání pro české vzdělávací instituce 

CZ.1.07/3.2.08/01.0004 

 

• pokud nastanou problémy ve sjednocení názoru na řešení situace, dochází k rozdělení 

skupiny na podskupiny podle názorové báze, které si připravují stanovisko do 

závěrečné diskuse, 

• řešení vstupuje do další fáze, kdy lektor vyzve účastníky, aby zpracovali svoji verzi 

písemně buď jménem celé podskupiny nebo jednotlivě, a to především pokud vznikly 

nepřekonatelné názorové rozdíly, 

• následuje diskuse v plénu s přednesením připravených stanovisek. Lektor v závěru 

seznámí účastníky s celkovým obsahem krizové situace a jejím praktickým řešením, 

• pokud je výsledek práce účastníků nulový, nejsou schopni prezentovat charakteristiku 

předloženého incidentu ani možnost řešení, nebo jsou jejich názory zavádějící, 

nejasné, scestné, následuje opět vstup lektora se stejným postupem jako v bodě 

předcházejícím. 

Metoda incidentu nám pomáhá identifikovat následující předpoklady účastníků 

jako celku i jednotlivců: 

• schopnost přesného logického formulování dotazů, požadavků na informaci, která má 

meritorní význam pro osvětlení určitého jevu, 

• vede k rozvoji analytických schopností účastníků, jejich argumentační schopnosti 

a verbální stylizaci s jasným a přesným obsahem, 

• neguje nesprávný, nelogický postup pro řešení určitých situací na bázi pouhých 

domněnek, dohadů, jednostranných soudů bez potřebné vazby příčina – následek. 

 

Metoda incidentu klade také značné nároky na lektora: 

• musí se podrobně seznámit s celým popisem případu, 

• připravit si varianty možných řešení a určit optimální formu vyjádření, 

• mít dostatek argumentačního materiálu pro prezentaci svého popisu daného případu, 

• ukázat na nesprávná řešení a stejně, jako u rozborové situace, opětovně požádat 

o jejich zpracování, 
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• pokud se ukáže, že většina účastníků nedospěla k příčinnému zdůvodnění krizové 

situace, zvolí metodu řešení jednodušších případových studií. 

Obecně je možno nárok na lektora vyjádřit takto: dokonale znát případ, aby způsob jeho 

argumentace při podávání informací byl pregnantní, pohotový a zcela věcný, přesvědčivý. 
 

Postupné seznamování s případem 

Jedná se o obsáhlé případy, které lze rozčlenit na samostatné menší celky s ucelenou 

obsahovou vazbou, které jsou účastníkům předloženy k samostatnému řešení. Provázanost 

mezi nimi umožňuje řešení jednotlivých případů postupně tak, že posléze vytváří symbiózu 

původního obsáhlého řešení. Tím je limitováno napětí z rizika možného neúspěchu 

a časového určení.  

Protože se jedná o postupné řešení případu, má celý průběh etapový charakter, probíhá 

v jednotlivých, na sebe navazujících fázích.  

První fázi můžeme rozdělit na dvě části: 

• po seznámení s první částí případu probíhá diskuse, analyzuje se daná situace 

a příčiny jejího vzniku, 

• navrhnou se řešení dalšího postupu. 

Druhá fáze je konkretizační: 

• následuje seznámení se skutečným vývojem situace, 

• je předložen návrh jejího řešení. 

Třetí fáze vývojové situace:  

• dochází k opětovné analýze, 

• diskutují se další možná řešení. 

Finální fáze: 

• jedná se o zhodnocení jednotlivých etap a případu jako celku, 

• pokud se průběh případu a jeho řešení v této závěrečné fázi ukáže jako 

neuspokojivé, budou se jednotlivé etapy opakovat, až se dojde opět k finálnímu 

výsledku. 



 

 

Tandemové vzdělávání pro české vzdělávací instituce 

CZ.1.07/3.2.08/01.0004 

 

Tento postup řešení případu má tyto přednosti:  

• účastnící si uvědomují, že každá situace má svoje vývojové fáze, které je potřeba 

postihnout, 

• identifikují si podstatné faktory, které průběh případu a jeho řešení ovlivňují nebo 

dokonce determinují, 

• dojdou k závěru, že dílčí chybné rozhodnutí může ovlivnit vývoj další situace a tím 

i celého příběhu. 
 

Metoda třídění došlé pošty 

Účastník se dostává do role příjemce, kdy jsou mu doručeny jako zásilka svazky 

korespondence. Může se jednat o několik velkých obálek, které obsahují dopisy vyžadující 

urgentní vyřízení. Došlá pošta může mít tento způsob zpracovávání:  

• seznámit se s doručenými úkoly a vzkazy,  

• provést jejich roztřídění a rozdělení mezi své spolupracovníky, kteří vstupují do role 

podřízených nebo vedoucích a mají se s materiály seznámit,  

• pokud se jedná o podřízené, musí připravit svodky tak, aby mohli přesně a urychleně 

s obsahem seznámit nadřízené a přijmout jejich rozhodnutí dalším postupu,  

• pokud se došlá pošta týká nadřízeného, může její zpracovávání delegovat na 

podřízeného pracovníka i když za ni nese osobní odpovědnost,  

• prostudování pošty a záznam rozhodnutí je poznamenán do pracovního listu a je 

časově limitován,  

• termíny akcí si poznamená do svého diáře nebo jiné databáze tak, aby je měl vždy 

pohotově k dispozici a mohl během pracovní doby reagovat na případné dotazy a být 

kvalifikovaně připraven, pokud to řešení vyžaduje, na možné porady a setkání,  

• celý postup je nutné řešit v logickém sledu, promyšleně a tím se vyvarovat chyb 

vyvolaných například naléhavostí řešení určitého případu. 

Význam této metody: 

• účastníci se učí úsporné formě řízení i zpracování zadaných úkolů a vzkazů, 
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• na základě souvislostí mezi jednotlivými kauzami musí pro efektivitu práce plánovat 

s tím, že postihli podstatu jednotlivých případů a tomu podřídili svou činnost, 

• z pozice řídícího pracovníka musí z tohoto hlediska umět práci nejenom delegovat, ale 

koordinovat a kontrolovat plnění zadaných úkolů, 

• pokud jim byla určena role podřízených, pak jejich postup by měl být vstřícný 

a zadaný úkol splněn bezchybně v plném rozsahu s tím, že řídící pracovník ocení takto 

splněný požadavek nejenom verbálně, ale i další možnou, například finanční 

odměnou. Motivační pobídka je vždy pro výkonnost pracovníka i kolektivu správná, 

• finálním výsledkem této metody je osvojení si ekonomického stylu práce, osvojení si 

sociálního statusu, který mu byl přidělen a role, která mu v něm náleží. 

5.2.6 Inscena ční metody 

Podstatou je zvládnutí přidělené role v připravené inscenaci. Účastníkům jsou 

delegovány funkce určitých osob, které se liší nejenom svými funkcemi, ale i způsobem 

jednání a takto jsou zasazeni do připravené problémové situace. Musí umět improvizovat 

nejenom ve svém verbálním projevu, ale i ve vzájemné interakci. Chovat se a jednat tak, jako 

by šlo o reálnou situaci. Tedy nikoliv situační komedii, ale reálný příběh, který má několik 

možností řešení a tím i vývoje. Náročnost této inscenace vyplývá také z nutnosti pohotové 

reakce na projevy ostatních aktérů a ze schopnosti pochopení jejich, i když na první pohled 

skrytých, úmyslů. Potom musí ve své roli ocenit nebo naopak odsoudit jejich postoje 

a projevy, aby věrohodně improvizoval na dané téma, nebo naopak, pokud je záměr vedení 

celé inscenace opačný a má roli záporného hrdiny, musí tomu odpovídat i jeho projev. Jde 

o způsob ztvárnění sociální interakce v určité problémové situaci a zreálnění chování lidí 

v nich. V našem případě může jít o problémy například rodiny a narušení sociální koheze 

mezi jejími členy. Jinak řečeno každá akce má odezvu, určitou reakci a měli bychom se na ni 

naučit reagovat adekvátním způsobem.  

Význam inscenační metody, která má několik variant, jednoduchá strukturální 

inscenace, mnohostranné hraní rolí, jednoduchá nestrukturní inscenace, spočívá zejména: 
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• v pochopení a osvojení si pravidel sociální interakce, která ve formě zpětné vazby 

umožňuje také sebepoznání a sebekontrolu, 

• naučit se kultivovanému jednání a vystupování, způsobu adekvátní reakce na životní 

situace, 

• vyvarovat se určitých nevhodných stereotypů, které nám brání zaujímat objektivní 

postoje, 

• naučit se funkčnímu stylu kooperace a chápat své okolí jako součást socializačního 

procesu, zařazování se do společenského dění, kde není metodou pouze asertivní 

chování, ale také tolerantní vystupování. 

Inscenační metoda není pouhým divadlem, jako divadlo není pouhým příběhem, ale je 

to možný reálný případ naší existence a záleží na tom, jakou roli v něm hodláme hrát 

a prožívat.  
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Hlavní znaky dalších inscenačních metod: 

Jednoduchá strukturní inscenace 

Hraje se v jedné skupině, ostatní účastníci zaujímají roli pozorovatelů nebo diváků. 

Aktéři obdrží charakteristiku výchozí situace a popis přidělené role. Celý průběh inscenace se 

ulehčuje tím, že se mění pouze část účastníků a ostatní role jsou obsazeny stabilně. 

Počátek se rozvíjí podle zadané informace a následně se začínají prosazovat 

improvizační momenty a samostatné přístupy k řešení zadaného úkolu.  

Jako prospěšné se ukazuje inscenaci reprizovat, aby bylo možné provést komparaci 

různých forem jednání a různých možností řešení.  

Úkolem lektora je příprava, která je sounáležitá s osobnostním profilem účastníků 

a „režii“ jejího provedení vést správným směrem. 

Mnohostranné hraní rolí  

První fáze je určující, kdy se celá skupina člení na určité podskupiny podle počtu rolí. 

Po seznámení s určenou situací a obsahem rolí se začíná inscenace realizovat ve všech 

podskupinách současně. Organizačně je samostatnost každé podskupiny prezentována 

vedoucí rolí představitele ústřední postavy, role, která zaznamenává průběh a závěry diskuse 

a výsledky, které jsou jejím pojetím možného řešení.  

Jde o inscenaci vícečlenného kolektivu, kdy zapojení se do průběhu jejího scénáře 

umožňuje aktivní účast mnoha osob buď přímo, nebo v roli pozorovatelů a poradců. V tomto 

průběhu není nikdo divákem, ale všichni se určitou měrou na průběhu inscenace podílí.  

Zadání pro skupiny nemusí být identické, ale právě naopak. Odlišné zadání vyžadují 

odlišné způsoby inscenačního průběhu a volbu způsobu na řešení situace.  

Diskuse je závěrečnou fází inscenace, kdy má lektor vystoupit se zadáním, se 

stanoviskem k průběhu inscenace, navrhnout způsob řešení a zároveň vstupují do hry 

pozorovatelé a poradci, kteří plní funkci expertů. Umožňují tak finální výsledek konfrontovat 

s reálnými představiteli jednotlivých rolí.  

Komparativní fáze je při mnohostranném hraní rolí optimální možností 

mnohostranného posouzení dosaženého výsledku.  
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Jednoduchá nestrukturní inscenace 

Jde o spontánní inscenaci celé skupiny, kde řešení konkrétního případu není vázáno 

žádným schématem, popisem rolí a charakteristikou výchozí situace. Stručné, slovní uvedení 

pouze navozuje tvůrčí atmosféru pro autentický projev účastníků a vytváří bezprostřední 

a autentický dojem reality. 

Průběh nestrukturní inscenace je plynulý, není přerušován nikým z účastníků a spěje 

odpovídajícím rytmem k určenému cíli. Celá inscenace je zasazena do uceleného rámce 

a zakončena diskusí, která analyzuje průběh inscenace, podíl jednotlivých účastníků a míru 

uspokojení splněných záměrů, a to v časově omezeném prostoru do 20 minut. 

Aktivita lektora se markantně projeví v substituční inscenaci, kdy předehrává určitou 

roli a postupně zapojuje další diváky do probíhající expozice tak, aby předvedli svoje pojetí 

určité role při řešení konkrétní situace. Tato forma vyžaduje důkladnou znalost každého 

účastníka a míru ochoty prezentovat se v určitých situacích a rolích tak, aby se vystavil 

možným negativním projevům svého okolí, možné snížení prestiže nebo autority.  

Obecně platí pro tento typ inscenační metody, že:  

• může se realizovat až po důkladném seznámení se všemi účastníky kurzu, výcviku, 

• měly by jí předcházet jiné situační metody, např. metoda incidentu a měla by 

navazovat na výcvik v oblasti komunikace, kurzu rétoriky a sociální komunikace. 

(srov.: J. Mužík, 2004, str. 84). 
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6 DIDAKTICKÉ POMŮCKY A VYBAVENÍ 
PŘI LEKTORSKÉ PRÁCI 

 

Pod pojem didaktické pomůcky zahrnujeme všechny materiální předměty, které slouží 

k efektivnímu, funkčnímu a tvůrčímu průběhu edukačního procesu. Proto je potřeba jejich 

použití a využití spojit s používanými vyučovacími metodami, aby dosahování výchovně 

vzdělávacího cíle bylo v souladu s našimi předpoklady. Didaktické prostředky celý edukační 

proces doprovází, jsou jeho adekvátní součástí, ale v žádném případě nevylučují z jeho 

průběhu edukátora, učitele, právě naopak, jeho tvůrčí potencionál posilují a umožňují 

posilovat jeho názorně motivační a aplikační konstrukci. Tento proces je potřeba zvládnout 

v obou působících rovinách – v oblasti technické i metodické.  

Vyučovací pomůcky zahrnují: 

• didaktickou techniku  

• učební pomůcky  

Didaktickou technikou rozumíme přístroje a zařízení určené k demonstraci učebních 

pomůcek a prezentaci učebních programů, které jsou uloženy na jednotlivých nosičích. 
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                                                                       tabule    

                                                                         přístroje na pokusy 

                                                                         zvukové technické pomůcky        audiovizuální  

                                                                         projekční technické pomůcky       pomůcky 

                                                                          učící stroje 

                          didaktická technika                počítače a počítačové sítě 

 

 

Didaktické pomůcky 

                                                      hmatové 

                                                             sluchové 

    učební  pomůcky                     zrakové                audiovizuální 

 

                                                                                                    demonstrační  

        skutečné předměty     zobrazení     literní 

 

Moderní vyučovací pomůcky jsou nezbytnou součástí edukačního procesu, součástí 

práce učitele, edukátora, ale platí neodvolatelně, že jsou to prostředky, tedy nástroje 

k efektivnímu pojetí a průběhu edukačního procesu, který má svou cílovou kategorii 

a didaktické prostředky nemohou tento cíl substituovat. Svou funkci plní pouze tehdy, jsou-

li využívány v dialektické jednotě, propojení, s didaktickými zásadami a metodami 

výuky. 

Je možno stanovit požadavky na vlastnosti učebních pomůcek a obecná pravidla pro 

zacházení s nimi (srv.: Hladílek, 2004, str. 64 – 65).  
 

Požadavky na vlastnosti učebních pomůcek:  

• vědecká a odborná správnost, zprostředkovávání podstatných znaků zobrazované 

skutečnosti, 

• přizpůsobení edukačním cílům daného tématu, 



 

 

Tandemové vzdělávání pro české vzdělávací instituce 

CZ.1.07/3.2.08/01.0004 

 

• účelné, estetické a motivační využívání směrem ke stanovenému edukačnímu cíli, 

• využití možnosti interaktivního způsobu výuky. 

 

Obecná pravidla pro zacházení s učebními pomůckami:  

• výběr vhodných pomůcek zajišťovat dlouhodobě, 

• ověřovat si jejich využití, 

• respektovat jejich využití v souladu s charakterem daného obsahu předmětu, 

• stanovit fázi vyučovacího, edukačního procesu, kdy budou pomůcky použity, 

• sledovat evoluční, vývojové hledisko u prezentovaných jevů, 

• dbát na princip názornosti na straně jedné, ale na straně druhé rozvíjet pomocí 

demonstrace schopnost přechodu k abstraktnímu myšlení, zobecňování, prohlubovat 

motivační vliv na účastníky. 
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6. 1 Efektivní využití didaktických pom ůcek p ři výuce 
a prezentacích 

 

Hlavní zásadou pro přípravu jakékoliv prezentace pro využití didaktických prostředků 

je, stejně jako u každého veřejného vystoupení, soulad obsahu a formy. Vystupovat by měl 

jen ten, který má CO říci. Ten, který má co říci, pak může přemýšlet o formě, způsobu 

prezentace, o metodách oslovení smyslů posluchačů. 

Kvalitní obsah sdělení musí edukátor i dobře prezentovat edukantům. Využívá k tomu 

prezentačních prostředků a technik, vizuálních pomůcek a nástrojů. Úkolem vizualizace 

předávané informace je 

• učinit obsah srozumitelnějším, 

• vyzdvihnout důležitá sdělení, 

• zkrátit čas potřebný na vysvětlování, 

• ukotvit v paměti publika určitá sdělení, 

• ozřejmit souvislosti. 

Nikdy však nesmí být vizualizace využívána za každou cenu! Nesmí být prostředkem 

k prodlužování času vystoupení, k exhibici našich dovedností v ovládání prezentačního 

software. Technika prezentace je vždy jen pomůckou, prostředkem pro předávání znalostí, 

schopností a dovedností. Důležitý je vždy obsah sdělení, na to nesmí edukátor nikdy 

zapomínat! 
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7 STRATEGIE CIZOJAZYČNÉ VÝUKY 
 

Přes značnou rozmanitost forem má sektor vzdělávání dospělých obecné rysy, které je odlišují 

od ostatních sektorů a které umožňují, aby byl nahlížen a pojednáván jako celek. Dospělí lidé 

jsou samostatní v rozhodování a proto i vztah mezi edukanty a pedagogy, trenéry, instruktory 

či lektory vytváří prostor pro jiné formy vzdělávání než například na klasickém primárním, 

sekundárním či terciárním vzdělávacím stupni. Do tohoto vzdělávacího stupně se také ve 

velké míře promítá i rychlý vědecký a technický rozvoj. Základním úkolem této soustavy je 

kooperace či kolaborace vzdělávacích institucí s aplikační sférou. Vzdělávání musí proto 

rozvíjet nejen kontakty a spolupráci se zaměstnavateli, ale i obsah a uspořádání výuky, tedy 

i pedagogickou komunikaci. Všichni edukanti v tomto sektoru vzdělávání by měli mít 

možnost se aktivně účastnit tvůrčí práce, propojené s výukou, která vytváří podnětné prostředí 

a silně je motivuje k další práci. Pedagogická komunikace se odvíjí od specifik tohoto studia, 

od studia, které jako studium využívá soudobé odborné poznatky, metody, techniky 

a strategie, spolu s potřebnými teoretickými základy.  

7.1 Pedagogická komunikace 
 
Pedagogická komunikace konstituuje každý výchovně vzdělávací systém, neboť tvoří jednu 

z jeho složek, zajišťuje jeho fungování a stabilitu (Mareš, Křivohlavý, 1995). 

Zprostředkovává společnou činnost edukátora a studentů, při které dochází k jejich 

vzájemnému působení, k výměně zkušeností, postojů a emocí. Obvykle jde o přímý osobní 

styk ve stejném čase a místě, občas se ale mezi mluvčím a adresátem objeví prostředník, tzv. 

mezičlánek (učebnice, pracovní sešit, počítač, nahrávka, diapozitiv). Jejím prostřednictvím 

jsou všichni účastníci edukačního procesu formováni, dochází k uskutečňování vzdělávání. 

Na rozdíl od jiných vzdělávacích sektorů, neplní pedagogická komunikace v tomto sektoru 

výchovnou funkci. Pedagogická komunikace může mít řadu podob: od oficiální komunikace 

(cíle, obsah a rozsah jsou určeny v rámci daného programu) ke komunikaci edukátorů 

s edukanty v rozličném prostředí. 
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7.1.2 Cizojazy čná komunikace 
 
Pedagogická komunikace probíhá ve všech předmětech na daném stupni vzdělávání, má 

stránku obsahovou, procesuální a vztahovou. Hlavní cíle jazykového vzdělávání vyplývají ze 

vstupu naší republiky do Evropské unie a ze současné ekonomické, komunikační a kulturní 

globalizace, která mění rychle cíle vzdělání. 

 

Obrázek 1 Proces komunikace 

 

 Komunikace 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 Zpětná vazba 

Zdroj:  Autorka 
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kompetence, o podporu příznivého rozvoje celé edukantovy osobnosti a jeho smyslu pro 

Sdělení 
(message) 

 

Sdělení 
(message) 

Zdroj  
(source) 

Kódér 
(encoder) 

Přenosová 
cesta 

(channel) 

Dekódér 
(decoder) 

Příjemce 
(receiver) 

Šum 
(noise) 



 

 

Tandemové vzdělávání pro české vzdělávací instituce 

CZ.1.07/3.2.08/01.0004 

 

identitu prostřednictvím obohacujících zkušeností s různými jazyky a odlišnými kulturami 

a rozvoj schopnosti učit se učit“(Hrušková, 2008, s. 14). Důležitou komponentou pedagogické 

komunikace v jazykové výuce je získání cizojazyčné komunikativní kompetence, která je 

založena na pragmalingvistickém přístupu k jazyku, který je chápán jako forma lidského 

jednání (Brychová, 2009). Metoda se opírá v pedagogice o směry, které na první místo staví 

učícího se jedince. Dosažení komunikativní kompetence neznamená jen jazyk užívat, ale také 

přiměřeně komunikativní situaci, tj. zohlednit také kontext, situaci, společenské vztahy mezi 

komunikujícími partnery, dosáhnout plánovaného komunikativního záměru a zohlednit 

specifické kulturní normy.  Interkulturní prvky komunikativní metody jsou v současné době 

považovány za jeden z nástrojů motivace k učení se cizím jazykům. 

Cílem komunikativní metody již není v první řadě jazyková výuka v užším pojetí, ale spíše 

jazyková výchova, která učí edukanty pohybovat se v prostředí s odlišnou kulturou a využívat 

cizojazyčné kompetence k dorozumění se. Organizačně klade tato metoda velké nároky na 

edukátory, protože jejich role je pojímána šířeji, stávají se organizátory - tutory flexibilní 

výuky, která se přizpůsobuje skupině dospělých lidí; často je kladen důraz na zohlednění 

jednotlivých osobnostních typů subjektů učení a jejich osobních učebních cílů.  

Cílem takto pojaté výuky se stává schopnost adekvátně reagovat v různých komunikativních 

situacích a co možná nejčastější autentické užívání jazyka. Hlavním cílem je osvojení všech 

produktivních i receptivních cizojazyčných dovedností, které nejsou v žádném případě 

chápány jako pasivní. Učení cizímu jazyku není již vnímáno jako čistě imitativní proces, ale 

proces celostní. Kognitivní přístup je podpořen kreativními činnostmi, jako jsou simulační 

hry, předvádění rolí nebo také hry slovní. Do centra pozornosti se dostává, z lingvistického 

hlediska, řečový akt, který je zasazen do řečové situace v rámci tématu, které se jeví jako 

relevantní pro edukanta, aby tento mohl vyjádřit svůj řečový záměr v oblastech, které 

vycházejí ze všeobecného rozhledu a znalostí učících se jedinců. K zásadnímu posunu 

dochází v situaci výuky, tedy učení a vyučování, kdy se do centra pozornosti dostává subjekt 

na místo původního učiva. 

7.1.3 Cizojazy čná výuka - didaktický aspekt  
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Cizojazyčná komunikace založená na komunikativním přístupu je charakterizována celou 

řadou prvků. Výsledkem kombinace těchto elementů by mělo být autonomní 

a autoregulované cizojazyčné učení směřující k získávání cizojazyčné kompetence. 

Autonomie, která respektuje aspekty interkulturality, hybridity, kdy vzájemné poznání 

odlišnosti kultur se stává základním předpokladem pro dobrou kooperaci v mezinárodních 

týmech, kdy koncept interkulturality hledá způsob koexistence těchto odlišných kultur 

a způsob komunikace mezi nimi, je vrcholem při učení se cizímu jazyku. Ovládání užívání 

jazyka předpokládá osvojení si všech prostředků daného jazyka a také pravidel pro jejich užití 

při formulování myšlenek, přenosu zamýšleného obsahu a pochopení myšlenek, které jsou 

vyjádřeny pomocí užití jazyka (Hrušková, 2010).  

Komunikativní výuku cizích jazyků dospělých edukantů v současné době můžeme 

charakterizovat pomocí následujících prvků: 

• Kognitivně konstruktivistické učení, pod jehož pojmem rozumíme aktivní konstrukci 

vědění jako autonomního a experimentálního procesu, který je významně ovlivňován 

učebním prostředím (například zapojením rodilých mluvčích do výukového procesu). 

Důraz je kladen na osobu a aktivní přístup edukanta do výukového procesu a nenutí je 

přebírat „hotové učební obsahy“ 

• Sociálně integrativní učební procesy, které podporují sociální učení; při této výuce se 

hojně u dospělých studentů využívá práce v malých skupinách a všech výhod, které 

s sebou tato výuka přináší 

• Učení v multimediálním prostředí především díky využívání nových technologií (jako 

zdrojů) tvoří společně s cíleným rozvíjením organizačních schopností synergii 

s aplikační sférou. Edukantovy funkce ve výuce se změnily ve směru větší otevřenosti 

k technickým inovacím, které subjekt výuky přijímá se samozřejmostí a vstřícností. 

Moderní didaktická technika a zvláště počítače vytváří pro studenty bohatší 

senzorický prostor pro přijímání a zpracování informací. V procesu pedagogické 

interakce a komunikace se technika stává stále více prostředníkem mezi edukátorem a 

edukantem, ale neměla by nikdy nahradit mezilidské kontakty, oslabovat a ochuzovat 

sociální vazby. 
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• Samostatná práce, která předpokládá spoluzodpovědnost učícího se dospělého 

subjektu za její výsledek. Samostatné a autodidaktické učení je tendence, která 

směřuje do budoucna a v cizojazyčném učení může být podpořena zprostředkováním 

znalostí o reflektivních technikách a strategiích, které vedou k získávání cizojazyčné 

kompetence. 

 

7.2 Strategie cizojazy čné výuky 
 
Obecně strategie (jakékoliv) výuky, jindy též výukové strategie jsou chápány široce. Může se 

jednat o konkrétní aktivity, jako jsou zápisky studentů do sešitu, domácí úkoly nebo obecnější 

přístupy jako kooperativní výuka, zjišťování podobností a rozdílů v učivu apod. Výukové 

strategie jsou sice formulovány na obecné úrovni, ale jejich realizace je determinována 

učivem (cizojazyčným) a liší se podle vyučovacího předmětu, ve kterém je použita 

(Hrušková, 2010). Následující schéma vyjadřuje vztah základních didaktických pojmů, jak 

jsou nejčastěji používány: 

 

Obrázek 2 Hierarchie strategií 
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V anglicky psané odborné literatuře je rozšířené spojení educational strategy – v překladu: 

pedagogická strategie, výchovná strategie, vzdělávací strategie (Mareš a Gavora 1999, s. 57).  

Obecně znamená strategie určitou linii postupu, způsob rozhodování a řešení problémů 

vedoucí k danému cíli. Původ tohoto termínu můžeme hledat již ve starořečtině, ve vojenské 

terminologii, kde se strategie používala pro optimální vedení vojenských jednotek, lodí i 

letectva ve vojenském tažení. V pedagogické terminologii chápeme strategie jako 

hierarchicky vyšší procesy, jako sekvence jednání, pomocí kterých má být dosaženo určitého 

cíle. Strategie v sobě zahrnují metody a techniky (taktiky). Metoda je chápána jako nástroj pro 

dosažení cílů ve výuce, je to způsob práce edukátora, jímž on organizuje učební činnost 

edukantů. 

7.2.1 Vyučovací strategie 
 
Vyučovací strategie zdůrazňují roli učitele, lektora, tutora, facilitátora, zkrátka edukátora 

v jazykové výuce. Z hlediska evaluace, osobního cíle a typu interakce můžeme vyučovací 

strategie rozdělit na kompetitivní, kooperativní a individualizované. 

Pomocí kompetitivních strategií hodnotí vyučující edukanty od nejlepších až po nejhorší. 

Jednotlivé subjekty výuky chtějí být lepší než druzí, chtějí soutěžit a vyhrávat. Při používání 

těchto strategií se vítězi radují, upevňují si svoji sebedůvěru, svoji pozici mezi ostatními; na 

druhém konci však stojí poražení. Čistě kompetitivní strategie, která se postupně může 

transformovat do postojů, staví na selhání protivníka, ne na výkonu kolegy. Osobní cíle 

jednotlivců jsou v konfliktu (Kasíková, 1997). 

Když chce edukant sám dosáhnout stanoveného kritéria, bude vzájemné propojení nulové, 

protože daný úkol splní nezávisle na komkoli. V tomto případě hovoříme o strategii 

individualistické. Vyučující hodnotí splnění daného cíle; jednotlivci nepřispívají ke splnění 

společného cíle.  Typem individualizované vyučovací strategie je směřování edukanta k 

samostatné práci a autodidaktickému učení. Jedná se o tendenci, která směřuje do budoucna a 

v cizojazyčném učení může být podpořena zprostředkováním znalostí o reflektivních 

technikách a strategiích, které vedou k získávání cizojazyčné kompetence. Důležitou úlohu ve 

výuce dospělých sehrává i počítačová technika, která umožňuje edukátorovi využívat stále 
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častěji individualizované (či individuální) strategie. Aplikaci nových vyučovacích koncepcí 

umožnil nejen technický vývoj počítačů, ale i rozvoj psychologického poznání základů učení. 

V učebních procesech tak dochází k respektování osobnosti člověka, jeho sebepojetí. 

Vyučovací strategie, která využívá myšlenky, že jednotlivci přispívají ke splnění společného 

cíle, že týmová, kolektivní práce vyžaduje ke své úspěšnosti diverzitu nápadů, přístupů se 

nazývá kooperativní strategie. Má přímý vztah k principu uznávání osobní hodnoty každého a 

respektu ke každému. Tato strategie těží z různosti silných stránek všech členů týmu. 

Při výuce klade organizace značné nároky na pedagogické dovednosti vyučujícího. Vhodnou 

kooperativní formou je například projektově orientovaná výuka, která dává možnost v rámci 

otevřené formy výuky pro propojení školního prostředí s realitou, s aplikační sférou a tím 

umožňuje aktivizaci edukantů opírající se o jejich samostatnou činnost ve smyslu řešení 

otázek a problému.  

Obrázek 3 Vyučovací strategie 
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7.2.2 Učební strategie 
V oblasti didaktiky cizích jazyků (lingvodidaktiky) došlo po roce 1989 v Evropě, potažmo i 

v našem školství k posunu ve smyslu kladení důrazu primárně na edukanta a jeho učební 
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proces. Tím se do centra pedagogického zájmu se dostala obecná problematika učení, 

učebních stylů, učebních technik a strategií. Všechny učební strategie vycházejí z konkrétního 

typu stylu učení daného edukanta. Učební styly vznikají na vrozeném základě (kognitivní 

styl) a rozvíjejí se spolupůsobením vnitřních a vnějších vlivů. Jedná se o svébytné postupy při 

učení, které jedinec používá v určitém období života ve většině pedagogických situací. Na 

základě dimenze kognitivních stylů rozlišujeme: 

 

a) reflektivní jedince – pracují relativně bezchybně za cenu prodlouženého času na řešení 

b) impulzivní jedince – mají rychlé reakce až zbrklé, dělají chyby z nepozornosti, mají 

chaotický písemný projev; 

 

Podle typu zpracování informací rozlišujeme: 

a) edukanty s analytickým stylem, kteří jsou přesnější v práci s detailem, naopak však často 

opomíjejí některé podstatné vztahy 

b) edukanty s globálním stylem, kteří naopak preferují vztahy před detailem a extrémně až 

přehnaně podceňují podrobností a často předčasně generalizují. 

 

Většina odborníků se přibližně shoduje na rozdělení učebních stylů: 

 

Z hlediska přístupu k učení podle Martona rozlišujeme individuální učební styly: 

 

1. Hloubkové – je zde zřetelná snaha učícího se porozumět smyslu učiva. Tento styl se 

vnitřně ještě dále diferencuje na aktivní – ve smyslu porozumění a pochopení argumentů; a 

pasivní, ve kterém jde o pochopení myšlenek a závěrů 

2. Povrchní – jedná se o pamětní učení, o memorování. I ono může být aktivní (jedná se 

o osvojení si stěžejních bodů) a pasivní (zapamatování izolovaných bodů). 

 

 

Typy učebních stylů podle Entwistla: 
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1. Povrchní, který vychází ze snahy „absolvovat“ předmět, vyhnout se neúspěchu tím, že 

se jedinec učí jen minimum, učí se memorovat. Může být: a)pasivní – vyznačuje se velmi 

malým úsilím žáka, nedostatkem zájmu o studium, učení není propojeno a b)aktivní – velká 

píle a snaha žáka, porozumění učivu je částečné (chybí spojitosti). 

 

2. Utilitaristický (vypočítavý, strategický), u kterého je subjekt výuky motivován snahou 

o nejlepší známku (soutěží s ostatními edukanty), jeho chování nebývá korektní vůči 

ostatním, užívá všechny prostředky, které vedou k nejlepším známkám. 

 

3.  Hloubkový, jehož základem je skutečný, hluboký zájem o učivo; jedinec motivovaný 

svojí profesí, popřípadě i dalším studiem. Jeho záměrem je porozumět, čemu se učí. Autor 

vyděluje tři způsoby hloubkového učení: 

a) operační, postupné učení, kdy se postupuje krok za krokem (částečné porozumění) 

b) souhrnné, globální, inkluzivní učení, kdy se jedinec soustředění na obecné principy 

(výsledkem je částečné porozumění) 

c) pružné, optimální učení, které se vyznačuje cestou od vytvoření a pochopení obecných 

principů k osvojení si detailů za účelem ilustrace (výsledkem je hluboké zapamatování, 

pohotové vybavování informací) 

Učební styly souvisejí s osobností žáka, s jeho individualitou, na druhé straně ale působí při 

samotném procesu učení i vnější determinanty, které může ovlivnit i edukátor. Patří sem:  

• osobnost edukátora a jeho pojetí učiva 

• časové organizační a materiální podmínky pro učení 

• sociální situace 

• vyučovaný předmět a učivo 

• způsob zkoušení, evaluace 

 

Styly učení si zpravidla edukanti neuvědomují a považují své učební postupy 

za samozřejmost.  Subjekt uplatňuje při učení učební dovednosti, které jsou považovány za 

základ strategií učení, chceme-li, za základ učebních strategií. Někteří autoři používají oba 
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výrazy souběžně ve smyslu postupů, které edukant používá při učení (Čáp, Mareš 2001; 

Mareš 1998; Švec 1998). Základní dělení učebních strategií (dle Brunera): 

 

1. celostní učební strategie – pochopení podstatných myšlenek (generalizace) 

2. skladebná učební strateie – žák „skládá“ mapu učebního materiálu 

 

V současné době u nás se nejvíce problematice učebních strategií věnuje docentka Vlčková 

z Masarykovy univerzity v Brně, která při svých výzkumech vychází z definic Wendenové a 

Rubinové (1987, s. 19), které definují učební strategie jako „soubory činností, kroku, plánu, 

rutinních postupů užívaných žáky k usnadnění získávání, zapamatování, znovu vybavení 

a užití informací.“  Vlčková vychází ve svých výzkumech z klasifikace R. L. Oxfordové 

(1990) a klasifikuje strategie učení cizímu jazyku takto: 

1. přímé strategie: paměťové, kognitivní a kompenzační 

2.  nepřímé strategie: metakognitivní, afektivní a sociální 

Všechny učební strategie se navzájem (z obou skupin) podporují ve svém působení na 

osvojování cizích jazyků; nejtěsnější vztah se ukazuje mezi kognitivními a metakognitivními 

strategiemi. 

Při cizojazyčné výuce je nutno podporu učebních strategií přizpůsobit dílčím cílům, cílovým 

skupinám a kontextuálním podmínkám. Edukátor respektuje individuální rozdíly a učební 

předpoklady. Existuje mnoho proměnných, které ovlivňují používání učebních strategií: 

• pohlaví 

• věkové zvláštnosti 

• výukové prostředí 

• sociokulturní příslušnost 

• doba učení cizímu jazyku 

• deskriptor ovládání cizího jazyka (čtyři jazykové dovednosti: produktivní, receptivní) 

• výše zmínění učební styl 

• osobnostní rozdíly edukantů 

• motivace (na jaké úrovni dochází ke zvnitřnění vnější motivace) 
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• účel učení a použití cizího jazyka 

• typ úlohy 

• očekávání edukátora 

• vyučovací strategie edukátora 

• celková efektivita jazykové výuky 

 

Součástí učebních strategií edukanta jsou techniky a metody. Taktiky neboli techniky, také 

procedury, operace bývají nepřesně v běžné laické řeči používány jako synonyma. Podle J. 

Mareše (1998) jsou taktiky - techniky dílčí postupy, které jsou promyšleně uspořádány a 

vytvářejí vyšší celek, kterým jsou strategie. Taktiky, nebo také taktické kroky, jsou dílčí 

postupy při učení, jež si žák uvědomuje; jsou to postupy záměrně vybírané a používané 

(Schmeck 1988). Taktické kroky jsou pozorovatelné, registrovatelné, měřitelné akty činnosti 

studenta nebo učícího se systému, např. počítače apod. (Hrušková, 2010). 

Ne všichni odborníci však rozlišují mezi strategiemi a technikami, ne všichni rozlišují 

strategie a komplexní výukové metody (Maňák, Švec, 2003). Ti, kteří tato rozlišení však 

používají, poukazují na různou hierarchickou úroveň daných procesů a subprocesů. 
 

 

7.3. Metody cizojazy čné výuky 
 

 

 

Jak již bylo zmíněno, skládají se strategie z technik a metod. I cizojazyčná výuka se opírá o 

některé metody – tradiční a moderní. K tradičním lingvistickým metodám řadíme 

jednoznačně gramaticko-překladovou metodu, která klade důraz na psaný jazyk (není 

autentický), na gramatiku a časté používání mateřského jazyka při výuce. Jako kritická reakce 

na tuto metodu je přímá metoda (Berlitzova metoda), kde jde primárně o prezentaci 

mluveného jazyka v jeho každodenní podobě. Audiolingvální či audiorální metoda klade též 

důraz na mluvený projev, naprosto vylučuje z výuky mateřský jazyk, ale základním principem 

jsou drilová cvičení. Využívá se neautentický jazyk. 

V současné době se v jazykové výuce stává cílem získání cizojazyčné komunikativní 

kompetence. Je to vlastně metoda, která se opírá o pragmalingvistický přístup a v pedagogice 
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o směry, které zohledňují a aktivizují učícího se, tedy edukanta. Cílem takto pojaté jazykové 

výuky se stává schopnost edukanta reagovat adekvátně v různých komunikativních situacích, 

používat jazyk v co možná nejautentičtějších situacích. Důraz je kladen na receptivní i 

produktivní jazykové dovednosti současně (čtení, psaní, poslech, mluvený projev). 

Komunikativní kompetence je definována v Pedagogickém slovníku (Průcha a kol., 2001, s. 

105) jako ,, soubor jazykových znalostí a dovedností umožňujících mluvčímu realizovat různé 

komunikační potřeby, a to přiměřeně k situaci, charakteristikám posluchačů aj. Zahrnuje též 

uplatňování sociokulturních pravidel komunikace“. Podle některých lingvistů (Zelinková) se 

komunikativní kompetence ještě vnitřně štěpí na jazykovou a pragmatickou složku. Pod 

vlivem tohoto pojetí lze odůvodnit také příklon teorie výuky cizích jazyků k sociolingvistice a 

pragmalingvistice (Brychová, 2009). 

Na závěr je třeba zdůraznit, že jediná optimální lingvistická metoda neexistuje; že existuje 

řada metod, které je možno kombinovat jako metody komplementární v závislosti na mnoha 

proměnných, které jazykovou výuku ovlivňují. Velice významnou proměnnou jsou i věkové 

zvláštnosti edukatů. 
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