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ETICKÝ KODEX PRO ČESKÝ PEDAGOGICKÝ VÝZKUM: ZDŮVODNĚNÍ A NÁVRH 

ETHICAL CODEX FOR THE CZECH EDUCATIONAL RESEARCH: PROPOSAL AND ITS JUSTIFICATION 

Jan Průcha, Roman Švaříček 

 

Abstrakt: V českém pedagogickém výzkumu dosud chybí vymezení etických principů, jimiž by se 

měli řídit ti, kdo tento výzkum provádějí. V referátu je objasněno, že etické principy v podobě 

kodexu mají vypracovány zahraniční asociace pedagogického výzkumu, zejména AERA a BERA.        

S přihlédnutím k těmto kodexům byl vypracován návrh českého etického kodexu, který autoři 

předkládají účastníkům konference ČAPV i ostatním pracovníkům české pedagogické vědy k diskusi. 

Předpokládá se, že tento návrh bude na základě diskuse zpřesněn a obohacen a pak předložen 

členům ČAPV, pracovníkům pedagogické vědy a výzkumu a také doktorandům a studentům jako 

návodný, byť dobrovolně přijímaný soubor doporučení pro respektování morálních dimenzí příslušné 

profese. 

Klíčová slova: pedagogický výzkum, etický kodex, etické standardy výzkumu, kodex BERA, kodex 

AERA, Česká asociace pedagogického výzkumu (ČAPV)  

Abstract: Till now there exist no ethical guidelines in the Czech educational research that could 

serve to those who conduct the research. The paper presents a brief information about ethical 

standards that have been elaborated and accepted by American Educational Research Association 

(Ethical Standards of the American Educational Research Association, 1992) and by British 

Educational Research Association (Revised Ethical Guidelines for Educational Research, 2004). Being 

inspired with these standards we have developed the proposal for ethical guidelines which we 

present to participants of the conference and, at the same time, to all members of the Czech 

Educational Research Association (CERA). We hope that a discussion about this proposal can lead to 

creating of an Ethical Codex which could be used as a steering instrument by research workers, 

doctoral students and other professionals in the Czech educational science.  

Key words: educational research, ethical codex, ethical standards of the research, codex of AERA, 

codex of BERA, Czech Educational Research Association (CERA)  

 

1 Úvod 

Český pedagogický výzkum prochází v současné době pozitivním rozvojem. Vzrůstá počet kvalitních 

výzkumných projektů a publikací, obohacuje se a zdokonaluje se metodologický aparát a postupně 

přibývá také počet těch, kdo se výzkumem zabývají. Za této situace se jeví jako užitečné uvažovat     

o jedné stránce pedagogického výzkumu, která v něm byla dosud přehlížena. Jde o etické principy, 

které musí každý výzkum respektovat, aby mohl nést atribut „vědecký“. V tomto příspěvku stručně 

objasňujeme základní principy etického kodexu, jimiž by se měl řídit český pedagogický výzkum. 

Širší výklad k této problematice jsme prezentovali v časopise Pedagogická orientace (Průcha, 

Švaříček, 2009).  
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Etický kodex v profesním prostředí je soubor mravních zásad a konvencí, kterým se dobrovolně nebo 

s právní závazností podřizují jedinci ve své pracovní činnosti. V mnoha současných profesích (např. 

advokacie, lékařství, tlumočnictví) mají etické kodexy charakter norem, které musí být příslušnými 

pracovníky nezbytně splňovány. V případě vědy a výzkumu nemají etické kodexy právní důsledky, 

nýbrž jsou jakýmisi „strážci dobrých mravů“, které přispívají k hodnověrnosti a veřejné prestiži 

daných oborů. Takový charakter má např. Etický kodex výzkumných pracovníků v Akademii věd ČR 

schválený v roce 2006. 

Česká pedagogická věda a výzkum dosud žádný etický kodex nevypracovala, i když etickými 

principy výzkumu se někteří pedagogové zabývali (Pelikán, 1998; Švaříček, 2007, aj.). Na rozdíl od 

toho v některých zemích s vyspělým pedagogickým výzkumem etické kodexy jsou vypracovány          

a přijaty příslušnými asociacemi. Zde si stručně všimneme dvou kodexů, a to v USA a Británii. 

 

2 Etický kodex AERA 

Etický kodex AERA (American Educational Research Association) byl publikován již v roce 1992 

s názvem Ethical Standards (AERA, 1992). Zdůrazňuje se v něm, že pedagogičtí výzkumníci mají 

odpovědnost provádět výzkum nejen s aplikací vědeckých přístupů a metod, ale také 

s respektováním morálních principů, zejména ve vztahu k zkoumaným subjektům. Kodex je 

strukturován do šesti oddílů, v nichž jsou podrobně formulovány jednotlivé standardy (celkem 44 

standardů). Oddíly pokrývají tyto oblasti: 

I. Odpovědnost k oboru 

II. Chování k výzkumným populacím, k pedagogickým institucím, k veřejnosti 

III. Intelektuální vlastnictví 

IV. Editování, recenzování a hodnocení výzkumu 

V. Sponzoři, politici a jiní uživatelé výzkumu 

VI. Studenti a mladí výzkumní pracovníci 

Standardy formulované v jednotlivých oddílech vyjadřují principy, které se rozhodně netýkají jen 

amerických výzkumníků. Kvůli omezenému prostoru zde uvádíme zkráceně jen standardy I. oddílu:  

Pedagogičtí výzkumníci 

1. musí svůj profesní život realizovat tak, aby v očích veřejnosti neohrožovali postavení oboru, 

2. nesmí zkreslovat či falšovat autorství, důkazy, data, nálezy či závěry výzkumu, 

3. nesmí ať vědomě či z nedbalosti zneužívat svou profesi pro podvodné účely, 

4. musí čestně a úplně zveřejňovat svou kvalifikaci jakož i své odborné limity při poskytování odborných 

stanovisek veřejnosti a státním orgánům, 
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5. mají se snažit sdělovat své výsledky všem relevantním uživatelům a mají se vyvarovat zatajování 

nebo účelové selekce při zveřejňování výsledků, 

6. musí informovat o koncepcích, postupech, analýzách a výsledcích výzkumu přesně a s dostatečnou 

podrobností umožňující jiným výzkumníkům jim porozumět, 

7. musí psát zprávy o výzkumu tak, aby byla zřejmá praktická významnost výsledků pro politiky, byť 

s uvedením limitů pro zobecnění výsledků,  

8. nesmí diskriminovat na základě pohlaví, sexuální orientace, fyzických handicapů, barvy pleti, sociální 

třídy, náboženství, etnické příslušnosti, národnosti a jiných atributů, 

9. mají odmítat žádosti o posuzování práce jiných výzkumníků, jde-li o osobní konflikt nebo nemohou-li 

posuzování provést včas, 

10. musí se vyhnout jakýmkoli formám zastrašování jiných kolegů a svou profesní pozici nesmí 

zneužívat k získávání ekonomických či jiných výhod od studentů, kolegů či jiných subjektů. 

 

3 Etický kodex BERA 

Etický kodex Britské asociace pedagogického výzkumu byl publikován také v roce 1992 a                        

v přepracované druhé verzi byl vydán roku 2004 (BERA 2004). Etický kodex je sestaven ze čtyřiceti 

principů. Povinnosti výzkumníka jsou rozčleněny do skupin, které se týkají: povinností vůči 

účastníkům výzkumu; povinností vůči sponzorům výzkumu; povinností vůči společenství 

výzkumníků ve výchově a vzdělávání. 

Zde uvádíme pouze výběr několika principů, z nichž je zřejmé vnímání morálního závazku. 

Principy 

10. Asociace chápe dobrovolný poučený souhlas účastníků jako podmínku započetí výzkumu. 

11. Výzkumníci musí podniknout všechny kroky nutné k tomu, aby účastníci výzkumu pochopili proces, 

do něhož budou zapojeni, včetně toho, proč je jejich účast nutná, jak bude výzkum použit a komu bude 

podána zpráva. Výzkumníci zapojení do akčního výzkumu musí zvážit do jaké míry se jejich vlastní 

reflektivní výzkum dotýká ostatních.  

16. V případě účastníků, jejichž věk, intelektuální schopnosti nebo jiné citlivé okolnosti mohou omezit 

míru jejich porozumění či schopnost udělit dobrovolný souhlas se svou rolí, musí výzkumníci plně 

prozkoumat alternativní způsoby, jak jim může být umožněno platně reagovat. 

22. Výzkumníci musí podniknout všechny kroky, aby minimalizovali následky projektů, které zvýhodňují 

nebo jsou vnímány jako zvýhodňující pro jednu skupinu účastníků vůči druhé např. u experimentu nebo 

kvazi-experimentu, kdy je dané jednání vnímáno jako žádoucí intervence, a který není z definice 

dostupný pro kontrolní nebo srovnávací skupinu v daném pořadí. 

23. Důvěrné a anonymní nakládání s daty účastníků je považováno za normu pro provádění výzkumu. 

Výzkumníci musí uznat právo účastníků na soukromí a musí jim přiznat právo na důvěrnost a 



 - 13 - 

anonymitu, pokud se jej sami účastníci nebo jejich zástupci nebo odpovědné osoby výslovně a 

dobrovolně nevzdají. V takovém případě je v zájmu výzkumníků mít toto zřeknutí se práva doloženo 

písemně. 

38. Asociace doporučuje, aby se všichni členové seznámili se směrnicemi BERA pro publikování 

výzkumných závěrů: Good Practice on Educational Research Writing (Správný postup při psaní a 

publikování výzkumných závěrů). 

48. Akademický status či jiné ukazatele služebního pořadí nesmí rozhodovat o prvním místě autorství; 

pořadí autorství by mělo spíše odrážet relativní vedení týmu a míru přispění jednotlivých zúčastněných 

výzkumníků. 

Kodex BERA je vnímán jako morálně závazný, neboť získal podporu široké akademické veřejnosti.    

V nedávné době například Universities Scotland (reprezentuje skotské vysoké školství) přijala etický 

kodex BERA za svůj vlastní. 

 

4 Návrh etického kodexu pro český pedagogický výzkum 

Ze zkušenosti lze odvodit, že etické principy by se měly týkat hlavně dvou oblastí chování pedagogů: 

přípravy a realizace výzkumu a publikační činnosti. 

Problematické je, kdy by si měl výzkumník klást otázky týkající se etických dimenzí svého bádání. 

Doporučujeme tyto otázky zahrnout do kritérií kvality výzkumu, kde by se měl badatel zabývat 

nejen validitou, reliabilitou a zobecnitelností, ale také etickými dimenzemi výzkumu. Zabývat se 

kontrolou kvality svého výzkumu by se tak výzkumník měl spolu se stanovením cílů výzkumu, 

definováním výzkumného problému a rozhodováním o metodách a průběhu výzkumu, tedy před 

samotným sběrem dat. Někteří badatelé (Rubin, Rubin, 2005) hovoří o nutnosti vytvořit si a 

dodržovat etické zvyklosti či rutiny během výzkumného procesu. Výzkumník by měl v průběhu 

výzkumu promýšlet, jaké jsou a mohou být etické dimenze jeho jednání, interpretace dat a 

zveřejnění závěrů výzkumu. 

Etické principy pedagogického výzkumu se týkají následujících základních témat: 

Důvěrnost a anonymita 

Důvěrnost a anonymita by měly být dodrženy z důvodu ochrany osobnosti účastníků výzkumu, a to 

jak zkoumaných jedinců, tak výzkumníka. Základním imperativem je, aby nedošlo k sebemenší újmě 

účastníků výzkumu. 

Získání poučeného souhlasu s výzkumem 

Výzkumník by měl získat svobodný a poučený souhlas účastníků bádání a měl by to také 

zdokumentovat (nahrát na diktafon, vyplnit formulář). Poučený souhlas vyžaduje, aby účastníci 

výzkumu byli pravdivě seznámeni s povahou a veškerými možnými důsledky své účasti na výzkumu 

a na základě toho se svobodně rozhodli pro účast ve výzkumu. Účastníkům musí být dále sděleno 

právo odstoupit od účasti na výzkumu bez udání důvodu. 

Zpřístupnění závěrečné zprávy účastníkům výzkumu 
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V kvantitativním výzkumu panuje obecná shoda, že by měl výzkumník nabídnout respondentům 

výsledky provedeného šetření. Zejména v kvalitativním výzkumu se dlouhodobě diskutuje o tom, jak 

by závěrečná zpráva měla být zpřístupněna. Domníváme se, že by autoři měli zprostředkovat závěry 

svého šetření účastníkům výzkumu, a to v takové podobě, aby mohli nálezy a výsledky plně 

pochopit. 

Navrhujeme tyto etické principy pedagogického výzkumu:  

Pracovník pedagogického výzkumu 

1. provádí výzkum s respektem vůči všem jedincům, kteří jsou přímo či nepřímo cílem zkoumání, a dbá, 

aby nezpůsobil újmu a nepoškodil jejich práva 

2. informuje účastníky výzkumu pravdivě o povaze, cíli a průběhu výzkumu, stejně jako o možných 

důsledcích výzkumu 

3. získává pro výzkum dobrovolný poučený souhlas od zkoumaných účastníků a poučí je o jejich 

možnosti z výzkumu kdykoliv odstoupit 

4. zachovává důvěrnost anebo anonymitu informací získaných během výzkumu od zkoumaných jedinců 

5. při výzkumu používá metody sběru dat s ohledem na zachování autorských práv  

6. během výzkumu i po jeho zveřejnění uchovává data a plány výzkumu takovým způsobem, aby 

nemohlo dojít k jejich zneužití (viz Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) 

7. zprostředkuje odpovídajícím způsobem výsledky svého výzkumu zkoumaným účastníkům 

8. nezveřejňuje výsledky svého výzkumu, pokud by mohlo dojít k poškození práv účastníků zkoumání 

9. odpovídá za přesnost a správnost výzkumu 

10. respektuje pravidla vědecké práce, stejně jako svobodné, nezávislé a kritické myšlení 

Etické principy publikační činnosti 

Prohřešky proti etice publikační činnosti v pedagogickém výzkumu se týkají především citování 

pramenů. Přijatelné tak mohou být pouze ty práce, které jasně a zřetelně dodržují autorská práva a 

nezkreslují vlastní data. Nepřipouští se ani zjevné, ani skryté plagiátorství. 

 

Pracovník pedagogického výzkumu 

1. v rámci své profese je povinen zveřejňovat výsledky své badatelské práce, a to v psaných i mluvených 

prezentacích (monografie, články v časopisech, přednášky aj.) 

2. obsah svých publikací prezentuje pravdivě a nezkresleně na základě dosažených vlastních i jiných 

výzkumů 

3. nezamlčuje záměrně názory jiných autorů, které by byly protichůdné k jeho vlastním stanoviskům 
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4. své výsledky prezentuje v závislosti na typu obsahu tak, aby byly k dispozici různým skupinám 

potenciálních uživatelů (tj. jiným badatelům, vzdělávacím politikům, učitelům a ředitelům škol, 

pracovníkům školské administrativy, rodičům, dětem a mládeži aj.) 

5. publikace ztvárňuje tak, aby svými komunikačními parametry byly přizpůsobeny očekávaným 

potřebám jednotlivých skupin uživatelů 

6. důsledně respektuje zásady a předpisy k publikování zadané jednotlivými médii 

7. uvádí pouze ty prameny, s nimiž se skutečně a přímo seznámil 

8. ctí autorská práva jiných badatelů a zdrojů informací, takže v žádném případě - neuplatňuje 

zkomolení citací, jejich účelového vytrhávání z původního kontextu apod. 

9. jako vysokoškolský učitel důsledně cituje i autory diplomových či jiných prací (pokud z nich čerpá) 

svých studentů, které považuje za plnoprávné autory 

10. soustavně a přesně dodržuje pravidla citace myšlenek či částí textů z jiných publikací, zejména 

důslednými odkazy na zdroje, (autory), z nichž je citováno; přitom se řídí zásadami české státní normy 

Bibliografické citace (ČSN ISO 690 z roku 1996), resp. jejími modifikacemi v jednotlivých 

nakladatelstvích, redakcích časopisů aj. 

11. ve sporných případech se opírá o ustanovení autorského zákona č. 121/2000 Sb., zejména o § 31 

upravující citace v odborných a vědeckých dílech 

 

5 Závěr 

Cílem našeho textu je v prvé řadě začít odbornou debatu o etické dimenzi pedagogické vědy a 

výzkumu. Podrobnější výklad k návrhu etického kodexu pro pedagogický výzkum publikujeme          

na jiném místě (Průcha, Švaříček, 2009). Navržené principy etického kodexu budou jistě předmětem 

neustálého přepracování a doplňování s ohledem na vývoj pedagogické teorie a výzkumu.  
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STAV A VÝHLEDY ČESKÉHO PEDAGOGICKÉHO VÝZKUMU 

STATE OF THE ART AND FUTURE PROSPECTS OF EDUCATIONAL RESEARCH IN THE CZECH REPUBLIC 

Tomáš Janík 

 

Abstrakt: Cílem přehledové studie je hodnotit stav českého pedagogického výzkumu a naznačit 

možné perspektivy jeho vývoje. Studie je rozvržena do tří částí.  

V první části je čtenář uveden do širšího kontextu problému, jímž je reforma (financování) vědy a 

výzkumu v České republice. Poukazuje se na upozaďování pojmu „věda“ v současné diskusi,                  

o sporech kolem základního a aplikovaného výzkumu, o marném (zdá se) úsilí obhájit institucionální 

financování výzkumu a o různých dočasně aktuálních metodikách hodnocení výzkumu a vývoje 

apod.  

V druhé části studie je rozbírán současný stav českého pedagogického výzkumu - ve zkratce jsou 

shrnuty závěry dřívějších analýz J. Průchy, J. Mareše, E. Walterové a analýz vypracovaných Centrem 

pedagogického výzkumu PdF MU.  

Ve třetí části studie jsou rozbírány výhledy českého pedagogického výzkumu. Přednostní pozornost 

je věnována jedné za všechny, a to tvorbě poznatkové základny věd o edukaci. Po rozboru povahy a 

předmětu vědění, které má výzkum produkovat, je prezentována diferenciace pojmů pedagogický 

výzkum a výzkum vzdělávání. V návaznosti na to jsou rozebírány relevantní disciplinární přístupy, 

předmětné oblasti a druhy výzkumných poznatků. 

 

Plný text příspěvku je k dispozici v časopise Pedagodická orientace 2/2010. 
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SÚČASNÝ PEDAGOGICKÝ VÝSKUM NA SLOVENSKU 

CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH IN THE SLOVAK REPUBLIC 

Štefan Švec 

 

Vážený pán predseda ČAPV, vážený organizačný výbor konferencie, vážené kolegynky, vážení 

kolegovia, je mi milou povinnosťou sa úvodom srdečne poďakovať vedeniu Českej asociácie 

pedagogického výskumu za pozvanie na toto vzácne podujatie. Dúfam, že tú poctu nesklamem           

vo veľkej miere. 

V referáte sa najprv zmienim o sekciách Slovenskej pedagogickej spoločnosti, vyjadrím stanovisko 

k vymedzeniu pojmu výskumu a vedy, podám stručnú informáciu o inštitucionálnej základni 

pedagogického výskumu a vývoji v SR, oboznámim podrobne s rozborom rozmanitého zastúpenia 

špecializácií pedagogiky a jej podporných vied v Pedagogickej revue, potom venujem pozornosť 

výchove doktorantov a ich dizertáciám, vymenujem grantové agentúry podporujúce výskumno-

vývojové projekty v SR a napokon upozorním na isté ohrozenia v pedagogickej vede a na prioritné 

potreby jej výskumu a vývoja, ako aj jej evalvácie. 

 

1. Stručná informácia o Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied.  

Na základe jej Stanov a iniciatív členov vznikli na jej pôde tieto sekcie:  

1. sekcia metodológie vied o výchove, 

2. s. histórie školstva a pedagogiky, 

3. s. porovnávacej pedagogiky, 

4. s. didaktiky, 

5. s. pedagogickej psychológie, 

6. s. pedagogickej sociológie a ekonómie, 

7. s. predškolskej a elementárnoškolskej pedagogiky, 

8. s. vysokoškolskej pedagogiky a inžinierskej pedagogiky, 

9. s. špeciálnej pedagogiky, 

10. s. sociálnej pedagogiky a voľnočasovej pedagogiky, 

11. s. školského manažérstva, 

12. s. pedeutológie (ako vynárajúcej sa náuky o učiteľskom vzdelávaní a povolaní), 

13. s. sekcia pregraduálnych študentov a doktorantov. 
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Podľa posledného sčítania k januáru 2009 mala Spoločnosť 90 členov, z toho je 20 takých, ktorí 

nezaplatili členské k tomuto dátumu. Ak daktorý člen viac ako tri roky neplatí a neozýva sa na 

urgencie, stráca členstvo. Teraz sa platí členské na jeden rok 5 €. Členom SPaS sa, samozrejme, môže 

stať aj zahraničný účastník. Kontaktná adresa je k dispozícii. 

 

2. K pojmu výskumu a vedy 

Dva bratské národy majú rovnakú stavovskú záujmovú organizáciu s inakým názvom: Česká asociácia 

pedagogického výskumu – ČAPV a Slovenská pedagogická spoločnosť (?SPaS). Jedna v názve nesie 

pojem výskumu, druhá pojem vedy alebo náuky. Podobne je to v prípade anglického názvu Svetová 

asociácia edukačného výskumu (WAER – World Association of Educational Research), na jednej 

strane, a v prípade francúzskeho a španielskeho názvu – Svetová asociácia edukačných vied. 

Rozdielnosť v inojazyčných označeniach týchto profesionálnych zoskupení je nielen otázkou obsahu a 

rozsahu ich záujmov. Je aj záležitosťou metotologického prístupu a kritériálneho výberu a postoja. Je 

aj vecou logickej pravdivosti. Domnievam sa, že výchovoveda zahŕňa: výskum, pokusný vývoj a 

vyhodnocovanie (evalváciu). Má teda dimenziu profesií, výkonových štandardov, organizačných 

foriem a metodologických paradigiem. Druhý jej rozmer sa viaže na predmet výchovovedy a jej 

profesné špecializácie: výučba (ako predmet vedy o vyučovateľstve), výchovná starostlivosť (ako 

predmet vedy o vychovávateľstve, prípadne voľnočasovej pedagogiky) a poradenská služba (ako 

predmet vedy o poradenstve a sociálnej pedagogiky). Tretí rozmer tvorí sústava vzdelávacích stupňov 

a vzdelanostných úrovní v zmysle Medzinárodnej štandardnej klasifikácie edukácie – ISCED , ktorým 

zodpovedá príslušná edukačná veda, bázická a aplikovaná veda o predškolskej, primárnej, 

sekundárnej a o následnej edukácii. Štvrtý rozmer rozlišuje špecifiká výchovy osôb so špeciálnymi 

učebnými potrebami a všeobecnej regulárnej výchovy tzv. intaktnej populácie. Piaty rozmer 

predstavujú inštitucionálne sektory: akademickovedný, univerzitnofakultný, ministersko-rezortný a 

súkromnopodnikateľský sektor. Sú aj ďalšie kritériá diferenciácie a integrácie poznávania a inovovania 

výchovnej skutočnosti. 

Pojem výskumu nie je totožný s pojmom vedy. Pojem výskumu má túto medzinárodne uznávanú tzv. 

frascatskú definíciu: tvorba a rozvoj nových poznatkov, produktov, procedúr, metód a systémov 

(Navrhovaný štandardný postup určený na prieskumy v oblasti výskumu a experimentálneho vývoja. 

Frascatská príručka, OECD, 2002). K tomuto vymedzeniu sa nebudem bližšie vyjadrovať. Ponúknem 

radšej definíciu pojmu priloženým taxonomickým logostromom: 
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              Prehľad typov výskumov  (Švec a kol. 1998, Švec 2006): 

                            VÝSKUM 

                              │ 

                        ┌─────┴─────┐ 

    medzinárodne KOMPARATÍVNY   NEKOMPARATÍVNY 

                          └───┬───┘ 

                 ┌────────────┼────────────┐ 

          HISTORICKÝ     PREZENTICKÝ     FUTURICKÝ 

                              │ 

┌──────────INTERPRETATÍVNY ───┴─── EXPLANATÓVNY – KVANTITATÍVNY 

│             výkladový            vysvetľujúci 

│                        ┌────skutočné──┴──možné────┐ 

│                        │      kauzálne vzťahy     │ 

│              EXPERIMENTÁLNY                NEEXPERIMENTÁLNY 

│              │ (intervenčný)               (neintervenčný)│ 

│              ├pravý experimentálny                        │ 

│              └kváziexperimentálny                         │ 

│                                │      KAUZÁLNO-KOMPARAČNÝ─┤ 

│        prerušované časové série┤        (ex post facto)   │ 

│neekvivalentné kontrolné skupiny┘ longitudinálny┐          │ 

│                                                ├KORELAČNÝ─┤ 

│                                transsekcionálny┘          │ 

KVALITATÍVNY:                                               │ 

            │─────dotazník.──────┐    PROPORČNO-DISTRIBUČNÝ─┘ 

            │─────interview──────┼─–--prieskumný 

            │─────anketa-────────┘   -sčítavací voľbu 

-naratívny opis                      -senkvenčno-frekvenčný 

-výklad zažitia prirodz.prostredí    -číselno-faktografický 

-účastnícke pozorovanie              -štatistickoprehľadový 

-terénna etnografia                  -numerickodeskriptívny 

-prípadová štúdia (kazuistika)       -štatistickopriemerový 

-fenomenológia                       -percentuálnopodielový 

-kritická štúdia                     -vzájomne pomerový a škálový 

*** 

V pojmosloví metodologických prístupov a metodických postupov nie je zatiaľ ochota k vzájomnému 

zdieľaniu usústavneného utriedenia. 

Pedagogický výskum tvorí s andragogickým a geragogickým kategóriu antropogogických (resp. 

antropagogických) výskumov. Antropogogika ako všeobecná, systémová a syntetická veda či náuka 

o edukácii sa však ešte nestačila rozvinúť. 

Edukačný výskum je širší pojem: zahŕňa aj výskum v školskej správe, školskej inšpekcii, školskom 

manažérstve a líderstve, školskej politike a prognostike, v školskej legislatíve a etike. Zahŕňa nielen 

potreby školskej a osvetovej sústavy, ale aj sústav vzdelávania a výcviku v zamestnávateľských a            

v mimovládnych záujmových organizáciách. Zahŕňa aj výskum všetkých podporných, príbuzných či 

fundamentálnych vied o výchove, napr. biológie, hygieny, psychológie, sociológie, kultúrnej 

antropológie, ekonómie, histórie a iných vecných normotvorných a faktotvorných (deskriptívnych a 

preskriptívnych) a formálnych vied. 
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3. Inštitucionálna báza pedagogického výskumu a vývoja v SR a jeho výstupy 

Na Slovensku je 20 verejných vysokých škôl v 11 mestách, 10 súkromných v 4 mestách a 3 

mestečkách, ako aj 3 štátne vysoké školy v Bratislave (pre zdravotníctvo, obranu a políciu). Pracoviská 

pedagogického výskumu sa historicky rozvinuli na verejných univerzitách. Z nich najstaršou je 

Katedra pedagogiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, ktorej základy položili od roku 1921 

traja českí profesori Otakar Chlup (1922-23, 1926-27), Josef Hendrich (1928-37) a Jan Uher (1937-38). 

Jedinečný Súpis katedier a iných pracovísk pedagogického výskumu poskytuje Príloha 1. Môže 

poslúžiť ako jedinečná informácia k ďalšej spolupráci. Prehľad dnešného počtu ich pracovníkov 

a súčasných grantov uvádza Príloha 2, ktorú sčasti sumarizuje Tabuľka 1. 

Tabuľka 1 :POČET PRACOVNÍKOV PEDAGOGICKÉHO VÝSKUMU A VÝVOJA  (2009/7) 

I. Katedry pedagogiky, oddelenia predmetových didaktík a vzdelávacie ústavy 

                                          Pracovníci: Σ  Prof Doc.OdbA Asist Dokt 

BANSKÁ BYSTRICA:  2 katedry       39    4      5     18       0      12 

BRATISLAVA :           15 katedier    141   11    12     75      0      33 

DUBNICA NAD VÁHOM:                            3     0      3       0       0       0 

KOMÁRNO:                  2 katedry       11     2      2       5      2        0 

KOŠICE:                        7 katedier      30     2      6     13      4        5 

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ                           1 (už nie je katedra pedagogiky) 

NITRA:                           5 katedier      78   11     11    39      5      12 

PREŠOV:                        7 katedier      61     5      9     36      0      11 

RUŽOMBEROK:           5 katedier      58     8    10     28      8       4 

TRNAVA:                        5 katedier     40     5    13     22      0        0 

ŽILINA:                          1 katedra       17     1      4     12      0        0 

Σ: 49 PRACOVÍSK:              a               478    49    85   248    19    77 ZAMESTNANCOV 

 

II. Ústavy základného pedagogického výskumu v Slovenskej akadémii vied dnes nejestvujú. Mali 

by však byť aspoň dva. Ústav experimentálnej pedagogiky SAV jestvoval a dobre fungoval 20 rokov 

od r. 1973 do r. 1993. V ústave pracovalo 40 vedeckých a odborných pracovníkov a vedeckých 

ašpirantov. Oficiálne bol ústav zrušený z finančných dôvodov. Neoficiálne z iných dôvodov. 
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III. Ústavy základného a aplikovaného pedagogického výskumu na univerzitách taktiež nejestvujú. 

IV. Ústavy rezortu školstva predstavujú tieto 4 inštitúcie: 

Štátny pedagogický ústav (pre MŠ, ZŠ a gymnáziá) v Bratislave 

Štátny inštitút odborného školstva (stredného) v Bratislave 

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania v Bratislave 

Ústav informácií a prognóz školstva v Bratislave 

Predpokladá sa, že nie každé pracovisko má vyváženú vzdelávaciu, vedeckú a doplnkovú prácu. Pri 

značnej záťaži katedrových učiteľov vysokým úväzkom nepostačuje v niektorých prípadoch ani tých 

500 hodín predpísaných na výskum a vývoj. 

 

4. Zastúpenie špecializácii pedagogiky a podporných vied o výchove  v Pedagogickej revue 2000–

2008 

Pedagogická revue je najstarší a v ostatnom období najlepší teoretický časopis pedagogickej vedy na 

Slovensku. Bibliografiu jej štúdií a odborných príspevkov od roku 1945 do 1998 poskytuje celé 5. číslo 

50. ročníku 1998. V následnom období bol časopis podrobovaný pravidelnému každoročnému 

posúdeniu jeho kvality významným externým vyhodnocovateľom zo slovenskej univerzity. Americký 

Inštitút vedeckých informácií vo Filadelfii, ktorý okrem iného vydáva Current Contents vedeckých 

časopisov z takmer celého sveta, monitoroval Revue a povzbudzoval redakciu k tejto evalvačnej 

aktivite. Metodologickej analýze 11 ročníkov tohto časopisu (1993–2003) venoval pozornosť P. Gavora 

(2004), predtým Jurkovičová a Švec (PedRevue 1994/1-2 a 3-4). V oslavnom, v 60. ročníku 2008 došlo 

nie vinou vtedajšej redakcie k prerušeniu jej kontinuity a k časovému sklzu. S potešením možno 

oznámiť, že PR opäť vychádza. Do tlače je pripravené druhé dvojčíslie 3-4 za rok 2008. Pre jej 

redakčnú prácu bol 20. mája 2009 ustanovený hlavný redaktor zo Štátneho pedagogického ústavu a 

jeho pomocník, tiež zamestnanec ŠPÚ. Terajšie adresy kontaktu na PR sú: 

pedagogicka.revue@statpedu.sk, ludovit.hajduk@statpedu.sk, alexander.breza@statpedu.sk. 

Každé číslo PR je reprezentatívnym zdrojom informácií o rozvoji pedagogickom výskume a vývoji aj 

vyhodnocovaní. Príspevky v nej uverejnené boli relevantným ukazovateľom vedeckej produkcie pri 

akreditáciách a pri osobných kvalifikačných postupoch, vrátane pri obhajobách doktorských dizertácií 

i pri habilitáciách a inauguráciách. V posledných rokoch vedenie redakcie stanovilo tieto prioritné 

problematiky: 

(A) Škola v reformnom pohybe. 

(B) Cieľový program školy a vyhodnocovanie jeho a jej kvality. 

(C) Učiteľ: jeho vzdelávanie, práca a sociálne postavenie. 

(D) Správa a riadenie školy. 

(E) Inovatívna škola na mieru našej znalostnej spoločnosti. 

mailto:pedagogicka.revue@statpedu.sk
mailto:ludovit.hajduk@statpedu.sk
mailto:alexander.breza@statpedu.sk
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(F) Nezamestnanosť a sociálne a kultúrne rozpory v regióne školy. 

(G) Vedy o výchove a ich prax. 

(H) Iné problematiky so zreteľom na meniace sa potreby ped. teórie a praxe. 

Daktoré z týchto problematík Pedagogickej revue 2000–2008 autor pomocou obsahovej analýzy 

zatrieďoval do rozsiahlej tabuľky (ktorá sa nezmestí na PC snímku ani na A4 formát). Uplatnené 

tematické triedenie zvýznamnilo členenie študijných kurzov pedagogických vied a podporných 

disciplín, ktoré sa organizujú na univerzitách. Z analýzy vyberám len daktoré sumarizačné fakty. 

Tematické zameranie všetkých príspevkov tohto obdobia ukazuje nasledujúce poradie častosti 

výskytu nielen hlavných, ale aj vedľajších príspevkov: 

19,48% Didaktika (všeobecná a špecifická predmetová didaktika). 

10,40% Dejiny školstva a pedagogiky. 

 9,44% Učiteľské vzdelávanie a povolanie. 

 9,06% Cieľový program („kurikulum“, zaradené aj do Didaktiky). 

 8,48% Pedagogika (vcelku – spoločné a všeobecné témy a problémy). 

 7,90% Metodológia vedy, terminológia, články inovačného cyklu. 

 6,74% Pedagogická psychológia. 

 4,62% Pedagogické poradenstvo a sociálna pedagogika. 

 4,42% Špeciálne školy a špeciálna pedagogika. 

 3,66% Základné školy a základoškolská pedagogika. 

 3,47% Ped. filozofia, sociológia a komparatívna ped. majú rovnaký podiel. 

 3,27% Vychovávateľstvo, rodinná pedagogika a voľnočasová ped. (spolu). 

 2,89% Riadenie a organiz. školy a školstva, školská správa, šk. inšpekcia. 

 1,92% Vysoké školy, ďalšie a celoživotné vzdelávanie. 

 1,35% Predškolská pedagogika a stredoškolská ped. s rovnakým podielom. 

 0,58% Školská ekonomika a Školská politika s rovnakým podielom. 

 0,38% Školská prognostika a Cvičiteľstvo/trénerstvo s rovným podielom. 

Tieto údaje sú z istého hľadiska potešujúcou správou o rozvoji pedagogického výskumu. Zvlášť treba 

oceniť orientáciu na riešenie otázok cieľového programu škôl. Tie sú odvekou prioritou 

pedagogickovedných potrieb a záujmov v školstve. Otázky cieľového programu školského stupňa a 

jeho kurzov by mali byť –podľa nás– akousi výsadnou trvalkou v záhradke pedagogikov, nielen 

didaktikov. V dnešnej celoplošnej zmene obsahu vzdelania chýba jasná predstava všeobecných cieľov 



 - 24 - 

slovenských škôl. Istý súbor cieľov školstva je síce uvedený v školskom zákone, avšak až po naliehavej 

autorovej kritike návrhu zákona za prítomnosti vedúcich predstaviteľov Ministerstva školstva SR. Tu 

zostalo veľa práce ako na kostole. Nemožno sa nezmieniť, že doteraz sa nedarí rozvinúť dokonca ani 

povedomie epistemologicko-praxologickej jednoty výskumu a pokusného vývoja. Túto ideu spustil     

v USA už pred polstoročím Sputnik, kedy sa zriadilo a dobre financovalo asi 8 výskumno-vývojových 

centier a niekoľko regionálnych laboratórií na výskum a vývoj a stredísk na širokoplošné overovanie a 

šírenie inovačných projektov. Inovačný cyklus (Švec 1986) nie je možné plánovať, organizovať a 

vyhodnocovať bez kváziexperimentálneho vývoja projektu cieľového programu školy predovšetkým. 

Ale aj bez odvodeného dizajnu procesu výučby, bez návrhu diagnostického nástroja ani bez 

optimalizačného riešenia učebného prostredia. 

Vo výsledkoch analýzy potešuje zvýšený záujem o metodologické a pojmoslovné problémy a                  

o tematizáciu pedagogických záležitostí z pohľadu podporných vied psychológie, sociológie, filozofie 

ap. Dlhodobou takmer prázdnou množinou sú školskopolitické a školskoekonomické diela. Tie 

vskutku chýbajú ako soľ aj v praxi školovania.  

V rubrike Konceptuálne state bolo najviac príspevkov uverejnených o Cieľovom programe školy 

a kurzu, o Učiteľskom vzdelávaní a povolaní a rovnako o Metodológii a terminológii.  

V rubrike Empirické štúdie boli frekventovanejšie oblasti Pedagogickej psychológie, Učiteľského 

vzdelávania a povolania, Metodológie, Poradenstva a Diagnostiky.  

Je zaujímavé, že v pedagogickej psychológii sa v rubrike Diskusia vôbec neproblematizuje 

a nepolemizuje. Zato v tejto disciplíne sa takmer najviac publikuje v rubrike Recenzie. Pritom jej 

zastúpenie v celku príspevkov zaberá siedmu priečku poradového rebríčku. Vítané boli aj recenzie 

z Komparatívnej pedagogiky, kde ich bolo najviac (15). Na 2. a 3. mieste je tu Didaktika a Špeciálna 

pedagogika.  

V Správach sa venovala najviac pozornosť Pedagogike vcelku, Porovnávacej pedagogike a 

Učiteľskému vzdelávaniu a povolaniu.  

V Revue sa uverejnili aj príspevky z oblastí, ktoré sú saturované vlastným periodikom (napr. 

Predškolská výchova, Vychovávateľ, Pán učiteľ, Naša škola, Vysoká škola-Academia, Školská správa, 

Telesná výchova a šport, špeciálna škola).  

Kvalita príspevkov z uvedených kategórií varíruje. Rukopisy štandardne vylepšujú 3 posudky, a to od 2 

oponentov a od zodpovedného redaktora, ako aj práca jazykového a technického redaktora. Nedá sa 

nepovšimnúť iná záležitosť: z 51 profesorov pedagogiky a odborovej či predmetovej didaktiky v roku 

2006 (Pedagogická revue 2006/5, s.584) publikovala svoje diela v Pedagogickej revue iba asi pätina. 

Tento nežiaduci úkaz si možno vysvetliť tým, že sa v ostatnom období zvýšili príležitosti publikovať 

inde. Možno aj tým, že nároky Pedagogickej revue neboli v zhode s nárokmi iných periodík. 
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Častosť príspevkov PR 2000–08 podľa jej rubrík má tento výskyt: 

Teoretické state:   26,10% (136),z toho zahraničných autorov 7,48% (39) 

Empirické štúdie: 19,96% (104),z toho zahraničných autorov 1,15% (6) 

Diskusie:                 6,14%    (32), z toho zahraničných autorov   1,15%  (6) 

Správy:                  17,47%,  (91), z toho zahraničných autorov   0,19%  (1) 

Recenzie:              26,49%, (138), z toho zahraničných autorov  9,98% (52) 

Ostatné články:      3,84%,  (20), z toho zahraničných autorov    0,58%  (3). 

Niektoré z analytických údajov sú veľavravné a nevyžadujú komentár. Treba však uviesť niekoľko 

zistení: 

1. Pomer konceptuálnych statí k empirickým štúdiám je 9 : 5, čo je potešujúca zvesť (Do rubriky 

empirických štúdií boli zaradené príspevky o historickej skúsenosti. Napriek tomu, že niektorí 

klasifikátori vyčleňujú históriu dokonca aj z kultúrnych vied o výchove. Tie sú komplementárne s inými 

disciplínami výchovovedy/ edukológie. 

2.Podiel všetkých príspevkov od zahraničných autorov je až 20,5 %-ný. V hlavných rubrikách 

teoretických statí a empirických štúdií bol 8,64%-ný. Pritom v podstate ide o autorov píšucich                

v češtine, ktorá sa v Pedagogickej revue zásadne neprekladala. 

3.Prevažujú výskumy kvantitatívne pred kvalitatívnymi. Aj druhý metodologický prístup sa na 

Slovensku sľubne rozvíja, a to okrem iného vďaka učebniciam (napr. veľmi vydarený je text Petra 

Gavoru, 2006, o postupoch v kvalitatívnom výskume; sem patrí aj kolektívna práca Metodológia vied 

o výchove, ktorá je pripravená v českom preklade do tlače vo významnom vydavateľstve Paido na 

Masarykovej univerzite). 

4.Z metodologických prístupov či štýlov suverénne dominuje historický výskum (až 10,4%). 

Nedostatkové sú štúdie experimentálne a kváziexperimentálne, korelačné, ex post facto, 

longitudinálne, prierezové, trendové, jednoprípadové a naturalisticko-etnografické štúdie. 

Nezaznamenal sa prípad akčného výskumu ani skúmanie dôkazne založenej praxe učiteľa a riaditeľa 

školy, vychovávateľa alebo pedagogického poradcu. V slovenskej obci by sme mali čo najskôr 

iniciovať koncepciu analýz dobrej praxe založenej na dôkazoch či dokladoch toho, čo dobre funguje, 

čo sa preukazne osvedčilo z hľadiska kvality a efektivity žiaka, triedy a školy a ich prostredí.                         

V americkej pedagogike sa tento presadzovaný prístup označuje ako „evidence-based practice of 

education“. Tento prístup praktických vied sa už aj u nás zakorenil v medicíne a poľnohospodárstve. 

Tento posun vo výchovovede je a bude – podľa riaditeľa Inštitútu edukačných vied pri Vláde USA – 

oficiálne uprednostňovaný a dobre financovaný. 

5. Za uvedené obdobie zväčšil sa počet empirických štúdií. Tie sú založené prevažne na výskumnej 

stratégii dotazníka a interview, ako aj testov a pozorovaní. Deficitná je stratégia osobných 

konštruktov a introspekcie, ktorá je vhodná v kognitívnej didaktike a matetike (the applied cognitive 

science of teaching and learning), hranie sociálnej roly, ohniskovej skupiny, mnohorozmerné merania a 

modelovania, štatistiky rozvoja vzdelanosti v školských ročníkoch a stupňoch. Pomer empirickým 
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výskumov ku konceptuálnym je 1 empirická štúdia k 4+ teoretickým statiam. V súbore zahraničných 

nosných príspevkoch je pomer 1 empirická na 6,5 teoretických diel. V ostatnom čase prišlo málo 

empirických štúdií z Čiech. Iba 6 príspevkov z počtu 41 čísiel. Tento fakt ma samotného prekvapuje a 

mrzí, a to nielen ako bývalého funkcionára redakcie. Princípom výberu v zostavovaní čísla bola totiž 

zásada zaradiť aspoň jeden hlavný článok českého autora do každého čísla. 

 

5. Doktorské dizertácie a výchova doktorantov 

V teoreticky orientovaných dizertáciách bolo z vlastnej skúsenosti badať v mnohých prípadoch nižšiu 

úroveň konceptualizačnej schopnosti kandidáta. Tá bola zviditeľnená aj na štruktúre uchopenia 

problematiky a v hĺbke ponoru do nej. V empiricky zameraných prácach z odboru pedagogika sa             

v podstatnej väčšine ukázala neznalosť tvorby a testovania hypotéz. Prevažoval dotazník, 

štruktúrovaný rozhovor a pozorovanie. Výnimkou bol prirodzený pokus. Nebola akosi dovážená 

teoretická časť a prípadne praktickonávrhová časť dizertácie. Formulácia názvov prác bola často 

problematická, čo poukazovalo na neujasnenosť pojmovej sústavy a inej poznatkovej štruktúry 

dizertácií. 

Doktorantské práce by sa mali zameriavať aj na dobre stavaný konceptuálny výskum, hlavne vo 

vynárajúcich sa špecializáciách pedagogických povolaní. Majú poslúžiť aj na podporu zvýšenia úrovne 

profesionality. Veľmi chýbajú skúmania zakladajúce prax pedagógov a pedagogikov na empirických 

dôkazoch či dokladoch. Veď to bežne robia lekári, ktorí pri výkone svojej praxe pripravujú svoje atestačné 

a doktorské práce. Môžem doložiť text takéhoto seriózneho diela. Absentujú potrebné objektívne 

vyhodnotenia projektov didaktického pokusného vývoja. Nemali by byť neakceptovateľné témy 

predškolských, školských a mimoškolských praktikov, ktoré vzišli z ich akčného výskumu, z výkonu ich 

každodennej praxe. 

Doktorantské štúdium v pedagogike na Slovensku nie je zmapované. Panuje však hypotéza 

o značných rozdieloch v kvalite prípravy mladých vedcov. Podľa môjho odhadu a čiastočne aj 

z vlastnej skúsenosti je najlepší systém doktorantskej prípravy na Katedre pedagogiky Pedagogickej 

fakulte Univerzity Komenského. Preukazne najviac doktorantov mala a má Katedra pedagogiky 

Pedagogickej fakulty UKF v Nitre, čo svedčí o jej príkladnej starostlivosti o mlaď. Počas príležitostí 

zúčastňovať sa v ostatných rokoch na obhajobách kandidátskych a doktorantských dizertačných prác 

som zistil niekoľko nedokumentovaných zistení: Najkvalitnejšie práce sa vyskytovali na odbore 

didaktiky cudzích jazykov, hlavne angličtiny a nemčiny. Bolo by treba overiť hypotetické tvrdenie, že 

ako sa pedagogika učí, tak sa aj pravdepodobne pedagogika robí. Teda ide o potvrdenie alebo 

vyvrátenie výroku o závislosti kvality vedeckých prác od kvality vzdelávacích aktivít univerzitných 

pracovísk.  

Problémom na niektorých katedrách je presadenie potreby kombinovať odbor pedagogiky napríklad 

so sociológiou a ekonomikou, a to napriek tomu, že dodnes nie sú k dispozícii žiadni profesionálni 

kríženci. Dokonca už aj školský psychológ nemá záväzný program štúdia školskej pedagogiky. 

Zaujímavé by boli výsledky prieskumu spolupráce medzi pedagogikmi a nepedagogikmi v oblasti 

prípravy mladých výskumných pracovníkov. Možno by sa ukázalo, že ide tu pravdepodobne o vleklú 

krízu jednostrannej nepotreby komunikácie, interakcie a kooperácie medzi vednými komunitami.        

(K tomuto poznámka: Nedávno som sa dočítal v – ináč zaujímavej a podnetnej – štúdii exministra 
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školstva podčiarknutú jeho tézu o predvedeckosti súčasnej pedagogiky. Nehovorí sa tu však výslovne o 

jej mieste, teda či má na myslí najbližšie prostredie a okolie, ktorom známy vedec dlho žije, alebo o 

dajakú regionálnu, celonárodnu, európsku alebo svetovú pedagogiku. Nezmieňuje sa ani o know-

how, o tom, ako ísť na to. Beriem tento šteklivý názor na vedomie, ale nebudem sa tu dnes k nemu 

vyjadrovať). 

Otvorenou otázkou katedier, ktoré majú akreditovaný odbor doktorantského štúdia, je problém 

neodmieňania fakultných školiteľov za túto náročnú činnosť. Otvorenou preto zostáva aj 

motivovanosť prijímať kandidátov externého štúdia. Vzdelanostná reprodukcia pedagogikov by sa 

mala lepšie plánovať. Tu akiste bude potrebné aj vypracovanie predbežného a orientačného 

vzdelanostného modelu pedagogika. Toto úsilie by nemalo utlmovať záujem absolventov katedier 

pedagogiky pokračovať v svojom štúdiu pri tvorbe rigoróznej a doktorantskej práce. V domácich 

pomeroch ide o potrebu zlepšiť kvalitu produktu katedier a budovať si lepšiu povesť v časoch stratenej 

reputácie a pretrvávajúcej ignorancie. 

Pri tvorbe dizertácií, ale trochu aj pri ich obhajobách sa občas nedodržiavali štandardy, ktoré boli 

publikované napr. v Pedagogickej revue 1995/9-10 a následne v kolektívnej monografii Metodológia 

vied o výchove. Tieto publikované štandardy by si už vyžadovali inováciu, a to aj z pohľadu 

zahraničných skúseností z uplatňovania revidovaných oficiálnych štandardov edukačnovedných 

asociácií. Najznámejšie a najprepracovanejšie sú štandardy v Európskej charte štandardov 

výskumných pracovníkov. Tá zahŕňa tieto položky: sloboda výskumu, etické pravidlá, profesionálna 

zodpovednosť, profesionálny postoj, zmluvné a právne povinnosti, adresná zodpovednosť za 

využívanie peňazí (daňových poplatníkov), správny postup vo výskume, šírenie a využívanie 

výsledkov, zaangažovanie verejnosti (na jej lepšie pochopenie potrieb a programov vedy), profesijný 

vzťah výskumníka k vedúcemu projektu, povinnosti spojené s kontrolou a riadením, nepretržitý 

profesijný rozvoj. (www.europe.eu.int/eracareers/ europeancharter. K tejto charte bolo uverejnené 

akceptačné Vyhlásenie o záväzku niektorých rektorov slovenských vysokých škôl o prijatí jej princípov 

10. novembra 2005. Pre pedagogický výskum sú podnetné aj štandardy Americkej asociácie 

edukačného výskumu pre oblasť sociálnych vied a osobitne pre oblasť humanitných náuk o výchove 

(American Educational Research Association, 2006 a 2009). Živo sa o nich diskutuje. Môžu inšpirovať 

aj nás. Tie zahŕňajú etický aspekt vedca. 

V rámci náplne činnosti Slovenskej pedagogickej spoločnosti sa do diskusie postavil koncept Kódexu 

učiteľskej profesie (Švec 2003). Ten sa týka, samozrejme, aj univerzitných učiteľov. Zatiaľ nedošlo               

k jeho prerokovaniu a k schváleniu na pôde tejto asociácie. Pripravuje sa aplikačný náčrt etiky 

pedagogického vedca v zmysle najnovších domácich, európskych a amerických skúseností. Napr. 

European Education Research Association uvádza Etické smernice pre výskum (5 smerníc) a pre 

vyhodnocovanie (3 smernice) pre svoje členské asociácie (Dostupné na 

http://www.eera.ecer.eu/about/ ethical-guidelines). Americká edukačná výskumná asociácia v júni 

1992 prijala a v rokoch 1996 a 2000 revidovala svoje Etické štandardy v týchto 6 kategóriách: 

I. Zodpovednosti za odbor (12 vedúcich štandardov) 

II. Výskumné populácie, edukačné inštitúcie a verejnosť (11 vedúcich štandardov),  

III. Intelektuálne vlastníctvo (3 podrobne rozvedené štandardy),  

http://www.europe.eu.int/eracareers/%20europeancharter
http://www.eera.ecer.eu/about/%20ethical-guidelines
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IV. Editovanie, recenzovanie a oceňovanie výskumu (6 vedúcich štandardov),  

V. Sponzori, tvorcovia politiky a iní využívatelia výskumu (9 vedúcich štandardov), 

VI. Študenti a študentskí výskumníci (6 vedúcich štandardov). 

Táto revidovaná podoba je podnetná a aktuálna aj pre slovenské pomery, kde sa možno stretnúť 

s hrubým porušovaním etických pravidiel univerzitného pracovníka. 

 

6. Pedagogické výskumné projekty v grantových agentúrach 

Na Slovensku sa grantové projekty podávajú trom ministerským agentúram: VEGA –Vedecká 

grantová agentúra, KEGA – Kultúrna a edukačná grantová agentúra a APVV – Agentúra na podporu 

výskumu a vývoja. Využívajú sa aj iné finančné toky: RU MŠ SR. VNJH, UK, Ekopolis a ETP-S, NOS-

OSF, MIM, ESF, Tempus PHARE, NPOA PHARE, Socrates/Comenius, Socrates-Erazmus, Leonardo 

da Vinci, EC FUN, IS EQUAL,  VUGA, Projekt MATRA, DAAD, DQME a ďalšie. Takmer vo všetkých je 

vítaná spolupráca s českými osobnými a skupinovými subjektmi. Metodika posudzovania a kritériá 

výberu projektov v agentúre KEGA a VEGA nevyhovujú z viacerých hľadísk a potrebujú zmenu. 

Rozhodne by projekt nemal hodnotiť neodborník, ktorý sa nevyzná v danej problematike (k čomu 

v praxi posudzovania projektov dochádza). Zdá sa, že absentuje dlhodobý plán rozvoja 

pedagogického výskumu a koordinácia medzi jeho pracoviskami. Ukážky tematického zamerania 

výskumu a vývoja uvádza Príloha 3: Grantové agentúry Ministerstva školstva SR. 

 

7. K otázke ohrození a potrieb pedagogického výskumu a vývoja 

Ktoré sú pravdepodobné nebezpečenstvá v našej pedagogike? Po zbavení sa diktátu jedinej politickej 

ideológie pretrvávajú zjavné ťažkosti: 

–Nedoceňovanie pedagogiky až averzia voči pedagogikom zo strany daktorých členov nepríbuzných 

komunít. 

–Nevšímanie si teoretických a empirických publikácií zo strany praktikov. 

–Zo strany decíznej sféry nezriadenie aspoň dvoch ústavov pri Slovenskej akadémii vied, 

nedostatočné financovanie univerzitných pracovísk a absencia inej podpory pedagogického výskumu, 

ako aj nepochopiteľné zanedbávanie vízie a misií školovania, ale i všeobecných cieľov vzdelávania pre 

nižšie školstvo. Kompas je totiž potrebný aj pri pochode s transparentným heslom alebo krédom 

žiackej a učiteľskej tvorivosti. 

Ktoré sú prednostné potreby domácej pedagogiky? Sú to najmä tieto: 

–Implementovanie projektu vedeckej systematiky učebníc špecializácií pedagogiky. 

–Rozvinutie teórie výskumu a vývoja cieľového programu školského kurzu. 

–Rozpracovanie teórie dizajnu vzdelávacieho a výcvikového procesu. 
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–Vytvorenie slovenského tezauru internetových pojmov. 

–Špecifikovanie štandardov profesionálnych výskumníkov, vývojárov a vyhodnocovateľov                        

v národných systémoch vzdelávania a výcviku. 

–Zlepšenie teórie hodnotovopostojovej a charakterovej výchovy 

–Riešenie problematiky personalizácie vzdelávania a vyučovania „za a proti“. 

–Vytvorenie celonárodnej bázy príkladov dobrej praxe pedagógov, napr. kvalitné a efektívne 

tematické plány, programy operatívnych cieľov v tematických celkoch, plány vyučovacích hodín, 

procedúry rozvíjania kritického, projekčného a bádavého myslenia, programy charakterovej výchovy; 

založenie aj ústrednej databázy učebných a skúšobných úloh užitočných pre pracovný                                  

i mimopracovný život, najmä v kurzoch praktickej matematiky. 

–Vypracovanie projektu na monitorovanie, zavádzanie a uplatňovanie cieľového programu učebnej 

osnovy školských kurzov. 

–Uplatňovanie profesného učenia sa učiteľov v škole ako v učiacej sa organizácii. 

–Presadenie inštitútu pedagogického systémového analytika a evalvátora školy ako špecializácie 

odboru štúdia školskej pedagogiky (pozri monotematické číslo Pedagogickej revue 2004/4). 

–Profesionálne učiteľovanie založené na dokladaných empirických faktoch a iných dôkazoch. 

–Zvýznamnenie výskumu predškolského učenia sa a osobnostného rozvíjania v rodine ako veľmi 

silného determinantu žiackej úspešnosti. (Pedagogika by mala podchytiť rodičov ako veľmi 

užitočných a prirodzených pozorovateľov a ovplyvňovateľov učenia sa a vývinu svojich detí, 

zaznamenávateľov pokrokov svojich detí v tom, ako sa stávajú osobnosťou pod ich stálym vedením). 

–Vývoj projektu vzdelania ako hlavného faktoru zníženia rastu chudoby v slovenských pomeroch. 

–Konceptualizácia poslania a praktík školstva a edukológie v umožňovaní výstavby znalostnej 

spoločnosti, či dokonca vzdelanostnej spoločnosti. 

 

Na záver 

Pedagogika na slovenskom území a možno aj v širšom priestore nečerpala naplno svoj vzdelanostný 

a vedný potenciál pre rozvinutie svojej analytiky. V tom je nám príkladom napr. dielo Komenského 

Analytickej didaktiky. Je nám skvelým vzorom ajpre rozvinutie syntetiky preukázanej v diele 

„Klasobrání didaktické (v lat. Spicilegium didacticum, Amsterdam, 1680, v češ. Praha, 1896). 

Komenského syntetika v tomto diele spočíva v tom, že pojmy a zásady Matetiky súvzťahuje 

a prepletá s pojmami a zásadami Didaktiky. Týmto dielom, možno posledným, Komenský zjavne 

predznačil to, čo B. F Skinner v roku 1954 empiricky zdôvodnil, t.j. naliehavosť potreby usústavňovať 

poznatky umenia vyučovať, tzv. technológie vyučovania a poznatky vedy o učení sa. Obidve sestry sa 

v zahraničí sľubne rozvíjajú. Takéto poznatky pokusného vývoja a výskumu sú a budú nesporným 

fundamentom pedagogickej vedy o učení seba a druhých. To v poňatí Komenského znamená 
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všetkých vzdelateľných na všetkých etapách životnej cesty a vo všetkých sústavách formálneho, 

semiformálneho a informálneho vzdelávania. 
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O VÝZKUMU SOUČASNÝCH SMĚRŮ PEDAGOGIKY 

RESEARCH ON CURRENT TRENDS IN EDUCATIONAL SCIENCE 

Bogusław Śliwerski 

 

Věda o výchově a vzdělávání jako soubor historicky, společensky a politicky proměnlivých 

výzkumných přístupů, jenž je dlouhá léta mnohoparadigmatický, vzniká částečně jak kumulativně, 

tak dialogicky, jak evolučně, tak revolučně. Rekonstrukcí určeného přístupu či pedagogického směru 

po nějaké době, vytváříme jej jakoby znova, neboť vpisujeme do něj současný názor, jenž může však 

brát v úvahu nějakou část minulé kognitivní perspektivy, ale zároveň ji přehodnocuje kvůli nové 

interpretaci. Vzhledem k různým metodikám výzkumů, komplementárním, protikladným či s sebou 

dialogujícím, je historická jednotlivost poznání zároveň svázaná s historickou nejednotlivostí. 

Jednotlivé školy, doktríny, směry či proudy výchovy jsou badateli popisovány a interpretovány tak 

odlišně, že na jejich význam působí nejen čitelný princip prezentace, ale i nevyhnutelně s tím spojená 

libovolnost výběru a uspořádání obsahu, selekce teorií, jejich popis a hodnocení.  Neuskutečnily se  

zahájené v XIX století pokusy sjednocení věd o výchově. 

Pedagogika, jako ostatní humanistické či společenské vědy, je vědou zahrnující hodně paradigmat,          

z nichž jedno ji bude ovládat v daném časovém období. K průlomu v dané vědě dochází v situaci, kdy 

aktuálně dominující paradigma bude zastoupeno jiným, doposud fungujícím v ústraní, v méně nebo 

více viditelné opozici a dokonce i na periferiích vědy. Pomocí jednoho z mnoha různých 

předpokladů, tzn. vzorců pedagogické racionálnosti, můžeme popisovat, vysvětlovat, interpretovat, 

konečně pochopit a projektovat pedagogickou realitu a konstruovat pedagogickou teorii. Mirosław 

S. Szymański, navázáním na Thomase Kuhna, předpokládá, že termín paradigma je nutné                               

v pedagogice chápat velmi široce – (…) jako sdílená nějakou společností filozofická a metodologická 

přesvědčení ohledně způsobu vnímání výzkumných problémů a přístupu ke zkoumaným jevům, 

dovolených  výzkumných metod, očekávaných výsledků výzkumné práce.1 Tímto předpokládá, že je 

třeba za pedagogická paradigmata považovat tři: pedagogiku kultury, pedagogiku kriticko-

emancipační a pedagogiku empiricko-analytickou, neboť ostatní směry, či proudy myšlení, jak 

hlavní, tak marginální, centra a periferie pedagogického myšlení nemají trvalý význam pro kulturu a 

stávají se pouze provokativními módami několika sezón. 

Všechna tři paradigmata byla ve skutečnosti objevena Wolfgangem Klafkim v roce 1971 navázáním 

do třech různých typů vědeckých teorií podle Jurgena Habermase, tedy (...) pedagogika kultury patří 

k historicko-hermeneutickým vědám, směrovaným praktickým poznávacím zájmem, pedagogika 

kriticko-emancipační – k vědám kriticky zaměřeným a směrovaným „emancipačním poznávacím 

zájmem“, a pedagogika empiricko-analytická – k vědám empiricko-analytickým, směrovaným 

“technickým poznávacím zájmem“. 2  Jejich zdrojem jsou  spisy představitele Frankfurtské školy (tzv. 

Nové levice ve filozofickém myšlení), nepatřící však ke škole univerzalistické či metafilozofické, jejíž  

úspěchy by měly dokázat výlučnost a absolutní důležitost tohoto názoru nebo jeho případnou 

nezávislost na každém z těchto paradigmat. Podle názoru Jurgena Oelkersa, tato klasifikace 
                                                                    
1
 J. Oelkers, Niemiecka nauka o wychowaniu. Główne prądy i podstawowe koncepcje, Rocznik Komisji Nauk 

Pedagogicznych, t. XXXVI (1996). 
2
 Ibidem 
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neobsahuje typické pro anglosaskou filozofii výchovy etickonormativní (neokantovské) a jazykově-

analytické pedagogie, přes jejich mezinárodní význam. 3 

Taková klasifikace paradigmat ve vědách o výchově byla zpochybněna Německou společností 

pedagogických věd v Bielefeldu  během jejího XII. sjezdu v březnu 1990, na němž NSV přiznala, že 

tato věda má pluralistický charakter, a rozmanitost tvarů znalosti a jejích symbolických výrazů vede 

k vzniku jejích nových, často smíšených forem. Ulrich Hermann, rekapitulací argumentů na téma 

paradigmatismu pedagogiky, jež se vyvíjí směrem k velmi široce pojímané vědě o výchově, tvrdil, že 

paradigmata, která se dají odlišit (…) přecházejí sama od doby evropského Obrození v nějaké jedno 

paradigma, což následně působí proces sekularizace člověka vůči transcedenci, instrumentalizaci jeho 

vztahu s přírodou, zpředmětnění jeho postoje vůči sobě samému. Člověk považuje sám sebe za tvůrce, a 

zároveň za vytvořeného - jak sebou, tak světem svého denního života. Tento fakt působí nerozhodnosti, 

protismyslnosti a dilemata současné pedagogiky: dialektika racionality a mýtu, vzdělávání a odcizení, 

instrumentálně-technická inteligence a kritická racionalita souzení.  A především nemůže pedagogika 

zaručit vlastní smysl a svou efektivitu. Kolísá mezi bezradností a všemocností, mezi nárokem a 

zpochybněním, přičemž nemůže své povinnosti naložit na nikoho jiného. 4                       

V důsledku vědecké revoluce se paradigma mění, tedy jím omezená kritéria vědeckosti  podléhají 

revizi. Hodnoty vědy nejsou totiž neměnitelné. Spolu s novým paradigmatem se vyskytují nové 

pojmové kategorie, jež proměňují ve vědecký fakt to, což bylo v případě předchozího paradigmatu 

jistou  nepravidelností, anomálií. Podle Kuhna by měly dobrou vědeckou teorii charakterizovat 

následující rysy: přesnost, soudržnost, všeobecnost, jednoduchost a plodnost, k nimž W. Newton-

Smith přidává ještě udržení dosavadních, úspěšných pozorování, sledování zvolené stopy, vzájemné 

odporování teorií, schopnost zvládat neúspěchy a souhlas s platnými metafyzickými přesvědčeními. 

5 Volba jedné z  konkurujících teorií je jen odvozeninou subjektivních faktorů, spojených 

s individuálními zálibami vědce i objektivních faktorů. Paradigmata mají totiž odlišný soubor hodnot, 

který může být tématem racionální diskuse mezi stoupenci různých paradigmat. Existence odlišných 

paradigmat v post-moderním společenství, podle názoru Wolfganga Welsche, způsobuje, že není 

možné uspořádat racionalitu ve tvaru nějaké metanarace, v důsledku čehož se musí jednotlivá 

paradigmata umístit uprostřed násobnosti jiných a vzdát se svých nároků na výlučnost. Cílem 

transverzálního rozumu je pouze najit přechody v houští diskurzů při současném udržení jejich 

heterogenity. 6 

Autor jedné z prvních systematik pedagogických proudů a směrů v Polsku, Bogdan Nawroczyński, 

tvrdil, že mezi současné směry můžeme započítat ty, jež se teprve tvoří, začínají působit na 

společenství a ještě neskončily, kromě toho jsou spojené s jednotlivými osobami či politickými 

stranami. Vyvolávají vášně a nejrozpornější soudy. To nám ztěžuje oddělit to, což je opravdu významné, 

                                                                    
3
 Ibidem 

4
 U. Hermann, Pädagogisches Argumentieren und Erziehungswissenschaftliche Forschung.: zur 

Verhältnisbestimmung der beiden Wissens- und Diskursformen „Pädagogik‟ und „Erziehungswissenschaft‟, w: 

Bilanz der Paradigmendiskussion in der Erziehungswissenschaft. Leistungen, Defizite, Grejzen, Hrsg. Von 

Dietrich Hoffmann, 2. Auflage, Weinheim: Deutscher Studien Verlag 1996, s. 186.  
5
 J. Marzec, Dyskurs. Tekst. Narracja. Szkice o kulturze ponowoczesnej, Kraków: Oficyna Wydawnicza 

„Impuls” 2002, s. 20.  
6
 J. Marzec, Dyskurs. Tekst. Narracja. Szkice o kulturze ponowoczesnej, Kraków: Oficyna Wydawnicza 

„Impuls” 2002, s. 20.  
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od toho, což nezíská trvalejší význam, i když je to zatím módní anebo má podporu vlivných patronů. 7 

Současné pedagogické myšlení nepochybně odráží svou epochu, dominující v ní systémy či 

hodnotové konstelace. Výchova a pedagogické myšlení jsou  zároveň přímo spojené s jednotlivými 

národy a státy. 

Můžeme však mluvit o současných pedagogických proudech, jejichž idey, vzniklé v určitých  

podmínkách, se do jisté míry odtrhávají od teritoria původu a tvůrce, překračují nejvzdálenější 

hranice, dosahují všude tam, kde se kulturní člověk zajímá o záležitosti výchovy. Mají tedy 

celosvětový oběh. Pedagogické proudy fundamentální pro naši kulturu trvají v dějinách díky své 

neustálé reinterpretaci. Jak říkal Paul Ricoeur: Naším výchozím bodem není nicota, my jsme vždy, jako 

rád říkám, zadlužení. Však je nám  to dědictví svěřeno, abychom jej vyvíjeli. To znamená, že tradice není 

mrtvá záloha, ale vklad, jejž bychom měli tvořivě využívat.   Řekl bych více – jednou  z povinností vůči 

zmíněnému dědictví je též oživování mrtvých prvků minulosti, mrtvých v tom smyslu, že každá minulost 

obsahuje určité sliby, jež nebyly dodrženy. Proto je nutno zajistit minulosti její vlastní budoucnost, jež se 

neuskutečnila.8  Hermeneutický výzkum pedagogického myšlení by tedy měl vzít v úvahu jistá 

domnění, předpoklady či očekávání, jež pocházejí z naší současné doby.  

Zbigniew Kwieciński upozorňoval na to, že polská pedagogika  reagovala na krizi politické formace 

na přelomu osmdesátých a devadesátých let XX. století m.j. útěkem, přičemž za velmi významné 

považoval (…) návraty k vědám a základním výzkumům v studiích a pedagogických výzkumech, tedy 

návraty k moderním psychologickým  teoriím a výzkumům, k filosofii a metodologii věd jako pevnému 

základu pedagogiky a vzdělávacího myšlení. (…) Podobně pozitivní významy mají návraty k přerušeným 

proudům polské pedagogiky,  třeba k S. Hessenovi, B. Nawroczyńskému nebo J. Korczakovi. Jejich texty 

neustále jsou k čtení a pořád na něj čekají. 9   

Jako o tom psal B. Nawroczyński, podstatu proudů stanoví však síla atraktivnosti nějakého 

pedagogického ideálu i lidé, pro něž je ideál hlavní hodnotou. Oni jsou nejčastěji nositeli jeho 

poselství, […] začínají vidět celý současný život, všechny podrobnosti výchovy a vyučování v jeho 

atmosféře, začínají též hledat prostředky nejkratším způsobem vedoucím k jehož dosažení. (…) Tedy 

tzv. pedagogické proudy vznikají v souvislosti s lidským nadšením pro nové cíle výchovy. Pokud však je 

už cíl určený, nejvýznamnější se stávají prostředky. Vznikají různé nápady a  získávají  spoustu 

stoupenců. Následně se tyto nápady realizují. Původní myšlenka se zatím mění a dělá místo pro novou. 

Tím způsobem se vytváří  i jisté strany, a dokonce pedagogické proudy.10  Někteří se pokoušejí rozlišit 

jisté skupiny teoretických koncepcí, jež fungují v současné vědě, a jsou odlišitelné díky sjednocení 

jistých fundamentálních předpokladů, jež můžeme v nich najít. Faktorem, jenž je spojuje, je 

především specifický způsob postoje k zkoumanému subjektu, způsob vnímání vzdělávací 

skutečnosti, výchovy či pramenů určování cílů. 

Můžeme přemýšlet o tom, co bychom mohli udělat s tou různorodostí a zda je ona skutečně  

pochopitelná a akceptovaná? Jestli náhodou nejsme pořád součástí postsocialistického modelu 

dichotomie a vyplývající z pokusů její překonání touhy po polylogu. Jak velmi jsme ve skutečnosti 

                                                                    
7
 B. Nawroczyński, Dzieła wybrane, wybór, przedmowa i wstęp A. Mońka-Stanikowa, Warszawa: WSiP 1987, 

s. 483. 
8
 Z. Kwieciński, Między ortodoksją a heterogenicznością teorii pedagogicznych. Ku strategiom pokonywania 

polskiego „opóźnienia”, Kultura i Edukacja 1993 nr 1(3), s. 9. 
9
 ibidem 

10
 P. Dybel, Granice rozumienia… , op. cit., s. 207. 
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spokojení s tím stavem neovladatelné rozmanitosti a zmatku, nicméně díky různým syntézám a 

různými autory spořádaného? Zda jsme ještě schopní s sebou komunikovat a zároveň se vyhýbat tak 

zjednodušené antagonizaci idejí, teorií a vyplývajících z jejich rozlišností jazykových konfrontací? Jak 

se stalo, že se vracíme od obdivu rozmanitosti a práva na odlišné přístupy v pedagogickém myšlení a 

fungování z období průlomu a transformace k jejich opětovnému centralizování a převedení v pouze 

jedno, správné paradigma pod záminkou dovolení pluralismu, jejž ve skutečnosti zpochybňujeme 

obviněním z podporování etického relativismu? Co zvolit v té situaci – naraci, kontrnaraci nebo 

metanaraci? Která z nich má tvořit pedagogickou skutečnost a  její opodstatnění?  Co vlastně od 

sebe a od jiných očekáváme, co od praktiků, co od teoretiků – unifikaci či rozličnost, jistotu či 

neprůhlednost, souznačnost či  neurčenost. Je pedagogika na rozcestí dvou nebo více cest vedoucích 

k potvrzení určené teorie či pedagogické praxe? A možná, že by měla být jednoproudovou cestou, 

po které se mohou pohybovat její představitelé pouze s dovolením autority.  

Ve vědách o výchově existuje hodně paradigmat a spojených s nimi proudů či směrů, jež si odporují, 

a v důsledku společensko-politických podmiňování se nechá rozpoznat tendence tlaku autority na 

to, aby jeden z nich (nejbližší jejím zájmům) byl umístěný v centru jako závazný a dominující nad 

ostatními. Právě politici se snaží, aby se mohl souhlasný s jejich orientací  pedagogický směr stát ve 

společenství závazným výkladem výchovných fenoménů a zároveň stanovil referenční bod pro 

praktiky a zákonodárce. Toto má i obrovský vliv na výzkumný proces, jenž podléhá neustálým 

historickým, společenským, politickým či kulturním změnám. V důsledku toho obě historické 

perspektivy, přítomnosti a minulosti, jsou zde v neustálém pohybu,  pořád se přemisťují, následkem 

čehož se mezi nimi vytváří stále nová konfigurace sil a vzájemného působení. Například badatel, jenž 

opětovně nějaký problém  reflektuje, čte opětovně nějakou knihu atd., vždy již ‘jinak rozumí’ tomu, čeho 

se ona týká, aspoň proto, že se mezitím proměnila historická situace, vlivem různých událostí jeho 

osobního života vnímá jinak spoustu záležitostí, má za sebou nová čtení atd. 11 

Stejným způsobem každý z proudů či směrů, přístupů, orientací, diskurzů anebo ideologií se stává,           

v případě následných odečítání a z perspektivy zvoleného paradigmatu, specifickou povídkou, 

narací, díky které je svět výchovy a vzdělávání chápán bez zpracovávání finálních a jednoznačných 

tezí na jeho téma. V důsledku tohoto procesu je svět pedagogických věd  polynarativní nebo 

polydiskurzivní, v němž každý má nárok na vytváření svých vlastních přístupů, orientací nebo směrů 

s celou otevřeností k tomu, co se od nich v tom světě liší. Čím větší má přitom výběr, tím efektivnější 

a vhodnější teorii může si zkonstruovat. Stoupenci diverzifikace pedagogických proudů a směrů se 

nechystají omezovat pouze na zvolený sebou a pro svoji praxi proud, jelikož klíčem                                    

k pedagogickému úspěchu je rozlišování struktury myšlení, její výskyt v jiných zemích a získávání 

rozmanitých jejich příjemců. Zde metaforické argumenty ukazují, že koncentrování se na své 

základní činnosti není vývojové, že by se měly hledat stále novější způsoby k získání a udržení 

příjemců rozličné pedagogické myšlenky. Takový přístup tvoří představu neustálých změn  

v pedagogice, zavedení inovací a získávání stále nových tvůrčích nebo reproduktivních 

napodobitelů. Základní předností diverzifikace je však zmenšení rizika pedagogické činnosti. Faktem 

je, že pokud se pedagogovi na jednom z polí vlastní činnosti nepovede,  neztratí se mu všechno. 

Takový ‘diverzifikovaný kocour‘ vlastně vždy dopadne na nohy, protože široký rozsah činností 

efektivně zachraňuje před příliš velkým vlivem jednorázového neúspěchu.  

                                                                    
11

 P. Dybel, Granice rozumienia… , op. cit., s. 207. 
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Pojetí fundamentální pro pedagogiku by měla být – v kontextu složenosti a paradigmatické 

rozličnosti – považována za mnohoznačná, přičemž nebudou ale budit přesvědčení, že se tady jedná 

o jejich interpretační svobodu, protože musí  souhlasit s paradigmatem, jež je vyznačuje či 

determinuje. Už delší dobu probíhá na celém světě spor o rozsah světonázorové svobody, o svobodu 

projevu, vývoje vědy. Následně se objeví zřejmý dotaz, zda v souvislostí s tím je pluralismus 

humanistického, společenského, v tom pedagogického myšlení, předmět uznání, pochopení a 

akceptace jeho aktuálního stadia vývoje a možné další evoluce neboli se jej bere v pochybnost kvůli 

bezprostředním politickým (ideologickým) účelům, při pohrdání zmíněnými svobodami. Zda tato 

jednou za čas neústupně demonstrovaná snaha o navrácení polylogického pořadí (objektivního 

axionormativního pořadí) není důsledkem pokusů nadvlády státních vlád nad tzv. nástavbou věd               

o výchově a ostentativního odmítnutí principu morální a náboženské neutrality státu, a zároveň 

principu neutrality vlády vůči světonázorové rozličnosti v společenství a zplnomocňujícího jej 

pluralismu idejí a významů na poli vzdělávání a výchovy. Na základě čeho se usiluje provést při 

součinnosti s vědou další ‘morální revoluci’ v společenství, vnucením mu de facto  jedině pravé 

axiologické (filozofické, psychologické) či/a náboženské orientace. Fakt, že je vláda podporována 

společenstvím, by neměl narušovat princip neutrality, tedy i vědecké svobody, a tímto by měla být 

vládami garantována ochrana představitelů zvlášť těch proudů či směrů myšlení, které nesouhlasí            

s ‘pravdou’ většiny.  

Pro výzkumy současného pedagogického myšlení je závažné, jaký bude k ním přístup a role 

badatele: zda táž, která platí pro vědy přírodní, zkušenostní typu  sophia, tedy tím celkově vylučuje            

z výzkumného procesu subjektivní činitelé, jež zahrnují osobnost, světonázor, životní postoj, 

politický závazek, víru, sympatie a antipatie apod. a řídí se ve svých šetřeních důvěryhodnými, 

objektivními, tedy metateoretickými či metaparadigmatickými kritérii pohledu a oceňováním 

určených obsahů a svázaných s nimi pedagogických praxí, neboli zaujme badatel postoj, jež bude 

charakteristický pro představitele humanistických věd (phronesis), pro něž není úplně možná 

neutralizace či celkové oddělení v procesu poznávání subjektivních činitelů, protože se oni stávají 

zpřítomňovaným komponentem vyšetřování. Nejvýrazněji je to vidět již v samotném výběru 

výchozího materiálu k analýze, exponováním jedněch autorů a nevšímavostí k jiným12, 

ovlivnitelností vlastní narace či vyjadřovanými názory. Badateli nezůstává nic jiného než vedení 

průzkumů, v pozadí kterých  se určeným způsobem, méně nebo více intenzivně, objevuje  

angažovanost jeho vlastních názorů a zkušeností, jeho vlastní biografie. 13 Podle názoru Ryszarda 

Legutka, myšlením vědců vládnou tedy mimointelektuální motivy, jež způsobí, že dost spěšně 

přijímají (…) schémata o tom, jaká idea reprezentuje ortodoxii, a jaká kacířství, která patří                                   

k budoucnosti, a která se stala anachronickou. 14 

Pedagogika nedisponuje, jelikož disponovat nemůže, nějakým metakritériem, jež by dovolovalo 

distancovaný a předpokladů zbavený výzkum proudů a směrů myšlení o vzdělávání a výchově. Není 

taková míra, která by uvolňovala badatele od možné (nezbytné?) angažovanosti vůči tomuto 

procesu vlastní subjektivity. Nedisponujeme takovými teoretickými výtvory, jejichž pomocí by 

badatel mohl analyzovat zvolené nebo všechna paradigmata úplně neosobně, (…) z hlediska úplně 

                                                                    
12 P. Dybel, Granice rozumienia i interpretacji. O hermeneutyce Hansa – Georga Gadamera, 

Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS 2004. 
13 ibidem 
14

 R. Legutko, Etyka absolutna i społeczeństwo otwarte, Kraków: Wydawnictwo Arcana 1994, s. 8. 
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prázdného, abstrakčního subjektu, jenž pouze objektivně popisuje to, co čte, přičemž dává do závorek 

vlastní, historicky určenou perspektivu jejich pochopení. (…) Dokonce tak vynikající historik filozofie 

jakým byl Władysław Tatarkiewicz, mající obrovský smysl pro odlišné lidské světy, které  zkoumal, 

nemohl se vyvarovat velkého množství předsudků v předkládání názorů některých autorů. 15 

Mezi několika tucty, a možná, že více, rozličných přístupů k výchově a vzdělávání, je těžké mluvit              

o jejich totožném stavu historického vzniknutí, trvání a evoluce, podobném rozsahu jejich 

dostupnosti či aspoň praktické aplikaci. Na jedné straně se mluví o rovnosti každého paradigmatu, 

směru či pedagogického proudu, včetně rovnosti práv k jejich trvání či vytvořených díky nim 

preferencí i o velmi důležité obraně takového radikálního pluralismu, na druhé však straně vyvolává 

to odpor těch, kteří tvrdí, že představují univerzální pravdu, jež je zavazuje k vystupování proti 

redukci myšlení do svobodné, neovladatelné hry diskurzů jako rozličných ‘jazykových forem‘, 

vedoucí v důsledku těch procesů ke kulturnímu a historickému relativismu. 

Podstatou humanistických  výzkumů  pedagogických teorií je přednášení toho, zda existující 

paradigmata, proudy a směry myšlení obsažené v zdrojových textech jsou ideální bytosti. 

Interpretace zkoumaného textu usiluje tedy o odhalení jeho skrytého smyslu, zatímco metodou 

výzkumů je humanistická reflexe, jež zkoumá tu skrytou v něm myšlenku, verifikuje, do jaké míry  

vede k zamyšlení. I když si toho humanisté nejčastěji nevšímají nebo to zamlčují, je to fundamentální 

rys tak chápané interpretace textů, a konkrétně: Interpretace nemůže být pravdivá nebo falešná ve 

stejném smyslu jako může být pravdivý nebo falešný  popis díla. Ta neverifikovatelnost interpretace 

vyplývá z jejích přirozených vlastností: má   zformulovat to, co není zformulováno, má dojít k tomu, co 

vlastně není, co je hypoteticky skryté. 16  

Pluralismus pedagogických směrů je fakt, protože uznává trvalou nezávislost různých přístupů 

k výchově a vzdělávání. Každá z pedagogií se stává ničím jiným než jenom jedním z mnoha 

rovnocenných přístupů k výchově a vzdělávání. Bohužel se pluralismus pedagogického myšlení 

neanalyzuje jako objektivní trvání různých proudů a paradigmat vedle sebe, jen že se do debaty 

uvádí hodnotící pochvala anebo negace toho stavu věcí.  Někteří badatelé si nevšímají anebo 

úmyslně skrývají fakt, že v každé vědecké disciplíně existuje jakoby stejně hodně (…) „paradigmat”, 

tedy různých tendencí či směrů, které podléhají vzájemným působením různého druhu a stále se 

přetvářejí, čímž  tvoří stále novější konfigurace. Navíc i v rámcích těch tendencí či směrů se vyskytují 

velmi závažné rozdíly spojené s jednotlivými koncepcemi (a ve stejné míře i se styly sdělení jejich 

autorů), které působí, že se často usilují přetvářet v nějakou jednotu trochu přehnaně, anebo také 

neopodstatněným způsobem. 17 

V souvislosti s tím by mělo být základním předpokladem srovnávacího badatele přesvědčení, že 

žádné z paradigmat či směrů nemá nárok na přednost, nemělo by se umísťovat v centru a  zároveň 

být výchozím bodem pro ostatní. Pokud bychom připustili, že jisté čistě pedagogické kategorie, jako 

jsou: vychovatelnost (s obsaženou v ni kategorií odporu), vzdělání (Bildsamkeit), pedagogické 

působení (pedagogický akt), iniciace, podporování vývoje, edukace, pedagogický akt, vychovatelský 

vztah, disciplína apod. tvoří kmen každého paradigmatu a pedagogického směru, odrážejí jejich 

podstatu, jsou s nimi společné, tedy by všechny pedagogické proudy a směry obsahující jako 

                                                                    
15

 L. Witkowski, Dwoistość w pedagogice Bogdana Suchodolskiego (z aneksem o Sergiuszu Hessenie), Toruń: 

Wydawnictwo WIT-GRAF 2001, s. 9.  
16

 W. Panas, W kręgu…, op. cit., s. 11.  
17

 P. Dybel, Granice… op. cit., s. 154. 
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klíčovou jednu ze zmíněných kategorií byly sobě rovné, protože by jejich poslání vedlo v podstatě 

k jednomu cíli, kterým je proces vepsaný v onen fenomén.18 Pedagogické kategorie jsou totiž 

součástí reálné a/anebo symbolické pedagogické skutečnosti, jelikož tvoří v ní jistou celistvost a 

vyjasňují proces výchovy či vzdělávaní. Nepochybně takovou pedagogickou kategorií, jež se                             

v posledních letech stává předmětem výzkumů srovnávacích badatelů, je ambivalence19, autorita20, 

zodpovědnost21 a disciplína22. Taktéž  se v jiných společenských vědách hledají hlavní pojmové 

kategorie, okolo kterých by bylo možno integrovat srovnávací výzkumy teoretických přístupů. 

Je třeba se uvolnit od dominující v recepci děl pedagogů nekritické afirmace určitých idejí či proudů a 

vrátit pedagogickému diskurzu radikální statečnost a humanistickou pronikavost, protože nás pouze 

tehdy zavedou k „[…] teoreticky hlubším kritickým rekonstrukcím přístupů a perspektiv současných 

humanitních věd; rekonstrukcím, jež jsou iniciovány s ohledem na humanismus a  obzor pedagogické 

sebeznalosti. 23 Stojí za to pronikat do rozprav významných humanistů a otevírat se významům jejich 

myšlení, abychom v nich našli ‘životodárné impulsy’. Tento velice nový interpretační přístup 

pohybuje úplně neočekávaně stopy myšlení, jsoucí neustále – díky objevení nových aporií a dilemat– 

výzvou pro pedagogy, kteří si jich doposud nevšímali, kvůli schématům a banálním čtením či chybné 

interpretaci badatelských problémů. Díky rozličným přístupům v interpretaci děl klasiků se stává  

znalost dynamická, stále otevřená, in statu nascendi. Zároveň popírá badatel tvrzení, že se nedá 

současnou znalost zkumulovat, připnout ji společný, všeobsažný štítek. 
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18

 M. Bała, Wielość religii – jedność mistyki? w: Pluralizm religijny. Moda czy konieczność, red. Maciej Bała, 

Pelpin: Wydawnictwo „Bernardinum” 2005 
19

 L. Witkowski, Dwoistość w pedagogice Bogdana Suchodolskiego (z aneksem o Sergiuszu Hessenie), Toruń: 

Wydawnictwo WIT-GRAF 2001, s. 9.  
20

 L. Witkowski, Dwoistość w pedagogice Bogdana Suchodolskiego (z aneksem o Sergiuszu Hessenie), Toruń: 

Wydawnictwo WIT-GRAF 2001, s. 9.  
21
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22

 ibidem 
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 ibidem 
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Sekce 1 – Učitel, jeho profesní příprava a rozvoj 
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METODOLOGIE PROJEKTU „VÝVOJ PŘÍPRAVY UČITELŮ A SPOLEČENSKÉ 

POTŘEBY DOBY“  

METHODOLOGY OF THE PROJECT „DEVELOPMENT OF TEACHER TRAINING AND SOCIAL NEEDS             

OF RECENT YEARS“ 

Karel Rýdl 

 

Abstrakt: Autor seznamuje s koncepcí, cíli, smyslem a plánovanou organizací projektu GAČR pro rok 

2011-2013, který by měl z hlediska kvantitativních i kvalitativní metodologických přístupů 

postihnout vybrané problémové okruhy školskopolitické, pedeutologické a pedagogické povahy 

v jejich vývoji v letech existence učitelských ústavů, tedy 1870 až 1948. V té době zde existovalo více 

jak 20 různých institucí, které připravovali učitele obecných a měšťanských škol. Cílem příspěvku je 

podat informaci pro potenciální spolupracovníky z řad historiků školství a poukázat na nutnost 

znalosti dosavadního vývoje, z čehož by měla vyvěrat představa o efektivní přípravě učitelů 

v současné době.  

Klíčová slova: profesní příprava učitele, učitelské ústavy, učitelská způsobilost, kvantitativní a 

kvalitativní přístupy, projekt GAČR 

Abstract: The author presents the concept, the objectives, the purpose and planned organization of 

the GAČR (Czech Grant Agency) project for the years 2011 – 2013. The project aspires to cover 

selected areas of educational, political, pedeutological and pedagogical problems within their 

development during the existence of teacher training institutes between the years 1870 and 1948 in 

terms quantitative and qualitative methodology approaches. There existed over 20 different 

institutions that prepared teachers of elementary and junior high schools. The aim of the 

contribution is to inform potential colleagues in the field of educational history and to point out the 

necessity of getting acquainted with the development up to now and to give the notion of effective 

teacher training. 

Key words: Professional Teacher Training, Teacher Colleges, Teacher´s Skills, Quantitative and 

Qualitative Issues, GAČR-Project 

 

ÚVOD 

Současná stále naléhavěji pociťovaná nutnost zásadní proměny přípravy učitelů pro tzv. regionální 

školství vyžaduje dobrou znalost příčin poznaných problémů a nedostatků a také hlubokou znalost 

dosavadního vývoje přípravy učitelů, která je zatím značně nedostatečná a povrchní. 

I když existuje velmi mnoho různě stručných pasáží popisujících existenci učitelských ústavů, pomocí 

nichž bylo zajišťováno učitelské vzdělávání ukončené závěrečnými a později maturitními zkouškami, 

nebyla dosud provedena systematická analýza bohatého archivního materiálu, dokumentujícího 

nejen kvantitativní informace, ale zejména informace kvalitativní povahy. Archívy skrývají řadu 
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dokumentů, z nichž je možné vyvozovat vývojové trendy v oblasti efektivní pedagogické, 

psychologické a didaktické přípravy učitelů vzhledem k potřebám doby, během které učitelské 

ústavy existovaly, tedy v letech 1870 až 1948. 

Autor seznamuje čtenáře s připravovaným projektem GAČR, který by měl být podán v roce 2010 a 

řešen v následných třech letech týmem odborníků z řad pedagogů, historiků, psychologů, sociologů 

a dalších specialistů. 

  

CÍL A SMYSL PROJEKTU 

Autor se nechal inspirovat výsledky slovenského projektu VEGA, který byl řešen posledních 5 letech 

skupinou předních slovenských odborníků a jehož výsledkem je monografie popisující vývoj 

jednotlivých učitelských ústavů na Slovensku. Na základě obsahové analýzy tohoto projektu a 

poznání českých specifik lze vymezit následující cíle a smysl projektu: 

a) Dosud neexistuje systémová analýza efektivity působení učitelských ústavů v rámci přípravy 

učitelů pro společnost. Cílem projektu tedy je tento nedostatek napravit. 

b) K naplánovaní efektivních kroků v proměně současného stavu v přípravě učitelů nutně 

potřebujeme znát vývojové trendy. Projekt by měl nabídnout efektivní metodologii vedoucí 

k poznání vývojových trendů v přípravě učitelů v letech 1870 - 1945. 

c) Vymezit efektivitu přípravy učitelů vzhledem k deklarovaným potřebám doby, 

d) Soustředit se na zásadní problémové okruhy v přípravě učitelů: obsah studia, poměry teorie a 

praxe, profesní znalosti, systémy efektivního hodnocení včetně způsobilosti učitele, organizační a 

materiální zabezpečení ústavů, 

e) vytvoření pramenné a bibliografické databáze pro další specializované výzkumy, který by měly na 

tento projekt navázat, např. příprava učitelů v letech 1945-1989. 

  

OBSAH PROJEKTU 

Obsahem projektu budou analytická studia vývoje jednotlivých učitelských ústavů v Čechách 

v letech 1870 až 1948, soukromých i veřejných, českých i německých, jejichž fondy lze nalézt 

v okresních a oblastních archívech a regionálních a pedagogických muzeiích.  

Na základě těchto analytických studií bude proveden komparativním přístupem výzkum společných 

a odlišných rysů tak, aby bylo zřejmé, že na společné legislativní a administrativní zajištění 

učitelských ústavů měly velký vliv pedagogické osobnosti, působící v učitelských ústavech. V této 

fázi se projekt bude soustředit na zpracování jednotlivých problémových okruhů, které expertní tým 

navrhne. 

Závěrečná fáze projektu bude charakterizována pokusem o analýzu efektivity působení učitelských 

ústavů z hlediska potřeb doby a společnosti.  
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 ORGANIZACE PROJEKTU 

Autor předpokládá následující organizaci projektu: 

Září 2009 – únor 2010: příprava koncepce projektu, tvorba týmu )předpokládá se účast asi 25 

spolupracovníků. 

Březen 2010: podání projektu GAČR 

2011-2013: realizace projektu ve fázích heuristické, analytické a syntetické, přičemž každá bude mít 

vlastní výstup a průběžnou hodnotící konferenci. 

Předpokládaná částka na tři roky projektu představuje necelých 6 miliónů Kč.  

a) fáze heuristická umožní zpracovat přehledovou bibliogafii pramenů a dokumentů, včetně 

archívních fondů jednotlivých učitelských ústavů, 

b) fáze analytická umožní zpracování vývoje jednotlivých učitelských ústavů podle jednotné osnovy 

tak, aby byla možná následná komparace z hlediska vybraných profilových problémových okruhů 

(např. učební plány, učebnice a pomůcky, rozvrhy hodin, používané metody, učitelské osobnosti, 

pojetí praxe studentů, formy a metody hodnocení, materiální zajištění a místní specifika – výroční 

zprávy), 

c) fáze syntetická umožní zpracovat text poukazující na míru efektivity činnosti učitelských ústavů ve 

vztahu k dobových potřebám požadavkům společenského vývoje. 

 

VÝSTUPY PROJEKTU 

Autor předpokládá následující výstupy projektu GAČR: 

2011 – vydání přehledové strukturované bibliografie (CD-ROM) 

2012 – vydání sborníku monografických studií o jednotlivých učitelských ústavech, přednesených na 

vědecké konferenci (CD-ROM a tištěná kniha) 

2013 – syntetická monografie respektující vývoj problematiky podle dohodnutých okruhů a 

naplňování dobových požadavků společnosti na efektivní přípravu učitelů, jako výstup ze závěrečné 

vědecké konference (CD-ROM a tištěná publikace). 

 

ZÁVĚR 

Závěr zůstává otevřený, protože příspěvek celou problematiku otevírá a nabízí účast profesně 

zdatným jedincům z oblasti obecné i kulturní historie, regionální historie, muzejnictví, pedagogiky 

psychologie a sociologie. 

Závěry mohou být formulovány až po realizaci projektu.  
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INDIVIDUALIZOVANÁ DIAGNOSTIKA ČLOVĚKA – INSPIRACE PRO METODOLOGII 

PEDAGOGIKY 

INDIVIDUALIZED ASSESSMENT OF A MAN: IINSPIRATION FOR EDUCATIONAL METHODOLOGY 

Jiří Mareš 

 

Abstrakt: Přehledová studie upozorňuje, že tradiční diagnostika se opírá o dotazníky, které nejsou 

dostatečně citlivé na individuální pocity, názory, životní hodnoty, životní podmínky těch lidí, kteří 

odpovídají na zadané otázky. Přitom na základě výsledků, jež byly těmito dotazníky získány, se                      

o lidech přijímají závažná rozhodnutí. Jedním z možných řešení je individualizovaná diagnostika, 

která se začíná používat při výzkumech kvality života lidí. Míra individualizace může v dotaznících 

nového typu gradovat. Např. Dijkers rozlišuje sedm typů: 1. badatel definuje proměnné, badatel jim 

přiděluje váhu, 2. badatel definuje proměnné, respondent jim přiděluje váhu, 3. badatel definuje 

proměnné, respondent doplňuje další proměnné, ale nepřiděluje jim váhu, 4. badatel definuje 

proměnné, respondent doplňuje další proměnné a přiděluje jim váhu, 5. respondent sám definuje 

proměnné, ale explicitně jim nepřiděluje váhu, 6. respondent sám definuje proměnné a explicitně jim 

přiděluje váhu, 7. respondent globálně „definuje“ proměnné a globálně jim „přiděluje váhu“. Na 

příkladu francouzského dotazníku SQLP - Subjective Quality of Life Profile (Dazord et al., 1995, 1998) 

studie ukazuje, jak se s individualizovaným dotazníkem pracuje. Autor studie zdůrazňuje, že 

individualizovaná diagnostika kvality života může být inspirací pro pedagogickou i psychologickou 

diagnostiku. 

Klíčová slova: kvalita života; diagnostika; individualizovaná diagnostika; pedagogika; pedagogický 

výzkum 

Abstract: The review study draws attention to the fact that traditional psychological assessment 

relies on questionnaires which are not sensitive enough to individual experiences, viewpoints, values 

and living context of research participants. However, the results gathered with help of those 

questionnaires serve a basis for important decisions made about people. One of the possible 

solutions could be an individualized assessment, which has just started to be used in quality of life 

research. Level of individualization can gradually shift in the new types of questionnaires. Dijkers 

(2003), for instance, distinguishes seven types of those: 1) researcher defines variables and 

determines their weight, 2) researcher defines variables, participant determines their weight, 3) 

researcher defines variables, participant adds other variables but does not determine their weight, 

4) researcher defines variables, participant adds other variables and determines their weight, 5) 

participant defines variables but does not explicitly determine their weight, 6) participant defines 

variables and explicitly determines their weight, 7) participant globally “defines” variables and 

globally “determines their weight”. With an example of French questionnaire SQLP – Subjective 

Quality of Life Profile (Dazord et al., 1995, 1998), the study demonstrates application of such 

individualized assessment in research. The author of the study points out that the individualized 

assessment of quality of life can be inspiring for both educational and psychological assessment. 

Key Words: quality of life; assessment; individualized assessment; education; educational research 
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1. PODSTATA PROBLÉMU 

Rutinní používání dotazníků pro diagnostiku vlastností a stavů člověka otevírá naléhavý 

metodologický problém. Jeho jádro lze shrnout do otázky: jsou tyto kvantitativní nástroje 

dostatečně citlivé na individuální pocity, názory, životní hodnoty, životní podmínky všech lidí, kteří 

odpovídají na zadané otázky? Odpověď není povzbuzující: ukazuje se, že citlivé nejsou. Přitom na 

základě výsledků, které pomocí dotazníků získáme, se rozhoduje o lidech, kteří je vyplnili, o jejich 

současnosti i budoucnosti. Rozhoduje se o tom, do jaké skupiny osob patří: zda jsou „v normě“ nebo 

mimo ni, zda potřebují pomoc či nikoli.  

Inspirací pro pedagogický výzkum a pro pedagogikou metodologii může být zajímavý výzkumný 

proud, který se objevil v medicíně, klinické psychologii a psychologii zdraví. Snaží se zkoumat kvalitu 

života lidí tak, aby použité nástroje dovolovaly individualizovanou diagnostiku. Realita je zde totiž 

obdobná jako v pedagogické diagnostice: většina dotazníků, které se používají ve zdravotnictví a 

zjišťují kvalitu života související se zdravím (HRQL - Health-related Quality of Life), neumožňuje 

individualizovanou diagnostiku (Dijkers (2003). 

Hlavní problémy tradičních nástrojů lze shrnout do těchto bodů: 

Zkoumaná proměnná je komplexní, multidimezionální, multifasetová. Jak vybrat z mnoha možných 

aspektů právě ty, které jsou nejvýstižnější, nejtypičtější pro daného jedince? (Stenner et al., 2003). 

Jinak řečeno: ne všechny položky dotazníku a ne všechny vyšší celky, do nichž se položky sdružují (tj. 

faktory, oblasti kvality života) jsou relevantní pro všechny lidi (Hickey et al., 1999). Některé aspekty 

jsou univerzální, jiné jsou vázány na určitou kulturu a konečně další jsou typické jen pro daného 

jednotlivce (Carr, Higginson, 2001). Jak zachytit unikátní komplex oblastí (pattern), který je důležitý 

právě pro daného jedince? 

Zkoumaná proměnná bývá charakterizována prostřednictvím oblastí, které nadefinoval výzkumník 

na základě rozhovorů s mnoha respondenty a ověřil je na souborech stovek respondentů. Odrážejí 

pohled neexistujícího „průměrného respondenta“. Mnohé z existujících nástrojů tedy staví na 

standardizovaných modelech kvality života a předem selektovaných oblastech (Patel, Veenstra, 

Patrick, 2003). Jinak řečeno: tradiční přístupy předpokládají, že různí lidé vnímají tytéž okolnosti 

svého života stejným způsobem (Philips, Davies, White, 2001). 

Přitom zjišťování zkoumané proměnné (v daném případě kvality života) je v praxi vázáno obvykle na 

konkrétního jedince, na jeho jedinečnost. Právě jemu se snažíme pomoci. Standardizované nástroje 

nemusí vyhovovat konkrétnímu, specifickému jedinci: některé oblasti mu v nabídce chybějí, jiné 

považuje spíše za nadbytečné.  

Ve standardizovaných dotaznících - na rozdíl od reálného života – mají předkládané oblasti přibližně 

stejnou důležitost, stejnou váhu. Ignorují se tak rozdíly v závažnosti různých oblastí pro různé lidi 

(Jockey et al., 1996). 

Zkoumaná proměnná (zde kvalita života) je svou podstatou dynamický konstrukt. Mění se v čase jak 

u zdravých lidí, tak zejména u nemocných lidí spolu s tím, jak se proměňuje jejich zdravotní stav 

(Carr, Higginston, 2001). U standardizovaných dotazníků tím vznikají potíže s reliabilitou měření, 

neboť se předpokládá, že naměřené údaje by měly být dlouhodobě stabilní v čase.  



 - 46 - 

Zkoumaná proměnná je dynamický konstrukt. Její hodnocení s mění s tím, jak se mění sám 

hodnotitel v čase. Výzkumy ukazují, že jedinec (ať už zdravý nebo nemocný), který zažil závažnou 

životní událost, se proměňuje minimálně ve třech aspektech: mění se jeho vnitřní standardy 

(rekalibrace způsobu hodnocení), mění se hierarchie jedincových hodnot (změna priorit, 

repriorizace), mění se jedincovo chápání pojmů, klíčových oblastí, které charakterizují kvalitu života 

- rekonceptualizace (Schwarzová, Sprangerová, 2000, Mareš, 2005). Proto ani opakovaná měření 

stejným nástrojem u téhož jedince nemusí přinést spolehlivá data o jeho kvalitě života. Je třeba 

zjišťovat zda jde o změnu samotné kvality života nebo o změnu jedincova náhledu na kvalitu života. 

Zkoumaná proměnná (zde kvalita života) je determinována mj. kulturou, věkem, sociálním 

postavením, pohlavím. Řada dotazníků k těmto skutečnostem nepřihlíží, nebere v úvahu kontext, 

v němž jedinec svou kvalitu života prožívá a hodnotí (Stenner et al., 2003). Měříme tedy kvalitu 

života jedince vytrženého ze specifických souvislostí. 

Např. WHOQoL Group (1995) upozorňuje, že důležité pojmy, které jsou v euroamerické kultuře běžně brány 

jako klíčové pro život člověka a pro kvalitu života – např. autonomie pacienta – mohou být v jiných kulturách 

chápány pejorativně: jako doklad sobectví, odmítání pomoci druhých, izolování se od společenství. Dotazníky 

určené pro zjišťování kvality života tedy často odrážejí nikoli hodnoty a přesvědčení těch lidí, jimž jsou určeny, 

ale spíše hodnoty a přesvědčení autorů dotazníku (Fox-Rushby, Parker, 1995). 

Zkoumaná proměnná je v dotaznících zjišťována prostřednictvím určitých slovních spojení. Ta však 

mohou být chápána, interpretována lidmi různě. Stává se pak, že dotazník není citlivý na zvláštnosti 

určitých jedinců: buď nenaleznou v textu přesně ty formulace, které by vystihovaly jejich specifický 

názor na kvalitu života, anebo „nevyčtou“ z předkládaného textu otazníkové položky to, co jim 

sdělení říká, nabízí. 

 

2. INDIVIDUÁLNÍ KVALITA ŽIVOTA 

Výše uvedené metodologické problémy jsou předmětem odborné diskuse a badatelé hledají 

postupy, jak se uvedeným obtížím a omezením vyhnout nebo je alespoň zmírnit. Proto jsme svědky 

toho, že se ve výzkumu i v diagnostice objevuje nový proud: začíná se zkoumat individuální kvalita 

života lidí – Individual Quality of Life, zkráceně buď IQOL nebo iQOL. Obvykle se jí rozumí jedincův 

svébytný pohled na vlastní život, tedy na individuálně specifický způsob vnímání a prožívání 

vlastního života, porozumění vlastnímu životu a hodnocení svého života. Jedinec má svůj osobní 

vztahový rámec, v jehož kontextu vnímá své životní zkušenosti, své místo v životě - jak podle 

individuálního systému hodnot, tak i podle hodnot té kultury, v níž žije. Má své vlastní životní cíle, 

zájmy, očekávání, strategie svého snažení. Posuzuje svůj aktuální život vzhledem k reálně 

dosažitelné úrovni i ke svému ideálu. Vybírá a posuzuje především ty oblasti kvality života, které on 

považuje za důležité pro svůj život (modifikovaně podle Dupuis et al., 2001; Dempster, Donnelly, 

2000; Carr, Higginson, 2001). 

 

3. INDIVIDUALIZOVANÁ DIAGNOSTIKA 

V laické veřejnosti (a zčásti i v odborné veřejnosti) panuje představa, že diagnostické nástroje jsou 

buď individuální nebo hromadné. Realita je ovšem jiná, neboť lze odstupňovat nástroje podle míry 
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individualizace, tedy podle stupňů volnosti, který poskytují respondentovi. Základní třídění navrhli 

O’Boyle et al. (2007) a z jejich práce vychází tab. 1. 

Tab. 1 Různé stupně individualizace u nástrojů, které zjišťují kvalitu života (modifikovaně podle O’Boyle et al. 

(2007, s. 225-234) 

výběr oblastí kvality života 

provádí 

elaborování oblastí kvality života 

provádí 

přidělování váhy oblastem kvality 

života provádí 

badatel - Badatel 

badatel - Respondent 

badatel respondent  - 

badatel respondent Respondent 

respondent respondent respondent (implicitně) 

respondent respondent respondent (explicitně) 

Podrobnější třídění navrhl Dijkers (2003). Vyšel z úvahy, že „dělba práce“ mezi badatelem a 

respondentem má mnohem více odstínů, že každý nástroj klade akcent na jiné aspekty kvality života 

(viz tab. 2). V návaznosti na Felce a Perryho (1996) je přesvědčen, že všechny nástroje pro měření 

kvality života se opírají o určitou konceptualizaci kvality života. Ta (ať už implicitně nebo explicitně) 

zahrnuje: hodnocení charakteristik jedincova života nebo reagování na charakteristiky jedincova 

života (tedy na jedincovo fungování, na jeho výkonnost atd.) pod zorným úhlem určitých očekávání 

toho, jak má jedinec fungovat či jakého výkonu má dosahovat. 
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Tab. 2 Různé stupně individualizace u nástrojů, které zjišťují kvalitu života (modifikovaně podle Dijkers, 2003,                    

s. S6) 

role bada-
tele a res- 
pondenta 
 

as-            
pekty kva-
lity života 

badatel 
definuje, 
badatel 
přiděluje 
váhu 

badatel 
definuje, 
respondent 
přiděluje 
váhu 

badatel 
definuje, 
respondent 
doplňuje, ale 
nepřiděluje 
váhu 

badatel defi-
nuje, respon-
dent doplňuje 
a přiděluje 
váhu 

respondent 
definuje, 
ale expli-
citně ne-
přiděluje 
váhu 

respon-
dent 
definuje a 
přiděluje 
váhu 

Respondent 
globálně 
„definuje“ a 
globálně 
„přiděluje 
váhu“ 

Výkony 
SF-36 
(Ware et 
al., 1993) 

  

PASI (Wright, 
Young, 1997; 
Wright et al., 
2000) 

SEIQoL (O΄ 
Boyle, et 
al., 1993)  
 

SEIQoL-
DW 
(Hickey et 
al., 1999)  

 

očekávání/ 
reagování 

 
QOLS 
(Buckhardt 
et al., 1989); 

    
SWLS 
(Diener et 
al., 1993) 

výkony a 
očekávání 

SBQoL 
(Dunbar et 
al., 1992; 
Thunedbor
g, 1995) 

QLSI 
(Dupuis et 
al., 1989, 
2001); 
 

IQOLI 
(Thuned-
borg, 1993) 

  

GAS 
(Kiresuk, 
Sherman, 
1968) 

 

 
výkony a 
reagování 

 
SQLP 
(Dazord et 
al., 1995) 

     

očekávání a 
reagování 

- - - - - - - 

výkony, 
očekávání a 
reagování 

 
W-QLI (Dia-
mont, Bec-
ker, 1999) 

    
Duggan- 
Dijkers 
(1999, 2001) 

 

 

4. PŘÍKLAD KONKRÉTNÍHO NÁSTROJE 

Skupina francouzských badatelů (Dazord et al., 1995, 1998) navrhla a ověřila nástroj, který nazvala 

SQLP (Subjective Quality of Life Profile). Kromě definování různých oblastí kvality života a 

přidělování subjektivní váhy ji zajímalo, zda jedinec předpokládá, že v některé oblasti kvality života  

u něj dojde k nějaké změně; zjišťují tedy očekávání změny vůbec. Postup, jak se individualizovaná 

diagnostika provádí, přibližuje tab.3. 
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Tab. 3 SQLP - profil subjektivní kvality života 

Etapy 

posuzování 
Úkol pro respondenta 

Zkoumaný aspekt 

individuální kvality 

života 

Poznámka 

1. krok 

Pročíst si základní nabídku 27 

položek, které charakterizují 

různé oblasti kvality života.  

Jedincem vnímané 

oblasti vlastního života, 

které právě pro něj 

konstituují kvalitu života. 

Respondent se vyjadřuje 

k tomu, jak významné jsou 

v dané etapě jeho života 

jednotlivé oblasti kvality život. 

Zjišťuje se tím aktuální 

hierarchie oblastí života. 

2. krok 

Z nabízené databanky položek 

vybrat další položky, které 

nebyly obsaženy v základní na-

bídce 27 položek. 

3. krok 

Pokud jedinec nenašel ani ve 

druhém kroku to, co považuje za 

důležitý aspekt vlastního života, 

může doplnit jednu svou po-

ložku, která vystihuje to, co je 

pro něj aktuálně závažné. 

4. krok 

U všech položek, které vznikly 

v krocích 1.-3. posoudit jejich 

„objektivní stav“ a to pomocí 4 

stupňové škála. 

Jedincem vnímaný „reál-

ný stav“ jeho kvality 

života. 

Snaha přimět jedince, aby se 

zamyslel nad tím, jak vidí 

kvalitu jeho života nezávislí 

posuzovatelé. 

5. krok 

U všech položek, které vznikly 

v krocích 1.-3. uvést, nakolik se 

jedinci daří je v životě naplňovat 

a to pomocí 5 stupňové škály. 

Míra spokojenosti s usku-

tečňováním, s naplňo-

váním jednotlivých ob-

lastí kvality života. 

Odhad míry naplňování, 

uskutečňování jednotlivých 

aspektů kvality života. 

6. krok 

U všech položek, které vznikly 

v krocích 1.-3. posoudit jejich 

důležitost, závažnost pro jedince 

a to pomocí 3 stupňová škály. 

Míra důležitosti, závaž-

nosti jednotlivých oblastí 

kvality života pro daného 

jedince. 

 

7. krok 

U všech položek, které vznikly 

v krocích 1.-3. posoudit, nakolik 

jedince očekává, že v nejbližších 

měsících u nich dojde ke změně. 

Posuzování se provádí pomocí 5 

stupňové škály. 

Míra předpokládané 

změ-ny u jednotlivých 

oblastí kvality života z 

pohledu daného jedince. 

Snaha přimět jedince, aby se 

zamyslel, nakolik je určitý 

aspekt kvality jeho života 

měnlivý. 

8. krok 

U všech položek, které vznikly 

v krocích 1.-3. posoudit, nakolik 

jedinec považuje očekávanou 

změnu za důležitou, závažnou. 

Posuzování se provádí pomocí 3 

stupňové škály. 

Míra důležitosti před-

pokládané změny u jed-

notlivých oblastí kvality 

života z pohledu daného 

jedince. 

Snaha přimět jedince, aby se 

zamyslel, nakolik je určitý 

aspekt kvality jeho života 

nejen měnlivý, ale taká, jak 

závažná změna to pro něj 

může být. 

9. krok 

Vyplnit některé další položky, jež 

zjišťují globálnější pohled jedince 

na současnou kvalitu života a na 

jeho výhled do budoucnosti. 

Globální zhodnocení 

kvality svého života 

daným jedincem. 
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V zásadě lze říci, že Dazord a spolupracovníci neusilují o stanovení jakéhosi souhrnného indexu 

kvality života, ani vypočtení dílčích skórů pro jednotlivé oblasti kvality života. Spíše jim jde o 

jemnější vhled do způsobu, jímž respondent přemýšlí o své kvalitě života a jejích proměnách.  

 

5. ZÁVĚR 

Naše přehledová studie se soustředila na relativně nové téma, které se postupně vynořuje od 

začátku 90. let minulého století. Je jím individualizovaná diagnostika. Individualizované nástroje 

posunuly do popředí ty proměnné, které dříve stály poněkud stranou badatelského zájmu. 

Jmenujme např. interindividuální rozdílnost oblastí, z nichž se pro jedince skládá kvalita života; 

různá závažnost oblastí, které pro jedince konstituují kvalitu života; jedincovy životní cíle; 

individuální smysl jedincova života; zdravotní okolnosti, jež ovlivňují kvalitu jeho života; jedincovo 

očekávání změny; jedincovo bilancování vlastního života jako celku (období, kdy byl vrcholně 

spokojen a období, kdy byl velmi nešťasten) a tím i „kalibrování“ jeho zkušeností a jeho hodnot. 

Z metodologického pohledu – podle našeho názoru - přesahují výzkumy individualizovaných 

nástrojů hranice tématu „kvalita života“ a mohou být inspirací pro pedagogickou i psychologickou 

diagnostiku. 
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MOŽNOSTI A LIMITY VYUŽITÍ SÉMANTICKÉHO DIFERENCIÁLU PŘI REFLEXI 

EDUKAČNÍ REALITY 

POSSIBILITIES AND LIMITS OF SEMANTIC DIFFERENTIAL USE FOR REFLECTION OF EDUCATIONAL 

REALITY 

Jaroslav Vala, Jana Vašťatková 

 

Abstrakt: Příspěvek stručně představuje metodu sémantického diferenciálu, která není v českém 

pedagogickém prostředí oproti jiným metodám hojně využívaná. Na základě dostupných informací 

přináší stručný přehled o jejím dosavadním výskytu v českém i zahraničním výzkumu a o úskalích, 

která mohou její aplikaci provázet. Autoři se rovněž zamýšlí nad možnostmi a limity jejího využití, a 

to i v rámci autoevaluace školy.  

Klíčová slova: sémantický diferenciál, výzkum, faktorová analýza, škály, možnosti, úskalí, ATER, 

autoevaluace školy 

Abstract: Semantic differential currently ranks among less frequently used methods in Czech 

environment for reflecting educational reality. The article thus briefly introduces this method. 

However, on the basis of accessible data, the paper primarily brings an overview of its existing use in 

Czech and foreign research and of its possible limits. It also tackles further possibilities and limits of 

semantic differential use especially in the field of school self-evaluation. 

Key words: semantic differential, research, factor analysis, scales, possibilities, limits, ATER, school 

self-evaluation 

 

1. Úvod 

Sémantický diferenciál má své kořeny v 50. letech 20. století (za jeho hlavního autora je považován 

C. Osgood) a v několika následujících dvou desetiletích je často používán v různě orientovaných 

výzkumech. V dnešní době je užíván s menší frekvencí, zato však bývá různě variován a uplatňován 

v nových oblastech. Tento příspěvek metodu stručně představí, přinese vhled do jejího dosavadního 

výzkumného využití a poukáže na možná metodologická úskalí. V závěru bude demonstrován její 

možný přínos i v oblastech českých výzkumů. 

 

2. Charakteristika sémantického diferenciálu  

Sémantický diferenciál je považován za nástroj k měření hodnot a postojů. Bývá řazen mezi tzv. 

psychosémantické metody (srov. Miovský, 2006)24 a vyznačuje se spojením psycholingvistiky, 

psychologie vnímání a psychologie individuálního vědomí (Maršálová, 1990). Tento typ metody 

umožňuje výzkumníkovi průnik do vnitřního světa zkoumané osoby a získání vysoce 

individualizované informace, se kterou je možno dále statisticky pracovat a nezávisle ji ověřovat. 

Spojuje tak v sobě vlastnosti kvantitativních a kvalitativních výzkumných postupů, neboť je možno 

                                                                    
24

 Sémantický diferenciál bývá některými autory povaţován za techniku (srov. např. Pelikán, 2004); autoři 

tohoto textu ji v obecné rovině vnímají jako metodu. 
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zkoumat jak jedince, tak skupiny respondentů a zjišťovat shodné vnímání vybraných pojmů i vývoj 

tohoto vnímání v čase.  

Sémantický diferenciál je výsledkem syntéz metody škálovací a asociační, neboť ve své klasické 

podobě umožňuje měřit konotativní významy pojmů25 u lidí, tj. jejich individuální, psychologické 

významy. Jeho podstatou je vymezení sémantického prostoru (za pomoci faktorové analýzy) a 

umístění sledovaných pojmů do vytvořených souřadnic. Předností této metody je podle Pelikána 

(2004, s. 149) „hlubší proniknutí do individuálního chápání významu jednotlivých pojmů“ a velká 

variabilita jejího využití.  

Každý pojem se posuzuje zpravidla pomocí 10–12 posuzovacích škál (jejich počet však není v obecné 

rovině omezen) obvykle o 5–9 bodech. Nejčastěji se vyskytují sedmibodové numerické škály, pro 

dětské respondenty je možno volit škály užší. Jejich zakotvení tvoří bipolární adjektiva. Škály mají 

v pozadí různé druhy i množství faktorů (od dvou do pěti faktorů).  

Výzkumníky jsou zpravidla využívané sémantické diferenciály sycené třemi faktory, označovanými 

jako faktory hodnocení, potence a aktivity (původní koncepce viz Osgood, Suci, Tannenbaum, 1957). 

Faktor hodnocení zahrnuje faktorové náboje škál v dimenzi „kladný – záporný“, resp. „příjemný – 

nepříjemný“, jedná se o subjektivní hodnocení, jistý pocitový postoj. Faktor potence (nazývaný též 

jako faktor síly) je možno zobecnit na protiklad „napětí – uvolnění“, ukazuje na potenciální energii, 

resp. napětí obsažené v podnětu, kterou by bylo nutno vynaložit na změnu stavu. Škály tohoto 

faktoru bývají uvozeny adjektivy naznačující sílu, míru, tíhu, tvrdost. Faktor aktivity bývá 

charakterizován jako protiklad „vzrušení – uklidnění“ a ukazuje na kinetickou energii obsaženou 

v podnětu, na jeho dynamiku a proměnlivost v čase (srov. Maršálová, Mikšík a kol, 1990, s. 294; 

Pelikán, 2004, s. 147 aj.). Ve své pozdní práci Osgood uvádí, že vznik těchto faktorů možná 

nevyplývá z konotativních významů posuzovaných slov, ale z lidských emocí. Zmíněné faktory 

korespondují s trojrozměrným pojetím emocí pocházejícím od Wundta: faktor hodnocení odpovídá 

dimenzi „libost - nelibost“, faktor potence dimenzi „napětí – uvolnění“, faktor aktivity dimenzi 

„vzrušení – uklidnění“ (Urbánek, 2003, s. 139). 

Ve výzkumech je možné se setkat se sémantickými diferenciály s jiným množství faktorů, 

pětifaktorovou analýzu využívá ve svém výzkumu např. Boll (1990). I s využitím menšího počtu 

faktorů (tedy s méně detailním zacílením, ale zároveň s menším rizikem chyb při interpretaci) lze 

však popisovat zkoumanou realitu“. Dvoufaktorové pojetí je např. charakteristickým rysem 

dotazníku ATER, ve kterém jsou v pedagogickém prostředí měřeny faktory hodnocení a energie 

(podrobněji viz Chráska, 2003).  

 

3. Tvorba sémantického diferenciálu  

Základní informace o metodě a možnostech jejího používání najdou zájemci v knize The 

Measurement of Meaning (Osgood, Suci, Tannenbaum, 1957). Sémantický diferenciál je možno 

využít při zkoumání nejrůznějších jevů; je „pružný, poměrně snadno se dá adaptovat podle 

proměnlivých výzkumných požadavků, je rychlý a hospodárný při administraci a skórování“ (Kerlinger, 

1972, s. 561). Nicméně pro jeho využívání je potřeba zvládnout několik zásadních kroků: zvolit pro 

výzkum relevantní pojmy, nastavit škály včetně jejich ukotvení vhodnými adjektivy, připravit a 

realizovat výzkum, zpracovat a interpretovat získané poznatky. 

                                                                    
25

 Pojem je určen definicí, která udává podstatné vlastnosti určitého pojmu, jeţ ho odlišují od jiných. 
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Prvním krokem před realizací výzkumu je výběr pojmů, jejichž počet by měl odpovídat výzkumné 

otázce, věku a možnostem respondentů (např. musí jim být známé, srozumitelné atd.). Zároveň by 

pojmy měly být vybrány tak, aby reprezentovaly některé části sémantického prostoru (tedy musí být 

nabity potenciálem pro rozmanité reakce různých lidí a nesmí si být blízké významem) (srov. 

Kerlinger, 1972). 

Osgood, Suci, Tannenbaum (1957) uvádějí seznam 50 párů adjektiv včetně jejich faktorových 

nábojů. Avšak seznam adjektiv si může každých uživatel daného nástroje upravit podle svého 

výzkumného záměru, tj. podle charakteru posuzovaných objektů. Avšak, jak uvádí Urbánek (2003), 

je třeba mít na paměti populární metodologicko-statistickou zásadu GIGO (garbage in - garbage 

out), která říká, že z analýzy dat nemůžeme získat nic, co jsme do ní předtím nevložili. Je proto 

nezbytné, aby se použitá adjektiva nějakým způsobem vztahovala k posuzovaným pojmům. 

Například adjektiva „horký x studený“ bývají při posuzování konotativních významů řady pojmů 

(„lidé“ aj.) běžně užívána, při posuzování fyzikálních objektů těmito adjektivy je však posuzován 

jejich denotativní význam.  

Při konstrukci nástroje na bázi sémantického diferenciálu stojí výzkumník rovněž před rozhodnutím, 

kolik škál by mělo reprezentovat každý z faktorů a jaké je jejich vhodné pořadí. Z dosud 

realizovaných výzkumů vyplývá, že jen zřídka je přínosné používat více než deset škál pro jeden 

faktor, adekvátní výsledky přinášejí již čtyři škály. Za žádoucí se považuje, aby byly všechny faktory 

zastoupeny stejnou měrou, přestože faktor hodnocení svou výrazností svádí k rozšíření počtu škál 

(Hnise, 1970).  

Na otázku, jaké je vhodné pořadí uspořádání a pořadí škál, odpovídají někteří autoři doporučením 

k uspořádání pojmů tak, aby na jedné straně byly všechny pozitivní a na druhé negativní (Přibová, 

1996). Tento přístup usnadňuje případné grafické znázornění výsledků pouhým spojením 

označených bodů na po sobě jdoucích stupnicích, ale zároveň svádí k mechanickému vyplňování 

škál. Standardní postup pak počítá s řazením škál takovým výběrem, aby po sobě nenásledovaly 

škály jednoho faktoru.  

 

3.1 Limity sémantického diferenciálu  

Při tvorbě sémantického diferenciálu se výzkumníci mohou setkat s několika více či méně zjevnými 

limity této metody, jež mohou významně ovlivnit kvalitu získaných dat. Jsou spjaty se záměnou 

běžných škál za sémantické diferenciály, přejímáním škál na nové pojmy bez provedení faktorové 

analýzy, výběrem škál s nesrozumitelnými adjektivy. Další rizika mohou souviset se způsobem 

administrace a se samotnými respondenty a jejich přístupem. 

Slabou stránkou některých šetření je používání označení „sémantický diferenciál“  

pro běžné posuzovací škály. Při práci se sémantickým diferenciálem jsou sledované pojmy umístěny 

do sémantického prostoru. Při škálování k podobnému postupu nedochází, poněvadž jsou na 

stupnici zaznamenávány pouze reakce vůči různým podnětům či tvrzením: např. „vybavení školy je 

zastaralé - vybavení školy není zastaralé“. 

Nezřídka jsou v různých výzkumech automaticky přebírány dříve použité škály na posuzování 

nových pojmů, aniž by výsledky byly ověřeny faktorovou analýzou. Tento jev lze považovat za 

nevhodný a výrazně snižující možnou validitu daného šetření. Samozřejmostí by mělo být používání 

faktorové analýzy rovněž v případě konstrukce nových škál, kdy není možné spoléhat se pouze na 
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intuici. Při nových aplikacích sémantického diferenciálu by výzkumník měl vždy mít určitou jistotu, 

že získaná data nejsou náhodná a že vypovídají o měřených aspektech reality. K ověřování reliability 

měření sémantickým diferenciálem je možno paralelně použít různých metod: Cronbachova 

koeficientu alfa a metody půlení (Chráska, 1998), rater metoda a inter class koeficient (Svoboda, 

1999) aj. Pro potvrzení vzájemné nezávislosti sledovaných faktorů je možno provést jejich celkovou 

korelaci. Vychází se přitom z hodnot sémantického diferenciálu, které jsou uspořádány do korelační 

R-matice. Tyto postupy, včetně výše zmíněné faktorové analýzy, zaručují dostatečnou validitu              

i reliabilitu realizovaných měření. 

Úskalím může rovněž být výběr škál. Pro respondenty je jednodušší používat škály, které mají 

jednoznačnější vztah k posuzovaným pojmům, proto pro ně představuje např. při posuzování osob 

přijatelnější variantu dvojice adjektiv „užitečný (helpful) - neužitečný (unhelpful)“ než například 

dvojice „sladký (sweet) - kyselý (sour)“. U některých škál navíc respondenti mohou vnímat „žádoucí 

odpověď“, což může výrazně zkreslit jejich výpovědi. 

Někdy je třeba dbát na širší srozumitelnost adjektiv. Pro některé laické respondenty je vhodnější 

dvojice slov „upovídaný (talkative) - tichý (quite)“ než dvojice „manický (manic) - depresivní 

(depressive)“ (Koltuv a Mitsos in Heise, 1970). Jisté páry adjektiv se mohou zdát vůči posuzovaným 

pojmům irelevantní (např. „hranatá – kulatá“ pro charakteristiku školy). Avšak relevancí si 

nemůžeme být vždycky jistí, neboť významy jsou složité a bohaté, a zdánlivě irelevantní pár adjektiv 

se může při praktické zkoušce uplatnit. Nevhodný výběr adjektiv se projeví velkou převahou 

středních hodnot (na sedmibodové škále číslem 4) a poměrně malým rozptylem (Kerlinger, 1972).  

U respondentů může při posuzování pojmů vzniknout nežádoucí stereotyp, který vede k pouhému 

mechanickému vyplňování škál. Pro minimalizování tohoto rizika se běžně doporučuje jejich 

reverzní uspořádání (tj. kladná a záporná adjektiva se nacházejí na obou stranách záznamového 

prostoru) a promísení škál reprezentující jednotlivé faktory. Např. ve výzkumu zaměřeném na 

recepci poezie byly posuzovací škály původně rozděleny do tří části podle izolovaných faktorů - 

srozumitelnost, hodnocení a působivost (Vala, 2008) s reverzním uspořádáním. Autor zdůvodňoval 

tento postup konstatováním, že oproti běžně posuzovaným pojmům je poezie příliš náročná na 

vnímání, neboť nese velkou sumu různých významů. Proto chtěl respondentům umožnit zaměřit se 

při jejím posuzování vždy zvlášť na každý faktor, aby nedocházelo k tříštění pozornosti, únavě a 

v důsledku toho nepřesným odpovědím. V dalším šetření však bylo pořadí škál zpřeházeno a zároveň 

sledována funkčnost této podoby nástroje. Z výsledků vyplynulo, že obě jeho podoby můžeme 

považovat za stejně relevantní. Zároveň je však doporučováno vrátit se v případných dalších 

výzkumech v této oblasti k původní verzi, která je pro respondenty méně náročná na soustředění a 

ve které je mírně vyšší stabilita faktorových nábojů. 

Rizika čekají také na výzkumníky opakovaně sledující změny postojů respondentů. Je 

pravděpodobné, že pokud bude časový interval příliš krátký, probandi si při vyplňování dotazníku 

vzpomenou na své předchozí odpovědi a takové odpovědi nemusejí být nezávislé (Miron, 1961). 

Konkrétní doklad přinesli ve svém výzkumu Coyne a Holzman (1966), kteří nechali výzkumné osoby 

posuzovat svůj hlas předtím a poté, co jej slyšeli z magnetofonové nahrávky. V případě použití 

stejných škál nebyl v odpovědích zjištěn signifikantní rozdíl, avšak při aplikaci alternativních škál se 

objevily v posuzování výrazné rozdíly. Příprava ekvivalentní baterie škál se tedy v podobných 

výzkumech ukazuje jako nezbytná. 
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Další úskalí při používání sémantického materiálu se mohou vyskytnout při nedostatečném 

objasnění principu metody výzkumným osobám. Problém se může objevit zejména v případě, kdy 

dvojice adjektiv z pohledu některých účastníků šetření vůbec nesouvisí s posuzovaným pojmem. 

Takovým nedorozuměním je vhodné předejít na začátku výzkumu názornou ukázkou při posuzování 

vybraného pojmu. Ten by ovšem neměl být totožný s pojmy posuzovanými respondenty, aby 

nedošlo k jejich ovlivnění. Je třeba jim objasnit, že každý z pojmů podobně jako každá 

dvojice adjektiv, v nich vzbuzují konkrétní pocity, a ty je třeba dát do vzájemné souvislosti. Z těchto 

důvodů je výhodné, aby výzkumník realizoval šetření osobně, anebo za pomoci vyškolených 

asistentů; naopak výrazně méně vhodné je tento typ dotazníků zasílat korespondenčně. Mimo 

běžných rizik této formy získávání výsledků, tj. že někdy de facto není možné vědět, kdo a v jaké 

situaci dotazníky vyplnil, zůstává velké riziko nepochopení samotného principu metody. 

Respondenti v takovém případě například vybírají z nabídky adjektivních škál pouze takové, kde cítí 

explicitní souvislost s posuzovaným pojmem. Při své volbě mohou být navíc také mnohem více 

ovlivněni (jak upozorňuje Guilford in Svoboda, 1999, s. 302-303) haló efektem, logickou chybou, 

chybou centrální tendence, chybou kontrastu, chybou blízkosti a chybou shovívavosti. 

Důležitým faktorem při práci s touto metodou je motivace respondentů a s tím související rychlost 

jejich práce a množství únavy. Osgood, Suci, Tannenbaum (1957) uvádí, že posuzované osoby jsou 

během jedné hodiny schopny učinit 400 rozhodnutí (tj. vyplnit 400 škál), řada vysokoškolských 

studentů pracuje ještě rychleji. Vyšší výkonnost mají osoby zvyklé na testování, podstatně nižší bude 

u běžných neplacených respondentů s nízkou motivací. Osgoodův odhad výkonnostní kapacity 

považují autoři tohoto příspěvku za dosti vysoký, s přibývajícím časem roste únava a klesá 

pozornost, proto by na základě vlastních zkušeností za horní hranici považovali 200 rozhodnutí.  

 

4. Využití sémantického diferenciálu ve výzkumech  

Heise (1970) ukazuje, že krátce po svém vzniku byla metoda sémantického diferenciálu užívána 

např. v těchto oblastech: zkoumání změn postojů pod vlivem médií, sledování postojů 

k organizacím, zaměstnáním, minoritám. V České republice byly s jejím využitím zjišťovány koncem 

90. let minulého století rozdíly ve vnímání demokracie mezi různými skupinami učitelů (podrobněji 

viz Bishop, 1999). Ojediněle bývá využívána i k mezinárodním komparativním studiím.  

Ve sféře vzdělávání je celosvětově využíván např. v obecné pedagogice např. k měření postojů žáků 

ke vzdělávání a práci (Helwig, Avitable, 2009; Smith, 1973 aj.); ke zkoumání stylu učení pomocí pěti 

faktorů: hodnocení, potence, aktivita, stabilita, receptivita (např. Bascome, 2003); k měření postojů 

žáků k učitelům, v oborových didaktikách k měření postojů studentů k vybranému předmětu jako 

chemie, matematika (Schibeci, 1977 aj.), k hodnocení estetické dimenze interpretace barokní hudby 

(Schubert, Fabian, 2006); v muzejní pedagogice pak k hodnocení osob, uměleckých objektů, budov; 

ve školském managementu k měření změny v postojích učitelů základních škol po absolvování 

vzdělávacích aktivit (např. Smith, 1973), ke zjišťování jevů, kterým se u nás pozornost teprve začíná 

věnovat, tj. image školy26 apod. Někteří autoři obhajují využití sémantického diferenciálu k měření, 

co představuje pro člověka muzeum či muzejní výstava (Xanthoudaki, Tickle, Sekules 2003 aj.) 

atd.  

                                                                    
26

 První české pokusy o měření image školy pomocí sémantického diferenciálu lze zaznamenat v týmu 

 pod vedením Ludvíka Egera (ZUČ, Plzeň). 
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V českém pedagogickém výzkumu nebývá sémantický diferenciál (oproti např. výzkumu 

psychologickému či jiným metodám) využíván příliš často. Jeho možnostmi při deskripci edukační 

reality se zabývá např. Chráska (1998, 2003) při sledování postojů k učitelské profesi v pregraduální 

učitelské přípravě a otázkou sledování reliability těchto měření. Zajícová (1997, 1998) demonstruje 

jeho využití na žákovské hodnocení textu a posouzení jeho obtížnosti v hodinách cizího jazyka. Další 

uplatnění našla metoda v oblasti umění a jeho recepce studenty základních, středních i vysokých 

škol. Kuric (1986) sleduje recepci výtvarných děl a používá jak klasické konotativní „osgoodovské“ 

škály, tak sestavuje i škály denotativní podle hledisek: věcně opisné, estetická kategorie a 

kompoziční kvalita formy. Pintzkerová (2007) aplikuje metodu na poslech skladeb klasické hudby u 

žáků základní školy; její výzkum má však blíže ke škálování, neboť nebyla vymezena faktorová 

identita škál. Podobný přístup volí i Štoudková (2007) při průzkumu vnímání minimalistické hudby, 

Ševčíková a Žárská (2007) pak při zjišťování hudební preference romských dětí. Vala (2003a, 2003b) 

prezentuje nástroj na sledování čtenářské recepce lyrické poezie u převážně středoškolských 

studentů; na základě faktorové analýzy a postupnou obměnou škál izoluje faktory hodnocení, 

srozumitelnosti a emocionální působivosti.  

 

4.1 Využití sémantického diferenciálu při autoevaluaci školy  

Sémantický diferenciál vzhledem ke své charakteristice (tj. díky schopnosti měřit postoje, pro laiky 

zdánlivě lehké administraci, pro respondenty relativně nenáročnému vyplňování) se jeví jako vhodná 

metoda i pro zjišťování informací potřebných ve školské praxi, v rámci tzv. autoevaluace školy27. Na 

její zkoumání se zaměřuje projekt „Možnosti a využití autoevaluace a benchmarkingu ve škole“, 

v části obsahující případové studie jsou sledovány školy mající maximálně odlišné (dlouhodobější a 

krátkodobější) zkušenosti s těmito procesy. Součástí případových studií je i využití sémantického 

diferenciálu, konkrétně dotazníku ATER, pro sběr informací týkajících se vnímání autoevaluačních 

procesů ze strany žáků. Zároveň jsou sledovány možnosti využití dotazníku ATER při realizaci těchto 

procesů. 

Dotazník ATER se skládá z 10 škál měřících faktory hodnocení a energie (podrobněji o tomto nástroji 

viz Chráska, 2003), s cílem identifikovat postoje žáků druhého stupně k pojmům relevantním pro 

autoevaluaci školy (respondenti posuzují pojmy: NAŠE ŠKOLA, VYUČOVÁNÍ, SPRAVEDLNOST 

UČITELŮ, PRAVIDLA ZNÁMKOVÁNÍ, SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ).  

Dotazník byl ve školním roce 2008/2009 distribuován mezi žáky dvou základních škol, po selekci 

např. nesprávně vyplněných dotazníků, jich bylo analyzováno celkem 262. Výsledky jsou v době 

vzniku tohoto textu ve stádiu komplexnějšího zpracování, avšak první zjištění již ukazují na 

využitelnost dotazníku při obdobných výzkumech v českých školách.  

Faktorová analýza ověřila faktorovou identitu škál. Pro ilustraci tohoto tvrzení jsou uvedeny 

výsledky posuzování pojmu VYUČOVÁNÍ; jsou prezentovány celkové výsledky posuzování tohoto 

pojmu respondenty z obou škol: 

 

 

 

                                                                    
27

 Dílčí poznatky v této oblasti prezentují téţ Šlímová, Vašťatková (2007). 
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Tab. č. 1: Výsledky faktorové analýzy k pojmu VYUČOVÁNÍ 

 Škály Faktor H Faktor E 

S1 0,80142 0,05572 

S2 0,08786 -0,77470 

S3 0,81969 0,05635 

S4 0,61586 0,15467 

S5 -0,24441 -0,65892 

S6 -0,20242 -0,73041 

S7 0,75136 0,08935 

S8 -0,52270 -0,25050 

S9 0,71374 0,21852 

S10 -0,21099 -0,73599 

 

Z tabulky vyplývá, že se ve faktoru energie ukázala jako nefunkční škála S8 „problémový – 

neproblémový“, a proto byla z dalšího zpracování výsledků vyloučena. Pro dodržení požadavku na 

stejný počet škál pro každý z faktorů, byla z dalšího zpracovávání vyloučena i nejslabší škála 

z faktoru hodnocení (S4). I následné analýzy potvrdily u zbývajících škál jejich schopnost měřit 

vnímání sledovaných pojmů. Dále byl analyzován význam pojmů v jednotlivých školách. Pro 

interpretaci poznatků se však výrazně projevila absence referenčních bodů. Proto byla provedena              

i komparace zjištění z obou škol. 

Rozdíly mezi posuzováním daného pojmu žáky obou škol byly ověřeny pomocí Studentova t-testu 

na hladině významnosti 0,01. Tabulka uvádí průměrné hodnoty sémantického diferenciálu                            

u respondentů obou školy v obou sledovaných faktorech a stvrzuje, že při posuzování pojmu 

VYUČOVÁNÍ jsou prokázány statistické rozdíly mezi respondenty v obou faktorech.  

Tab. č. 2: Průměrné hodnoty sémantického diferenciálu 

 ZŠ1 ZŠ2 Signifikace 

Faktor H 4,78 4,2 4,979E-06 

Faktor E 3,88 4,55 5,567E-08 

 

Lze konstatovat, že žáci ZŠ1 vnímají průběh vyučování jako lepší, příjemnější než žáci ZŠ2, ale 

zároveň jako výrazně méně náročný. Záměrem každé školy by však patrně mělo být dosažení 

vysokých skóre v obou faktorech, což by znamenalo, že žáci i náročnou a přísnou výuku vnímají jako 

příjemnou. Je ale otázkou dalších výzkumů (s přesahem do výzkumů psychologických), nakolik je 

tato nepřímá úměrnost běžná; tedy, že méně náročné vyučování je automaticky vnímáno jako 

příjemnější. Nicméně pro autoevaluační procesy obou škol je uvedený závěr významným 

poznatkem, se kterým je na místě následně pracovat jako s jedním ze zdrojů informací a uvést je do 

kontextu s dalšími informacemi a zjištěními (např. se školní úspěšností žáků, s charakteristikou 

učitelského sboru aj.).  
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Dotazník ATER se tedy jeví jako upotřebitelný nástroj pro autoevaluaci školy. S možností srovnat 

výsledky jedné školy se školou jinou, podobného typu, i jako nástroj výrazně omezující nedostatky 

autoevaluačních procesů (tj. obtížná identifikovatelnost možností dalšího rozvoje jedné školy kvůli 

absenci srovnávání s jinými organizacemi). Ukázalo se však, že pro další využívání dotazníku ATER 

by bylo vhodné nahradit nefunkční škálu S 8 (tj. nevykazující dostatečnou faktorovou stabilitu) 

jinými adjektivy.  

Při sledování využitelnosti dotazníku v autoevaluační praxi škol (v rámci případových studií 

realizovaných spoluautorkou tohoto textu) je ale nutno konstatovat jen velmi omezené možnosti 

jeho aplikace v běžné praxi škol. „Výzkumníci laici“ (tj. pedagogičtí pracovníci) se i po proškolení 

mohou setkávat s řadou úskalí spjatých se sémantickým diferenciálem počínaje samotným jeho 

zadáváním respondentům (nutnost naklonit je myšlence smysluplnému vyplňování), přes přepis dat 

do digitální podoby (vzhledem k charakteru metody je potřeba získat velký počet respondentů), 

statistickou analýzu dat (spojenou s nezbytnou dovedností využívat software STATISTICA a 

vlastnictvím příslušné licence) až po interpretaci zjištění – časovou náročnost všech počinů 

nevyjímaje. Tyto nároky mohou převážit pozitivní potenciál sémantického diferenciálu pro 

autoevaluaci školy, se kterými se běžní učitelé mohou jen stěží vyrovnat bez externí pomoci a 

podpory.  

 

5. Závěr 

S oporou o shromážděnou relevantní literaturu příspěvek komplexněji představil sémantický 

diferenciál jako metodu využívanou v rámci (pedagogického) výzkumu. Bylo rovněž sledováno, zda 

je sémantický diferenciál, konkrétně dotazník ATER, využitelný i při autoevaluaci škol (z hlediska 

jeho schopnosti měřit pojmy spjaté s touto problematikou i z hlediska praktičnosti nástroje). 

Bylo zjištěno, že je tento nástroj možno využívat pro potřeby autoevaluace školy, tedy že přináší 

informace zajímavé pro potřeby školy. Avšak pouze při doplnění o komparaci výsledků s jinou školou 

se rozšiřují interpretační možnosti získaných poznatků. Srovnání (v důsledku absence standardů a 

informací z předchozích období) významně rozkrývá nové interpretace poznatků, jež jsou následně 

využitelná pro rozvoj kvality jednotlivých škol.  

Autoři textu v průběhu realizace šetření rovněž zjistili, že nástroj má jistá podstatná omezení pro 

použití v běžné školní praxi. Ta spočívají v administraci dotazníků a v náročnosti zpracování dat,             

v nezbytném vlastnictví statistického software atd. Postoje aktérů školního života jsou však 

významným činitelem při autoevaluaci školy a i významným aspektem kvality práce celé školy. 

Poněvadž se bezesporu jedná o nástroj poskytující takový druh informací, jaké jiné mohou jen stěží 

poskytnout, bylo by dobré školy zvnějšku při jeho využívání více podpořit (např. vytvořením on-line 

rozhraní, které by minimalizovalo nutnost přepisu dat a zároveň umožnilo jejich snadnější 

zpracování, poskytnutím ověřených škál k určitým pojmům apod.)  
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BERGSONOVA METODA INTUICE A JEJÍ VYUŽITÍ V PEDAGOGICKÉM VÝZKUMU 

BERGSON METHOD OF INTUITION AND ITS USE IN PEDAGOGIC RESEARCH 

Miriam Prokešová 

 

Abstrakt: Příspěvek seznamuje s doposud málo známou a tudíž nepoužívanou metodou, kterou je 

možné využít v pedagogickém výzkumu. Autorka zde přibližuje principy této staro-nové metody 

intuice tak, jak o ní psal H. Bergson a jak ji popisuje G. Deleuze. Na konkrétním příkladě pak 

představí možnosti jejího využití v rámci široké škály současných metod pedagogického výzkumu. 

Klíčová slova: pedagogický výzkum, metoda intuice, přístupy a aplikace 

Abstract: This report introduceswith till-now not too much known and so not used method, which is 

may be used in pedagogic research. Authoress encloses here  principles of this renewed method of 

intuition, as H. Bergson wrote about it and how G. Deleuze described it. On specific case introduces 

possibilities of its use in terms of wide spectrum of contemporary methods of pedagogic research. 

Key words: pedagogic research, method of intuition, inlets and application 

 

H. Bergson a bergsonismus 

Při hledání metody, která by mohla být obohacením v současných metodách pedagogického 

výzkumu, mne zaujala metoda intuice, pojímána především jako metoda filosofická. Tuto metodu 

popsal ve svých dílech již H. Bergson (1859 - 1941). Blíže pak tuto metodu vysvětluje a přibližuje 

G. Deleuze ve svém díle Bergsonismus (2006). 

Intuice v Bergsonově pojetí není jen pocit nebo vnuknutí, ale metodou, která může být považována 

za jednu z nejlépe propracovaných filosofických metod s celkem přísnými pravidly. Teorie intuice 

vznikla mnohem později než Bergsonova teorie trvání (durée), samotná intuice však trvání 

předpokládá. Dá se říci, že to byla především tato metoda, díky které samotný Bergson chápal 

filosofii jako naprosto „přesnou“ disciplínu.  

 

Co je intuice? 

Intuice je určité bezprostřední poznávání, žitý fakt, který přechází od jednoho smyslu ke druhému. 

Poznávání pomocí intuice je založené na jednoduchém aktu. Bergson rozlišuje tři druhy aktů, které 

určují pravidla této metody: 

- první se týká nastolování a vytváření problémů, 

- druhý se týká odhalování skutečných diferencí v povaze, 

- třetí se týká aprehenze reálného času. 
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První pravidlo usiluje o zamítnutí nesprávných problémů, smíření pravdy a  tvoření na úrovni 

problémů (ve filosofii se jedná mnohem více o nalezení problému a jeho nastolení než o jeho řešení). 

Jakýkoliv spekulativní problém je vyřešen, jakmile je  správně nastolen. Řešení je často skryté a 

zahalené, jde o to jej odkrýt (odkrytí se vztahuje k tomu, co již aktuálně či virtuálně existuje), 

skutečně velké problémy jsou nastoleny jen tehdy, když jsou vyřešeny. (Deleuze, 2006, s. 11)  

Komplementární pravidlo prvního pravidla: 

Jsou dva druhy nesprávných problémů: 

 - neexistující problémy (implikují konfúzi „více“ a „méně“) 

 - špatně nastolené problémy (špatně analyzované směsi) 

Bergson analyzuje nesprávné problémy pomocí příkladů: za prvé uvádí problém ne-bytí, ne-řádu 

nebo problém možného – v myšlence ne-bytí je obsaženo více než v myšlence bytí, v myšlence ne-

řádu více než v řádu, v možném více než ve skutečném (myšlenka ne-bytí má bytí a navíc jeho 

zobecněnou negaci, ne-řád v sobě nese řád a navíc jeho negaci, atd… přičemž my vždy jakoby 

předpokládáme, že ne-řád, ne-bytí předchází řádu a bytí, jde o zpětný pohyb pravdy). 

Špatně nastolené problémy jsou takové, v nichž se arbitrárně spojují povahově lišící se věci (např., 

ptáme-li se, zda pojem štěstí spočívá ve slasti či ne, ale termín slasti může zahrnovat mnoho 

odlišných a neredukovatelných stavů). 

Bergson dále ukazuje, že intelekt je schopnost, jež nastoluje problémy obecně, zatímco instinkt by 

byl spíše schopností nacházet řešení. O správnosti a nesprávnosti nastolování problémů však 

rozhoduje jedině intuice, i za cenu toho, že bude nutit  intelekt, aby se obrátil proti sobě samému.  

 

Druhé pravidlo, které se týká odhalování skutečných diferencí v povaze, nařizuje bojovat proti iluzi, 

nalézat opravdové diference v povaze nebo artikulace skutečného. 

Bergsonovy dualismy, týkající se tohoto druhého pravidla, jsou dnes již slavné: trvání - prostor, 

kvalita - kvantita, heterogenní - homogenní…, paměť - hmota, vzpomínka - vnímání, kontrakce - 

uvolnění, instinkt – intelekt, a další. 

Oč Bergsonovi šlo? Vždy o to, rozdělit určitou směs podle jejich přirozených artikulací, tj. rozdělit ji 

na povahově se lišící prvky. 

Intuice je tak metodou rozdělování v platónském smyslu. Bergson si byl vědom, že se věci ve 

skutečnosti fakticky mísí; sama zkušenost nám dává jen směsi. Ve své představě však již neumíme 

rozlišit dvě povahově lišící se složky – např. mísíme vzpomínku a vnímání, ale nedovedeme 

rozpoznat, co přísluší vnímání a co vzpomínce, v oné představě již nerozlišujeme dvě čisté 

přítomnosti hmoty a paměti, ale vidíme jen diference ve stupni mezi vjemy - vzpomínkami a 

vzpomínkami - vjemy.  

Co je čisté? – Čisté je jen to, co se liší povahově, ale povahově se liší jen tendence nebo čistá 

přítomnost. 
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Komplementární pravidlo druhého pravidla: 

Skutečné není jen to, co se rozděluje podle přirozených artikulací nebo diferencí v povaze, nýbrž 

také to, co se znovu protíná podle cest sbíhajících se k témuž ideálnímu nebo virtuálnímu bodu. 

 

Třetí pravidlo, zaměřené na aprehenci reálného času, požaduje nastolovat a řešit problémy se 

zřetelem spíše k času než k prostoru. 

Toto pravidlo předpokládá základní smysl intuice - intuice předpokládá trvání. 

Mé vlastní trvání, jak je prožívám například netrpělivosti mého očekávání, umožňuje odhalovat jiná 

trvání, která pulsují podle jiných rytmů a která se povahově liší od mého. Trvání je stále místem a 

prostředím diferencí v povaze, je dokonce jejich souhrnem a multiplicitou, povahové diference jsou 

jen v trvání – zatímco prostor je jen místem, prostředím a souhrnem diferencí ve stupni. 

Intuice není trvání samotné, intuice je spíše pohyb, jímž vystupujeme z našeho vlastního trvání, 

s jehož pomocí používáme naše trvání k tomu, abychom bezprostředně afirmovali a rozpoznali 

existenci jiných trvání nad i pod námi. (Deleuze, 2006, s. 33)  

Zpětný pohyb pravdy není jen iluze ohledně pravdy, ale náleží pravdě samotné. Iluze tedy netkví jen 

v naší povaze, ale ve světě, který obýváme, v té stránce bytí, jež se nám zprvu zjevuje. 

Dva hlavní body Bergsonova vývoje vzhledem k teorii trvání:  

 - trvání se jemu samotnému jevilo čím dál méně redukovatelné na psychologickou zkušenost, 

stávala se z něj spíše proměnlivá podstata věcí a vytvářelo tak téma určité komplexní ontologie 

- prostor se na druhou stranu zdál Bergsonovi být čím dál méně redukovatelný na nějakou fikci, 

oddělující nás od této psychologické reality. 

Na jiném místě vysvětluje Deleuze Bergsonovo chápání absolutna. Absolutno má dvě strany – ducha 

proniknutého metafyzikou a hmotu poznávanou vědou. Věda však právě není nějaké relativní 

poznávání, nějaká symbolická disciplína, jež se prosazuje jen svými úspěchy a účinností, - věda patří 

k ontologii, je  jednou ze dvou polovin ontologie. Věda je jen jakási iluze. (Deleuze, 2006, s. 36) 

 Intuice tedy tvoří metodu se třemi (či pěti) pravidly. Jde o metodu bytostně problematizující (kritika 

nesprávných problémů a nalézání těch správných), diferencující (rozdělování a opětné protínání), a 

temporalizující (myslet v termínech trvání).  

V trvání jde o určitý „přechod“, o změnu, o určité stávání, ovšem o stávání se, které trvá, o změnu, 

jež je substancí samou. (Deleuze, 2006, s- 39) Trvání není jenom žitá zkušenost, je to rovněž 

zkušenost rozšířená, dokonce překročená, je to již podmínka zkušenosti. Zkušenost totiž vždy 

předkládá směs prostoru a trvání. Čisté trvání před nás staví určitou čistě vnitřní exterioritu bez 

posloupnosti (pamatování se na minulost, vzpomínka na to, co se stalo v prostoru, by vlastně již 

implikovalo ducha, jenž trvá).  

Trvání je „bezprostřední danost“ právě tím, že je totožné se správnou a dobrou stranou směsi. 

Rozpoložení směsi odhaluje dva typy multiplicity – jedna je dána prostorem, tedy nečistou směsí 
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homogenního času – je to multiplicita exteriority, kvantitativní diferenciace, diference ve stupni, 

tedy diskontinuitní a aktuální. Druhá se prezentuje v čistém trvání; je to vnitřní multiplicita 

posloupnosti, uspořádávání, fúze, heterogenita, kvalitativní rozlišování nebo diference v povaze – je 

to virtuální a kontinuální multiplicita neredukovatelná na číslo. (Deleuze, 2006, s. 41) 

Bergson ve své metodě intuice dále rozlišuje kvalitativní a kontinuální multiplicitu v protikladu ke 

kvantitativní nebo numerické multiplicitě. 

Kvantitativní, numerická multiplicita předpokládá, že objektivní je to, co nemá virtualitu ani skrytou 

sílu, můžeme ji tedy ztotožnit s obrazem, ve hmotě může být více než v obraze, který si z ní tvoříme, 

ale nemůže v ní být něco jiného, něco, co by mělo jinou povahu; předmět je charakterizován 

vzájemnou adekvací děleného a rozdělení, čísla a jednoty (dokud jde o prostor, můžeme dělení 

provádět, jak dlouho chceme – povahu toho, co dělíme, to neovlivní). 

Kvalitativní multiplicita je zaměřena na subjekt a subjektivno. 

Můžeme si to představit na příkladě komplexního citu, který bude obsahovat značné množství 

jednodušších prvků; ale dokud se tyto prvky neuvolní s plnou přesností, nemohlo by se říci, že by 

byly zcela realizovány, a jakmile vědomí bude mít jejich jasnou percepci, bude psychický stav, který 

je výsledkem jejich syntézy, právě tím změněn. (Deleuze, 2006, s. 46) Například láska i nenávist se 

stávají vědomými právě tím, že se mezi sebou povahově liší a že se povahově liší i od oné nevědomé 

složeniny. Trvání není nerozdělitelné, rozděluje se, ale ne tak, aniž by měnilo povahu – tím, že se 

trvání dělí, se povahově mění, je to tedy multiplicita ne - numerická. Existuje zde jiné, aniž by zde 

bylo několik, číslo je pouze potenciální. Subjektivno nebo trvání je virtuálno jakožto něco, co se 

aktualizuje a co je neoddělitelném pohybu své aktualizace. V numerické multiplicitě je vše aktuální; 

všechno tu není uskutečněno, ale všechno je aktuální, vztahy zde existují jen mezi aktuálnostmi a 

diference zde existují jen jako diference ve stupni. Ne - numerická multiplicita, kterou se definuje 

trvání či subjektivita, se ponořuje do jiné, čistě časové, a ne již prostorové dimenze. Postupuje od 

virtuálna k jeho aktualizaci. Aktualizuje se tak, že vytváří linie diferenciace, odpovídající jejím 

diferencím v povaze.  

Tato multiplicita se vyznačuje třemi vlastnostmi: kontinuitou, heterogenitou a jednoduchostí.  

Bergson hovoří dále o dvou formách negativity: negativitě prosté omezenosti a negativnosti 

protikladnosti. 

Základní rys této Bergsonovy kritiky je dvojí a zamítá v obou formách negativity opomíjení diference 

v povaze, jež se nahrazují tu degradacemi, tu zase protikladností. Povahové diference nemusíme 

vnímat na základě jakékoliv formy negace – v bytí existují diference, a přesto nic negativního. 

Problémem může být psychologická zkušenost trvání a fyzická zkušenost pohybu: Co existuje 

z trvání mimo nás? Jen přítomnost (simultaneita). Vnější věci se nepochybně mění, ale jejich 

momenty po sobě následují jen pro vědomí, které na ně vzpomíná. 

Pro výzkum v pedagogice je nutné si uvědomit, že vědomí, které vzpomíná na momenty vnějších 

věcí (události), tak aktualizuje čistě časovou, tedy ne již prostorovou dimenzi. Kvalitativní 

multiplicita odhaluje subjektivno (trvání) v kontinuitě, heterogenitě i jednoduchosti; nepřiklání se 



 - 67 - 

k přítomnosti, nevztahuje se tedy ani k psychologické zkušenosti trvání ani k fyzické zkušenosti 

pohybu – trvání je rozšířenou (překročenou) podmínkou zkušenosti. 

V pedagogickém výzkumu se tak např. vzpomínka (na konkrétní událost v době dětství, na školní 

léta, na učitele) stává prostřednictvím filosofické metody intuice průkazným materiálem k poměrně 

metodicky přesně nastolenému výzkumu. 

Filosofie není a nemusí tak ani být vnímána a považována jen za spekulativní a ne zcela „vědecky 

uchopitelnou“ disciplínu, neodpovídající metodologicky přesným propracovaným vědeckým 

výzkumům (založených na kvantitativní – numerické - multiplicitě), ale právě naopak. Pomocí 

metody intuice je možné „iluzi“ pozitivistické a konstruktivní vědy, která dnes udává v metodologii 

výzkumu hlavní „tón“, v mnohém překročit a překonat. 
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VLIV VYBRANÝCH SOCIÁLNĚ PSYCHOLOGICKÝCH CHARAKTERISTIK STUDENTA 

NA JEHO POSTOJE KE STUDIU 

INFLUENCE OF SELECTED SOCIO-PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF STUDENTS ON THEIR 

ATTITUDES TO LEARNING 

Jitka Šlímová 

 

Abstrakt: Příspěvek se zabývá postoji ke studiu a jejich determinantami v procesu výchovy 
a vzdělávání. Zachycuje postoje studentů ke studiu na dvou typech škol a ověřuje vzájemné vztahy 
mezi postoji ke studiu a zvolenými explanačními proměnnými. Pro naplnění tohoto záměru práce byl 
realizován empirický výzkum, jehož hlavní metodou je sémantický diferenciál a dotazníkové šetření. 
Respondenty tvoří studenti gymnázia a střední odborné školy. 

Klíčová slova: postoj, postoje studenta ke studiu, sémantický diferenciál, osobnostní charakteristiky 

studenta, rodinné prostředí studenta, školní výkon, formování postojů, determinanty postojů 

Abstract: The article deals the students’ attitudes to learning at two types of school and verifies 

mutual relationships between the attitudes to learning and selected explanatory variables. To fulfill 

this objective of the thesis, an empirical research has been carried out using semantic differential 

and questionnaire survey as the basic methods. Respondents are students of a grammar school and 

a secondary technical school. 

Key words: attitude, student’s attitudes to learning, semantic differential, personal characteristics 
of a student, family environment of a student, school proficiency, forming attitudes, attitude 
determinant 

 

ÚVOD 

Studium se stává významnou činností, prostřednictvím které dochází k uspokojení potřeb, plnění 

touhy dosáhnout stanovené cíle. Kromě toho se vytváří prostor pro realizaci sociálních rolí, vztahů, 

je jedním z činitelů, který významně ovlivňuje sociální status člověka. Žádoucí studijní postoje se dají 

také vnímat jako skupina účinných motivů pro učení se, jsou jedním z nejcitlivějších indikátorů jeho 

učební výkonnosti. Je všeobecně známo, že student prokazující kladný postoj k učebnímu předmětu 

zaznamenává také lepší výsledky při jeho osvojování. Postoje však nevedou jen k pohotovosti pro 

recepci učební látky, ale také specificky ovlivňují výsledky učení. Způsoby, jakým žáci vnímají školní 

prostředí a jak se učí (jaké zde v tomto směru zaujímají postoje) jsou ve vzájemné relaci. Každý druh 

záporného postoje svým záporným emocionálním tlakem blokuje žákovo učební úsilí a snižuje jeho 

učební výkon. Obecně lze říci, že tyto postoje jsou konzistentní se způsoby jednání, protože se 

projevují zájmem o vědomosti, dovednosti případně o zvolený studijní obor. Postoje ke studiu, které 

vnímáme jako jednu ze vstupních determinant edukačního procesu, jsou výsledkem komplikované a 

složité souhry procesů, kde sehrávají svou roli celá řada vnějších a vnitřních činitelů, vzájemně se 

podmiňujících. Z našeho pohledu hraje roli při utváření těchto postojů dynamika jednotlivých složek 
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postoje, ale rozhoduje především multifaktorová podmíněnost (dlouhodoběji se vzájemně 

podporující činitelé).  

Vznik studijních postojů je podmíněn vlivem rodiny, socio-profesionálními vlivy, stavem 

sociogenních potřeb. „Vedle sociogenních faktorů působí při vzniku postojů specifické osobnostní 

faktory každého subjektu“ (Geist, B,. 2000, s. 188). Postoje studenta ke studiu reflektují jeho 

osobnost. Pro přijetí role studenta záleží na struktuře osobnosti (vlastnostech a rysů osobnosti). 

V tomto aspektu hrají roli ty proměnné, které mají význam  s tzv. „já studenta jako centrem regulace 

(autoregulační systém osobnosti) a jehož složkou je i sebepojetí (self-concept), názory na sebe 

samého ve vztahu ke světu, hodnoty, které člověk přijal za své, sebehodnocení, sebedůvěra, 

aktivnost-pasivnost osobnosti“ (Čáp, J., Mareš, J., 2007, s. 331). Příčinou odlišných postojů ke studiu 

mezi jednotlivými studenty mohou být rozdíly ve výkonových potřebách. Motiv výkonu je pro 

studenta důležitým motivem činnosti. V literatuře se můžeme setkat s alternativním názvem – 

„výkonová motivace“. Motivace k výkonu „byla explicitně vyjádřena jako potřeba výkonu (need 

achievement)“ (Woodruff, M. L., 1994, s. 9). „Novější přístupy chápou výkonovou motivaci jako první 

fázi výkonového konání, které je aktivitou a chováním zaměřeným na dosahování dobrých a 

vynikajících výsledků“ (Durič, L., Bratská, M., 1997, s. 424). „Rozvoj výkonové motivace a její 

kultivace je podstatnou součástí zralé osobnosti mající mimo jiné velký dopad na kvalitu učebních 

procesů, životní aspirace a autoregulační zdatnosti především při realizaci cílů a překonávání 

překážek“ (Pavelková, I., 2002, s. 26). Dalším důležitým determinujícím faktorem postojů ke studiu 

je rodinné prostředí (Štěpánková, B., 2008). Vytvořené postoje jsou výsledkem vzájemného 

působení velkého množství podmínek v složitém systému jako je rodina. Svou roli sehrávají také 

sexové diference, které jsou vždy významnou determinantou edukačních procesů. Nelze opomenout 

hledisko vývojové - postojové tendence bývají spojeny s určitým věkem. Ve věkových zvláštnostech 

studentů je možné hledat vysvětlení vzájemného zastoupení (poměru) kladných a záporných 

postojů ke studiu. Postoje ke studiu výrazně ovlivňuje hodnocení studijních výsledků především 

proto, že se k nim pojí zážitky úspěchu a neúspěchu. Zvláště v období adolescence je dominantní 

potřebou úspěch ve škole. Mezi různými typy středních škol můžeme pozorovat nuance                           

v sociologických charakteristikách rodin studentů. Tyto rozdíly se týkají stupně dosaženého vzdělání 

a zaměstnaneckého statusu rodičů, který je zařazuje do určité společenské vrstvy. Pokud na určitých 

typech škol převažují studenti z rodin se středním a vysokým vzděláním, můžeme očekávat, že 

budou převládat pozitivnější vztahy ke škole a k učení. Naopak s větším počtem studentů z rodin, 

kde rodiče mají základní školu nebo jsou vyučení, můžeme počítat s výchovnými problémy nebo               

i s negativními postoji ke studiu či škole. Mezi určitými typy škol si můžeme všimnout také odlišnosti 

v rodinném prostředí studenta, osobnostních charakteristikách studujících, studijních aspiracích 

nebo vzdělávacích výsledcích. Ve školách jako institucích s převážně studijním zaměřením 

(gymnázia) a školách odborného typu můžeme tedy najít určité společné rysy týkající se především 

studijních výsledků studentů, typu rodinného prostředí nebo vzdělání rodičů. Tyto aspekty tak 

vytváří typické prostředí školy, které se dále uplatňuje jako činitel dalšího vývoje osobnosti. Škola se 

stává sociální skupinou, s níž se student identifikuje, a tak mohou být formovány i jeho studijní 

postoje. Pokusili jsme se naznačit ta psychologická východiska, která se nám jevila jako 

nejadekvátnější pro pochopení problematiky determinance postojů ke studiu. Proto záměrem 

výzkumného šetření bylo ověřit vliv vybraných proměnných, které se podílejí na formování postojů ke 

studiu. Pokusili jsme se zvolit ty proměnné, jež nás opravňují k předpokladu, že podmiňují výsledné 

studijní postoje. Vybrali jsme ty jevy, které vycházejí z osobnosti jedince. Zaměřujeme se také na 
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faktory zevního prostředí. O některých proměnných se dá spíše říci, že mohou být ukazateli 

pozitivních nebo negativních postojů ke studiu a určité proměnné nejsou s postoji ke studiu  

v přímém vztahu a také je nelze vnímat izolovaně. V komplexnějších situacích školního prostředí 

jsou postoje ke studiu determinovány podstatně větším množstvím faktorů, než jen námi 

prezentovanými jevy. Některé determinanty neovlivňují postoje přímočaře, ale v návaznosti na další 

související jevy. Následující model ilustruje vybrané proměnné. 

Obrázek 1: Model proměnných 

Postoje studentů ke studiu 

individuální proměnné: věk, pohlaví, vzdělání rodičů 

osobnostní dispozice: výkonová motivace, 

sebehodnocení 

zevní proměnné: intelektuálně-kulturní orientace 

rodiny, orientace rodiny na úspěch 

kolektivní proměnné: typ školy, třída, postoj ke 

studovanému oboru 

školní výkon vyjádřený prospěchem 

Vztah mezi postoji studenta ke studiu a zvolenými prediktory můžeme vnímat jako samozřejmý. 

Pedagogická a psychologická teorie se zaměřuje vždy na jeden ze subjektů. Postoje ke studiu ale 

představují myšlenkový systém, který je nutno vnímat ve vzájemných pedagogicko-psychologických 

souvislostech. Pokud učitel zná úroveň těchto proměnných, může ve vztahu ke studentovi volit 

efektivnější a adekvátnější výchovné postupy, účinně reagovat a ovlivňovat jeho chování. Jeho 

odpovědnost spočívá také v tom, že vytváří optimální podmínky pro rozvoj kladného vztahu 

studenta ke škole. Vypracování podmínek vedoucích k pozitivnímu vztahu ke škole, k učení i 

budoucímu povolání je jedním z nejdůležitějších předpokladů účinnosti výchovně vzdělávacího 

procesu na školách. Vzdělávací proces má být účinný také ve formování instrumentálních postojů a 

postojů sloužících poznání 

 

EMPIRICKÝ VÝZKUM 

Empirický výzkum je zaměřen na ověření vlivů takových proměnných, o nichž se dá předpokládat, že 

mají význam a vytváří vzájemné vztahy v podílu na postoje studentů ke studiu. Zvolené prediktory 

tvoří osobnostní charakteristiky studenta a faktory zevního prostředí. 

Soubor  

Základní soubor tvoří studenti gymnázia a střední odborné školy. Záměrně byly zvoleny dvě střední 

školy Olomouckého kraje. Snažili jsme se vybrat školy, které by vhodným způsobem reprezentovaly 

základní soubor. Primárním kritériem byl typ školy, doplňujícím pak ochota školy ke  spolupráci. Pro 

náš empirický výzkum byly zvoleny dvě cílové skupiny respondentů – studenty 1.-4. ročníků 

čtyřletého gymnázia a střední zdravotnické školy ve věku od 15-19 let. Naším cílem bylo porovnat 
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tyto školy v rovině zjištěných postojů ke studiu. Výzkum jsme realizovali v druhém pololetí školního 

roku 2006/2007 a v prvním pololetí roku 2007/2008. Celkový soubor respondentů gymnázia 

Olomouc tvoří 188 studentů (60 chlapců a 128 dívek), soubor respondentů SZŠ Olomouc tvoří 323 

studentů (54 chlapců a 268 dívek). Celkem se výzkumnému šetření podrobilo 511 studentů dvou 

typů středních škol. V době šetření byl průměrný věk studenta 17 let. 

Metodika 

Každý student vyplnil v hodinách vyučování soubor celkem čtyř dotazníků. Z pedagogické 
dokumentace byly získány školní známky z posledního vysvědčení. Sledované proměnné a způsob 
jejich registrace ukazuje tabulka 1.  

Tabulka 1: Sledované proměnné, metody a použité zkratky při statistickém zpracování 

Sledovaná oblast Nástroj 
Co nástroj měří a zkratka pro 

proměnnou 

Postoje ke studiu 
ATER (Attitudes Towards Educational 
Reality) vytvořený na bázi sémantického 
diferenciálu 

Postoje ke studiu (Edukační realita: 
ER), Edukační realita h: Er h: 
hodnocení studia, Edukační realita e: 
Er e náročnost studia 

Výkonová motivace 
Dotazník T. Pardel, L. Maršálová, A. 
Hrabovská. 

D-M-V tvoří 3 škály: škálu motivu 
výkonu (MV), anxiozity brzdící výkon 
(AB), anxiozity podporující výkon 
(AP)  

Sebehodnocení 
Dotazník SLSC (Self-Liking a Self-
Competence) autorů: Romin W. Tafarodi, 
Alan B. Milne 

Sebepřijetí:Self-Liking (SL), 
sebehodnocení kompetence: Self-
Competence (SC)  

Rodinné prostředí 
Dotazník „Škála rodinného prostředí“ M. 
Hargašová, T. Kollárik 

Intelektuálně-kulturní orientace 
rodiny (IKO), Orientace rodiny na 
úspěch (OÚ) 

Školní výkon Školní známky 
Průměr známek ve všech 
předmětech na posledním 
vysvědčení 

Metody 

Pro empirické šetření byla zvolena metoda dotazníku (soubor 4 výzkumných nástrojů). Postoje 
studentů ke studiu byly hodnoceny pomocí dotazníku ATER (Attitudes Towards Educational Reality) 
vytvořený na bázi sémantického diferenciálu (Chráska, M., 2003., s. 89).  

Již zmíněný dotazník ATER má celkem 10 škál, z nichž 5 měří faktor hodnocení (h) a 5 faktor energie 

(e). Faktor hodnocení zde vyjadřuje „dobro“ či „zlo“ a faktor energie vyjadřuje, jak dalece je indikátor 

spjat s námahou, obtížemi, problémy, změnami. K samotnému šetření bylo vybráno několik prvků 

edukační reality, které označujeme jako indikátory pro hodnocení postojů ke studiu. Těmito 

indikátory jsou pojmy: „Studium“; „Učení“; “Domácí příprava“; „Studijní povinnosti“; „Učivo“. Studenti 

navíc posuzovali pojem „Absence“. Dotazník určený pro studenty střední zdravotnické školy 

obsahuje též pojem „Povolání zdravotní sestry“. Každý indikátor se posuzuje pomocí 10 škál, které 

vždy tvoří dvě protikladná adjektiva. Indikátor vyvolá u studenta pocit, který zaznamená do 
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sedmibodové stupnice určité škály. Snažili jsme se zvolit adekvátní výběr pojmů pro objekt postoje 

(v našem případě postoj studenta ke studiu). Podmínkou výběru indikátorů bylo to, aby podnětové 

slovo vhodně reprezentovalo objekt postoje. Mohlo by se zdát,že jsme si zvolili příliš všeobecný 

postoj. Zkoumali jsme však hodnotící vztah studentů k objektu postoje ne predikci chování.  

Pro měření výkonové motivace byl zvolen dotazník T. Pardel, L. Maršálová, A. Hrabovská. 
(Bratislava, 1987) Dotazník motivace výkonu značený D-M-V. Obsahuje 52 položek a tvoří 3 škály: 
škálu motivu výkonu (MV), anxiozity brzdící výkon (AB), anxiozity podporující výkon (AP).  

Pro naše podmínky (k odhadu úrovně sebehodnocení) byl vhodný Dotazník SLSC (Self-Liking a Self-
Competence) autorů: Romin W. Tafarodi, Alan B. Milne (2002, pp. 443-484). „SL neboli Self-Liking 
znamená sebepřijetí a je definováno jako internalizovaný citový vztah druhých k vlastní osobě a 
vyjadřuje tak hodnocení z hlediska sociální žádoucnosti, přijatelnosti a hodnoty. SC neboli Self-
Competence reprezentuje hodnocení schopnosti dosahovat žádaných výsledků a zahrnuje názory 
ohledně vlastních schopností, kvalifikace, platnosti či efektivity (sebehodnocení kompetence)“ 
(Blatný, M., Plháková, A,. 2003, s. 120).  

Ke zjištění dvou nezávisle proměnných týkajících se rodinného prostředí: intelektuálně-kulturní 
orientace rodiny a orientace rodiny na úspěch jsme využili dotazníku „Škála rodinného prostředí“    
M. Hargašová, T. Kollárik. (Bratislava, 1986). V rámci tohoto šetření bylo využito pouze dvou subškál 
dotazníku (intelektuálně-kulturní orientace rodiny a orientace rodiny na úspěch). Subškála týkající se 
intelektuálně-kulturní orientace rodiny (IKO) odráží stupeň, v jakém se rodina zabývá 
intelektuálními, sociálními a kulturními záležitostmi. Druhá subškála nazvaná „Orientace rodiny na 
úspěch“ (OÚ) měří, jak se v rodině zdůrazňují akademické a soupeřivé záležitosti, jak se podporuje 
touha být dokonalejším v jakékoliv činnosti, do jaké míry se v rodině zdůrazňuje soutěživost  
a dosahování stále lepších výsledků, např. ve škole.  

Jako ukazatel školního výkonu jsme použili průměr známek na posledním vysvědčení. Protože 
výzkumné šetření bylo realizované na dvou odlišných typech škol, využili jsme průměru známek ve 
všech předmětech. 

Statistika  

Nejprve byly hodnoceny údaje dotazníku ATER (Attitudes Towards Educational Reality) 

vytvořeného na bázi sémantického diferenciálu (Chráska, 2003). Závisle proměnná (postoje 

studentů ke studiu) byla měřena pomocí stanovených indikátorů. Z průměrů indikátorů „Studium“; 

„Učení“; „Domácí příprava“; „Studijní povinnosti“a „Učivo“ jsme usuzovali na celkové postoje studentů 

ke studiu (k „Edukační realitě“). Pojem „Absence“ jsme hodnotili izolovaně od ostatních indikátorů 

z důvodu zakotvení opačného pólu použitých škál. Pro ověření vztahů mezi postoji ke studiu a 

nezávisle proměnnými jsme použili Studentův t-test, chí-kvadrát a Pearsonův korelační koeficient. 

Výsledky  

Vyústěním celé analýzy stanovených proměnných je finální model, kde jako závisle proměnná 

figurovaly postoje studentů ke studiu. Námi představený finální model dokumentuje ty výsledky, 

které potvrzují vzájemné vztahy mezi postoji studenta ke studiu a zvolenými nezávisle proměnnými. 

Stanovené hypotézy jsme ověřovali na dvou typech škol. Celkový soubor tak činil 511 studentů.  
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Postoje studentů ke studiu (Edukační realita h) 

IKO 0,17 ŠKOLNÍ VÝKON -0,18 POVOLÁNÍ ZDRAVOTNÍ SESTRY 0,32 

DÍVKY MOTIV VÝKONU 

Postoje studentů ke studiu (Edukační realita h) 

IKO  ŠKOLNÍ VÝKON -0,28 MOTIV VÝKONU 

Postoje studentů ke studiu (Edukační realita e) 

IKO -0,13 ŠKOLNÍ VÝKON 0,21 POVOLÁNÍ ZDRAVOTNÍ SESTRY 0,27 

VĚK -0,13 AB 1.-3. ročník 

Obrázek 1: Finální model studentů SZŠ: Postoje studentů ke studiu (Edukační realita h)  

a zvolené prediktory 

 

 

 

 

Finální model na obrázku 2 představuje výsledky námi potvrzených korelací mezi postoji ke studiu 

(Edukační realita h) studentů střední zdravotnické školy a nezávisle proměnnými. Jsou zde také 

zaznamenány signifikantní výsledky pro t-test. Znamená to tedy, že studenti našeho souboru, kteří 

mají pozitivnější postoj ke zvolenému oboru studia (povolání zdravotní sestry) nebo pocházejí z rodin 

s vyšší intelektuálně-kulturní orientací, dosahující lepších studijních výsledků, mají vyšší motiv výkonu, 

zaujímají pozitivnější postoje ke  studiu. Pozitivnější postoje ke studiu mají také dívky. Testováním 

hypotéz u souboru studentů gymnázia se nám potvrdil vliv totožných proměnných na postoje ke 

studiu jako u studentů SZŠ. Obrázek 2. U studentů gymnázia se nepotvrdil tak výrazně vliv pohlaví 

na postoje ke studiu jako u studentů SZŠ.  

Obrázek 2: Finální model studentů gymnázia: Postoje studentů ke studiu (Edukační realita h) a zvolené rediktory 

 

 

 

Co se týká výsledků, které potvrzují vztah mezi náročností studia („Edukační realita“ e) a nezávisle 

proměnnými (obrázek 3), ukázalo se, že náročnější (obtížnější) je studium pro studenty zdravotnické 

školy z rodin s nižší intelektuálně-kulturní orientací, nižším věkem, 1.-3. ročníku, slabšími studijními 

výsledky a vyšší úzkostí brzdící výkon. Náročnější je studium také pro ty studenty, kteří vnímají 

povolání zdravotní sestry jako obtížné.  

Obrázek 3: Finální model studentů SZŠ: Postoje studentů ke studiu (Edukační realita e)  

a zvolené prediktory 

 

 

 

 

 

V případě vlivu proměnných na postoje k náročnosti studia se nám shodně u studentů gymnázia           

i SZŠ potvrdil vliv školního výkonu a úzkosti brzdící výkon (AB). Obrázek 3 a 4.  
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Postoje studentů ke studiu (Edukační realita e) 

ŠKOLNÍ VÝKON 0,29 AB SELF-COMPETENCE 

Obrázek 4: Finální model studentů gymnázia: Postoje studentů ke studiu (Edukační realita e) a zvolené prediktory 

 

 

 

U studentů gymnázia jsme potvrdili vliv sebehodnocení kompetence na postoje k náročnosti studia. 

Studenti s nižší hladinou Self-Competence vnímají studium jako náročnější.  

Testováním stanovených hypotéz se také potvrdily vzájemné vztahy mezi jednotlivými indikátory a 

zvolenými nezávisle proměnnými. U studentů SZŠ je mezi povoláním zdravotní sestry a jednotlivými 

indikátory edukační reality h nejvíce vzájemných vztahů. Domácí přípravu, studium, učení, učivo a 

studijní povinnosti pozitivněji vnímají ti studenti, kteří také pozitivněji hodnotí studovaný obor 

zdravotní sestra. Potvrdily se vzájemné vztahy mezi všemi indikátory edukační reality h a motivem 

výkonu. Studenti s vyšším motivem výkonu zaujímají pozitivnější postoj ke studiu, učení, domácí 

přípravě, studijním povinnostem a učivu. Studenti s dobrým studijním prospěchem (školní výkon) mají 

také pozitivní postoj ke studiu, učení, učivu i domácí přípravě. Studenti z rodin, kde je vyšší 

intelektuálně-kulturní orientace rodiny, vnímají studium, učení, domácí přípravu, učivo i studijní 

povinnosti pozitivněji. Studenti vzdělanějších otců nevnímají příliš pozitivně domácí přípravu. 

Pozitivnější postoj k domácí přípravě zaujímají dívky Pro studenty 1.-3. ročníků je studium, učení, 

učivo a povolání zdravotní sestry hodnoceno pozitivněji v porovnání se studenty 4. ročníku. 

Pozitivnější postoj ke studijním povinnostem zaujímají studenti s  vyšším skóre Self-Liking. Pozitivní 

postoj ke studiu a učivu mají studenti s vyšším hodnocením vlastních kompetencí. Studenti s vyšší 

úzkostí podporující výkon mají pozitivní postoj ke studiu.  

U studentů gymnázia se mezi jednotlivými indikátory a nezávisle proměnnými potvrdily tyto 

vzájemné vztahy: Pozitivní postoj k učení, studiu a učivu mají studenti s lepším prospěchem nebo 

z rodin s vyšší intelektuálně-kulturní orientací rodiny. Studenti s pozitivnějším postojem k absenci mají 

vyšší hladinu Self-Competence. Studenti s větší výkonovou motivací se vyznačují také pozitivním 

postojem ke studiu, učivu a studijním povinnostem. Pozitivnější postoj k domácí přípravě mají studenti 

nižšího věku.  

Mezi indikátory edukační reality e a nezávisle proměnnými studentů SZŠ jsme potvrdili následující 

vzájemné vztahy: Obtížnější je studium, učení, učivo a povolání zdravotní sestry pro studenty 1.-3. 

ročníků. Studenti vzdělanějších matek vnímají absenci ve škole jako náročnou. Pro studenty se 

slabším školním výkonem je studium, učení, učivo náročnější. Studenti nižšího věku vnímají studium, 

učení jako obtížnější. Studenti z rodin s nižší intelektuálně-kulturní orientací rodiny vnímají studium, 

učení i učivo jako náročnější. Domácí příprava je náročnější pro studenty se vzdělanějším otcem. 

Studijní povinnosti jsou náročnější pro studenty, jejichž rodina je více orientována na úspěch. 

Studenti, kteří vnímají studovaný obor jako obtížný, hodnotí domácí přípravu, studium, učení, učivo         

i studijní povinnosti jako náročné. Pro studenty s vyšší úzkostí brzdící výkon (AB) je studium, učení, 

domácí příprava, studijní povinnosti, učivo více náročné. Studenti, kteří vnímají studium, učení, domácí 

přípravu, studijní povinnosti a učivo jako obtížné, hodnotí povolání zdravotní sestry jako náročnější. 

Studium a učivo je náročnější pro studenty s nižším věkem.  
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Mezi indikátory edukační reality e a nezávisle proměnnými studentů gymnázia jsme potvrdili 

následující vzájemné vztahy: Pro studenty matek s vyšším vzděláním je absence ve škole méně 

náročná. Domácí příprava je obtížnější pro dívky. Studium, učení a učivo je obtížné pro studenty se 

slabším školním výkonem. Studenti s nižší intelektuálně-kulturní orientací rodiny vnímají učení a 

učivo jako náročnější. Učení a domácí příprava je náročnější pro studenty z rodin, které jsou 

orientovány na úspěch. Pro studenty, jež mají nižší Self-Competence je studium, učení, domácí 

příprava a učivo náročnější. Jako obtížné hodnotí studium, učení, domácí přípravu, studijní povinnosti a 

učivo studenti s vyšší úzkostí brzdící výkon. Studenti s nižší úzkostí podporující výkon vnímají učivo jako 

obtížnější.  

Uvedené výsledky viz výše jsme shrnuli do tabulek, které znázorňují námi potvrzené vztahy při 

testování stanovených hypotéz mezi postoji ke studiu a vybranými nezávisle proměnnými.  

Tabulka 1: Výsledné vztahy mezi indikátory faktoru h, edukační realitou h (postoji ke studiu)  

a nezávisle proměnnými studentů SZŠ 

 
Studium Učení 

Dom. 
příp. 

Stud. 
pov. 

Učivo Absence Pov. zs ER h 

Věk                 

Pohlaví     +       +  + 

Vzdělání rodičů     +           

Motiv výkonu + + + + + + + + 

AB                 

AP   +     +       

SL       + +       

SC +       +       

Třída               + 

Školní výkon + + +   +     + 

IKO + + + + +     + 

OÚ                 

Povolání ZS + + + + + + + + 

 

Ze souhrnné tabulky 1, která zjednodušeně uvádí výsleky testovaných hypotéz vyplývá, že na 

postoje ke studiu má největší vliv motiv výkonu, školní výkon, intelektuálně kulturní orientace rodiny a 

postoj ke studovanému oboru zdravotní sestra.  
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Tabulka 2: Výsledné vztahy mezi indikátory faktoru e, edukační realitou e (postoji ke studiu)  

a nezávisle proměnnými studentů SZŠ 

  
Studium Učení 

Dom. 
příp. 

Stud. 
pov. 

Učivo Absence Pov. zs ER e 

Věk + +   +   + 

Pohlaví      +   

Vzdělání rodičů   +   +   

Motiv výkonu         

AB + + + + + + + + 

AP         

SL         

SC         

Třída + +   +  + + 

Školní výkon + +   +   + 

IKO + +   +   + 

OÚ    +     

Povolání ZS + + + + +   + 

Ze souhrnné tabulky 2 znázorňující vztahy mezi jednotlivými indikátory faktoru energie, edukační 

realitou e a nezávisle proměnnými vyplývá, že vnímaná náročnost studia je nejvíce ovlivněna úzkostí 

brzdící výkon, třídou, kterou student navštěvuje, školním výkonem, intelektuálně-kulturní orientací 

rodiny a postojem k náročnosti povolání zdravotní sestry. 

Tabulka 3: Výsledné vztahy mezi indikátory faktoru h, edukační realitou h (postoji ke studiu)  

a nezávisle proměnnými studentů gymnázia 

 Studium Učení 
Dom.  

říp. 
Stud. 
pov. 

Učivo Absence ER h 

Věk   +     

Pohlaví        

Vzdělání rodičů        

Motiv výkonu +   + +  + 

AB        

AP        

SL        

SC      +  

Třída        

Školní výkon + +   +  + 

IKO + +   +  + 

OÚ        
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Souhrnná tabulka 3 uvádí výsledné vztahy mezi indikátory faktoru hodnocení, edukační realitou h a 

nezávisle proměnnými u studentů gymnázia. Na postoje ke studiu a jednotlivé indikátory edukační 

reality má vliv motiv výkonu, školní výkon a intelektuálně-kulturní orientace rodiny.  

Tabulka 4: Výsledné vztahy mezi indikátory faktoru e, edukační realitou e (postoji ke studiu) a nezávisle 

proměnnými studentů gymnázia 

  
Studium Učení 

Dom. 
Příp. 

Stud. 
Pov. 

Učivo Absence ER e 

Věk               

Pohlaví     +         

Vzdělání rodičů           +   

Motiv výkonu               

AB + + + + +   + 

AP         +     

SL               

SC + + +   +   + 

Třída               

Školní výkon + +     +   + 

IKO   +     +     

OU   + +         

Z tabulky 4, která shrnuje výsledky testovaných hypotéz u studentů gymnázia, je zřejmé, že na 

vnímanou náročnost k jednotlivým indikátorům postojů ke studiu mají největší vliv úzkost brzdící 

výkon (AB), sebehodnocení kompetence (SC) a školní výkon.  

Testováním jsme nepotvrdili některé předpoklady. Celkově je můžeme shrnout do několika závěrů:  

- nepotvrdil se předpoklad vlivu vzdělání rodičů na postoje studenta ke studiu, totéž platí  

o vztahu mezi vzděláním rodičů a vnímanou náročností studia studentů,  

- u rodičů studentů gymnázia jsme neprokázali domněnku, že rodiče s nižším vzděláním mají 

odlišnou intelektuálně-kulturní orientaci rodiny oproti rodičům s vyšším vzděláním, 

- na postoje studentů ke studiu se také neuplatnil vliv rodinného prostředí, a to konkrétně orientace 

rodiny na úspěch,  

- z osobnostních dispozic jsme nepotvrdili vliv hladiny Self-Liking na postoje ke studiu.  

 

DISKUSE 

Výzkumu se zúčastnilo celkem 511 studentů dvou odlišných typů středních škol v průměrném věku 

17 let. Záměrně jsme vybrali školu převážně se studijním zaměřením a školu odborného typu. 

Prezentované výsledky výzkumného šetření se vztahují k většímu vzorku respondentů a můžeme je 
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považovat za vypovídající, nikoli však za obecně platné. Z výsledků výzkumu je zřejmé, že odhalují 

jistá zjištění, která můžeme nabídnout jako možnost aplikace do pedagogické praxe.  

Naším výzkumným záměrem bylo nahlédnout na problematiku postojů ke studiu  

a sociálně psychologických charakteristik studenta s ohledem na jejich prediktivní vztah. Jelikož 

„Postoje ke studiu“ jsou příliš obecným postojem, operacionalizovali jsme ho pomocí tzv. indikátorů, 

které představovaly jednotlivé prvky edukační reality. Uvědomujeme si, že výběr jednotlivých 

indikátorů postojů ke studiu mohl výzkumné šetření ovlivnit do té míry, že námi sledované vzájemné 

vztahy mezi postoji a jednotlivými nezávisle proměnnými nemusely být potvrzeny.  

Naše vstupní úvahy vycházely mimo jiné z předpokladu, že pro utváření postojů ke studiu jsou velmi 

významné osobnostní dispozice studenta. Jak výsledky naší práce jednoznačně ukázaly, motiv 

výkonu je významným faktorem ovlivňujícím postoje ke studiu. Vyšší úroveň anxiozity brzdící výkon 

se výrazně podílí na vnímání náročnosti studia. Také rozdíly mezi nižší a vyšší anxiozitou podporující 

výkon se projevují v postojích k učení a učivu. Napříč očekávání se to nepotvrdilo pro proměnnou 

sebehodnocení (konkrétně pro škálu Self-Liking), u které se v souboru středoškolských studentů 

nevyskytly významné rozdíly. U studentů SZŠ se úroveň sebehodnocení kompetence projevila 

v postojích ke studiu a učivu, zatímco pro studenty gymnázia se hodnocení vlastních kompetencí 

projevilo do vnímání náročnosti studia.  

Významné souvislosti se potvrdily ve vztahu postojů ke studiu a charakteristikami rodiny z níž 

student pochází. Očekávali jsme, že stupeň dosáhnutého vzdělání rodičů by mohl ovlivňovat postoje 

ke studiu. Subjektivní výpovědi studentů však toto očekávání nepotvrdily. Pouze jsme potvrdili 

vztah mezi vzděláním otce a postojem k domácí přípravě, což svědčí o tom, že rodiče s vyšším 

vzděláním jsou aktivnější v péči o domácí přípravu. Vzdělání otce nemělo významný vliv na postoje, 

podobně ani vzdělání matky. Z toho se dá usuzovat, že se uplatňuje jiný mechanizmus působení 

rodičů na postoje ke studiu jejich dětí. U studentů gymnázia jsme zjistili, že rodiče s nižším 

vzděláním nemají odlišnou intelektuálně-kulturní orientaci rodiny oproti rodičům s vyšším 

vzděláním. Vzájemné vztahy jsme nenašli u proměnné „Orientace rodiny na úspěch“. Potvrdili jsme 

vliv intelektuálně-kulturní úrovně rodiny na kvality postoje ke studiu. Tento zjištěný vztah chápeme 

jako projev působení rodinné výchovy. V postojových výsledcích se silněji prosazuje kulturnost 

rodinného prostředí než vzdělání rodičů. Neplatí domněnka, že rodiče s vyšším vzděláním poskytují 

častěji vyšší kulturní úroveň.  

O odlišnosti v přístupu ke studiu, učení a škole u děvčat a chlapců hovoří učitelé velmi často. 

Výsledky výzkumu t-testy potvrzují, že dívky mají pozitivnější postoj k domácí přípravě. U dívek 

zdravotnické školy jsme prokázali, že mají pozitivnější postoje ke studiu. U ostatních sledovaných 

indikátorů nebyl prokázán významný rozdíl mezi chlapci a dívkami.  

Ukázalo se, že pro studenty 4. ročníků střední zdravotnické školy je studium méně náročné                         

v porovnání se studenty v nižších ročnících. Tento výsledek zřejmě svědčí o přizpůsobení se studentů 

výkonovým situacím ve školních podmínkách. Neplatí to však jednoznačně. U studentů gymnázia 

jsme nenašli statisticky významné rozdíly mezi oběma skupinami studentů. Proces vyrovnávání se 

studentů s výkonovými situacemi není ničím, co by nebylo možné sledovat, pozorovat a zkoumat. 

Toto může v širším základě uskutečnit také učitel. Stejné zjištění pozorujeme v případě korelací                

s věkem studenta. Náročnější je studium pro studenty nižšího věku, což nám potvrdily korelace          

u studentů SZŠ. Studium, učení a učivo je náročnější pro mladší studenty. Gymnazisté prokazují 
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rozdíly v náročnosti studia v domácí přípravě. Pro studenty nižšího věku je domácí příprava 

obtížnější. 

Jako velmi významná a statisticky signifikantní se ukázala souvislost mezi kladným postojem 

k povolání zdravotní sestry, v našem případě zvolený obor studia, a pozitivním postojem ke studiu. 

Studenti s  kladným postojem ke zvolenému oboru studia mají vytvořené příznivé podmínky, které 

se uplatňují ve vztahu k učení, učivu, povinnostem a přípravě na výuku. Motivace k učení je 

prohloubena souvislostí učiva s budoucí studentovou činností, s jeho profesionálními perspektivami.  

Získané výsledky korelace upozorňují na souvislost školního výkonu a postojů ke studiu. Prospěch 

studenta se jeví jako významný faktor ovlivňující výsledné postoje ke studiu. V obou souborech 

studentů tento prediktor podstatně lépe identifikuje jedince s pozitivnějšími postoji ke studiu. 

Podmíněnost výsledných postojů studentů ke studiu je dána především motivační komponentou 

školního výkonu.  

Ukázalo se, že postoje ke studiu obou skupin studentů nejsou příliš pozitivní z hlediska hodnocení. 

V každém případě to však považujeme za určitý ukazatel neuspokojivého stavu. V souladu se 

stereotypním předpokladem, který studenty gymnázia vnímá jako ty, kteří by měli vykazovat ve 

sférách školní reality významně kvalitativně odlišné výsledky, jsme předpokládali, že studenti 

gymnázia budou zaujímat pozitivnější postoje ke studiu. Naše výsledky však ukázaly, že postoje ke 

studiu jsou pozitivnější pro studenty střední zdravotnické školy a také studium je pro ně náročnější. 

Domníváme se, že tento výsledek je dán motivovaností studentů ke zvolenému oboru studia. 

Studenti zdravotnické školy jsou také zřejmě více motivováni k osvojování znalostí a dovedností, 

které jsou užitečné pro jejich budoucí profesi.  

Ve výzkumu jsme se nemohli zaměřit na celou šířku problematiky postojů ke studiu  

a jejich prediktorů, nezkoumali jsme například proměnné jako hodnotovou orientaci studentů nebo 

osobnost učitele. Je pravdou, že naše výzkumné šetření nebylo ve všech jeho částech objevné. 

Kromě některých nových poznatků, které z něho vyplynuly, potvrdil, resp. doplnil také některé 

víceméně známé teorie. Na základě našich zjištění si dovolujeme konstatovat, že středoškolští 

studenti mají své postoje ke studiu ovlivněny osobnostními dispozicemi, aktuálním školním 

výkonem, postojem ke studovanému oboru a faktory rodinného prostředí.  

 

ZÁVĚR  

Příspěvek přináší pohled na postoje ke studiu a jejich determinanty v procesu výchovy a vzdělávání. 

Upozorňuje na problematiku postojů ke studiu a formativní vliv některých jevů. Je zřejmé, že jde        

o značně složitý problém, dynamický a ovlivněný mnoha nejrůznějšími faktory. Postoje studenta ke 

studiu jsou tedy dynamickým jevem, který se mění a reaguje, jak na změny ve struktuře osobnosti, 

tak i na vnější vlivy prostředí. 

Hlavním výstupem empirického výzkumu je představený model proměnných, které formují 

studentovy postoje ke studiu, přinesl odpověď na otázku, jaké jsou postoje studentů ke studiu na 

dvou typech středních škol a umožnil shrnout aktuální poznatky a formulovat závěry o těchto 

postojích a jejich prediktorech. Šetření obohatilo také poznání, které z námi vybraných nezávisle 

proměnných nejvíce ovlivňují postoje studentů ke studiu.  
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Další otázky otevřelo i srovnání dvou odlišných typů středních škol z hlediska postojů. Námětem pro 

další výzkumné šetření je srovnání těchto škol z hlediska prostředí školy a charakteristik studentů. 

Další práce by měla směřovat do sféry činnosti učitele, do rozšíření jeho znalostí a dovedností 

v oblasti rozvoje pozitivních postojů ke studiu. S tím také souvisí vybavení učitelů diagnostickými 

nástroji, které pak umožní cílené působení v této oblasti. Pro pedagogické působení je důležitá 

dovednost pedagoga odhalit psychosociální činitele, které se projevují ve výchově a vzdělávání 

studentů. 
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AUTOEVALVÁCIA DIDAKTICKÝCH ZRUČNOSTÍ ŠTUDENTOV UČITEĽSTVA
28 

SELF-EVALUATION OF DIDACTIC SKILLS OF STUDENTS IN TEACHERS´ STUDY PROGRAMS 

Alena Doušková, Katarína Ľuptáková-Vančíková 

 

Abstrakt: Príspevok je zameraný na prezentáciu možností využívania autoevalvačných nástrojov pri 

hodnotení vlastných didaktických zručností študentov v poslednej fáze štúdia. Autorky predstavujú 

výsledky spracovania dotazníka, ktorý poodhaľuje oblasti, ktoré treba v príprave učiteľov posilniť, no 

poukazujú najmä na jeho potenciál v oblasti kultivácie reflexívnych kompetencií budúcich učiteľov. 

Klíčová slova: autoevalvácia, didaktické zručnosti, reflexívne kompetencie, evalvácia 

Abstract: The paper is focused on presentation of possibilities of using self-evaluation tools for 

appraisal of own didactic skills of student in the last period of their studies. Authors presents 

outcomes of questionnaire survey, which help to reveal those fields that need to be strengthen. 

They particularly show a potential of such tools for cultivation of reflective competences of incoming 

teachers.  

Key words: self-evaluation, didactic skills, reflective competences, evaluation  

 

1 ÚVOD 

Rozširovanie reflexívnych kompetencií študentov spadá do cieľov celej prípravy budúcich učiteľov. 

Ich naplnenie si vyžaduje uplatňovanie a systematickú implementáciu autoevalvačných nástrojov aj 

do všetkých typov pedagogických praxí, ktoré sa v rámci študijného programu realizujú. Pri 

koncipovaní nového modelu praktickej prípravy na učioteľské povolanie sme zamerali pozornosť 

najmä na rôzne reflexívne techniky a sebahodnotiace nástroje. V centre pozornosti sú najmä: 

študentské portfóliá ako výstup z praxí – plnia nielen prezentačnú funkciu, ale aj rozvojovú; protokoly 

na hodnotenie úspešnosti študenta cvičným učiteľom, slúžiace študentovi ako podklad na 

konfrontáciu vlastného prežívania svojich výstupov a spätnej väzby od učiteľa; sebareflexívne listy a 

sebahodnotiace hárky študentov, prostredníctvom ktorých si študent uvedomuje svoje pozitívne 

stránky, odhaľuje problémové oblasti svojho pôsobenia; rozhovor a diskusie so študentmi na kolokviu. 

Ďalším autoevalvačným nástrojom je dotazník na hodnotenie prínosu praxe pre študentov určený 

študentom na hodnotenie svojej profesijnej pripravenosti po vykonaní praxe v súlade s jej cieľmi, na 

zisťovanie prínosu praxe pre študenta, odhaľovanie nedostatkov v oblasti teoretickej prípravy, 

pripravenosti projektovať a realizovať a reflektovať výučbu študentmi. Práve výsledky uvedeného 

dotazníka sú predmetom tohto príspevku. 

 

 

 

 

                                                                    
28

 Príspevok vyšiel v rámci realizácie projektu VEGA č. 1/4503/07 Experimentálne overovanie kvality programu 

odbornej prípravy cvičných učiteľov s cieľom jeho kvalitatívnej modifikácie. 
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2 VÝCHODISKÁ, VÝSKUMNÉ CIELE A ZISTENIA  

2. 1 Východiská výskumnej úlohy 

Profil absolventa bakalárskeho študijného programu predškolská a elementárna pedagogika je 

vymedzený ako odborne, osobnostne a sociálne kompetentný učiteľ MŠ. Teda učiteľ s vlastnou 

individuálnou koncepciou organizácie a riadenia edukačného procesu detí predškolského veku a ako 

vychovávateľ utvárajúci podmienky na realizáciu záujmových a učebných aktivít detí mladšieho 

školského veku. Absolvent dokáže projektovať výchovné a vzdelávacie prostredie v inštitúciách 

predškolskej výchovy a v zariadeniach voľno časových aktivít detí mladšieho školského veku. Pozná 

základné psychologické podmienky edukácie, vie aplikovať pedagogické a didaktické programy 

príslušných výchovných inštitúcií. Je spôsobilý realizovať výchovné a vzdelávacie programy 

v konkrétnych skupinách detí, viesť ich vo vzťahu k pedagogickým zámerom príslušných inštitúcií 

a organizácií.  

V súlade so študijným programom tvorí celý proces stávania sa učiteľom jednotný celok 

pozostávajúci z prelínajúcej sa teoretickej prípravy a praktického výcviku študentov v oblasti 

vytvárania profesijných kompetencií počas pedagogickej praxe. Aby bola venovaná náležitá 

pozornosť vyváženosti jednotlivých prvkov zvládania učiteľskej profesie, rozhodli sme sa v tomto 

programe štúdia venovať zvýšenú pozornosť koncepcii praxe. Dôraz sme kládli na organické 

prepájanie teórie - získavania potrebných vedomostí a poznatkov študentov na prednáškach 

a seminároch a rozvíjania učiteľských kompetencií v školskom teréne tak, aby sa na praxi vytváral 

dostatočný priestor na účelnú komunikáciu medzi učiteľovým a študentovým svetom teórie 

a pedagogickej praxe, a aby prostredníctvom systematickej sebareflexie a teoretickej reflexie 

praktickej skúsenosti u študentov dochádzalo k utváraniu racionálneho (teoreticky reflektovaného) 

poňatia výučby. Systematické prepájanie teoretických študijných disciplín s organizáciou a zámermi 

jednotlivých druhov praxe považujeme za dominantné, pretože toto spojenie umožňuje 

konfrontáciu vlastných prekonceptov študentov s edukačnou realitou, samostatné konštruovanie, 

realizáciu a reflexiu vlastných edukačných zámerov a projektov. Základným prostriedkom realizácie 

pedagogickej praxe však musí byť pedagogická činnosť, ktorú študent nerealizuje cestou 

kopírovania vzorov, ale ako tvorivú sebarealizáciu, a to už v procese reflexie pozorovaných 

a analyzovaných pedagogických javov a procesov, ako aj vo vlastnej pokusnej výučbe. Študent je 

vedený k tomu, aby realizoval výskumné činnosti – analýzu vecného prostredia školy, triedy, analýzu 

pozorovaných pedagogických javov, experimentálne činnosti v práci s deťmi. Formuluje strategické 

ciele rozvoja triedy, kde praxuje, svoju stratégiu smerujúcu k tomuto cieľu, reflektuje získané 

skúsenosti. Študent dostáva systém úloh, ktoré aktivizujú jeho poznávaciu činnosť, pozoruje, 

konfrontuje, reflektuje pedagogickú realitu, osvojuje si schopnosti integrovať nadobudnuté 

poznatky a konštruovať nové. Získava tak zručnosti pedagogického rozhodovania adekvátne 

intervenovať v pedagogických situáciách na základe projektovania a reflexie svojho pôsobenia.  

Aby sa pedagogická prax niesla v súlade s vyššie uvedenými zámermi a inšpirovala študentov 

k hlbšiemu porozumeniu pedagogickej práce a rozvoju ich pedagogického myslenia, podali 

a zrealizovali sme na Katedre elementárnej a predškolskej pedagogiky dva projekty: KEGA 3/ 

4166/06 – Program rozvoja profesijných kompetencií študenta na pedagogickej praxi a KEGA 3/4165/06 

– Rozvoj intervenčných spôsobilostí cvičných učiteľov. Na ne nadväzuje projekt VEGA zameraný na 

experimentálne overovanie navrhnutého programu vzdelávania cvičných učiteľov pod názvom 
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Experimentálne overovanie programu odbornej prípravy cvičných učiteľov s cieľom jeho kvalitatívnej 

modifikácie.  

2. 2 Výskumné ciele a zistenia 

Výstupom z vyššie uvedených grantových úloh je obsahovo a organizačne pripravená pedagogická 

prax študentov druhého a tretieho ročníka štúdia so zameraním na konkrétne činnosti študentov 

počas pedagogickej praxe. Činnosti študentov sú orientované najmä na kontextualizovanie 

teórie, vytváranie konceptuálnych znalostí a konštruovanie individuálnej koncepcie vedenia dieťaťa 

v rozvoj, teoreticky reflektovaného poňatia výučby. Ide o náročný proces utvárania profesijnej identity 

študenta a cielený rozvoj jeho profesijných kompetencií najmä v oblasti plánovania, realizácie 

a hodnotenia výučby. Ide o dominantné učiteľské činnosti podporujúce učenie sa detí. V našom 

výskumnom bádaní sme sa však zamerali len na jednu oblasť profesijných kompetencií a to 

reflexívne kompetencie študentov. Cieľom výskumnej úlohy bolo zistiť ako efektívne dokážu 

študenti používať ponúknuté reflexívne techniky a sebahodnotiace nástroje a ako oni sami 

posudzujú úroveň svojich didaktických zručností.  

V našom príspevku sústredíme pozornosť na záverečnú prax, ktorú študenti absolvujú v materských 

školách ako súvislú v rozsahu štyroch týždňov. Cieľom tejto pedagogickej praxe je poskytnúť 

možnosť komplexného poznania pedagogickej práce učiteľa v materskej škole a príležitosť 

uplatnenia jeho vedomostí a zručností pri riešení konkrétnych edukačných situácií pri výučbe i mimo 

nej. Študenti sa učia zvládať úlohy blízke nárokom skutočného učiteľského úväzku, vrátane 

mimovýučbových aktivít. Samostatne, ale za prítomnosti učiteľa a pod jeho odborným vedením 

projektujú, realizujú a reflektujú svoje edukačné pôsobenie v triedach, do ktorých sú pridelení. Majú 

možnosť vidieť výsledky svojej práce, a hľadať rôzne iné varianty svojich postupov. Vytvárajú si 

základy vlastného poňatia výučby. Zverené aktivity cvičného učiteľa plnia v primeranom rozsahu a 

zúčastňujú sa ďalších akcií, ktoré sa konajú v škole v čase ich praxe a súvisia s edukačnou činnosťou 

školy. Záverečná pedagogická prax poskytuje študentovi priestor pre kultiváciu profesijných 

kompetencií, medzi ktoré patria i reflexívne kompetencie. V rámci každodenných činností má 

študent úlohy, ktoré sú zamerané na rozvoj schopnosti zhodnotiť samého seba v určitých situáciách, 

klásť si otázky na zrekapitulovanie skúmanej situácie a nájsť uspokojivé postupy pre jej riešenie 

v budúcnosti. Jedna z takýchto úloh bola zacielená na celkové zhodnotenie záverečnej pedagogickej 

praxe, a to prostredníctvom dotazníka, zameraného na zisťovanie názorov študentov na subjektívne 

vnímanie svojej pripravenosti zvládnuť učiteľskú prácu v MŠ a na kvalitu ich didaktických 

kompetencií.  

Výskum sa realizoval počas dvoch rokov (2008, 2009) a v rámci neho bolo oslovených 249 

respondentov, študentov posledného ročníka študijného programu predškolská a elementárna 

pedagogika (Bc). Súbor bol rozdelený na dve skupiny – interných a externých študentov, pričom 

o niečo väčšiu časť tvorili práve denní (63 %). Tabuľka 1 poukazuje na charakteristiku skúmanej 

vzorky z hľadiska ukončeného typu strednej školy. I keď vzťah medzi výsledkami výskumu a typom 

strednej školy nebol zatiaľ priamo skúmaný, je potrebné povedať, že na Pedagogickú fakultu UMB 

sa stále častejšie hlásia absolventi iných než príbuzných odborov. Chýbajúce základy sa môžu 

odraziť na úspešnosti štúdia (i keď akékoľvek zovšeobecňovanie by bolo odvážne), no rovnako aj na 

subjektívnom prežívaní svojej pripravenosti na učiteľské povolanie. Táto skutočnosť bola inšpiráciou 

pre porovnanie dvoch skúmaných skupín respondentov. Analýza priniesla zaujímavé zistenia. 

Sebahodnotenie minuloročných a súčasných študentov dennej formy bolo štatisticky významne 
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odlišné v takmer všetkých sledovaných položkách. V skupine externých študentov pozorujeme 

rozdiely v 12 z 27 položiek. Ukázalo sa teda, že sebavedomie tohtoročných absolventov je vyššie, 

i napriek tomu, že vysoké percento z nich prišlo zo stredných škôl iného než pedagogického 

zamerania, a teda bez hlbších základov. Na tomto stave sa podieľa najmä skupina interných 

študentov, kde do hry vstupuje i vek a úroveň osobnostnej zrelosti. Tento faktor je samozrejme 

potrebné v ďalších krokoch výskumu overiť. 

 

Tabuľka 1 Ukončená stredná škola  

TYP STREDNEJ ŠKOLY 

Interní študenti Externí študenti 
SPOLU 

2008 2009 2008 2009 

N % N % N % N % N % 

Gymnázium 12 17 16 18 7 17 8 16 43 17 

Stredná pedagogická škola 30 44 23 26 23 55 18 36 94 38 

Iná stredná škola 27 39 49 56 12 28 24 48  112 45 

SPOLU 69 100 88 100 42 100 50 100  249 100 

Autoevalvácia didaktických zručností prebiehala prostredníctvom vyplnenia dotazníka, ktorý bol 

súčasťou portfólia každého študenta. Položky boli postavené prevažne na škálových, zoznamových 

a poradových odpovediach. Predstavu študentov o svojich pedagogických spôsobilostiach sme 

skúmali prostredníctvom názorovej položky, ktorá obsahovala 27 výrokov, ku ktorým zaujal 

respondent postoj na určenej škále 1 – 5. Číslo 5 zakrúžkoval vtedy, keď s daným výrokom rozhodne 

súhlasil. Na opačnej strane škály mohol voliť možnosť rozhodne nesúhlasím, čím vyjadril svoje 

pochybnosti o osvojení si určitej zručnosti. Škála obsahovala i únikovú odpoveď vo forme N - neviem 

sa vyjadriť. Túto možnosť však volili respondenti ojedinele. Vo výskume sme sledovali názor 

študentov na úroveň rozvoja týchto didaktických zručností:  

Viem vo väčšine prípadov pracovať so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie 

ISCED 0, vybrať edukačné oblasti a urobiť didaktickú analýzu učiva. 

Nerobí mi problémy konkretizovať edukačné ciele v didaktických aktivitách.  

Viem sa orientovať v odbornej literatúre, doplniť si potrebné informácie potrebné k prezentovaniu učiva. 

Viem spracovať funkčný a účelný projekt edukačnej aktivity.  

Dokážem navrhnúť vhodné metodické postupy na dosiahnutie stanovených edukačných cieľov. 

Dokážem navrhnúť vhodnú organizáciu učenia sa detí v zhode s cieľmi a potrebami detí.  

Viem odhadnúť dĺžku trvania učebných činnosti detí .  

Viem pripraviť špecifické úlohy pre deti so špecifickými potrebami.  

Dokážem si vybrať vhodný spôsob hodnotenia a úloh na sebahodnotenie detí. 

Dokážem si pripraviť diagnostické úlohy na zisťovanie stavu splnenia stanovených cieľov.  

Viem nadviazať kontakt s deťmi a získať ich pozornosť.  
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Viem deti motivovať pre učebné činnosti a udržať ich záujem a pozornosť. 

Kladiem deťom jasné a zrozumiteľné inštrukcie pre činnosť.  

Dokážem vytvárať situácie, ktoré umožňujú deťom sociálny kontakt a rozvoj sociálnych zručností.  

Dokážem vytvárať situácie, ktoré umožňujú deťom vlastné aktívne učenie sa.  

Zvládam organizáciu a riadenie individuálnej, skupinovej a frontálnej práce detí.  

Flexibilne reagujem na momentálny priebeh učenia sa detí, prispôsobujem tomu učebné požiadavky a 

učebné úlohy. 

Viem efektívne využívať didaktické pomôcky.  

Dokážem rýchlo reagovať na konfliktné situácie medzi deťmi a adekvátne ich riešiť.  

Vystupujem pred deťmi s potrebnou istotou a sebadôverou.  

Darí sa mi vytvárať pozitívnu klímu, pohodu.  

Viem zaujímavo a rôznorodo hodnotiť prácu detí. 

Používam činnosti zamerané na sebahodnotenie detí.  

Dokážem reálne zhodnotiť svoje výkony, pomenovať prípadné nedostatky.  

Akceptujem a tvorivo modifikujem intervencie cvičného učiteľa.  

Zvládam prípadnú kritiku zo strany cvičného učiteľa, nezaujímam voči nej obranný postoj.  

Preukazujem schopnosť zúročiť pripomienky cvičného učiteľa v ďalšej práci, vyhýbam sa opakovaniu 

tých istých chýb. 

 

Na základe vyhodnotených dotazníkov môžeme konštatovať pomerne vysokú mienku respondentov 

o vlastných profesijných spôsobilostiach. Priemerné hodnoty v jednotlivých položkách (výrokoch) sa 

pohybujú v roku 2008 v intervale [3; 4,4], pričom modus predstavuje hodnotu 4 u denných a 5 

u externých študentov. V roku 2009 sme zaznamenali priemerné hodnoty v rozsahu [2,9; 4,8], 

pričom hodnota 4 bola najčastejšie označovanou odpoveďou. Mnoho respondentov teda volilo 

alternatívu skôr súhlasím a rozhodne súhlasím s uvedeným výrokom. 

Porovnaním externých a interných študentov sme zistili, že subjektívne vnímanie svojej profesijnej 

pripravenosti je u týchto skupín porovnateľné. Mierny trend vyššieho sebavedomia v skupine 

externých študentov určujú významné rozdiely v niektorých oblastiach (Tabuľka 2), ktoré boli 

zistené prostredníctvom následnej štatistickej analýzy. Interní študenti majú v porovnaní s druhou 

pozorovanou skupinou nižšiu mienku o svojich didaktických zručnostiach. Toto zistenie je z pohľadu 

ďalšieho bádania zaujímavé a nastoľuje predpoklad, že na zvýšenej sebadôvere sa podpisuje najmä 

skutočnosť, že v skupine externých študentov sa nachádza 48 % respondentov, ktorí majú už 

praktickú skúsenosť s prácou učiteľky v MŠ. Táto skutočnosť ale nemusí byť jednoznačným faktorom 

lepšieho sebahodnotenia. V pozorovanej skupine sa stále nachádza až 50% študentov, ktorí pracujú 

v úplne odlišnej sfére a nemali dosiaľ kontakt so školskou praxou (okrem pedagogickej praxe v rámci 

štúdia). Rovnako významným faktorom môže byť i vyšší vek, ktorý predikuje vyššiu zrelosť 

i sebavedomie pri posudzovaní svojich úspechov a kvalít.  
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Tabuľka 2: Štatisticky významné rozdiely v posudzovaní vlastných didaktických zručností medzi externými 

a internými študentmi.  

Didaktická zručnosť (číslovaný výrok v položke dotazníka) 
2008 2009 

P Sig P Sig 

8. Vie pripraviť špecifické úlohy pre deti so špecifickými potrebami.  0,040 * 0,053 * 

9. Dokáže si vybrať vhodný spôsob hodnotenia a úloh na sebahodnotenie 

detí. 
0,027 * 0,072 * 

10. Dokáže si pripraviť diagnostické úlohy na zisťovanie stavu splnenia 

stanovených cieľov.  
0,011 ** -- -- 

11. Vie nadviazať kontakt s deťmi a získať ich pozornosť.  -- -- 0,084 * 

13. Kladie deťom jasné a zrozumiteľné inštrukcie pre činnosť.  0,000 *** 0,003 ** 

14. Dokáže vytvárať situácie, ktoré umožňujú deťom sociálny kontakt a 

rozvoj sociálnych zručností.  
0,005 ** -- -- 

15. Dokáže vytvárať situácie, ktoré umožňujú deťom vlastné aktívne 

učenie sa.  
0,000 *** -- -- 

21. Darí sa mu vytvárať pozitívnu klímu, pohodu.  -- -- 0,031 * 

22. Vie zaujímavo a rôznorodo hodnotiť prácu detí. 0,012 ** 0,024 * 

23. Používa činnosti zamerané na sebahodnotenie detí.  0,037 * -- -- 

24. Dokáže reálne zhodnotiť svoje výkony, pomenovať prípadné 

nedostatky.  
-- -- 0,023 * 

25. Akceptuje a tvorivo modifikuje intervencie cvičného učiteľa.  0,050 * -- -- 

27. Preukazuje schopnosťou zúročiť pripomienky cvičného učiteľa v ďalšej 

práci, vyhýba sa opakovaniu tých istých chýb. 
-- -- 0,002 *** 

 

Reflexívne kompetencie si rozvíjali respondenti i v položke s poradovou odpoveďou. Úlohou 

respondenta bolo usporiadať výroky (očíslovať od 1 do 13) podľa toho, v ktorých oblastiach pociťuje 

najmenšie (1) a najväčšie (13) nedostatky vo vzťahu k pripravenosti projektovať výučbu v MŠ. 

Výpočtom mediánu sme zistili, čomu je potrebné v príprave učiteľov venovať väčšiu pozornosť 

(Tabuľka 3).  
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Tabuľka 3: Najviac pociťované nedostatky vo vlastnej pripravenosti študentov na projektovanie výučby 

Oblasti pripravenosti študenta 2008-medián 2009-medián 

IŠ EŠ IŠ EŠ 

nepoznám cieľové kompetencie detí v jednotlivých edukačných oblastiach 5,5 5,5 10 7 

nepoznám obsah učiva jednotlivých edukačných oblastí 8 10,5 9 8 

nedokážem integrovať učivo jednotlivých edukačných oblastí 8 6,5 8,5 7,5 

neviem zvoliť vhodnú tému na integráciu učiva 7,5 6 7 7 

nedokážem tvoriť sady didaktických aktivít v integrovanej téme 6 6,5 7 9 

neviem konkretizovať všeobecné ciele projektu pre jednotlivé DA 7 7 8 10 

nedokážem sformulovať učebné požiadavky DA 7,5 7 6 8 

nedokážem vyberať a tvoriť sústavy učebných úloh 7 4,5 7 6 

neviem formulovať správne inštrukcie pre deti 7 7 4 4,5 

nedokážem správne organizovať čas a priestor pre učenie sa detí počas dňa 7 8 5,5 4 

neviem zvoliť adekvátne vyučovacie metódy a stratégie na aktívne učenie 

sa detí 

6,5 6 7 8 

nedokážem správne hodnotiť vyučovacie výsledky 7 7 6 6 

nedokážem zvoliť adekvátne učebné úlohy pre prácu v malých skupinách 7,5 8 6 7 

Legenda: DA – didaktická aktivita 

Porovnanie externých a interných študentov poukázalo na skutočnosť, že sledované skupiny sa líšia 

najmä v posudzovaní svojich poznatkov o cieľových kompetenciách detí v jednotlivých edukačných 

oblastiach. Výpočtom Chí kvadrátu sa preukázalo štatisticky významné odlišné umiestnenie tohto 

výroku na extrémnych póloch. Denní študenti omnoho častejšie zaraďovali ponúknutý výrok na 

posledné miesto, čím vyjadrili väčšie pochybnosti o svojich poznatkoch. 

 

3. ZÁVER 

Zapájanie študentov do hodnotenia praxe a jej efektov pre rozvoj ich profesijných kompetencií má 

podľa nás zmysel nielen z dôvodu skvalitnenia obsahu a organizácie jednotlivých foriem praxe, ale 

najmä z dôvodu kultivácie hodnotiacich kompetencií študentov vo všetkých troch oblastiach 

hodnotenia. V oblasti študent vie hodnotiť seba v edukačných situáciách a v perspektíve si 

stanovovať ciele vlastného zdokonaľovania sa hodnotiaca spôsobilosť viaže na uvažovanie, 

premýšľanie o pozorovaných pedagogických situáciách, ale aj sledovanie seba samého v týchto 

situáciách. Sebapozorovanie a sebauvedomenie študenta sa stáva základom analýzy jeho 

komplexnej skúsenosti z prežitej situácie, slúži mu na vyvodenie záverov, interpretácie toho, čo sa 

udialo. V oblasti študent vie hodnotiť okolitú realitu sa učí analyzovať, abstrahovať, syntetizovať 

a hodnotiť informácie, zaujímať postoje, interpretovať svoje hodnotiace súdy. Reflexia a sebareflexia 

je zameraná na vnímanie školskej klímy, učiteľov a detí ako subjektov edukácie, atmosféry pri 

výučbe, medziľudských vzťahov, výučbových metód, techník a didaktických postupov, kvality 

komunikácie, diagnostickej a hodnotiacej činnosti, atmosféry v triede, riešenia konfliktných situácií 
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a podobne. Je potrebné venovať pozornosť činnostiam, v ktorých sa študent učí prijímať 

a vyhodnocovať hodnotiace súdy smerujúce k jeho osobe od cvičných učiteľov, kolegov, odborných 

didaktikov a iných ľudí tak, aby ich chápal ako inšpirujúce podnety pre vlastný sebarozvoj. Potrebuje 

pritom partnera, ktorý vie dokonale odhadnúť, v ktorej časti cesty k zvládnutiu tej ktorej činnosti sa 

študent nachádza a aké sú jeho možnosti zlepšovania. Potrebuje komunikovať, vyjednávať 

významy, potrebuje impulzy na reflexiu, nie zbierať „A“ hodnotenia vo všetkých položkách 

hodnotiacich protokolov, s čím sa bežne v hodnotiacich hárkoch cvičných učiteľov stretávame. 

Spájať a akceptovať výstupy všetkých nástrojov hodnotenia, medzi ktoré patril i uvedený dotazník 

prispelo najmä ku kvalitatívnym zmenám v systémoch úloh pre študentov. Tento spôsob 

zhodnotenia praxe sa osvedčil, a preto i v budúcnosti plánujeme posilniť v rámci záverečnej 

pedagogickej praxe v materskej škole sebahodnotiace aktivity študenta na úkor hodnotenia cvičným 

učiteľom a fakultným učiteľom.  
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ANALÝZA VÝZKUMNÝCH AKTIVIT STUDENTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VYUŽITÍ METOD 

DRAMATICKÉ VÝCHOVY VE ŠKOLNÍ PRAXI 

THE ANALYSIS OF STUDENTS ̓ RESEARCH ACTIVITIES FOCUSED ON USE METHOD OF DRAMA 

TEACHING IN SCHOOL PRACTICE 

Jan Karaffa 

 

Abstrakt: Příspěvek zachycuje dosavadní výzkumné snahy v oblasti využití metod dramatické 

výchovy v různých studijních programech, v nichž se na základních školách objevuje. Jde o stručný 

přehled tématického zaměření a o prezentaci vybraných výsledků, které by mohly být užitečné pro 

mapování současného stavu dramatické výchovy v reálné školní praxi. 

Klíčová slova: Výzkum, obsahová analýza, dramatická výchova, studijní programy, témata                          

a výsledky výzkumných aktivit, školní praxe. 

Abstract: This paper aims at existing research efforts in the area use method of drama teaching in 

different study programs, in which they appears in basic school institutions. It focuses on a brief 

thematic survey and a presentation chosen results; which could be useful for mapping the current 

state drama teaching in real school practice. 

Key Word: Research, content analysis, drama teaching, study programs, theme and result research 

activity, school practice. 

 

Záměr obsahové analýzy 

Příspěvek se věnuje analýze výzkumných aktivit v diplomových pracích studentů učitelství pro 

primární vzdělávání PdF OU zaměřených na metody dramatické výchovy ve výuce jiných 

předmětů na 1. stupni ZŠ. Cílem bylo popsat a utřídit dosavadní výzkumné aktivity a důležité 

závěry, které by byly inspirací pro plánování dalšího komplexnějšího a systematičtějšího výzkumu. 

Šlo o práce v oblasti dramatické výchovy, které nám byly k dispozici z období let 2003 – 2008.  

V dalším kroku zpracování dostupných prací byla použita metoda obsahové analýzy (content 

analysis), která spočívala v kvantitativní i kvalitativní analýze textů anotací a dostupných prací. 

Analýza se soustředila na obsah a jeho členění podle předem vymezených, ale i dalších potřebných 

kategorií, které měly pomoci množství informací v materiálech utřídit a zpřehlednit, dále vyjádřit 

jejich četnost (kvantitu), ale také zaznamenat i jejich kvalitu popisem zajímavých jevů.  

Vzhledem k tomu, že šlo v shromážděných diplomových pracích o velké množství textu, byla 

zvolena „obsahová strukturace“, aby informace z materiálu mohly být extrahovány a byly určeny a 

označeny prostřednictvím rozpracovaných kategorií a subkategorií. U třídění výsledků výzkumu pak 

byla nápomocna „typizujicí strukturace“, pro určení „typů“ v extrémních projevech a těch projevů, 

které by mohly vzbudit teoretický zájem, ale také projevy, které se v materiálech vyskytovaly 

obzvláště často. 
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Pro analýzu bylo k dispozici 22 diplomových prací, z toho 19 v písemné nebo elektronické podobě a 

3 pouze jako stručné informace z anotací (3 z r. 2008; 1 z r. 2007; 6 z r. 2006; 5 z r. 2005; 5 z r. 2004;           

2 z r. 2003). 

Počet DP zaměřených na jednotlivé ročníky ZŠ v rocích 2003-08 

 

 

 

 

 

Na 1.-5. roč. ZŠ se zaměřilo 8 prací, na 1. roč. 1 práce; na 2. roč. 2 práce; na 3. roč. 4 práce; na 4. roč.   

3 práce; na 5. roč. 3 práce a 1 práce na 4.-5. třídu. 

Dvě práce z roku 2003 a jedna z roku 2004 byly zaměřeny pouze na vypracování návrhů, jak 

metody dramatické výchovy ve vyučování aplikovat a nezabývaly se výzkumem. Dalších 19 pak 

kromě možností aplikace mělo ambici použít výzkumné metody k popisování možností využití 

dramatické výchovy ve výuce jiných předmětů, ale i k ověřování výsledků učení při jejich aplikaci. 

Studenti se zaměřovali především na metody hry v roli a hry a cvičení, které se objevují ve všech 

diplomových pracích minimálně v kontextu jiných metod. Dalšími často využívanými metodami jsou 

improvizace (13x), dramatické hry (8x), dramatizace (7x), divadelní sporty, živé sochy, boční vedení, 

učitel v roli, pantomima a další doplňující metody a techniky. 

Podle zaměření na vyučovací předměty, v nichž studenti metody používali se nabízí toto třídění: 

českému jazyku (literatura, sloh, čtení) se věnuje 8 diplomek; prvouce, přírodovědě a vlastivědě             

6 diplomek; většině předmětům bez výběru 5 diplomek; projektům 4 diplomky; jazyku anglickému             

2 diplomky; hudební výchově 1 diplomka. 

 

Cíle výzkumů směřovaly na zjišťování: 

- názorů učitelů na začleňování metod dramatické výchovy do vyučování a jejich zkušenosti – někdy 

ve vztahu ke všem nebo vybraným metodám, někdy ve vztahu ke všem nebo vybraným předmětům 

(8x); 

- rozdílu mezi dvěma vyučujícími hodinami, kde v jedné z hodin se pracuje s metodami dramatické 

výchovy a v druhé bez metod dramatické výchovy (6x); 

- popis možností využití metod dramatické výchovy při výuce cizího jazyka (1x); 

- zda se odrazí zkušenosti s tématem divadelního představení u dětských herců a vedoucí/vedoucího 

souboru na jeho výsledku (1x); 

- zaznamenat prožitky a sebehodnocení žáků z výuky dramatickými hrami (1x);  

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

1. roč.     1  

2. roč.   1 1   

3. roč.   1  2 1 

4. roč. 1   2   

5. roč.    1 1 1 

1.-5. roč. 2 1 3 1 1  

4.-5. roč.   1    
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- zda je dramatizace pohádky účinná při ovlivňování postojů dětí k hodnotě „být citlivý k ostatním“ a 

když ano, tak na jaké úrovni, zda v důsledku takového ovlivnění dojde ke změně názorů či myšlenek, 

emocionálních reakcí nebo dokonce ke změně chování žáků (1x). 

Hypotézy se neobjevovaly ve všech pracích a většinou odpovídaly stanoveným cílům, např. studenti 

předpokládali, že: 

H 1: většina učitelů 1.stupně ZŠ si myslí, že dramatickou výchovu a její metody zná, ale nevyužívá je 

ve vyučování. H 2.: učitelé 1.stupně ZŠ neznají klíčové kompetence RVP ZV a tudíž ani nemohou 

vnímat využití metod dramatické výchovy při rozvoji těchto kompetencí. 

H 1. dramatizace spíš pomůže pochopit obsah textu než pouhé přečtení a rozbor textu. H 2. využití 

dramatizace v hodinách čtení vede k trvalejšímu zapamatování obsahu textu. H 3. děti považují 

dramatizaci za zábavnější než přečtení a rozbor textu. 

Hlavní H: hra v roli je zdrojem inspirace a inovace v pojetí výuky v primární škole. H 1.: ve třídě, v níž 

vyučování probíhalo klasickými metodami nedosáhnou žáci vyšších vědomostí, než ve třídě, v níž 

byla použita hra v roli. H 2.: výuka, v níž bude použita hra v roli, bude obohacena o další oblasti cílů. 

H 3.: hra v roli povede žáky k větší osobní aktivitě ve vyučování. 

H a) při výuce zvolenými metodami DV docílíme větší pozornosti a motivace žáků v hodině než při 

výuce běžnými metodami. H b) zvolené metody DV pomohou k lepšímu bezprostřednímu 

zapamatování učiva než běžně užívané metody. H c) zvolenými metodami DV docílíme trvalejšího 

zapamatování učiva, než při použití běžných metod. 

Problémové otázky se také neobjevovaly ve všech pracích a většinou odpovídaly stanoveným 

cílům, například: 

Jsou metody dramatické výuky využitelné při výuce cizích jazyků na základní škole? Je jazyková 

výuka s použitím těchto metod účinnější? Co je jejich hlavním přínosem? 

Jaký názor mají učitelé na začlenění dramatické výchovy do projektového vyučování na škole, která 

se zaměřuje na realizaci projektů? 

Jaké je využití dramatické výchovy v projektech? Jaké jsou představy a názory učitelů na využití 

metod dramatické výchovy? V jaké míře se využívá projektová metoda? Jaké metody dramatické 

výchovy se používají v jednotlivých typech projektu? Jaký je názor učitelů na přínos metod 

dramatické metody v projektech? 

Má dramatizace pohádek o odvaze a nesobeckosti vliv na postoje žáků k těmto hodnotám? 

K použitým výzkumným metodám kvantitativně i kvalitativně zaměřeným výzkumům patřily dílčí 

metody, ale i jejich kombinace: pozorování (9x); rozhovor (interview) skupinový nebo individuální 

(8x); didaktický text (7x); kvaziexperiment (5x); dotazník (5x); případová studie a experimentální 

výzkum - ratingová metoda - technika škálování (1x). 

Výzkumy byly zaměřeny jak na učitele, tak i na žáky, například: 

- 120 pedagogů z více než dvaceti škol v bruntálském regionu;  
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- 5 učitelek ze školy ZŠ Šenov, kde realizují projekty; 

- žáci třetí třídy dvou ZŠ nedaleko sebe s podobným ekosystémem;  

- 20 žáků 4.A a 22 žáků 4.B třídy na jedné ZŠ v Karviné. 

Studenti se ve svých pracích snažili popsat zjištěné výsledky a vyvodit z nich závěry, jejichž kvalita 

bývá reálně ovlivněna mnoha faktory (jako může být zkušenost s výzkumnými metodami, 

nedostatek času při dokončování, subjektivní názory, používání popisného jazyka při interpretaci 

výsledků a vyvozování závěrů aj.)  

Z výsledků a závěrů je vidět, že se metody dramatické výchovy na 1. stupni ZŠ objevují, není však 

zatím důsledněji zmapováno jak často a v jaké kvalitě. Jde pouze o střípky zjištění, protože mimo 

jiné nejsou pokryty ani všechny ročníky, ani oblasti a navíc se v posledních letech metody 

dramatické výchovy více specifikují a nejde již o jakoukoliv hru nebo cvičení. 

Změna je od roku 2005 patrná ve větší rozmanitosti výběru metod i v samotném zaměření výzkumu. 

Vedle vypracovávání návrhů výuky a zjišťování názorů učitelů se už objevuje i snaha o zaznamenání 

výsledků učení u samotných žáků. Také se v některých pracích ukazuje, že mohou být účinné, což je 

potřeba více a konkrétněji prověřovat. 

Následně jsou proto vybrány příklady, které ukazují různé typy a postupy výzkumných aktivit 

studentů k ověřování užívání i účinnosti metod dramatické výchovy ve vyučování na 1.stupni ZŠ. 

 

Příklad A – názory učitelů na metody dramatické výchovy ve vyučování 

Téma: Využití dramatické výchovy jako vyučovací metody na 1. stupni ZŠ (z roku 2005) 

Pro výzkum autorka použila dotazník pro učitele na prvním stupni ZŠ z deseti základních škol 

v oblasti Ostrava Jih. Bylo rozdáno 80 dotazníků a vráceno k vyhodnocení bylo 55, tzn. návratnost 

69%. Průměrná délka praxe učitelů je 20 let, nejnižší 1 rok a nejvyšší 45 let. V celém vzorku byl jen 

jeden muž (1 rok praxe). 

Hypotéza 1.: Většina učitelů 1.stupně ZŠ si myslí, že dramatickou výchovu a její metody zná, ale 

nevyužívá je ve vyučování. Podle autorky byla potvrzena, protože se ukázalo, že většina z nich si 

myslí, že jmenuje metody dramatické výchovy a ví o tom, co to je dramatická výchova, ví si rady, kde 

hledat informace o dramatické výchově. 79% učitelů se zúčastnilo semináře na téma dramatická 

výchova a 65% respondentů si myslí, že dramatická výchova je přínosem do vzdělávacího programu. 

Na druhé straně však metody, které většina učitelů uvádí, nepatří mezi metody dramatické výchovy   

i když je podle výzkumu využívají v jiných předmětech. Neznalost konkrétních autorů píšících               

o dramatické výchově rovněž potvrzuje, že většina učitelů se v oboru dostatečně neorientuje. 

Hypotéza 2.: Domnívám se, že učitelé 1.stupně ZŠ neznají klíčové kompetence RVP ZV a tudíž ani 

nemohou vnímat využití metod dramatické výchovy při rozvoji těchto kompetencí. Z daného vzorku 

učitelů se 65% seznámilo s RVP ZV, i přes tuto skutečnost nebylo dostatečné množství respondentů 

schopno vysvětlit, jak rozumí pojmu „být kompetentní“. Na základě tohoto zjištění mohu potvrdit 



 - 94 - 

hypotézu č.2 – většina učitelů nezná klíčové kompetence RVP ZV a nevnímá využití metod 

dramatické výchovy při jejich rozvoji. 

Učitelé přiznávají, že dramatická výchova je přínosem, ale jak sami uvádějí, většina se                                        

v problematice dramatické výchovy neorientuje a většina z nich metody dramatické výchovy při 

vyučování jiným předmětům nevyužívá.  

 

Příklad B – názory učitelů na hru v roli ve vyučování 

Téma: Hra v roli ve výuce přírodovědy a vlastivědy ve 4. a 5. ročníku základní školy (z roku 2006). 

Cílem bylo zjistit, zda učitelé znají hru v roli, zda tuto metodu ve výuce využívají a jaký k tomu mají 

důvod. Šlo o výzkumnou sondu: rozhovor – interview s 40 učiteli - respondenty: 27studujících               

v současné době a 13 již vystudovaných (32 z městských škol a 8 z venkovských) 

Téměř všichni dotazovaní respondenti odpověděli, že s hrou v roli ve výuce pracují. Pouze dva 

dotázaní (s délkou praxe do jednoho roku) odpověděli, že nikoli. Důvodem je nedostatek zkušeností 

s vedením třídy a obavy z kázeňských problémů při použití „volnějších“ výukových metod. Učitelé 

metodu hru v roli využívají téměř ve všech předmětech. Někteří učitelé s touto metodou pracují 

téměř denně, jiní přibližně jedenkrát týdně a u některých se objevily odpovědi, že pouze při 

projektové výuce, kterou zařazují jednou za čtvrt roku. Nízkou četnost použití hry v roli 

odůvodňovali nejčastěji časovou tísní, přílišnou náročností na přípravu nebo tím, že danou metodu 

využívají pouze u již osvědčených témat. 

Z odpovědí respondentů vyplývá, že nejčastěji je tato metoda používaná při upevňování a 

procvičování učiva, protože žáci už učivo částečně zvládli a mají alespoň minimální poznatky o 

probírané látce. Mohou tak roli lépe prožít a zároveň zjistit, v čem mají ještě znalostní nedostatky. 

Méně časté bylo využití dané metody při osvojování učiva. V této fázi výuky vstupoval do role spíše 

učitel, který bral na sebe roli panovníka, průvodce, ochránce, .... , který vyprávěl o sobě, svých 

skutcích, problémech a postupně tak vtáhl děti do dění. 

Poměrně překvapivé je, že pouze 10 respondentů využívá hru v roli při ověřování učiva. Možná je to 

dáno tím, že učitelé mají spojeno ověřování učiva s klasickým zkoušením ať písemným či ústním. 

Nejčastější odpovědi napovídají, že přínos metody hry v roli je velmi pozitivní. Nejčastěji je tato 

metoda spojována se snadnějším zapamatováním probírané látky a s rozvojem schopnosti 

komunikace. Jako důležitá se také jeví možnost využití dosavadních zkušeností, možnost prožitku a 

to vše formou, která je pro děti přitažlivá a zábavná. Velký přínos má i v oblasti sociální, kdy dětem 

nabízí možnost vžít se do role někoho jiného, pochopit jej, být empatickým.  

Velice zajímavé byly také poznatky jednoho respondenta, který využil hry v roli trochu jinak. Žák byl 

postaven do role učitele a jeho úkolem bylo procvičit s ostatními žáky určité učivo. V této roli se žáci 

podle zájmu střídali. Měli tak možnost vidět učitele v jiném světle, z jiného pohledu, ne jen jako 

někoho, kdo řídí dění ve třídě a koho „musí žáci poslouchat“. 

Převážná většina učitelů odpovídala, že je účinná vždy, že s ní nemají špatné zkušenosti. Někteří 

dotázaní odpovídali, že příprava není až tak časově náročná, že je srovnatelná s přípravou na 
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jakoukoli jinou hodinu. Jiní se zase přikláněli k velké časové náročnosti. Zároveň se domnívám, že 

spontánní využití hry v roli souvisí s nutností učitele umět reagovat na podněty žáků a na schopnosti 

improvizovat. 

 

Příklad C – zjišťování vlivu zařazování metod dramatické výchovy na učení žáků 

Téma: Vliv dramatizace pohádky na hodnotovou orientaci žáků 4. třídy (z roku 2005). Cíl: Zjistit, zda 

dramatizace pohádky je účinná při ovlivňování postojů dětí k hodnotě „být citlivý k ostatním“ a když 

ano, tak na jaké úrovni. Autorku zajímalo, zda v důsledku takového ovlivnění dojde ke změně názorů 

či myšlenek, emocionálních reakcí nebo dokonce ke změně chování. 

Výběr z interpretace výsledků a ze závěrů: V době, kdy jsem začala vyučovat ve 4. třídě byly pro 

mne vyučování a tvořivé drama dvě různé věci. Učební plán byl velmi nabitý a měla jsem pocit, že na 

„hraní si“ nemáme čas. Pak jsem začala děti poznávat a uvědomovat si, s čím vším se ve svém životě 

potýkají, že nežijí jen učením, ale mají spoustu zážitků a problému, se kterými si kolikrát neví rady a 

potřebují to ze sebe dostat ven, jinak jsou nepozorné, roztěkané apod. Uvědomila jsem si, že 

dramatizace pohádky může být velmi přirozený ventil, který dovede jejich emoce a prožívání 

regulovat. Velkým přínosem bylo, že jsem nemusela vymýšlet modelový příklad, ale mohla jsem 

pracovat se situací vzniklou přímo ve skupině. Výzkum jsem tedy zaměřila nad své očekávání velmi 

konkrétně. Díky silnému konfliktu, který ve třídě vznikl jsem mohla tvořivé drama přesně zacílit, 

čímž pro mne tato práce získala smysl.  

Dramatizace pohádky s danými hodnotami je podle mně účinná cesta, jak děti těmto hodnotám 

učit. Během tvořivého dramatu jsme se rovněž potýkali s řadou problémů. Jedním z nich byla 

zpočátku již zmiňována soutěživost. Další potíží bylo „šaškování“, které narušovalo společnou práci, 

reagovala jsem na tyto projevy nevšímavě, ale nepodařilo se mi tento problém zcela odstranit, 

zřejmě to vyžaduje delší práci.  

Zjistila jsem, že účinnější, než má reakce takových projevů si nevšímat, byla reakce dětí, které Kiki 

upozorňovaly, ať toho nechá, že jim to vadí. Pokud to vyšlo ze strany dětí, Kiki to respektovala. 

Jejich nejčastější reakcí bylo: Kristýno, nech toho.“ Nebo: „Kvůli tebe si to nezahrajem.“ Problémem 

se také stalo moralizování z mé strany a to ve chvíli, kdy jsem se více zaměřila ne předávání hodnot, 

než na radost ze hry. Výsledkem bylo, že se děti začaly nudit, ztratily zájem a fázi hodnocení braly 

jako povinnost, kterou již chtějí mít za sebou. Musela jsem práci na tvořivém dramatu přerušit a 

pokračovat následující den, kdy bylo těžší zájem dětí znovu získat, než si udržet od začátku.  

Vzhledem k výchozímu stavu nastaly po dramatizaci pohádky skutečně změny v chování dětí. 

Otázkou je, čím byly tyto změny vyvolány. Myslím si, že dramatizace byla účinná u těch dětí, které 

byly hodnotě citlivosti otevřené, avšak nebyly si jisté. Technika tvořivého dramatu tedy pomohla            

v orientaci těm dětem, které neměly postoj přesně vyhraněný. Po dramatizaci se pouze přiklonily na 

jednu ze stran. Týká se to Karolíny, Zuzany, Dominiky a Kristíny. Tato děvčata se začala s Veronikou 

velmi opatrně bavit, což narušilo původní situaci ve třídě a daly někdy najevo odmítavý postoj vůči 

posmívání se a nadávaní slabším dětem. Tím ovlivnily chování Marcely a Kiki, které se začaly cítit 

v partě ohrožené. Změna v chování Kiki a Marcely byla podle mne vyvolána spíše tlakem skupiny a 
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změnou zaběhnutých „pravidel party“, než samotnou dramatizací. Proto si myslím, že dramatizace 

pohádky neměla zásadní vliv na děti, jejichž postoje byly silně vyhraněné.  

Tvořivé drama poskytlo prostor pro navázání vztahů a kontaktů, což je možná další důvod, proč 

začaly navazovat kontakt s Veronikou, neboť si vyzkoušely, jaké je to s ní spolupracovat a dokázaly 

ocenit, že se jí něco povedlo. Pokud napíšu, že se pokusili navázat kontakt, myslím tím spíše takové 

drobné záblesky, kdy Zuzka projevila přání, aby Veronika byla v jejich týmu ve florbale (předtím 

zůstala Veronika vždy až nakonec) a také v jejich skupině ve vyučování, Dominika si vedle ní sedla na 

koberci ( většinou sedí Dominika vedle Kiki a Veronika sedí v rohu vedle Kristíny. Karolína se spolu 

s Dominikou zastala Veroniky, když začala brečet (Karolína jí pohladila), Marcela se mlčky vedle ní 

postavila v tělocviku, když jí Kiki nadávala a Kiki zůstala cvičit sama. 

V prvé řadě dramatizace pohádky umožnila dětem problém řešit s odstupem. Díky hře byly schopné 

překousnout to, že musí komunikovat s Veronikou nebo s někým jiným neoblíbeným a v zápalu hry 

zjistily, že se Veronice něco povedlo a dovedly to ocenit. Děti tak díky hře dokázaly odstoupit od 

svých zaujatých názorů, že Veronika umí jenom brečet. Nálepka brečení se přelepila a začali ji brát 

více mezi sebe, už pro ně nebyla tou nejslabší. Veronika tímto zpětně získala lepší povědomí o sobě 

samé a začala si více věřit. Poslední týden se jí povedlo ani jednou nebrečet. Na vánoční besídce si 

mohli děti anonymně napsat na papír nějaký pěkný vzkaz. Někdo Veronice napsal: „Líbí se mi, že už 

nebrečíš.“ Bludný kruh se začíná pomalinku rozmotávat. 

Vzhledem k výzkumu je možné, že změna v chování dětí nemusela nastat přesně na základě 

dramatizace pohádky, ale v tom případě byla dramatizace jedním z podnětů, který na sebe strhl 

lavinu dalších, což mělo změnu za následek. Proto si myslím si, že tvořivé drama skutečně přispívá               

k utváření hodnotové orientace a to na několika úrovních. Předávání hodnot nespočívá jen v obsahu 

literárního díla – pohádky, ale také v samotném procesu práce, kdy se děti učí vnímat sebe i ostatní, 

spolupracovat, umět se vyjadřovat, jak slovně, tak pohybem apod. Má-li být škola místem, která dá 

dětem základ pro skutečný život, má v ní tvořivé drama své působiště.  

 

Shrnutí a závěry 

Přestože se podařilo dohledat a analyzovat k dnešnímu dni jen část diplomových prací, a je potřeba 

vzít v úvahu faktory, které mohly výsledky ovlivnit – nezkušenost studentů v oblasti pedagogického 

výzkumu, nedostatek času při dokončení, tendence k subjektivním závěrům, krátkodobost 

výzkumných šetření apod., některé závěry této analýzy mohou pomoci k vytvoření obrazu o 

současném i minulém stavu dramatické výchovy na 1. stupni ZŠ.  

Bylo potvrzeno, že se na 1. stupni ZŠ po celou dobu, po kterou diplomové práce vznikaly, metody 

dramatické výchovy v oblasti regionu Ostrava objevují. Pozitivní změna byla zaznamenána ve 

výběru metod, od pouhých her a cvičení k metodám, které jsou pro dramatickou výchovu 

charakteristické. Může to svědčit o větší poučenosti učitelů na 1. stupni ZŠ, ale také o pevnějším a 

vyhraněnějším místě dramatické výchovy na školách. Bylo by ovšem potřeba zjistit v jaké kvalitě se 

metody dramatické výchovy ve škole objevují.  

Ke svým zjištěním studenti využívali nejčastěji metodu dotazníku, pozorování a rozhovoru. Je však 

také patrná postupná změna ve výběru výzkumných metod směrem k větší rozmanitosti a také 
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snaha o zachycení důkazů o vlivu dramatické výchovy na učení žáků (zaznamenáním jejich výsledků 

v závislosti na působení dramatické výchovy), místo pouhého mapování názorů učitelů či žáků.            

V oblasti zjišťování vlivu dramatické výchovy na osobnost bylo zaznamenána souvislost mezi 

použitím standardizovaného nástroje a kvalitou zpracování výsledků.  

Jednotlivé závěry a výsledky jsou zatím sondou do vybraných oblastí a víceméně naznačují směry 

pro podrobnější a dlouhodobější výzkumy, popřípadě další aktivity ve výzkumu v oblasti dramatické 

výchovy. Jednou z nich by mohla být iniciativa pro vytvoření diagnostických a výzkumných metod 

v oblasti dramatické výchovy, která by sloužila nejen pro další diplomanty, ale také pro koncepční 

výzkum v rámci republiky nebo v mezinárodním měřítku. Inspiraci lze určitě najít i v zahraničním 

periodiku Research in Drama Education: The Journal of Applied Theatre and Performance.  
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PORTFOLIO: NÁZORY STUDENTŮ NA JEHO FUNKCI 

THE PORTFOLIO: STUDENTS´ OPINIONS ABOUT ITS FUNCTION 

Jana Wernerová 

 

Abstrakt: Příspěvek představuje tvorbu portfolia ze završující souvislé pedagogické praxe na 2. 

stupni základní školy pohledem studentů učitelství závěrečného ročníku studia na Fakultě 

přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci (akademický rok 2008/09). 

Tvorba portfolia byla studenty na základě dotazníkového šetření hodnocena průměrně obtížná              

(s individuálními odlišnostmi) a odlišnou náročností jeho dílčích částí. Z povinných částí portfolia se 

studentům nejobtížnější jevila příprava výuky podle školního vzdělávacího programu. Studenti se 

přiklonili k možnosti prezentace portfolia u státní závěrečné zkoušky.  

Klíčová slova: pregraduální příprava učitelů, souvislá pedagogická praxe, student v závěru 

učitelského vzdělávání, studentské prezentační portfolio, reflexe, sebereflexe, dotazníkové šetření, 

státní závěrečná zkouška 

Abstract: This report deals with a creation of a portfolio from a rounded initial teacher training in a 

lower secondary education from the point of view of student teachers in the finishing grade of 

studies at the Faculty of sciences, humanities and education of the Technical university of Liberec 

(the academic year 2008/09). The creation of a portfolio was evaluated by the students as of average 

difficulty (with some individual differences) with different difficulties of its partial parts. From the 

obligatory parts of the portfolio the lesson planning in conformity with the school educational 

programme proved the most difficult. The students have inclined to the possibility of a portfolio 

presentation during the final state examination.  

Key words: pregraduate teacher training, continual student teaching practice, student teachers at 

the end of their study, student presentation portfolio, reflection, self-reflection, questionnaire 

survey, final state examination  

 

1 ÚVOD 

Není pochyb o tom, že způsob a kvalita přípravy učitelů ovlivňuje do značné míry i kvalitu školní 

výuky a ve svých důsledcích i rozvoj národní vzdělanosti, jak uvádí např. Průcha (2002), Brebera 

(2006) aj. Jednou z dílčí pedagogických inovací, která představuje možnost zefektivnění a 

zintenzivnění pregraduální přípravy učitelů, je implementace studentského portfolia do učitelského 

vzdělávání. Studentské portfolio je v současné době úspěšně využíváno v přípravě učitelů různých 

stupňů a druhů škol (v přípravě učitelů primárního, sekundárního aj. vzdělávání). 

 

2 VYMEZENÍ KLÍČOVÝCH POJMŮ 

Studentské portfolio, jak uvádí Prokešová, Stuchlíková (2008), chápeme jako jednu z možných cíleně 

zaměřených a dlouhodobě koncipovaných pedagogických inovací, jejímž smyslem je kromě jiného 

přispět k uplatňování alternativních způsobů (postupů, forem) výuky v rámci komplexně působícího 

systému pregraduálního vzdělávání učitelů. Studentským portfoliem nejčastěji rozumíme formálně 

různě uspořádaný soubor materiálů, produktů vlastních činností studenta, reflexí jeho poznatků a 
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zkušeností získávaných v rámci teoretického studia, různých druhů praxí, ale i v dalších aktivitách 

realizovaných mimo studijní program a ve volném čase. Studentské portfolio vyjadřuje individualitu 

studenta, jeho názory, postoje, zájmy, hodnotovou zaměřenost, je odrazem jeho sociálních interakcí 

a může být svědkem jeho proměny v průběhu studia směrem k utváření lidské a profesní identity. 

Studentské portfolio je výhradně od počátku jeho vzniku majetkem studenta. Dle Svatoše a Holého 

(2007) tvoří studentské portfolio po formální stránce soubor aktivit, názorů, postojů a produktů 

činností studenta, které si průběžně vytváří – od role začínajícího studenta učitelství až po 

absolvování vysoké školy. Nejen pro něho samého, ale také pro instituci učitelské přípravy 

představuje studentské portfolio cenný rezervoár s časem se měnících informací. Z vývojového 

pohledu je portfolio odrazem prohlubující se učitelské způsobilosti, názorových a vztahových 

proměn v profesionalizaci.  

Píšová (2007) definuje portfolio jako soubor materiálů, dokumentů, artefaktů (výtvorů), který je 

strukturovaný, selektivní, reprezentativní a srozumitelný. Rozlišuje dva základní druhy portfolií:        

1. portfolio vývojové, které dokumentuje profesní rozvoj studenta a 2. portfolio reprezentační, které 

vytváří prostor pro předvedení vlastních profesních kvalit (úspěchů, silných profesních stránek, 

dosažených cílů). Svatoš (2006) uvádí tři základní přístupy ve využití portfolia v učitelském 

vzdělávání: První úrovní, monitorující, je stav, kdy studentské portfolio tvoří produkty, které vznikly 

spontánně, bez vážnějšího záměru. Druhou úroveň, intervenčně regulační, tvoří portfolio, při jehož 

tvorbě instituce učitelského vzdělávání spoluurčuje, co bude v jednotlivých etapách profesionalizace 

tvořit jeho obsah a v jaké návaznosti. Třetí, intervenčně evaluační pojetí, zobecňuje a generalizuje, je 

zpětnou vazbou učitelské přípravy. Dle Chudého (2004) může mít studentské portfolio různé 

formální podoby, které vyplývají z cíle, pro který je připravované: 1. Pracovní portfolio obsahuje 

informace především pro studenta, zachytává pokrok v jeho dílčích krocích. 2. Dokumentační 

portfolio obsahuje uspořádané práce studenta za účelem částečného hodnocení v rámci jednotlivých 

semestrů studia a ročníků. Předkládá se učitelům fakulty na základě jejich požadavků. 3. Ukázkové 

portfolio obsahuje uspořádané nejlepší práce semestru a podklady k závěrečnému hodnocení. 

Dokumentační a ukázková portfolia jsou vhodnými nástroji pro závěrečné hodnocení studenta při 

státních závěrečných zkouškách. Dokumentují nejen vědomosti, schopnosti a dovednosti, ale                     

i znalost kurikula jednotlivých vědních oborů a dovednost studenta aplikovat a hodnotit. Označení 

studentské prezentační portfolio (Prokešová, Stuchlíková 2008) vystihuje, že prezentuje individualitu 

svého tvůrce na rozličných úrovních.  

 

3 STAV POZNÁNÍ DANÉ PROBLEMATIKY 

Idea využívání portfolia (Belásová, Bernátová 2007) jako techniky autentického hodnocení vznikla 

v USA v období reformního hnutí (80. léta 20. století). Řada evropských zemí, např. Finsko, 

Holandsko, Velká Británie, Itálie, Norsko, Dánsko, (Dvořáková 2007; Rýdl 2007), v posledních letech 

přistoupila k integraci portfolií do oblasti vzdělávání.  

Na fakultách vzdělávajících budoucí učitele v ČR se portfolio využívá např.: na PedF UK v Praze 

(Marková 2007), PedF Univerzity v Hradci Králové (Svatoš 2006), PedF JČU v Českých Budějovicích 

(Dvořáková 2007), PedF MU v Brně (Havel, Filová 2007). Na PedF UK v Praze (Marková 2007) 

studenti oceňovali při tvorbě portfolia z pedagogické praxe především týmovou spolupráci, posun 

v rozvoji své profesní identity a příležitost reflektovat jednu pedagogickou situaci z více perspektiv. 

Dle šetření Svatoše (2006) u skupiny začínajících studentů učitelství studentské portfolio přispívá 
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k budování představy o učitelské přípravě jako partnerském prostředí, které respektuje vlastní názor 

a posiluje studentskou individualitu. Dochází k urychlení studentského sebepojetí, nastartování 

profesionalizačního děje. Poukazuje na význam portfolia pro učitelské vzdělávání (institut učitelské 

přípravy): vhodný instrument, který umožňuje poznávat profesionalizační trajektorie jedince a 

sledovat názorový vývoj – s možností ovlivnění cílených intervencí, vyvažující prostředek mezi 

akademismem a autentičností učitelského vzdělávání (podporuje činnostně dovednostní přístup 

k budoucí profesi). V SR využívají portfolio např. na PedF Prešovské univerzity (Belásová, Bernátová 

2007), či na PedF UMB v Banské Bystrici (Doušková 2007). V neposlední řadě jeho užití představuje 

současný projekt Evropské portfolio pro studenty učitelství cizích jazyků (Vojtková 2007), který je 

výstupem spolupráce mezinárodního týmu odborníků zaštítěné Evropským centrem moderních 

jazyků. Cílem portfolia je vést studenty k reflexi a sebereflexi prostřednictvím nových metod, 

portfolio se může stát výchozím bodem k výzkumné činnosti kateder vzdělávajících učitele cizích 

jazyků, nabízí možnost vývoje programů vzdělávání učitelů v souladu s evropskými požadavky. 

 

4 CÍL, METODIKA A USPOŘÁDÁNÍ ŠETŘENÍ, CHARAKTERISTIKA SOUBORU RESPONDENTŮ 

Prezentované šetření bylo součástí projektu realizovaného na Fakultě přírodovědně-humanitní a 

pedagogické Technické univerzity v Liberci (FP TUL) v r. 2008. Uváděný projekt byl zaměřen na 

modelovou realizaci možného zefektivnění dílčí části praktické přípravy studentů učitelství na FP 

TUL v souvislosti s kurikulárními změnami v základním vzdělávání; na implementaci inovativních 

prvků do praktické přípravy studentů učitelství (konstrukce a zavedení portfolia, interakce s principy 

práce s rámcovým vzdělávacím programem základního vzdělávání, osobnostní rozvoj studenta). 

Opíral se o podporu praktického terénu ZŠ (s využitím stávajících fakultních škol). Cílem projektu 

bylo dílčím způsobem podpořit a inovovat systém pedagogické praxe v souvislosti se změnami 

učitelské přípravy a se současnými vývojovými trendy v základních školách, podpora specifických 

praktických aktivit studentů učitelství: 1. Zařazení inovativních prvků praktické přípravy do 

stávajícího modelu praxe (portfolio). 2. Vytvoření vhodné předlohy portfolia a jeho využití studenty 

(kontrolovaná práce s portfoliem). 3. Příprava budoucích učitelů na realitu kurikulární reformy (práce 

s rámcovým vzdělávacím programem základního vzdělávání [RVP ZV] / školním vzdělávacím 

programem [ŠVP]). 4. Zefektivnění spolupráce s pedagogickými pracovníky fakultních a cvičných 

škol.   

CCíílleemm  pprreezzeennttoovvaannééhhoo  vvýýzzkkuummuu  ((ddííllččíí  ččáásstt  pprroojjeekkttuu))  bbyylloo  zzjjiissttiitt  nnáázzoorryy  ssttuuddeennttůů  uuččiitteellssttvvíí  nnaa  ffuunnkkccii  

ppoorrttffoolliiaa  vv  zzáávviisslloossttii  nnaa  jjeehhoo  ddaallššíímm  rroozzvvoojjii  aa  uuppllaattnněěnníí..  

VVýýzzkkuumm  bbyyll  uusskkuutteeččnněěnn  vv  zzáávvěěrreeččnnéémm  rrooččnnííkkuu  ssttuuddiiaa  uuččiitteellssttvvíí  vvššeeoobbeeccnněě  vvzzdděělláávvaaccíícchh  ppřřeeddmměěttůů  nnaa  

FFPP  TTUULL2299  ((aakkaaddeemmiicckkýý  rrookk  22000088//0099))  ttěěssnněě  ppoo  uukkoonnččeenníí  zzaavvrrššuujjííccíí  ssoouuvviisslléé  ppeeddaaggooggiicckkéé  pprraaxxee3300  nnaa                                

                                                                    
29

 UUččiitteellssttvvíí  pprroo  22..  ssttuuppeeňň  zzáákkllaaddnníí  šškkoollyy  jjee  vv  ssoouuččaassnnéé  ddoobběě  ddoobbííhhaajjííccíí  mmaaggiisstteerrsskkýý  ssttuuddiijjnníí  oobboorr                          ((vv  

aakkaaddeemmiicckkéémm  rrooccee  22000077//0088  nneebbyyllii  jjiiţţ  nnoovvíí  ssttuuddeennttii  ppřřiijjíímmáánnii))..  SSttaannddaarrddnníí  ddoobbaa  ssttuuddiiaa  jjee  44  rrookkyy  pprreezzeennččnníí  

ffoorrmmoouu  vv  kkoommbbiinnaaccíícchh  1122  ssttuuddiijjnníícchh  oobboorrŧŧ::  AAnngglliicckkýý  jjaazzyykk,,  ČČeesskkýý  jjaazzyykk,,  DDěějjeeppiiss,,  FFrraannccoouuzzsskkýý  jjaazzyykk,,  FFyyzziikkaa,,  

GGeeooggrraaffiiee,,  CChheemmiiee,,  IInnffoorrmmaattiikkaa,,  NNěěmmeecckkýý  jjaazzyykk,,  MMaatteemmaattiikkaa,,  OObbččaannsskkáá  vvýýcchhoovvaa  aa  TTěělleessnnáá  vvýýcchhoovvaa..  VV  rrooccee  

22000077//0088  pprroobběěhhllaa  rreessttrruukkttuurraalliizzaaccee,,  nnoovvěě  jjssoouu  aakkrreeddiittoovváánnyy  aa  zzaahháájjeennyy  ssttuuddiijjnníí  pprrooggrraammyy  aa  oobboorryy  vvee  
ssttrruukkttuurroovvaannéémm  ((ddvvoouussttuuppňňoovvéémm))  ssttuuddiiuu  uuččiitteellssttvvíí  sseekkuunnddáárrnnííhhoo  ssttuuppnněě  šškkooll  --  bbaakkaalláářřsskkéé  ((ttřříílleettéé))  aa  nnaa  nněě  

nnaavvaazzuujjííccíí  mmaaggiisstteerrsskkéé  ((ddvvoouulleettéé))..   

30
  SSoouuvviisslláá  ppeeddaaggooggiicckkáá  pprraaxxee  jjee  zzáávvěěrreeččnnáá  pprraakkttiicckkáá  aakkttiivviittaa,,  zzaavvrrššuujjííccíí  ffoorrmmaa  pprraakkttiicckkéé  ppřříípprraavvyy..  MMáá  

kkoommpplleexxnníí  cchhaarraakktteerr,,  ppřřiissppíívváá  kk  rroozzvvoojjii  vvššeecchh  pprrooffeessnníícchh  kkoommppeetteennccíí  uuččiitteellee..  KKrroomměě  ppřřeeddmměěttoovvééhhoo  zzaamměěřřeenníí  
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22..  ssttuuppnnii  zzáákkllaaddnníí  šškkoollyy..  SSttuuddeennttii  vv  pprrůůbběěhhuu  ččttyyřřttýýddeennnníí  pprraaxxee  ttvvoořřiillii  pprreezzeennttaaččnněě  rreefflleekkttiivvnníí  

ppoorrttffoolliioo,,  ttjj..  ppooddíílleellii  ssee  nnaa  rreeaalliizzaaccii  aa  oovvěěřřoovváánníí  ttvvoorrbbyy  ppiilloottnnííhhoo  mmooddeelluu  ppoorrttffoolliiaa..  

UUppllaattnněěnnoouu  zzáákkllaaddnníí  mmeettooddoouu  vvýýzzkkuummuu  bbyylloo  ddoottaazznnííkkoovvéé  ššeettřřeenníí  uusskkuutteeččnněěnnéé  vv  řřííjjnnuu  22000088..  PPřřii  

rreeaalliizzaaccii  ššeettřřeenníí  bbyyll  ppoouužžiitt  aauuttoorrsskkyy  kkoonnssttrruuoovvaannýý  ddoottaazznnííkk  pprroo  ssttuuddeennttyy  44..  rrooččnnííkkuu  vvššeeoobbeeccnněě  

vvzzdděělláávvaaccíícchh  ppřřeeddmměěttůů  nnaa  FFPP  TTUULL  ((aannoonnyymmnníí))  ss  uuzzaavvřřeennýýmmii,,  šškkáálloovvaannýýmmii  aa  ootteevvřřeennýýmmii  ppoolloožžkkaammii..  

ZZjjiiššťťoovvaall  nnáázzoorryy  ssttuuddeennttůů  nnaa  ffuunnkkccii,,  oobbttíížžnnoosstt  ttvvoorrbbyy,,  ssttrruukkttuurruu,,  ddaallššíí  vvyyuužžiittíí  aajj..  ppoorrttffoolliiaa..  

DDoottaazznnííkkoovvééhhoo  ššeettřřeenníí  ssee  zzúúččaassttnniilloo  111199  ssttuuddeennttůů  ((9999  ssttuuddeenntteekk::  8833,,1199  %%,,  2200  ssttuuddeennttůů::  1166,,8811  %%)),,  ttjj..  

7766,,2288  %%  vvššeecchh  ssttuuddeennttůů  rrooččnnííkkuu  ((nneezzúúččaassttnniillii  ssee  ssttuuddeennttii,,  kktteeřříí  mměěllii  vvee  ssttuuddiijjnníí  kkoommbbiinnaaccii  ppřřeeddmměěttůů  

aanngglliicckkýý  jjaazzyykk))..  SSttuuddeennttii  pprraakkttiikkoovvaallii  vv  zzáákkllaaddnníícchh  šškkoolláácchh  ppoo  cceelléé  ČČRR  ss  vvýýrraazznnoouu  ppřřeevvaahhoouu  šškkooll  

llookkaalliizzoovvaannýýcchh  vv  sseevveerrnníícchh,,  vvýýcchhooddnníícchh  aa  ssttřřeeddnníícchh  ČČeecchháácchh..  

 

5 STRUKTURA TVOŘENÉHO STUDENTSKÉHO PREZENTAČNĚ REFLEKTIVNÍHO PORTFOLIA 

PPřřii  ttvvoorrbběě  ssttuuddeennttsskkééhhoo  ppoorrttffoolliiaa  vv  zzáávvěěrruu  uuččiitteellsskkééhhoo  vvzzdděělláávváánníí  ssttuuddeennttii  aabbssoollvvoovvaallii  vvěěttššiinnuu  

tteeoorreettiicckkéé  ppřříípprraavvyy,,  oobboorroovvéé  ddiiddaakkttiikkyy  aa  pprroocchháázzeellii  ssoouuvviisslloouu  ppeeddaaggooggiicckkoouu  pprraaxxíí  nnaa  zzáákkllaaddnníícchh  

šškkoolláácchh..  SSttuuddeennttsskkéé  pprreezzeennttaaččnněě  rreefflleekkttiivvnníí  ppoorrttffoolliioo  ttvvoořřiill  mmjj..  vvyybbrraannýý  ssoouubboorr  pprroodduukkttůů  ssttuuddeennttaa  

zzaa  oobbddoobbíí  ččttyyřřttýýddeennnníí  ssoouuvviisslléé  ppeeddaaggooggiicckkéé  pprraaxxee  aa  rreefflleexxee,,  sseebbeerreefflleexxee..  ZZ  tteemmaattiicckkééhhoo  hhlleeddiisskkaa  

bbyylloo  ppoorrttffoolliioo  zzaamměěřřeennoo  nnaa  ttyyttoo  hhllaavvnníí  oobbllaassttii::  vvyyuuččoovvaaccíí  hhooddiinnuu  ((ssttrruukkttuurraa,,  rreeaalliizzaaccee,,  ddiiddaakkttiicckkáá  

aannaallýýzzaa  uuččiivvaa,,  rreefflleexxee  aa  sseebbeerreefflleexxee)),,  žžáákkaa  ((ppeeddaaggooggiicckkoo--ppssyycchhoollooggiicckkáá  cchhaarraakktteerriissttiikkaa,,  pprrááccee  

ss  cchhyybboouu)),,  uuččiitteellee  ((ppoojjeettíí  vvýýuukkyy)),,  šškkoolluu,,  ttřříídduu  ((ssoocciiáállnníí  úúttvvaarr,,  pprroobblléémmoovvéé  ssiittuuaaccee)),,  ŠŠVVPP  ((vvyyuužžiittíí  vvee  

vvýýuuccee))..  VVzzhhlleeddeemm  kk  ččttyyřřttýýddeennnníímmuu  ttrrvváánníí  ssoouuvviisslléé  pprraaxxee  bbyyllaa  vvyylloouuččeennaa  ddlloouuhhooddoobběějjššíí  pprrááccee  

ss  ppoorrttffoolliiii..  

SSttrruukkttuurruu  ppoorrttffoolliiaa  ttvvoořřiillyy  22  rroovviinnyy::  II..  ččáásstt  ppoovviinnnnáá,,  zzáávvaazznnáá  aa  IIII..  ččáásstt  vvoolliitteellnnáá  ((ppoovviinnnnýý  vvýýbběěrr  aalleessppooňň  

33  mmoožžnnoossttíí))::    

II..  PPoovviinnnnáá  ččáásstt::  11..  CChhaarraakktteerriissttiikkaa  šškkoollyy  pprraaxxee..  22..  CChhaarraakktteerriissttiikkyy  vvyybbrraannýýcchh  ttřříídd  pprraaxxee..  33..  

SSttrruukkttuurroovvaannáá  ppoozzoorroovváánníí  vvyyuuččoovvaaccíícchh  hhooddiinn  rreeaalliizzoovvaannýýcchh  uuččiitteelleemm  šškkoollyy..  44..  VVzzoorroovváá  ppřříípprraavvaa  nnaa  

vvyyuuččoovvaaccíí  hhooddiinnuu  ss  rreefflleexxíí  aa  sseebbeerreefflleexxíí..  55..  VVzzoorroovváá  ppřříípprraavvaa  nnaa  vvyyuuččoovvaaccíí  hhooddiinnuu  vvyyttvvoořřeennoouu  ppooddllee  

ŠŠVVPP  ss  rreefflleexxíí  aa  sseebbeerreefflleexxíí..  66..  PPřříípprraavvaa  ččáássttii  vvyyuuččoovvaaccíí  jjeeddnnoottkkyy  zzaamměěřřeennéé  nnaa  rroozzvvííjjeenníí  ssoocciiáállnníícchh  

vvzzttaahhůů  vvee  ttřříídděě..  77..  RRoozzbboorr  pprroobblléémmoovvéé  ((vvýýcchhoovvnnéé))  ssiittuuaaccee..  88..  ZZáávvěěrreeččnnéé  hhooddnnoocceenníí  pprraaxxee  

ssttuuddeenntteemm::  ssttuuddeennttoovvyy  ssiillnnéé  ssttrráánnkkyy  aa  pprroossttoorr  pprroo  zzlleeppššeenníí..    

IIII..  VVoolliitteellnnáá  ččáásstt::  11..  OOssoobbnníí  mmoottiivvaaccee  kkee  ssttuuddiiuu  uuččiitteellssttvvíí..  22..  IInnoovvaaccee  vvyyuuččoovváánníí::  vvllaassttnníí  ttvvoorrbbaa..                                  

33..  FFoottooggrraaffiicckkáá  ddookkuummeennttaaccee..  44..  KKaazzuuiissttiikkaa  vvyybbrraannééhhoo  žžáákkaa..  55..  HHooddnnoocceenníí  ssttuuddeennttaa  žžáákkyy..                                                  

66..  ZZáávvěěrreeččnnéé  hhooddnnoocceenníí  ssttuuddeennttaa  uuččiitteellii..  77..  PPrroossttuuddoovvaannéé  ooddbboorrnnéé,,  mmeettooddiicckkéé  zzddrroojjee..  88..  VVoollnnýý  

pprroossttoorr  pprroo  ddaallššíí  sseebbeerreeaalliizzaaccii  ssttuuddeennttaa..  

  

6 VÝSLEDKY VÝZKUMU 

SSttuuddeennttsskkéé  pprreezzeennttaaččnněě  rreefflleekkttiivvnníí  ppoorrttffoolliioo bbyylloo  zzaamměěřřeennoo  mmjj..  nnaa  rroozzvvoojj  ttěěcchhttoo  iinnoovvaattiivvnníícchh  pprrvvkkůů::  

sseebbeerreefflleekkttiivvnníí  tteecchhnniikkyy,,  sseebbeerroozzvvoojj  aa  ppoojjeettíí  rreeaalliizzaaccee  ŠŠVVPP  vvee  šškkoollsskkéé  pprraaxxii..  PPrrááccee  ss  ppoorrttffoolliieemm  

ppřřeeddssttaavvoovvaallaa  ttyyttoo  hhllaavvnníí  ffáázzee::  ssbběěrr  mmaatteerriiáállůů,,  vvýýbběěrr  mmaatteerriiáállůů  pprroo  oobbssaahh  ppoorrttffoolliiaa  aa  rreefflleexxee,,  

                                                                                                                                                                                                                   
((vvýýuukkaa))  mmáá  ssttuuddeenntt  mmooţţnnoosstt  bbllííţţee  ppoozznnaatt  ddííttěě  šškkoollnnííhhoo  vvěěkkuu,,  ttřřííddnníí  kkoolleekkttiivv  aa  pprroovvoozz  šškkoollyy..  SSttuuddeenntt  pprraakkttiikkuujjee  

vv  ssoouuvviisslléémm  kkoonnttiinnuuáállnníímm  sslleedduu,,  ppoo  44  ttýýddnnyy  ssee  ppllnněě  úúččaassttnníí  ţţiivvoottaa  šškkoollyy  ((BBěělloohhrraaddsskkáá  aa  kkooll..,,  22000011,,  ss..  3388))..   
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sseebbeerreefflleexxee..  PPoorrttffoolliioo  vvyycchháázzeelloo  zz  vvllaassttnníícchh  zzáážžiittkkůů  aa  zzkkuuššeennoossttíí..  SSttuuddeennttii  ppřřiissttuuppoovvaallii  kk  jjeehhoo  ttvvoorrbběě  

zzooddppoovvěěddnněě,,  oo  ččeemmžž  vvyyppoovvííddaallaa  ppoovviinnnnáá  ii  vvoolliitteellnnáá  ččáásstt  ppoorrttffoolliiaa  ((vvee  kktteerréé  ssttuuddeennttii  uuppllaattnniillii  mmjj..  ssvvoojjii  

kkrreeaattiivviittuu))..    

Časová náročnost tvorby portfolia byla studenty uváděna průměrně 15 hod. (v rozmezí od 3 hod. až 

průběžná tvorba po celou čtyřtýdenní souvislou pedagogickou praxi). Vyhotovení portfolia se               

u jednotlivých studentů lišilo též individuálním rozsahem. Tvorba portfolia byla studenty na základě 

dotazníkového šetření vnímána průměrně obtížná (s individuálními odlišnostmi) a odlišnou 

náročností jeho dílčích částí. Na škálách (1-5) byla studenty vyjádřena míra obtížnosti tvorby 

portfolia (tab. 1). Z povinných částí portfolia se studentům nejobtížnější jevila příprava výuky podle 

školního vzdělávacího programu, nejmenší náročnost představovalo strukturované pozorování 

vyučovací hodiny. 

Tabulka [1]: Názory studentů na náročnost tvorby portfolia (N=119): průměr; procentuální vyhodnocení: škála -                

1 velmi snadné, 2 spíše snadné, 3 průměrně obtížné, 4 spíše obtížné, 5 velmi obtížné. 

 procentuální vyhodnocení 

 průměr 1 2 3 4 5 

Celková náročnost tvorby portfolia 3,32 0,84 9,24 55,46 26,05 8,40 

1. Tvorba příprav na výuku podle ŠVP 3,30 3,39 16,95 38,98 30,51 10,17 

2. Rozbor problémové (výchovné) situace 2,89 7,70 29,91 36,75 21,37 4,27 

3. Rozvíjení sociálních vztahů ve třídě 2,71 5,98 32,48 43,59 16,24 1,71 

4. Výběr vlastních produktů 2,70 11,71 49,55 27,93 9,91 0,90 

5. Reflexe a sebereflexe 2,63 11,76 35,29 35,29 13,45 4,20 

6. Tvorba příprav na výuku (bez využití ŠVP) 2,54 12,61 38,66 33,61 13,45 1,68 

7. Strukturované pozorování vyučovací hodiny 2,30 15,65 48,70 30,43 4,35 0,86 

ŠVP: školní vzdělávací program 

Někteří studenti uváděli problémy s dostupností materiálů např. k tvorbě charakteristiky školy či 

v přístupu k ŠVP. Z nepovinných částí bylo pro studenty nejnáročnější vyhotovení kazuistiky 

(případové studie) žáka (průměr náročnosti byl uváděn 4,17), možnost tvorby kazuistiky byla 

studenty volena jen minimálně. Struktura portfolia, obsah a forma portfolia, se studentům 

povětšinou jevila jako dostačující, vyhovující. Zařadili by více volitelných úkolů. 

Na škálách (1-5) byly studenty vyjadřovány názory na funkci portfolia (tab. 2): přínos tvorby portfolia 

pro studenta, možnost prezentace portfolia u státní závěrečné zkoušky (SZZ) z pedagogiky a 

psychologie, povinná tvorba portfolia pro všechny studenty, práce s portfoliem již od počátku studia 

na fakultě. 
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Tabulka [2]: Názory studentů na funkci portfolia  (N=119): průměr; procentuální vyhodnocení: škála - 1 ano určitě, 

2 spíše ano, 3 nedovedu posoudit, 4 spíše ne, 5 určitě ne. 

 procentuální vyhodnocení 

 průměr 1 2 3 4 5 

Přínos tvorby portfolia pro studenta 2,48 9,24 36,97 21,01 26,05 6,72 

Prezentace portfolia u SZZ 2,67 16,80 32,77 27,73 11,76 10,92 

Povinnost tvorby portfolia 3,04 13,45 24,37 26,05 16,81 19,33 

Zavedení portfolia od počátku studia na fakultě 3,50 6,72 21,85 14,29 29,41 27,73 

SZZ: státní závěrečná zkouška z pedagogiky a psychologie 

 

Přínos tvorby portfolia spatřovali studenti v utřídění a výběru stěžejních prvků portfolia, ve 

zdokonalení v reflexi a sebereflexi. V učení se analyzovat problémy výuky, vlastní přístup,                        

v uvědomění si svých silných a slabých stránek, nalezení příčiny neúspěchu žáků. Ve zlepšení ve 

tvorbě příprav, v inovaci materiálů, zdokumentování vlastní praxe, v přehledném záznamu o praxi. 

Zamyšlení se nad povoláním učitele, nad vztahy mezi žáky, průběhem praxe. Lepší spojení teorie a 

praxe, poznatky o fungování školy jako instituce, zajímavá, jiná forma práce, možnost vyjádření 

vlastního názoru. Soustředění na součásti školy praxe, bylo zajímavé získávat materiály (historie, 

atmosféra školy, učitelský sbor, prostory školy, ŠVP, zaměření školy, školní časopis, knihovna aj.). 

Zamyšlení nad hodnocením studenta žáky (záleželo na rozhodnutí studenta, zda jej do portfolia 

umístí): uvědomění si svých kladů, nedostatků. Jiní studenti naopak vnímali tvorbu portfolia jako 

práci navíc.  

Z vyjádření studentů k posouzení prezentace pomocí portfolia u SZZ z pedagogiky a psychologie 

(kterou by uvítala větší polovina studentů): portfolio vypovídá o přístupu studenta k pedagogické 

činnosti, jedna z forem prezentace studijních znalostí, schopností, zkušeností, využití možnosti 

diskuse o praktické části studia, studentova vizitka a opora u SZZ.  

Pro povinnost vedení portfolia z pedagogické praxe se vyjádřila polovina studentů, druhá polovina 

studentů upřednostnila vedení dobrovolné. Nejčastěji uváděné důvody pro povinné vedení: 

aktivnější přístup k přípravě, přehled materiálů, utřídění zkušeností, zamyšlení nad pedagogickou 

praxí, reflexe a sebereflexe, vyhledávání podnětů.  

Důvody k vedení portfolia od počátku studia na fakultě vyjádřené studenty (kladně se vyjádřila 

menší polovina studentů): systematická práce, komplexní pohled na pedagogickou práci, utřídění 

informací, výběr podstatného, postupné učení vypracovat portfolio, formulovat své názory. 

Podotýkáme, že vývojové portfolio od počátku studia musí mít jinou strukturu než představené 

prezentační portfolio, jiné úkoly v závislosti na obsahu studijního programu a zkušenostech 

studentů. 

Příležitosti dalšího použití portfolia v budoucnu z pohledu studentů: využití zkušeností s tvorbou 

studentského portfolia pro tvorbu žákovského portfolia, moderní způsob vlastní prezentace pomocí 

portfolia u potenciálního zaměstnavatele, ředitele školy (při ucházení se o místo), využití pro 

budoucí vlastní školskou praxi, v přípravě na výuku, pro budoucí porovnání své práce (v čem jsem se 

zlepšil).  
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V kontextu k uvedenému současně připomeňme také zjištění našeho šetření, že do školské praxe 

bylo po ukončení fakulty rozhodnuto vstoupit pouze 60,50 % sledovaných studentů, 36,13 % z nich 

nebylo ještě v tomto ohledu plně rozhodnuto, 3,36 % učitelskou dráhu odmítá. 

 

7 DISKUSE  

Zjištěné výsledky vyjadřují subjektivní názory studentů na uplatnění studentského portfolia a na 

náročnost jeho tvorby. Výstupy tvorby studentů i jejich názory byly výrazně individualizované. 

Záleželo na motivovanosti studenta, znalostech, schopnostech, tvořivosti. Celkovou náročnost 

tvorby portfolia ze souvislé pedagogické praxe uváděli studenti v průměru vyšší, než vyznělo 

studentské hodnocení náročnosti jeho jednotlivých částí. Může to poukazovat na časovou tíseň při 

vyhotovování, ne však na náročnost obsahovou, a tedy signalizovat potřebu studentů k ponechání 

většího časového prostoru pro jeho dohotovení. Domníváme se však, že pokud student průběžně 

portfolio za souvislé praxe tvoří, neměl by se v časové tísni ocitnout (povinností studenta bylo 

portfolio odevzdat ke kontrole do čtrnácti dní od ukončení praxe). Dále jsme se soustředili se na 

oblast přínosu tvorby portfolia pro studenty a vhodnost prezentace portfolia u SZZ z pedagogiky a 

psychologie dle posouzení studentů. Přínos představuje portfolio pro studenta, který je rozhodnut 

nastoupit po absolvování fakulty učitelskou dráhu, pro studenta s nedostatkem této motivace 

naopak tvoří práci navíc. Prezentace u SZZ je opět vítána studenty, kteří do tvorby vkládají svůj 

zájem o práci se žáky, o přípravu na budoucí povolání.  

V komparaci s výzkumem Prokešové, Stuchlíkové (2008) na Pedagogické fakultě Jihočeské 

univerzity v Českých Budějovicích v rámci motivačních a informačních seminářů, které se konaly 

během Pedagogických dnů, studenti navrhují: I v tomto výzkumu se studenti z větší části rozhodli 

pro možnost využití portfolia jako alternativní části SZZ z pedagogiky a psychologie (kladně se 

vyslovily tři čtvrtiny zúčastněných respondentů). Dobrovolné vedení portfolia s průběžným 

oceňováním určitým počtem kreditů, tvorba portfolia by měla být osobním rozhodnutím studenta a 

určitým nadstandardem. (Ve výzkumném šetření na FP TUL v říjnu 2008 se studenti vyjádřili pro 

dobrovolnost tvorby z poloviny.)  

Portfolia byla mj. zpětnou vazbou pro fakultu, jak si studenti vedou v praxi, identifikací potenciálu 

studentů. Výsledky mj. ukázaly na nedostatečnou připravenost studentů na probíhající kurikulární 

reformu základního školství, neznalost rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání, 

nedostatečnou připravenost na práci s ŠVP. Tedy na vzdělávací rezervy ze strany fakulty. Náročnost 

tvorby portfolia studenti dále spatřovali mj. v uvědomění si, co je podstatné, co chci vyzdvihnout, ve 

formulaci myšlenek, což však není problém jen při tvorbě portfolia, ale souvisí s celkovým vedením 

studentů aj.  

 

8 ZÁVĚR  

Z vyjádření studentů: portfolio vypovídá o naší práci, o nás; zpočátku se mi do tvorby nechtělo 

(hodně času), ale výsledek hodnotím velmi pozitivně; náročnost, ale přínosnost. 

Výsledek šetření byl v dalším vývoji použit a rozšířen na celou oblast praktické přípravy učitelského 

studia všeobecně vzdělávacích předmětů na FP TUL. Na základě pilotního ověřování portfolia ze 

souvislé pedagogické praxe byla vytvořena struktura portfolia k SZZ z pedagogiky a psychologie. 
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Portfolio ze souvislé praxe bylo doplněno o reflexi a sebereflexi studentů z ostatních druhů praxí od 

počátku studia na fakultě (průběžná praxe, pedagogické praktikum aj.). Rozšířeno bylo o větší 

množství vzorově vytvořených příprav na vyučovací hodiny se zaměřením na uplatnění ŠVP. Soubor 

materiálů bude ukazovat na vývoj osobnosti studenta, jeho postup v procesu profesionalizace. 

Portfolio představuje dílčí inovaci pedagogické praxe, alternativní možnost zlepšení přípravy 

budoucích učitelů, rozvoj učitelských kompetencí, integraci dílčích studijních disciplín (pedagogiky, 

psychologie, oborové předměty, oborové didaktiky aj.), rozvoj reflektivních dovedností studentů. 

Vývojové portfolio je využívané v průběhu celého studia, jeho realizace je obtížně uskutečnitelná              

v současném modelu strukturovaného učitelského vzdělávání. V dalších výzkumech bude sledován 

vliv restrukturalizace na změnu kvality profesní přípravy studentů učitelství.  
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INOVATIVNÍ POUŽITÍ ICT VE VÝUCE NĚMECKÉHO JAZYKA – DVA VÝZKUMNÉ 

PŘÍKLADY 

ICT IN THE WORK OF A TEACHER AND HIS TEACHING PHILOSOPHY 

Jitka Bláhová 

 

Abstrakt: ICT jsou v odborné literatuře často spojovány s inovativními pedagogickými postupy 

v duchu konstruktivistické teorie učení. Příspěvek se zabývá popisem a komparací výuky s podporou 

ICT dvou vyučujících, která vykazuje rysy inovace. Data byla získána během kvalitativního výzkumu 

(metodami hloubkového rozhovoru a pozorování výuky) mezi učiteli německého jazyka na českých 

gymnáziích. V příspěvku je kladen důraz na vytyčení rozdílů ve stylu práce obou učitelek a jejich 

zdůvodnění na základě osobních zvláštností učitelů a jejich postoji vůči ICT. 

Klíčová slova: ICT, výuka s podporou ICT, inovativní pedagogické postupy, konstruktivistická teorie 

učení, kvalitativní výzkum, postoje vůči ICT, styl výuky 

Abstract: In the literature, ICT are often viewed as a “lever” of innovative constructivist pedagogical 

approaches. The paper describes and compares the projects of two teachers that carry the features 

of innovative teaching. The data have been got through a qualitative pedagogical research 

(methods of in-death interview and observation) among teachers of German language at Czech 

grammar schools. The differences in teaching style of the two teachers are shown and explained on 

the basis of their personal special characteristics and their attitudes to ICT. 

Key words: ICT, computer assisted language learning, innovative pedagogical approaches, 

constructivist theory of learning, qualitative research, attitudes to ICT, teaching style 

 

1 ICT31
 A INOVACE VÝUKY 

Mnozí odborníci se domnívají a některé výzkumy dokládají, že ICT mohou za určitých podmínek 

(důkladné naplánování reformy, příprava učitelů a dalších zaměstnanců školy, zajištění zdrojů pro 

implementaci ICT a jejich budoucí modernizaci) výrazně přispět k reformě školství a modernizaci 

výuky. Např. ve výzkumné zprávě OECD/CERI „Quo Vademus? The Transformation of Schooling in a 

Networked World“ (2002) se uvádí: „it (presence of ICT in a school) does not … act as a catalyst for 

wide scale improvements. Instead, ICT can be a powerful lever for change when new directions are 

carefully planned, staff and support systems prepared, and resources for implementation and 

                                                                    
31 Pojem „Informační a komunikační technologie“ ztotoţňujeme s pojmem “moderní technologie ve vzdělávání“ 

v Pedagogickém slovníku, který je definován takto: Moderní prostředky didaktické techniky, didaktické 

programy a jimi inspirované nové formy vyučování zahrnující zejména: 1. Sítě (lokální počítačové sítě, internet 

a jeho prostřednictvím přístupné on-line knihovny, databáze a další zdroje informací, videokonference aj.), 2. 

multimédia, která spojují rŧzné formy prezentace informací na rŧzných typech nosičŧ, 3. mobilní prostředky a 

přístupy podporující flexischooling a další formy distančního vzdělávání, zahrnující bezdrátové sítě, notebooky 

pŧjčované studentŧm pro práci doma apod. (Prŧcha a kol. 2003, s. 139). 
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maintenance provided (Quo Vademus? 2002, 40). OECD (Learning to Change: ICT in Schools 2001) 

považuje zavedení ICT do školní výuky za nezbytné, a to ze tří důvodů: ekonomického (počítačově 

gramotní absolventi), sociálního (počítačová32 gramotnost jako předpoklad integrace do společnosti 

a pracovního života) a konečně pedagogického. Ve zprávě se uvádí, že ICT mohou obohatit výuku, 

přispět k její autentičnosti, k rozvoji složitých myšlenkových operací žáků a motivovat žáky k lepším 

výkonům (Learning to Change: ICT in Schools 2001, 10-11). Rovněž výsledky mezinárodního 

výzkumu SITES (Kozma 2003) potvrzují hypotézu o vhodnosti propojení ICT s inovativní výukou. 

Během výzkumu autorky příspěvku33 byly dosud identifikovány dva příklady výrazně inovativních 

výukových aktivit, které budou nyní popsány a analyzovány s cílem upozornit na rozdíly ve stylu 

práce respondentek. Zvláštní pozornost bude věnována osobním zvláštnostem vyučujících a jejich 

postoji vůči ICT, protože tyto faktory výrazně ovlivňují způsoby, jakými jsou ICT ve výuce používány. 

 

2 PRVNÍ PŘÍKLAD 

Názorným příkladem způsobu práce první respondentky je projekt „Výlet do Berlína“, který 

zpracovala se svými žáky tercie před několika lety. Později projekt upravila i pro starší žáky. Tento 

projekt bude nyní popsán s cílem poukázat na charakteristické rysy výuky respondentky. 

Hlavním cílem projektu bylo „virtuálně“ zorganizovat výlet do Berlína, tj. konkrétně zjistit dopravní 

spojení, ubytování, stravování a program. Zadání projektu a podrobné instrukce respondentka 

žákům zpřístupnila v elektronickém prostředí Moodle. Tam také na závěr byly vystaveny výsledné 

prezentace. Žáci se nejprve rozhodli, jakou část projektu chtějí zpracovávat (doprava, ubytování, 

stravování, program). Podle svých preferencí byli rozděleni do skupin, ti, kteří se nedokázali 

rozhodnout pro žádný z okruhů (většinou se jednalo o nejslabší žáky), byli učitelkou přiděleni k již 

vytvořeným skupinám. Skupina se nejprve měla dohodnout na obsahu tématu, tedy na tom, co vše 

bude třeba zjistit a připravit (jakým dopravním prostředek pojedou, kde by chtěli být ubytovaní, kde 

by se chtěli stravovat, co by chtěli v Berlíně vidět). Dále měli určit, jak budou postupovat a jak téma 

zpracují. Povinnou součástí úlohy bylo také sepsání rozhovoru, který se vztahuje k tematickému 

okruhu. V rámci pracovního týmu si žáci měli sami rozdělit úkoly. Někteří vyhledávali obrázky, jiní 

zjišťovali informace (jaká dopravní spojení, ubytovací/ stravovací možnosti, jaké zajímavosti se 

v Berlíně nabízejí), další se později věnovali vyhledávání neznámé slovní zásoby, někdo pak měl za 

úkol připravit powerpointovou prezentaci.  

Projektu byly věnovány dvě vyučovací hodiny a jedna vyučovací hodina pro prezentaci výsledků.            

U počítačů strávili žáci vždy jen část vyučovací hodiny. V první vyučovací hodině nejprve diskutovali 

ve skupinách německy postup zpracování projektu. Teprve poté u počítačů každý zpracovával svůj 

úkol. Začátek druhé vyučovací hodiny byl věnován rekapitulaci dosavadních výsledků a vytyčení cílů 

                                                                    
32

 Počítačová gramotnost dle Pedagogického slovníku zahrnuje „soubor vědomostí o moţnostech a mezích 

počítačŧ i programování pro počítače; soubor dovedností vhodně definovat úlohu a řešit ji pomocí počítače; 

soubor návykŧ nutných k obsluze počítače; soubor pozitivních postojŧ, hodnot a očekávání souvisejících 

s počítači.“ (Prŧcha a kol. 2003, 166) 

 
33

 Výzkum, zabývající se informačními a komunikační technologiemi v práci gymnaziálních učitelŧ německého 

jazyka, je autorkou prováděn v rámci její dizertační práce. Empirické šetření je navrţeno jako kvalitativní, data 

jsou získávána hloubkovými rozhovory a kvalitativním pozorováním výuky s podporou ICT. 
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pro další hodinu. Teprve poté žáci opět využívali počítače pro zpracování projektu. Na projektu žáci 

pracovali také ve svém volném čase. Po několika dalších hodinách, které proběhly v klasické učebně 

a byly věnovány rovněž tématu „Berlín“, byly jednotlivými skupinami prezentovány výsledky 

projektu. Za každou skupinu se jeden člen ujal popisu prezentace, další předvedli připravený 

rozhovor a obvykle jazykově nejslabší člen týmu připravil na tabuli slovník obtížných pojmů, 

použitých v prezentaci. Ostatní žáci do prezentace kriticky vstupovali, přicházeli s vlastními návrhy 

(např. vyhledaný spoj ve 4 hodiny ráno se jim nezamlouval) a dotazy. 

 

3 DRUHÝ PŘÍKLAD
34 

Na první pohled shodný způsob práce byl pozorován v jedné z vyučovacích hodin jiné respondentky 

z jiného gymnázia. Tématem vyučovací hodiny byl týdenní pobyt v Kolíně n.Rýnem. Žáci měli 

vyhledat vhodné ubytování, zjistit jeho cenu a dále měli na každý den vymyslet jednu akci, vyhledat 

otvírací dobu, ceny, dopravní spojení z místa ubytování a popsat, proč je akce zajímavá. Informace 

žáci vyhledávali individuálně nebo ve dvojicích na webových stránkách města, a to během jedné 

vyučovací hodiny. Prezentaci v libovolné formě (powerpointová, plakát atd.) měli připravit doma. 

V další hodině byly výsledky prezentovány.  

 

4 ANALÝZA VÝUKY 

4.1 Analýza výuky dle Rüschoffova modelu moderní výuky cizích jazyků 

Výše popsaná výuka první respondentky se vyznačuje všemi základními rysy, které dle Rüschoffa 

(Rüschoff, Wolff 1999, 58-66) charakterizují moderní výuku cizích jazyků:  

činnostní učení: 

Práce žáků byla založena na činnostním učení. Informace nebyly žákům prezentovány učitelem, 

nýbrž tito si je vyhledávali samostatně z autentických elektronických zdrojů. Získané informace 

museli dále zpracovávat, kriticky je zhodnotit, případně kompilovat z více zdrojů a následně stručně 

shrnout ve výsledné prezentaci a veřejně je prezentovat. Výsledný produkt byl vystaven na 

webquestu.  

projektové učení: 

Výuka byla organizována formou projektu ve vztahu k reálnému životu. Žáci se zabývali řešením 

komplexní úlohy, výsledný produkt vznikl zpracováním dílčích úkolů ve skupinách. 

autentičnost: 

Výuka splnila požadavky na autentičnost v obou aspektech: 

- práce s autentickými materiály: Žáci čerpali informace z autentických, tedy pro výuku jazykově 

neupravených materiálů na internetu. 

                                                                    
34

 Vyučovací hodina byla podrobně popsána v jiném příspěvku (Bláhová 2009). 
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- autentická interakce ve třídě a autentické formy práce ve třídě: Žáci ve skupině diskutovali v cizím 

jazyce jednotlivé problémy a úkoly vážící se k jejich části projektu. Komunikace tedy sloužila 

pragmatickým reálným cílům a simulovala reálnou komunikaci při přípravě zájezdu. Současné výuce 

cizích jazyků dominuje komunikativní metoda (Choděra 2006, s. 97), kladoucí důraz na osvojení si 

komunikativní dovednosti. V projektu respondentky byly cíleně zařazovány komunikační aktivity, 

jejichž cílem bylo podpořit autentickou komunikaci. Plánování projektu se tak stalo podnětem pro 

živou komunikaci v cizím jazyce. 

sociální učení: 

Žáci pracovali ve skupinách, které byly vytvořeny dle jejich osobních zájmů. Každý člen skupiny 

převzal dílčí úkol – dle svých možností a schopností. Výsledný produkt však celá skupina měla 

společně prodiskutovat a upravit tak, aby odpovídal představám všech členů týmu. Konfrontací 

subjektivních hypotéz a názorů jednotlivce s ostatními byl společně vytvářen výsledný produkt. Žáci 

se tak učí pracovat v týmu a přirozeně rozvíjí svou komunikativní schopnost. 

autonomie: 

Žáci převzali odpovědnost za zpracování projektu. Sami si zvolili oblast, kterou se chtějí zabývat a             

v rámci určené formy téma zpracovali. 

I v případě výuky druhé respondentky se jednalo o projektové činnostní učení, založené na 

samostatném vypracování úloh a prezentaci produktu. Čtvrtý rys moderní výuky – sociální učení – se 

však objevil v méně výrazné formě. Většina žáků totiž pracovala individuálně, jen některé dívky se 

rozhodly pro práci ve dvojici. Ve dvojici si však úkoly nijak nerozdělily, nýbrž vypracovaly všechny 

společně. Také pro autentickou komunikaci byl v projektu vymezen podstatně menší prostor. 

Během přípravy projektu žáci mezi sebou ani s učitelem postup nediskutovali, nedocházelo 

k průběžné evaluaci. Komunikace v cizím jazyce byla omezena na monologické přestavení 

výsledného produktu. Výsledné prezentace žáků nebyly vystaveny, což by rovněž zvyšovalo 

hodnotu projektové výuky a autonomnost činnosti žáků. 

 

4.2 Analýza výuky dle klasifikace pedagogických aktivit v SITES M1 

Jedním z výstupů prvního modulu mezinárodního výzkumu SITES (Kozma 2003) bylo vymezení 

pedagogických aktivit inovativních (emerging practices) a tradičních (traditional practices). Za 

inovativní jsou považovány aktivity, při nichž (Kozma 2003, 8): 

Studenti rozvíjejí dovednosti podporující samostatné učení. 

Učitel přistupuje k žákům diferencovaně: Slabším žákům nabízí dodatečný výklad/ vysvětlení. 

Vyučování a učení je organizováno tak, že se bere zřetel na vstupní rozdílnou úroveň žáků, 

individuální tempo práce a individuální učební postupy. 

Žáci se učí vyhledávat informace, zpracovávat a prezentovat je. 

Žáci jsou zodpovědní za své učení a učební výsledky. 
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Žáci pracují individuálním tempem. 

Žáci se učí ve spolupráci se spolužáky a/nebo realizací projektů. 

Učení integruje učivo z různých předmětů, uplatňovány jsou mezipředmětové vztahy. 

Všech osm požadavků na inovativnost, které se do značné míry shodují s Rüschoffovými rysy 

moderní výuky cizích jazyků, bylo v popsaném projektu první respondentky uspokojivě splněno. 

Diskutovat lze snad jen o druhém požadavku, který není v datech jednoznačně doložen. 

Respondentka se výslovně zmiňuje jen o diferencovaném přístupu k žákům v tom smyslu, že žáci 

byli pověřeni rozdílnými úkoly dle svých schopností, o dodatečném vysvětlování se v datech 

informace nenachází. 

Také výuka druhé respondentky splňuje do značné míry požadavky na inovativnost. Méně výrazně je 

však uplatněn diferencovaný přístup k žákům zohledňující jejich rozdílnou jazykovou úroveň i jejich 

osobnostní specifika. Všem žákům byl přidělen tentýž úkol, i když se při výběru informací mohli řídit 

individuálními zájmy. Také zodpovědnost za učení a jeho výsledky byla dle našeho názoru v tomto 

případě snížena tím, že žáci výsledný produkt veřejně nevystavili a nekonzultovali ani s učitelem, ani 

spolužáky. O spolupráci mezi žáky lze také hovořit jen v omezené míře. Projekt někteří zpracovávali 

samostatně, jiní ve dvojici. Při práci ve dvojici se žáci museli domluvit, které informace zvolí a jak je 

zpracují. Dílčí úkoly si však – na rozdíl od projektu první respondentky - mezi sebou nedělili. 

 

5 ZÁVĚR 

Respondentky se vzájemně liší svým postojem k ICT, a proto i k výuce s jejich podporou. Zatímco 

první respondentka je velkou příznivkyní výuky s podporou technologií, druhá respondenka si od 

technologií spíše udržuje odstup a přistupuje k nim s jistou nedůvěrou.  

První respondentka se od roku 2003 aktivně seznamuje s možnostmi využití ICT ve výuce, 

absolvovala mnohá školení a získané zkušenosti ověřovala ve své výuce či dále předává jako 

školitelka. Materiály i s metodickými příručkami zpřístupňuje dalším učitelům. Společně s několika 

dalšími kolegy připravuje také elektronické kurzy v Moodle. Spolupracovala a stále spolupracuje na 

mnoha grantech, které získala její škola.  

Stala se školitelkou používání interaktivní tabule pro firmu Fraus. Je členkou občanského sdružení 

„metodik.cz“, jehož portál je určen hlavně ICT metodikům, ale i všem učitelům a nadšencům pro 

používání ICT ve výuce, příznivcům e-learningu a konstruktivistického způsobu vyučování. 

Ostatní učitele se respondentka aktivně snaží získat pro uplatnění ICT ve výuce, přesvědčit je                       

o přínosu konstruktivistické výuky a usnadnit jim zavádění nových prvků do výuky. Je do hloubky 

informovaná o nových pedagogických trendech, obeznámena s konstruktivistickou teorií učení35, 

spolupracuje s odborníky na ICT ve výuce (např. s B. Brdičkou na vytváření materiálů na 

                                                                    
35

 Bliţší informace o konstruktivistické teorii učení – viz. např. následující zdroje: Mašek, Michalík, Vrbík 2003, 

Windschitl 2002, Herzig 2001, Roblyer, Knezek 2003, Rüschoff, Wolff 1999, Tulodziecki 2001. 
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WebQuestu36). Proto ji lze označit jako tzv. innovation champion (Schulz-Zander, Eickelmann 2008, 

10).  

Při přípravě úloh s podporou počítače pro své žáky nebo kolegy zohledňuje principy 

konstruktivistické teorie učení a moderních trendů ve výuce cizích jazyků. Nespoléhá se proto jen na 

úlohy v učebnici, ale připravuje vlastní tak, aby korespondovaly s jejím přesvědčením o kvalitní 

výuce. Vědomě usiluje o rozvoj komunikativní dovednosti svých žáků. Vychází tedy z teoretických 

předpokladů a podle nich úlohy plánuje a realizuje. O vědomosti jejího postupu svědčí metodické 

poznámky, které dává k dispozici společně s úlohami svým kolegům. 

Druhá respondentka se podřizuje společenskému tlaku. Uvědomuje si, že se ICT staly pevnou 

součástí každodenního života a že se bez znalosti práce s nimi neobejde ani ona, ani její žáci. Proto 

se nebrání nasazení ICT ve své výuce. Uskutečnění vyučovací hodiny s podporou ICT však pro ni 

představuje velkou zátěž, kterou se jí daří snížit, pokud je „ICT-aktivita“ zpracována v rámci 

učebnice.  

U této respondentky jsme navštívili vyučovací hodinu (rovněž v počítačové učebně), během níž žáci 

četli „jednovrstevný“ text na monitoru a v něm vyhledávali odpovědi na otázky na pracovním listu37. 

Tato vyučovací hodina se vyznačovala daleko nižší míru inovativnosti. Jednalo se sice rovněž                     

o činnostní učení, ale žáci vyhledávali informace z jednoho zdroje (neautentického) a informace, 

které měli vyhledat, byly jednoznačně určeny učitelem, resp. pracovním listem. Ač tedy žáci 

pracovali samostatně, nebylo jim umožněno individuální zpracování úlohy. Kontrola úlohy probíhala 

frontálně formou otázka učitele – přečtená odpověď vybraného žáka. 

Obě aktivity byly součástí učebnice, kterou učitelka se svými žáky používá. Získaná data naznačují, 

že se respondentka obává technických i organizačních problémů především z důvodu své domnělé 

nedostatečné počítačové gramotnosti a nedostatku zkušeností s výukou s podporou ICT. Proto pro 

ni velkou podporu představují „ICT-aktivity“ nabízené v rámci učebnice, kde jsou úlohy didakticky 

zpracovány s metodologickými poznámkami pro učitele. Aktivity pak připravuje přesně dle „návodu“ 

v učebnici, což má být zárukou bezproblémového chodu hodiny. Respondentka také klade velký 

důraz na systematičnost výuky, proto se zvyšuje její ochota zapojit ICT do výuky, pokud jsou tyto 

aktivity součástí učebnice, a tak i kurikula. Takové aktivity jsou totiž založeny na práci s materiály, 

které obsahují probíranou látku a mají návaznost na obsah učebnice. Tak je zajištěna i odpovídající 

jazyková úroveň. 

Z rozhovorů s dalšími respondenty a pozorováním jejich výuky bylo zjištěno, že rozsáhlejší „ICT-

aktivity“, které učitelé zařazují do své výuky, většinou vycházejí z používané učebnice. Ne všichni 

učitelé jsou schopni či ochotni připravovat „ICT-aktivity“ od základu sami. Taková příprava jednak 

představuje velkou časovou zátěž, jednak neslibuje jisté výsledky. Přiměřené didaktické zpracování 

úloh se tedy zdá být klíčovým pro integraci ICT do výuky učitelů, kteří se dosud ICT spíše vyhýbali. 

                                                                    
36

 WebQuest je portál slouţící k podpoře inovativního zpŧsobu konstruktivního uplatnění vzdělávacích 

technologií ve výukovém procesu. Jedná se o učitelem připravené aktivity nebo lekce komplexně podporující 

samostatnou práci ţákŧ, která ve všech fázích plně vyuţívá technické prostředky - zvláště internet. WebQuest se 

vytváří nástrojem zvaným Učitelský spomocník, který dává učitelŧm k dispozici Katedra informačních 

technologií a technické výchovy Karlovy univerzity Pedagogické fakulty. 

37
 Vyučovací hodina byla podrobně popsána v jiném příspěvku (Bláhová 2009). 

http://www.spomocnik.cz/


 - 113 - 

Didakticky zpracované úlohy zařadí učitelé do výuky38, pokud „zapadají“ do jejich konceptu výuky a 

odpovídají jejich vyučovacímu stylu. 
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KOMUNIKACE S VYUŽITÍM ICT V ŠKOLSKÉM PROSTŘEDÍ 

COMMUNICATIONS WITH IT 

Lukáš Círus 

 

Abstrakt: Příspěvek je zaměřen na oblast využívání informačních a komunikačních technologií pro 

komunikaci v školském prostředí. Seznamuje čtenáře s vybranými výsledky sondy do základních škol 

z regionu severozápadních Čech. 

Klíčová slova: komunikace, ICT, školství. 

Abstract: The contribution is focused on the use of information and communication technologies 

for communication in the school environment. Acquaints readers with selected results of the probe 

into primary schools in the region in northwestern Bohemia. 

Key words: communication, ICT and education. 

 

ÚVOD 

Podíváme-li se do zahraničí, často se setkáváme s tím, jak spolu komunikují žáci a učitelé, žáci 

vzájemně a hlavně i učitelé navzájem. Mají vlastní fóra, diskutují školskou problematiku, vzájemně 

se informují o novinkách ve své profesi. Vzhledem k tomu, že ICT dokázaly nahradit, či možná lépe 

řečeno dokážou nahrazovat přímý kontakt mezi jednotlivci a pomáhají jim spojovat se na dálku, 

komunikovat spolu, předávat informace a to v podstatě všechny formy. Audiovizuální přenos 

dokáže opravdu hodně a tak máme již virtuální konference, lze přenášet laboratorní experimenty, 

učit se operační postupy v lékařství na dálku a mnoho dalšího. Všechny tyto nové trendy by se měly 

dostat do školní praxe co nejdříve, tak aby se s nimi nová generace naučila zacházet a využívat již 

v přípravě ve škole, kdy získávají kompetence, které budou v životě potřebovat. Co je to tedy vlastně 

komunikace, jak lze využívat informační technologie a jak jsou ve vybraném vzorku škol v ústeckém 

kraji využívány? 

 

KOMUNIKACE 

Budeme-li pátrat po funcích pedagogické komunikace pak se podívejme šest funkcí, které uvádí            

J. Mareš a J. Křivohlavý : 

- Zprostředkovává společnou činnost účastníků, jednotlivé pracovní postupy včetně kodifikovaného 

pojetí úspěšnosti a neúspěšnosti.39 

                                                                    
39

 CARAŠ, A.U. Ličnosť, soznanie I obščenie: k osnovaniju intersubjektivnogo pochoda v issledovanii 

kommunikativnych vozdějstvij. In: Bodalev, A.A.: psychologo-pedagogičenskije problemyobščenija. Moskva. 

1979. s.17-35 
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- Zprostředkovává vzájemná působení účastníků v nejširším smyslu včetně výměny informací, 

zkušeností, ale také motivů, postojů, emocí.40 

- Zprostředkovává osobní i neosobní vztahy.41 

- Formuje všechny účastníky pedagogického procesu, zejména pak osobnost žáků.42 

- Je prostředkem k uskutečňování výchovy a vzdělávání, neboť cíl, učivo, metody atd. nemohou 

vystupovat v pedagogickém procesu přímo, nýbrž ve slovní či mimoslovní podobě.43 

- Konstituuje každý výchovně vzdělávací systém, neboť tvoří jednu z jeho hlavních složek, zajišťuje 

jeho fungování, vnáší do něj pohyb, vývoj, dynamiku, udržuje i jeho stabilitu.44 

A jak uvádí A. Nelešovská vyplývají z ní dvě důležité funkce: 

- Pedagogická komunikace je prostředkem k realizaci výchovy a vzdělávání. 

- Zprostředkovává vztahy, společnou činnost mezi účastníky komunikace – učitelem a žákem, žáky 

navzájem.45 

 

Účastníci pedagogické komunikace 

A. Nelešovská uvádí, že pokud zůstaneme u nejčastějších účastníků pedagogické komunikace, tedy 

u učitele a žáka, vidíme46, že jde o velmi nesouměrné komunikační partnery. Nesouměrnost lze 

spatřovat jak v rovině kvantitativní, tak i v rovině sociální. Jak uvádí J. Průcha, roli učitele zastává 

jednotlivec, dospělá obdoba, která stojí zpravidla proti 20-30 žákům, nedospělým jedincům. To vede 

v našem pojetí vyučování k tomu, že učitel komunikuje převážně s touto skupinou jako s celkem. 

V jistém smyslu nabývá pedagogická komunikace charakteru komunikace masové.47 

D. Gavora vymezuje vztahy mezi účastníky pedagogické komunikace: 

- učitel x žák 

- učitel x třída 

- učitel x skupina žáků 

- žák x třída 

                                                                    
40
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 GAVORA, P. a kol., Pedagogická komunikácia v základnej škole. Bratislava, Veda 1988. 
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 Kuzmina 1976 
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 NELEČOVSKÁ, A. Pedagogická komunikace v teorii a praxi. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-0738-1. 

s.28. 
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 NELEČOVSKÁ, A. Pedagogická komunikace v teorii a praxi. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-0738-1. 

s.29. 
47

 PRŦCHA, J. Moderní pedagogika (3. přepracované a aktualizované vydání). Praha: Portál, 2005. ISBN 80-
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- žák x skupina žáků 

- žák x žák 

- skupina žáků x skupina žáků 

- skupina žáků x třída 

Přičemž první tři typy vztahů jsou těmi, kterých se týká mé šetření. 

 

ÚROVEŇ KOMUNIKACE UČITELŮ A ŽÁKŮ VYUŽÍVAJÍCÍ ICT – MAPOVÁNÍ PROSTŘEDÍ 

Pro prvotní zjištění toho, jak učitelé a žáci využívají informačních technologií pro komunikaci, jsem 

sestavil dva dotazníky, které uvádím. Každý je tvořen osmi částmi, kde v první jsou otázky 

směřovány do oblasti využívání internetu pro komunikaci a zaměřují se jak na frekvenci používání, 

tak i na účel. V druhé části dotazníku se zaměřuji na zjištění intenzity a frekvence využívání 

jednotlivých metod elektronické komunikace jako je ICQ, SKYPE, E-MAIL, SMS, CHAT atd. V třetí 

části zjišťuji, s kolika přáteli takto komunikuje a dále oblíbenost diskusních chatů a fór a existenci 

vlastního blogu. V sedmé části měli respondenti vybrat důvody proč využívat ICT ke komunikaci a 

v osmé pak měli prostor pro vyslovení názoru na komunikaci prostřednictvím ICT. 

 

Dotazník pro učitele a pro žáky 

Na ukázku předkládám část dotazníku pro učitele 
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Distribuce a sběr dotazníků 

Pro distribuci dotazníků jsem využil studentů naší Pedagogické fakulty jednak z oboru učitelství pro 

1. stupeň základní školy a jednak studentů kombinovaného studia Školský management. A vybral 

jsem ty, kteří učí nebo jdou na praxi v rámci regionu Ústecký kraj. Dotazníky byly rozdány v listopadu 

a navráceny v lednu. Všichni studenti a pedagogové, které jsem požádal, vyplněné dotazníky přinesli 

zpět, jen se lišili v počtu vyplněných, který byl závislý na velikosti školy, počtu žáků ve třídě a 

samozřejmě i ochotě pedagogů. Po té proběhlo zpracování všech získaných dat do připravené 

tabulky. 

 

Vlastní zpracování dat 

Data jsou zpracovávána pomocí programu Statistika, jejíž síťovou licenci má Univerzita Jana 

Evangelisty Purkyně zakoupenou. Program bohužel pracuje pouze pod operačním systémem 

Windows 98. Pro zpracování bylo nejprve nutno vybrat data vhodná a taková, jejichž hodnoty bude 

zajímavé analyzovat. A tak nakonec z tabulky o 51 sloupcích s daty se stala tabulka s 28 sloupci. 

Některé otázky nesplnily mé očekávání a jejich vyplňování sklouzlo k pouhému zatržení políčka. 

Jako nejcennější se jeví samozřejmě 4 základní sloupce, tedy zda se jedná o žáka či učitele, pohlaví, 

věk, u učitelů aprobace a u žáků velikost místa bydliště. Pro statistické zpracování jsou pak velice 

užitečná data získaná z první a druhé tabulky dotazníků a nakonec ze sedmé. Tabulka dat je v příloze 

1. 
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Vybrané výsledky získané analýzou dat 

Struktura souboru podle role a pohlaví 

Skupina učitelů byla z 81 % tvořena ženami a z 19 % muži. U žáků bylo 55 % dívek a 45 % tvořili 

chlapci. 

Rozdělení učitelů podle věku  

Na vodorovné ose je zobrazen věk respondentů a na svislé ose pak jejich počet.  

Z grafu je vidět, že nejpočetnější je skupina mezi 30-40 lety, následují pak učitelé 40-50 letí a po nich 

20-30 letí. 

Z popisné tabulky analyzující tento vzorek lze vidět, že skupina učitelů byla mezi 21 a 72 lety, střední 

věk byl 39 let. 

1. Věkové rozložení učitelů 
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Rozdělení žáků podle věku  

Z grafu je vidět, že nejpočetnější je skupina žáků mezi 12-14 lety, následují pak 10-12 letí a po nich 

14-16 letí. 

Z popisné tabulky analyzující tento vzorek lze vidět, že skupina žáků byla mezi 7 a 25 lety, střední 

věk byl 13 let. 
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2. rozdělení vzorku žáků podle věku 
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Struktura učitelů podle pohlaví a specializace 

Podívejme se na skupinu učitelů podle specializace. Vzhledem k velikosti vzorku jsem dílčí aprobace 

agregoval do čtyř základních skupin. První tvoří učitelé prvního stupně, druhou učitelé vyučující 

přírodovědné předměty, třetí učitelé s humanitní aprobací a čtvrtou skupinou jsou vychovatelé ať se 

speciální pedagogikou či bez ní.  

1. ROZDĚLENÍ UČITELŮ PODLE SPECIALIZACE 

 První 

stupeň  

Přírodovědné 

aprobace  

Humanitní a společenskovědní 

aprobace  

Vychovatelé  Celkem  

ŽENY 25,000 13,000 19,000 16,000 73,000 

Row % 34,25% 17,81% 26,03% 21,92%  

MUŽI 0,00 12,000 3,000 0,00% 15,000 

Row % 0,00% 80,00% 20,00% 0,00%  

All 

Grps 

25,000 25,000 22,000 16,000 88,000 

Jak je z tabulky vidět, učitelé prvního stupně jsou ve zkoumaném vzorku pouze ženy. Následují 

učitelé přírodovědných předmětů, kde z celkového počtu mužů učí 80% z nich. U pedagogů se 

zaměřením humanitně-společenskovědním výrazně převažují ženy a nakonec u vychovatelů 

najdeme pouze ženy. 

Chí-kvadrát test hypotézy, že úroveň komunikace se spolužáky nezávisí na velikosti bydliště  

Většinou se má za to, že žáci bydlící v malých obcích komunikují jinak, než žáci ve velkých městech. 

Položil jsem si otázku, zda úroveň komunikace závisí na velikosti bydliště. Hypotéza zní: Úroveň 

komunikace se spolužáky nezávisí na velikosti bydliště. Zpracování dat bylo provedeno metodou 
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chí-kvadrátu a byly hledány závislosti mezi velikostí sídla a intenzitou komunikace se spolužáky. 

Výsledky jsou zpracovány do tabulky, skutečné četnosti vycházející ze získaných dat a porovnáním 

s teoretickou četností. 

Velikosti sídel byly agregovány do čtyř skupin. První skupina je do 500 obyvatel, druhá do 5 000 

obyvatel, třetí do 50 000 a čtvrtá nad 50 000 obyvatel. 

2. Skutečné četnosti 

 S KOLEGY S KOLEGY S KOLEGY S KOLEGY Row 

 G_1:1 G_2:2 G_3:3 G_4:4 Totals 

G_1:1 28,000 10,000 5,000 15,000 58,000 

Row % 48,28% 17,24% 8,62% 25,86%  

G_2:2 16,000 12,000 4,000 27,000 59,000 

Row % 27,12% 20,34% 6,78% 45,76%  

G_3:3 60,000 31,000 13,000 48,000 152,000 

Row % 39,47% 20,39% 8,55% 31,58%  

G_4:4 15,000 14,000 4,000 7,000 40,000 

Row % 37,50% 35,00% 10,00% 17,50%  

All Grps 119,000 67,000 26,000 97,000 309,000 

Chí-kvadrát test hypotézy, že úroveň komunikace e-mailem nezávisí na pohlaví  

Položme si otázku, zda úroveň komunikace e-mailem nezávisí na pohlaví. Hypotéza zní: Úroveň 

komunikace e-mailem nezávisí na pohlaví. Zpracování dat bylo provedeno metodou chí-kvadrátu a 

byly hledány závislosti mezi pohlavím a intenzitou komunikace e-mailem. Výsledky jsou zpracovány 

do tabulky skutečné četnosti vycházející ze získaných dat a porovnáním s teoretickou četností. 

5. skutečné četnosti komunikace e-mailem 

 E E E E Row 

 G_1:1 G_2:2 G_3:3 G_4:4 Totals 

Ž 99,000 98,000 53,000 29,000 279,000 

Row % 35,48% 35,13% 19,00% 10,39%  

M 71,000 47,000 22,000 30,000 170,000 

Row % 41,76% 27,65% 12,94% 17,65%  

All Grps 170,000 145,000 75,000 59,000 449,000 

Pearson Chi-square: 9,47749, df=3, p=,023576 
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6. teoretické četnosti komunikace e-mailem na pohlaví 

 E E E E Row 

 G_1:1 G_2:2 G_3:3 G_4:4 Totals 

Ž 105,6347 90,1002 46,60356 36,66147 279,0000 

M 64,3653 54,8998 28,39644 22,33853 170,0000 

All Grps 170,0000 145,0000 75,00000 59,00000 449,0000 

Ze získaných dat vyplývá, že hypotézu o nezávislosti zamítáme na hladině významnosti alfa=0,05, 

pohlaví má tedy vliv na intenzitě komunikace e-mailem. 

Závislost věku a úrovně používání e-mailu (žáci) 

Další otázkou je, zda existuje závislost mezi věkem a frekvencí užívání emailu. Nejprve zpracování 

boxovým grafem u žáků. Z grafu, kde na vodorovné ose je zobrazena intenzita užívání (1- denně,            

2-několikrát za týden, 3-několikrát za měsíc, 4- několikrát za rok či vůbec) a na svislé ose věk, je 

patrné, že u žáků je střední hodnota intenzity nezávislá na věku. 

7. graf závislosti využívání e-mailu na věku žáků 
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Závislost věku a úrovně používání e-mailu (učitelé)  

Naopak z téhož grafu zachycujícího analýzu dat získanou od učitelů je patrné, že mezi intenzitou 

používání e-mailu a věkem respondentů závislost je. Opět vidíme, že na vodorovné ose je intenzita 

užívání (1- denně, 2- několikrát za týden, 3- několikrát za měsíc, 4- několikrát za rok či vůbec) a na 

svislé pak věk respondentů. Střední hodnoty věku narůstají spolu s klesající frekvencí využívání               

e-mailu jako prostředku komunikace. 
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8. GRAF ZÁVISLOSTI VYUŽÍVÁNÍ E-MAILU NA VĚKU učitelů 
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ZÁVĚR  

Závěrem bych velice rád shrnul zjištěné výsledky o zkoumaném vzorku. Vzhledem k tomu jak byl 

vzorek generován, nelze závěry zobecňovat na celou republiku, je to vzorek školských zařízení, 

podílející se na přípravě našich studentů, jsou to školy, na kterých probíhají souvislé praxe. Ale i tak 

jsou to výsledky dle mého pohledu zajímavé. 

Podíváme-li se na úroveň využívání emailu jako komunikačního prostředku, vyplývá z analýzy, že              

u žáků je intenzita užívání na věku nezávislá a u učitelů s věkem klesající, agregovali-li bychom po 10 

let věku, dojdeme k závěru, že s věkem užívání klesá. 

Stejně tak jako jsou zajímavé výsledky, že užívání tohoto prostředku je závislé na pohlaví a naopak 

není závislé na velikosti sídla, kde respondenti bydlí. 

Výsledky, které dále zpracovávám, jsou zajímavé převážně z hlediska možného předpokladu, jak 

budou nasazované ICT komunikační prostředky využívány školskou komunitou, ukazují na to, jaké 

komunikační prostředky bude vhodné volit z hlediska věku, pohlaví a lokality školy.  

Z postupně se rozkrývajících výsledků je vidět, že fungování komunikace využívající ICT prostředky a 

cesta k vytváření virtuálních komunit, konferencí a posilování propojenosti a informovanosti 

v školské komunitě, má stále ještě co dohánět a je opravdu odvislá od vztahu k ICT. 
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M – LEARNING VE VZDĚLÁVACÍM PROCESU 

M – LEARNING IN PROCESS OF EDUCATION 

Zdeněk Babička, Pavel Kocur 

 

Abstrakt: V současnosti probíhá většina vyučovacích hodin běžným „tradičním“způsobem. Učitel, 

profesor fyzicky stojí před žáky a vykládá, prezentuje. Tento druh výuky je pomalu nahrazován 

distančním studiem, e-learningem nebo kombinovaným studiem. Je zde ale i další cesta, kterou se 

můžeme vydat a to je cesta vzdělávání pomocí mobilních technologií m-learning. Příspěvek 

nastiňuje využití m-learningu jako jednu z možností vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání. 

Klíčová slova: m-learning, vzdělávací proces, celoživotní vzdělávání, mobilní technologie 

Abstract: Nowadays, majority of all lessons at schools is delivered in a „traditional“ way. A teacher, 

a professor stands in front of his students and presents. This sort of teaching is being replaced by 

distanced learning, e-learning or combined learning. However, there exists another way one can 

choose – the way of education through mobile technologies called “m-learning”. Article education 

explores the possibilities of using m-learning like a one way of education including livelong. 

Keywords: m-learning, process of education, mobile devices, livelong education 

 

1. Úvod 

V 21 století, v době pokroku, je ve vzdělávacím procesu čím dál více využíváno informačních a 

komunikačních technologií (ICT). Pojem e-learning je skloňován snad ve všech pádech. Relativně 

novinkou je pojem m-learning, tedy mobilní vzdělávání.   

Je až k podivu, že v současnosti je využívání mobilního přístroje ve vyučovacím procesu bráno jako 

kázeňský přestupek. Mobilní telefon má v dnešní době téměř každý žák na základní škole. Je 

odhadováno, že počet mobilních telefonu na světě překročil 1,5 biliónů, což je třikrát více, než                       

u stolních počítačů. V České republice dle posledního průzkumu vychází, že na 100 obyvatel je 131 

SIM karet. Z tohoto průzkumu je tedy zřetelné, že pokrytí mobilními technologiemi je více jak 100%. 

Děti se setkávají s mobilním telefonem již v ranném věku. Dnes je již normální, že dítě, které jde do 

první třídy na základní škole mobilní telefon vlastní. Díky této skutečnosti se v oblasti mobilních 

technologií nabízí mnoho možností využití mobilního zařízení jako pomůcky, nástroje, zdroje 

informací.  

Mobilní telefon již není pouze zařízení, pomocí kterého jsme schopni komunikovat (telefonovat) 

s ostatními, ale i zařízení, které můžeme využívat k jiným účelům. K těm nejobvyklejším patří 

posílání obrázkových zpráv (MMS), tvorba fotografií, videozáznamů, využití možnosti přehrávání 

hudby ve formátu mp3, mobilní internet a v neposlední řadě jako navigátor s integrovaným GPS 

modulem.  
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Dnes označení mobilní telefon není pouze“mobilním telefonem“, ale i multifunkčním zařízením. 

Když využijeme rozšířenosti mobilního zařízení v populaci, oblíbenost a dostupnost, naskýtají se 

nám velké možnosti využití v oblasti vzdělávání. Představa toho, že si jako žák nastuduji určité 

kurikulum vědomostí za pomoci mobilního telefonu v uživatelsky příjemném prostředí, je pro mě 

velice pozitivní. Můžeme zde pozorovat řadu pro a proti, na které se podíváme ke konci mého 

příspěvku. 

 

2. Využití m-learningu pro vzdělávání celoživotní 

Když zadáte do internetového vyhledávače slovíčko e-learning tak zjistíte, že existuje několik set 

odkazů s touto tématikou. E-learning, jak nazýváme nástroj pro tvorbu, aktualizaci, distribuci a 

vyhodnocení vzdělávání a správu znalostí prostřednictvím síťových technologií a počítače                              

s příslušným programovým a technickým vybavením, využívající animací, obrázků, videí, sdílené 

pracovní plochy, audio komentářů a jiných komponent je rozšířen na všechny okruhy a zaměření 

lidské činnosti ve vzdělávání. E-learningová forma jako součást distančního vzdělávání se velice 

rychle stala populární a setkáme se s ní již na školách, a to nejen na vysokých. Výhody této formy 

jsou z dlouhodobého hlediska jasné a prokazatelné. Je to například úspora peněz, času, efektivita.  

Všech těchto pozitivních vlastností e-learningu využívá „nová“ metoda vzdělávání označená jako             

m-learning. Písmeno „M“ znamená „Mobile“ (mobilní, pohyblivý). Velkou výhodou, jak je již z názvu 

zřejmé, je právě mobilita, tedy dostupnost této metody při vzdělávání.  

M-learning umožňuje vzdělávání téměř všech věkových kategorií. Je prostředkem vzdělávání 

nejenom pro školy, ale i pro vzdělávání celoživotní. Umožňuje nám přístup k informacím téměř 

kdekoli, rychle, přehledně.  

Se vzděláváním se nesetkáváme pouze na školách, ale je nedílnou součástí velkých firem, 

společností. Životní styl se stále zrychluje a tak i formy vzdělávání se mění, zrychlují. V pracovním 

shonu a vytíženosti firem, je jasné, že jakákoli forma prezenčního vzdělávání z pohledu firmy 

znamená vyčlenění pracovníků z provozu a tudíž finanční ztráty. Proto firmy vynakládají velké 

peníze na jiné „nové“ moderní formy vzdělávání. E-learning se stal nedílnou součástí vzdělávání 

asistentů ve firmě, ve které pracuji, a nikdo se již nad touto technologií nepozastaví. Nová forma 

vzdělávání, m-learning, je pro firmu, která se již řadu let zabývá mobilní komunikací výzvou a asi 

bezpochyby se nám zde nachází velký potenciál pro testování a výzkum. 

Pracuji jako trenér v jedné společnosti, zabývající se telekomunikacemi. Moderní technologie jsou 

nedílnou součástí nejen mé práce, ale i volného času. M-learning je nyní cestou, kterou se vydáváme 

i my. Vzdělávat zaměstnance i jinou formou, než je e-learning či prezenční či kombinovaná forma 

studia, je výborným nástrojem pro zefektivnění času. Momentálně probíhá v naší firmě výzkum a 

testování možností využití m-learningu v pracovním procesu jako nástroj pro vzdělávání 

zaměstnanců. 

Díky tomu, že je naše firma nadnárodní společností a mateřská firma sídlí v Německu, proběhl první 

výzkum v rámci firmy právě tam. Největší potíže, se kterými se naši kolegové potýkali, byly 

v přizpůsobení našich interních stránek, zaměřených na vzdělávání zaměstnanců tak, aby bylo 
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možné využívat a ovládat tento web pomocí mobilního telefonu, to znamená bez myši, pomocí 

tlačítek „zpět“ a „dále“, s možností vyhodnocení testu a vrácení na špatně zodpovězené otázky. 

Testování v Německu proběhlo pro dvě platformy, offline a online. V případě offline varianty je 

obsah stažený do mobilního přístroje a prohlížený v potřebném programu. V našem případě za 

pomocí programu „mobile player“, který byl nainstalován do zařízení, které podporuje operační 

systém Windows Mobile 5 a 6. Při online variantě je obsah přehráván v reálném čase za pomocí 

internetového prohlížeče. Test pro off-line variantu probíhal od prosince 2007 do konce ledna 2008 a 

zúčastnilo se ho na 80 zaměstnanců. K testu bylo použito zařízení MDA, které splňovalo softwarové 

požadavky. Test pro online variantu probíhal od března do května 2008 se stejným počtem 

účastníků. Zařízení, které bylo použito při online variantě, byl iPhone. Jedná se o produkt 

společnosti Apple, který v sobě spojuje funkce mobilního telefonu s 2megapixelovým fotoaparátem, 

multimediálního přehrávače (iPod) a zařízení pro mobilní komunikaci s internetem. Ovládá se 

pomocí velkého dotykového displeje s virtuální klávesnicí. Pro připojení na internet lze využít wi-fi 

sítě, pokud jsou dostupné. Kde k dispozici nejsou, tam se použije EDGE, popřípadě GPRS.  

Každá z uvedených možností použití a spuštění m-learningu má své klady a zápory. V případě offline 

připojení je jednodušší přizpůsobit program pro zařízení, které podporuje Windows Mobile 5,6. Je 

zde ale nutný stálý update informací, které se neustále mění. Při offline přenosu dochází ke 

zdvojování updatu a neefektivitě v propojenosti online a offline varianty. 

Omezení na telefony podporující Windows Mobile je také limitujícím faktorem.  

Chceme přiblížit m-learning nejenom našim zaměstnancům, ale i všem našim zákazníkům, učitelům 

a studentům na vysokých školách, je jedinou šancí online varianta. Odpadá zde nutný dvojí update 

informací, omezenost pouze na vybrané mobilní telefony, které jsou většinou cenově hůře 

dostupné. Jedinou podmínku online varianty je online připojení pomocí internetového prohlížeče, 

který je dnes součástí všem mobilních zařízení, které nabízíme. Stejně tak, jako jsme se potýkali 

s grafickou úpravou internetových stránek do rozměru mobilního zobrazení, tak se potýkáme 

s úpravami našich intranetových stránek pro správné zobrazení vybraného obsahu. 

Výzkum v České republice je zaměřen na možnost využití m-learningu ve vzdělávání zaměstnanců. 

Nejedná se pouze o stránku softwarovou, ale i hardwarovou. 

Na začátku roku 2009 se naší firmě podařilo přizpůsobit e-learningovou aplikaci, která byla do této 

doby využívána pouze na PC, pro mobilní zařízení iPhone. V přizpůsobení intranetových stránek a 

jejich správnému zobrazení pro mobilní přístroje jsme vylepšili platformu od německých kolegů a 

vyřešili interaktivnější, uživatelsky příjemnější podobu intranetových stránek, zaměřených na 

vzdělávání. 

Pokud se nám podaří přizpůsobit rozlišení mobilního zařízení pro správné zobrazení stránek či 

aplikací vytvořených pro e-learning, tak bude využití m-learningu růst geometrickou řadou. 

S internetem do mobilního telefonu se nám to již podařilo. 

Před interním testováním našich zaměstnanců jsme formou dotazníku zjišťovali znalosti                           

o m-learningu, možnostech využití a nadefinování oblastí zájmu pro naše účely. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Apple
http://cs.wikipedia.org/wiki/IPod
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Po ukončení m-learningu jsme díky zpětné vazbě, ve které se účastníci vyjadřovali k průběhu a 

možnostem konkrétního m-learningového kurzu, získali nové cenné informace. Z dotazníků 

vyplývají prokazatelné užitky a výhody, které nám vzdělávání pomocí mobilních technologií přináší. 

Tyto užitky jsou v souladu s užitky popsanými ve třetí kapitole tohoto příspěvku. V naší společnosti 

využívá mobilní zařízení každý a je zde i možnost zapůjčit si zařízení, na kterém m-learningová 

aplikace plně funguje. Proto se vzdělávání pomocí ICT rychle dostává do podvědomí. Pro obchody, 

kde zaměstnanci sdílí jeden počítač, popřípadě pro osobní konzultanty, kteří jsou stále na cestách, 

techniky v terénu, pro ženy na mateřské dovolené je varianta m.learningu velmi užitečnou. 

Tak, jako se m-learning uplatňuje ve světě, se zcela určitě začne ve větší míře uplatňovat i v oblasti 

vysokoškolského studia. Čím více informací o této formě získáme, tím efektivněji budeme moci 

tento způsob zapojit jak do distanční, tak do kombinované formy vzdělávání, prakticky na všech 

úrovních vzdělávání. Jde nám přeci o totéž, efektivně, moderně vzdělávat. 

 

3. Výhody a nevýhody m-learningu 

Myslím, že jak ve vzdělávání na školách, tak v celoživotním vzdělávání se musíme na m-learning 

dívat jako na doplňující a nikoli jedinou formu ve vzdělávání. Stejně jako každá již zavedená forma 

vzdělávání má své klady a zápory, tak i m-learning má své silné a slabé stránky. Mezi hlavní výhody 

m-learningu patří: 

- dostupnost – možnost použití kdykoli a kdekoli, vždy při ruce, 

- rozšířenost a pokrytí populace mobilními technologiemi (mobilní telefon, kapesní PDA), 

- cenová dostupnost oproti PC, notebookům, 

- malé rozměry, váha, 

- využití všemi věkovými kategoriemi, 

- s vývojem komunikační technologie dochází k rychlému vývoji nových a uživatelsky dostupných 

prostředí, 

- prohlížení a úprava dokumentů, 

- zpětná vazba, vyhodnocení, 

- m-knihy, m-encyklopedie, m-slovníky. 

Stejně tak jako rub má svůj líc, tak i m-learning má některé nevýhody: 

- malý display-nejsou zobrazeny všechny potřebné informace najednou, 

- omezená velikost paměti mobilního zařízení, 

- malá výdrž baterie, 

- velká bezpečnostní rizika-viry, 



 - 129 - 

- snadná krádež, 

- kompatibilita se stolním PC, 

- malá rychlost přenosu dat, 

- uživatelsky náročnější ovládání pomocí malé klávesnice (mimo PDA se stylusem), 

- malá softwarová podpora, 

- nevhodnost pro komplexní výuku. 

S řadou nevýhod si již dnes umíme poradit a díky rychlému technologickému vývoji dochází ke 

komfortnějšímu používání ICT pro výuku. 

Existuje již řada programového vybavení, které již odstraňuje problémy s promítáním textu na 

monitor telefonu; díky externím bluetooth klávesnicím, je i psaní či úprava textů mnohem 

pohodlnější a komfortnější. Díky možnosti propojení mobilního zařízení s jiným za pomoci bluetooth 

technologie lze displej mobilního telefonu promítnout na plátno a tak se využití m-learningu pro 

vzdělávání opět zvyšuje. 

 

4 Shrnutí  

Cílem m-learningu je zefektivnit vzdělávání tak, aby se stalo dostupnější a aby vyhovovalo 

individuálním potřebám každého jedince. Díky vizualizaci, audio ukázkám a dalším prvkům se stává 

tato forma velmi účinnou. Dostupnost jak finanční, tak z pohledu přístupu jedince k informacím je 

m-learning výborným doplňkem pro vzdělávání. Nemyslím si, že časem nahradí m-learning jiné 

formy vzdělávání, ale stane se rovnocenným partnerem jiným metodám, které již běžně pro 

vzdělávání používáme.  

Pomáhá i tam, kde jsou jiné technologie těžko dostupné. Pro hluchoněmé žáky je mobilní telefon 

nedílnou součástí jejich života s možností komunikace s ostatními žáky. Samozřejmě, že se zde 

nevyužívá zvuková stránka komunikace, ale možnosti další. 

Právě v tuto chvíli probíhá další testování a výzkum v oblasti m-learningu, dostupnosti a 

přizpůsobení mobilních zařízení pro rozšíření využitelnosti m-learningu ať už pro zábavu či pro 

vzdělávání. Paralelně s našimi kolegy ze zahraničí provádíme testování a úpravy jak hardwarové tak 

softwarové pro další rozšíření využívání m-learningu i mimo naší firmu. Doufám, že do doby konání 

konference tedy do 9. 9. 2009 získám další důležité informace, kterými obohatím účastníky. 
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AKÚ ROLU ZASTÁVA UČITEĽ? 

WHAT ROLE DOES THE TEACHER PLAY? 

Tatiana Majerová 

 

Abstrakt: Príspevok rieši problematiku absencie poradenstva v súčasných podmienkach výchovno-

vzdelávacieho procesu škôl. Učiteľské povolanie môže prinášať tomu, kto ho vykonáva, i tým, ktorí 

sú s ním v styku, radosť a uspokojenie, ale aj záťaž, nepokoj, sklamanie, zdravotné problémy. 

Osobnosť učiteľa v súčasnej škole je významným faktorom vyučovacieho procesu. Súčasťou tohoto 

príspevku je aj vyhodnotenie výskumu, ktorý bol zameraný na zisťovanie konfliktov v škole. 

Kľúčové slová: učitel, poradenstvo na škole, rola, konflikt, pedagóg školy, celoživotné vzdelávanie  

Abstract: The paper deals with the topic concerning the present conditions of educational proces. 

This occupation can brink for teacher iself and students a joy and a satisfaction but also a pressure,             

a disappointment and problem with sanity. A teacheŕ s personality is an important factor of                           

a schooling. The article covers also the surfy analysis that was focused the school conflicts. 

Key words: teacher, school teacher, conflict, roll, school teacher, life-long education 

 

1 ÚVOD – Teoretické východiska 

V súčasnosti je učiteľ považovaný za nositeľa vzdelanosti, ktorý odovzdáva poznatky, vedomosti, 

kultúrne hodnoty mladej generácii, od ktorej závisí budúce napredovanie našej spoločnosti. Učiteľ je 

ten, ktorý ako prvý dáva základy iným, aby vytvoril učiacu sa spoločnosť a návyky pre celoživotné 

učenie sa mladej generácie a je považovaný za hybnú silu výchovy a vzdelávania. „Kto je v dnešnej 

dobe učiteľ? Človek, ktorý riadi vyučovanie? Človek, ktorý dozerá na výchovu detí a mládeže? 

Človek, ktorý koordinuje rôzne problémové oblasti v školstve, či človek, ktorý vedie dokumentačnú 

evidenciu o žiakoch, predmetoch, aktivitách? Alebo človek, ktorý pozná na všetky otázky (rodičov, 

žiakov, kolegov, riaditeľov škôl, ai.) odpovede? (Majerová, 2009, 12) Táto profesia, na rozdiel od 

iných, nemá presne vymedzené hranice pôsobnosti. Každoročne sa zvyšujú spoločenské požiadavky 

na túto profesiu, o čom svedčí fakt, že učitelia vo svojom povolaní zastávajú rôzne roly, ktoré 

presahuju rámec povinností práce učiteľa. Podľa sociálnych psychológov /Kollárik, Strmeň/ rola je 

spôsob konania, spôsob verejne manifestovaných postojov, očakávaného správania.  

Podľa J. Vašutovej (In: Dytrtová, R., Krhutová, M. 2009, 36-37) učiteľ zastáva vo svojej profesii tieto 

roly: 

- poskytovateľ poznatkov a skúseností, 

- poradca a podporovateľ, 

- projektant a tvorca, 

- diagnostik a klinik, 
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- reflexívny hodnotiteľ 

- triedny a školský manažér, 

- socializačný a kultivačný tvor. 

M. Ďuričeková (1999, s. 95) roly učiteľa – (tvorcu výchovno–vzdelávacích situácií) zachytáva do 

tabuľky, v ktorej popisuje sedem rol a činností učiteľskej profesie, ktoré toto povolanie zastáva. 

Obrázok: Roly učiteľa 

Metodik 

Učenia a 

výkonnosti 

Diagnostik 

Zdravotného stavu 

funkčných možností, 

učebných možností, 

psychických vlastností 

Motivátor 

Psychických 

stavov 

 

Koordinátor 

Interpersonálnych 

vzťahov 

Inscenátor 

Pedagogických 

situácií, 

podmienok, úloh 

Organizátor 

Činností, 

podujatí, akcií 

      

 Komunikátor 

informátor/ inštruktor; 

hodnotiteľ; 

regulátor/korektor; 

poradca; 

vychovávateľ; 

opytovateľ. 

 

Prezentovaný systém rolí plynie aj z úvah o implementácii tvorivosti práce učiteľa. Systém rolí 

možno dopĺňať, obmieňať. Avšak i správanie sa v role je medzi dvoma pólmi, z čoho vyplýva 

nejasnosť postavenia učiteľskej profesie v zamestnaní. Znázorňuje to M. Ďuričeková (1999, s. 96) na 

nasledujúcej schéme: 

Obrázok: Správanie sa v role medzi dvoma pólmi 

 Čo sa vyžaduje  Čo je zakázané 

 Čo je prípustné  

Z jednotlivých charakteristík vyplýva, že učiteľ nezastáva len jednu funkciu, či rolu, ale viacero rôl. 

Často vznikajúce napätie medzi jednotlivými rolami dostáva učiteľa do rôznych konfliktov. Okrem 

nejasne definovaných rol sa učiteľ vo svojej práci stretáva s rôznymi stresujúcimi situáciami, ktoré 

pôsobia zaťažujúco a predstavujú výraznú záťaž na organizmus a psychický stav. Dnešní učitelia žijú 

v hektickom pracovnom prostredí, sú pod veľkým tlakom, čo sa odzrkadľuje nielen na ich zdraví, ale 

aj na prístupe k práci. 

Ch. Kyriaciou (1996, 24) popisuje nasledujúce stresory, ktoré sa vyskytujú v školskom prostredí: 

Žiaci so zlými postojmi a motiváciou k práci 

Žiaci, ktorí vyrušujú a sú nedisciplinovaní 
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Časté zmeny vzdelávacích projektov a organizácie školy 

Zlé pracovné podmienky 

Časový tlak (zvonenie, kontroly príchodov do triedy) 

Konflikty s kolegami (napr. v čase udeľovania odmien a osobných príplatkov) 

Pocit spoločenského nedocenenia učiteľov. 

Školské prostredie nie je izolované miesto. Práve naopak, škola je zrkadlom spoločnosti, na ktorú 

dopadajú etické, právne, morálne problémy. Z problémov v školách sa stávajú mediálne senzácie, 

ktoré uberajú na vážnosti a serióznosti tejto profesie. Kým média v prevažnej miere lákajú čitateľov 

negatívnymi titulkami (Pije sa na výletoch, skúšajú to aj v škole; O prvákov treba bojovať; Hrozba 

alebo kšeft? Maturitný škandál ide pred súd; Sex na zemepise? Učiteľ do väzenia) čitateľov, zabúdajú 

na pozitívne informácie o javoch a práci, ktoré sa odohrávajú v školách. Tým neraz odoberajú 

adekvátne a vážne postavenie učiteľskej profesii vo verejnej mienke. 

Osobnostné kvality učiteľskej profesie sú prvoradým predpokladom pre pozitívnu atmosféru v triede 

a realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu. A preto sme realizovali výskum v diplomovej a 

rigoróznej práci, v ktorej sme sa zamerali na zaťaženosť učiteľov počas výkonu profesie a na ich 

potreby v poradenstve. Konfrontácia teórie a praxe nás nasmerovala k tomu, že efektívne využívanie 

poradenstva v procese rozvoja osobnosti žiaka v škole si vyžaduje nielen dostatok pedagogických 

zručností zo strany učiteľa, ale aj schopnosť videnia jeho funkcie v širšom kontexte prístupov, cieľov, 

metód, foriem výchovy a vzdelávania. V praxi sme sa venovali hlbšiemu pohľadu do pedagogicko-

psychologickej teorie. Zamerali sme sa na zdroje konfliktov a tieto sme overovali výskumne. 

 

2 Výskumný cieľ, výskumná vzorka, výskumná metóda 

V rámci diplomovej práce (venovanej problematike výchovného poradenstva) a rigoróznej práce 

(venovanej konfliktom v škole) sme sa zamerali na skúmanie vplyvu problémov v učiteľskej profesii. 

Keďže sme mali informácie o možnostiach práce tzv. pedagóga školy v niektorých krajinách Európy 

– napr. Poľsko, Chorvátsko, a o snahe niektorých slovenských pedagógov / Švec, Černotová, 2004/             

o zavedenie nového pedagogického článku – pedagóga školy, v našej výskumnej práci sme sa 

zamerali na overenie potreby tejto pomáhajúcej funkcie v školách. Výskum v rámci diplomovej práce 

sme uskutočnili na jar v roku 2006 na trinástich školách v prešovskom kraji (Bardejov, Giraltovce, 

Prešov). Výskum bol orientovaný na zisťovanie názorov, problémov vo výchovnom poradenstve 

a očakávaní učiteľov 2. stupňa ZŠ a učiteľov SŠ. Výskumnú vzorku tvorilo 135 respondentov, učiteľov 

týchto škôl. Pri výskume sme použili dotazníky vlastnej konštrukcie. Návratnosť dotazníkov 

určených učiteľom dosiahla 69,2%. Výskum v rigoróznej práci sme uskutočnili v podobnom regióne, 

v lete 2008 na 11 školách v prešovskom kraji (Bardejov, Giraltovce, Prešov, Kračúnovce, Marhaň). 

Výskum bol orientovaný na zisťovanie konfliktov v škole a očakávaní učiteľov 2. stupňa ZŠ a učiteľov 

SŠ tak, aby sme overili aj názory učiteľov na potrebu funkcie školského pedagóga. 

 Výskumnú vzorku tvorilo 102 respondentov. Pri výskume sme použili dotazníky vlastnej 

konštrukcie, ktoré sme distribuovali osobne. Návratnosť dotazníkov určených učiteľom dosiahla 61, 



 - 134 - 

81%. Obe výskumné vzorky boli charakteristické výraznou prevahou žien 104 (DP) , 75 (RP) 

v porovnaní s mužmi 31 (DP), 27 (RP). Tento stav nebol prekvapením, vzhľadom na poznanie 

feminizácie nášho školstva. Hlavným cieľom výskumu bolo zistiť, skúmať a analyzovať poznatky 

o názoroch a očakávaniach učiteľov k otázkam výchovného poradenstva (DP) a konfliktov v škole 

(RP). Čiastkové ciele výskumu: 

- pozornosť sme zamerali na vytipovanie očakávaní zo strany učiteľov týkajúce sa stavu výchovného 

poradenstva (DP); 

- zaujímalo nás, aké druhy najčastejších problémov majú učitelia pri vykonávaní svojej práce (DP, 

RP); 

- ďalším cieľom bolo zistiť, aké konkrétne oblasti, činnosti pedagóga školy by z našej ponuky učitelia 

vybrali (DP);  

- zistiť názory respondentov, kto z učiteľského zboru by mohol vykonávať funkciu „pedagóga školy“ 

ako často sú nútení riešiť konfliktnú situáciu na pracovisku (DP); 

- jedným z ďalších cieľov bolo zistiť vplyv nedorozumení na psychické zdravie respondentov (RP);  

- porovnať odpovede učiteľov škôl v jednotlivých školách a mestách (DP, RP); 

- ako často sú nútení riešiť konfliktnú situáciu na pracovisku (RP); 

- zaujímalo nás, či škola z pohľadu respondentov potrebuje špeciálne zameraného učiteľa pri 

eliminovaní konfliktov (DP, RP); 

- zistiť, či učiteľ je dostatočne právne chránený vo svojej práci (RP). 

 

Zhrnutie výsledkov výskumu 

Z výsledkov výskumu diplomovej práce je zrejmé, že oslovení učitelia v Prešovskom kraji prežívajú 

v pedagogickej profesii rôzne ťažkosti. 44% respondentov je toho názoru, že výchovné poradenstvo 

na Slovensku je plné chýb a i oni samotní (49%) by potrebovali v pedagogických situáciách odbornú 

pomoc. Pedagóga školy, ktorý ako článok výchovného poradenstva pôsobí v Poľsku, Chorvátsku 

poznalo iba 9% opýtaných učiteľov. Výskum prezradil, že 82% účastníkov dotazníka si myslí, že 

škola potrebuje špeciálne zameraného učiteľa – poradcu na hľadanie a nadväzovanie kontaktov so 

špecialistami, ktorí pomáhajú pri potrebách žiaka, učiteľa. 2/3 opýtaných je toho názoru, že 

špeciálne vyškolený pedagóg by bol prínosom pre školstvo, ak by pracoval na plný úväzok a jeho 

náplň práce by spočívala v poradenstve: spolupráca s riaditeľom školy, vedením školy, predmetovou 

komisiou. Špeciálne vyškolený pedagóg by radil pri príprave učiteľom ako nadväzovať partnerský 

vzťah s rodičmi; Pomáhal by učiteľom a žiakom pri identifikovaní a odstraňovaní násilia, šikanovania, 

agresie,... Pomáhal by pri správnom riešení žiackych konfliktov v škole; Rozvíjal by komunikatívne 

schopností žiakov, v ktorých sa študenti učia lepšie spoznávať seba a iných; Pripravoval by programy 

pre deti z rómskeho etnika a spolupracoval by s rómskymi asistentmi; Pracoval by s deťmi zo 

sociálne a kultúrne znevýhodneného prostredia. Takmer 80% opýtaných cíti potrebu vzdelávania sa 

v poradenstve. 
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Výskumom rigoróznej práce sme zistili, že 52% respondentov prichádza v zamestnaní do konfliktnej 

situácie veľmi často. Takmer 53% respondentov priznalo, že pedagóg by pri svojej práci potreboval 

nápomocnú osobu, ktorá by ho pozitívne ovplyvňovala pri práci. Osobu, ktorá by bola poradenským 

článkom, ktorý podľa nášho názoru absentuje v slovenskom školstve. Najväčšia skupina opýtaných – 

55% si myslí, že nemá dostatok schopností pri riešení konfliktov. 90% respondentov si myslí, že 

učiteľ nie je dostatočne právne chránený voči školským konfliktom. Táto vyhranenosť názorov nie je 

podmienená ani typom školy ani miestom, v ktorom sa daná škola nachádza. Predpokladáme, že 

tejto problematike by sa mala v budúcnosti slovenská legislatíva bližšie zaoberať. Alarmujúcu 

situáciu dokazujú i novinové titulky, ktoré uvádzame v teoretickej časti príspevku.                                          

82% respondentov priznalo, že najčastejšie prichádzajú do konfliktu so žiakmi pri odstraňovaní 

násilia, agresie, šikanovania medzi žiakmi. 67% učiteľov priznáva, že nevie odstrániť povýšenecký 

prístup žiakov k práci. Zlé vzťahy na pracovisku sa potvrdili aj tým, že 47% opýtaným prekáža 

vzájomné sa podkopávanie na pracovisku, z čoho vyplýva, že základom pozitívnej atmosféry na 

pracovisku sú dobré medziľudské vzťahy. Presná väčšina opýtaných (51%) pokladá „vyhrážanie 

rodičov“ za najdôležitejší konflikt z ich strany. Najviac túto položku vyznačili učitelia z veľkých škôl. 

Najmenej túto voľbu zvolili učitelia z malých, z čoho možno dedukovať, že komunikácia rodičov vo 

väčších mestách je na nižšej úrovni alebo v horšom stave. 40% respondentov zdôraznilo intolerantný 

postoj rodičov ku škole, ktorý neprispieva k odstráneniu konfliktov, ktoré majú vplyv na prácu 

učiteľa. Aj z týchto odpovedí možno predpokladať, že z pohľadu rodičov stráca učiteľská profesia 

svoju objektivitu a dôveryhodnosť. Učitelia prichádzajú do konfliktných situácii aj s vedením školy. 

Najvypuklejší problém, ktorý zdôraznilo 78% opýtaných je problém s nedostatočným finančným 

ocenením vedenia školy. Tu možno dedukovať, že v slovenskom školstve neexistuje tabuľkové 

hodnotenie vykonaných aktivít. Učiteľ nemá dostatočné informácie o odmeňovaní a ak aj získa 

útržkové informácie všetko závisí od úradov, pod ktoré školy patria. Jedným z ďalším problémov je 

neumožnené ďalšie vzdelávanie sa, ktoré označilo 15% respondentov. 66% opýtaných má pocit, že 

nedorozumenia priamo vplývajú na ich psychické zdravie, čo často vedie k bournord efektu.                         

2/3 opýtaných vyjadrilo potrebu poradenstva vo svojej práci. Pokladáme za dôležité pripomenúť, že 

poradenstvo v práci pre súčasného učiteľa je skôr nutnosť ako potreba. Takmer 60% opýtaných si 

myslí, že škola potrebuje špeciálne zameraného učiteľa. Pokladáme za veľmi dôležité, aby na škole 

existoval poradenský článok, ktorý by napomáhal nielen žiakom, rodičom, ale tiež učiteľom, na 

ktorých sa v ostatnom čase zabúda. Takmer 60% respondentov nás presvedčilo o tom, že bolo by 

vhodné uvažovať o takomto poradenskom článku, ktorý by aspoň sčasti eliminoval vzniknuté 

problémy v školstve. Ďalej sme zistili, že pri komparácii oboch výskumov možno zaznamenať 

patričné rozdiely pri uvádzaní rozličných druhov problémov u respondentov. Najmarkantnejšie sú 

výchovné problémy, ktoré svoje postavenie nezmenili odstupom dvoch rokov. V roku 2008 pribudli 

učiteľom problémy s tvorbou školských vzdelávacích programov a s ďalším vzdelávaním, čo súvisí 

s novou školskou reformou a s nových zákonom o pedagogických zamestnancoch. Zaujímavé je, že 

nik z respondentov vo výskume realizovanom v roku 2008 neuviedol psychické problémy, ktoré 

v roku 2006 zastávali tretie miesto v tabuľke. V roku 2008 17 respondentov uviedlo ako problém 

neistotu v zamestnaní, ktorá môže súvisieť s každoročným znižovaním učiteľov v školstve. 
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Rok 2006 Rok 2008 

Výchovné – 95 odpovedí Výchovné problémy – 53 odpovedí 

2. Didaktické – 87 odpovedí Finančné problémy – 27 odpovedí 

3. Psychické – 75 odpovedí Tvorba ŠkVP – 22 odpovedí 

4. Finančné – 71 odpovedí Didaktické – 18 odpovedí 

5. Metodické - 42 odpovedí Neistota v zamestnaní – 17 odpovedí 

6. Hodnotiace – 39 odpovedí Udržanie disciplíny – 14 odpovedí 

7. Etické – 13 odpovedí Zdravotné – 11 odpovedí 

8. Osobné – 11 odpovedí Ďalšie vzdelávanie sa – 10 odpovedí 

9. Zdravotné – 9 odpovedí Práca s IVP žiakmi – 8 odpovede 

10. Morálne – 2 odpovede Osobné – 7 odpovedí 

Veľmi podnetným a inšpirujúcim materiálom sú výpovede respondentov z jednotlivých výskumov, 

ktoré dosvedčujú, že učiteľské povolanie každodenne prichádza do styku s rôznymi problémami.  

Rok 2006 Rok 2008 

Mizerná finančná mzda ma núti privyrábať si, 

a preto sa na finančné ťažkosti kopia iné 

problémy; 

Učím už 36 rokov, no niekedy si v tomto chaose 

pripadám ako začiatočníka niekedy mám pocit, 

že som zrelá na psychiatriu...; 

Možno je to tým, že učím prvý rok, no vypĺňanie 

dokumentov, mi dá riadne zabrať. 

Nároky každým rokom narastajú. Už to nie je len 

o učení... Niekedy som sa do školy tešila a dnes je 

to o tom, čo zlé som zase vyplnila; 

Na dnešné deti neexistuje merítko, nemajú 

žiadne hranice; 

Neustále nás vyzývajú na písanie grantom, aby 

sme čerpali prostriedky z EÚ, ale nik nám 

neumožní ísť na takéto stretnutia 

 

 

3 ZÁVER 

Na základe výskumu môžeme konštatovať, že učitelia pracujú v posledných troch rokov pod veľkým 

tlakom, ktorý prináša zdravotné, finančné, výchovné ai. problémy. Väčšia časť respondentov sa 

zhodla v názore, že by potrebovali na školách eliminátora a nápomocnú osobu, ktorá by plnila 

funkciu poradenského článku. Vhodným riešením by bol pedagóg školy ako poradenský článok pre 

žiakov, učiteľov, vedenie školy, rodičov, ktorý by skvalitnil výchovno-vzdelávacie služby na školách a 

ďalšie vzdelávanie sa učiteľov v poradenských službách 

Predpokladáme, že tento príspevok bude podnetom k ďalším diskusiám týkajúcim sa výchovných 

a poradenských problémov učiteľského povolania, a taktiež by mohol prispieť k rozvoju 

poradenských služieb na školách, pretože v tomto smere naše školstvo v komparácii s iným 

trendami vo svete značne zaostáva. 
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Sekce 2 – Výzkum profese učitele a jiných pedagogických 

pracovníků 
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PEDAGOGICKÝ VÝZKUM KVALITY ŽIVOTA DĚTÍ A ŠKOLA 

PEDAGOGICAL RESEARCH OF THE QUALITY OF THE LIFE OF CHILD 

Hana Lukášová 

 

Abstrakt: Příspěvek připraví informaci o pedagogických výzkumech kvality života dětí jako učitelské 

znalosti. 

Klíčová slova: kvalita života dětí 

 

Úvod 

V tomto příspěvku budeme komentovat výsledky tří fází výzkumu pojetí kvality života dětí                             

u studentů učitelství, který byl realizován v letech 2006 - 2008. Výsledky řešení úkolu GAČR vznikly 

v rámci výzkumného projektu č. 406/06/0035 s názvem Kvalita života u dětí a dospívajících. 

Výzkum byl proveden kvalitativní metodou mapováním a vyhodnocováním polostrukturovaného 

psaní názorů (viz Mareš, Marešová, 2007), který vznikl ve spolupráci s prof. J. Marešem. Zadání pro 

polostrukturované psaní názorů studentů vzniklo úpravou varianty pro děti a bylo zaměřeno na 

studenty učitelství pro primární vzdělávání (viz také Lukášová, 2006, s. 77-80). Výsledky výzkumu 

ukazují, že je potřebné brát v úvahu postoje studentů učitelství ke kvalitě života dětí a umožnit jim 

nahlédnou na vlastní prekoncepty pojetí kvality života dětí. Studenti sami považují své postoje ke 

kvalitě života děti za důležité profesní postoje, jež mají vliv na jejich pojetí a realizaci výchovy a 

výuky v budoucí praxi ve škole. V tomto sdělení se zaměříme na výsledky, které poukazují na 

souvislosti se školou. V Česku najdeme pedagogické výzkumy kvality života dětí jako prekonceptu 

studentů učitelství například ve studiích T. Svatoš, E. Švarcová (2006, 2007, 2008). Celosvětová 

zdravotnická organizace věnuje otázkám kvality života velkou pozornost. Přínos této stati je českým 

dílčím příspěvkem k pedagogickému výzkumu přístupů k otázkám kvality života dětí ve světě.  

 

 Jaká jsou teoretická východiska? 

Problémy s pojetím pojmu kvalita života a s jeho definováním, které v roce 2006 rozebral J. Mareš, 

byly východiskem i řešení dílčího problému u studentů učitelství. Přijali jsme následující 

charakteristiku pojmu jako teoretické východisko. Pojmové spojení kvalita života dětí bylo bráno 

jako multidimenzionální pojem, který byl formulován světovou zdravotnickou organizací 

následovně: „Jde o individuální percipování své pozice v životě, v kontextu té kultury a toho systému 

hodnot, v nichž jedinec žije; vyjadřuje jedincův vztah k jeho vlastním cílům, očekávaným hodnotám a 

zájmům…, zahrnuje komplexním způsobem jedincovo somatické zdraví, psychický stav, úroveň 

nezávislosti na okolí, sociální vztahy, jedincovo přesvědčení, víru – a to vše ve vztahu k hlavním 

charakteristikám prostředí…Kvalita života vyjadřuje subjektivní hodnocení, které se odehrává v určitém 

kulturním, sociálním a environmentálním kontextu.“ (J. Mareš, 2004).  
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Z uvedeného východiska je pro nás klíčové, že pojetí pojmu kvalita života počítá s rozměrem 

tělesným (somatickým), duševním i duchovním. Ve výzkumu nás zajímalo, k jakým rozměrům se 

blíží prekoncepty studentů učitelství pro primární vzdělávání. V roli učitele ve své pedagogické praxi 

budou celých pět let školního života dětí hlavní osobou, s níž se budou děti v roli žáka setkávat ve 

všech nebo ve většině vyučovacích předmětů. Budou moci klíčovým způsobem ovlivnit žákovské 

učební činnosti i jejich sebepojetí a chápání kvality vlastního života. 

Kvalitu života dětí si student učitelství na začátku studia nějak představuje a je schopen ji 

charakterizovat, když se ho na to zeptáme. Potíž nastává, když zadáme studentům požadavek, zda 

by se pokusili svou představu kvality života dětí sdělit žákům v páté třídě. Převedení do jazyka žáků 

činí studentům učitelství potíže, které odhalil výzkum (viz Lukášová, 2007, 2008, 2009). Konkrétní 

příklady studentů učitelství k pojetí dobré, špatné a normální kvality života dětí nám umožnili 

identifikovat představy studentů učitelství, jak obtížné situace budou muset řešit v budoucí 

každodenní činnosti a které se týkají bezprostředně podmínek školy. Příklady charakteristik špatné 

kvality života dětí staví před studenty učitelství řadu otázek ve vztahu k přístupu k dětem jako 

žákům ve školních podmínkách.  

 

Cíle a otázky výzkumu 

Hlavním cílem této studie jsou informace o výsledcích realizovaného výzkumu studentských 

prekonceptů v oblasti pojetí kvality života dětí. Jsou hledány odpovědi na následující otázky:  

Když studenti učitelství uvidí někde v časopise titulek „Kvalita života dětí“, co všechno si pod tímhle 

označením představují? Jsou jejich představy vztaženy ke škole?  

Jak by se studenti učitelství snažili vyložit titulek Kvalita života dětí dětem v páté třídě?Je ve 

formulacích studentů uveden kontext školy, výchovy a výuky? 

Co si studenti učitelství myslí o tom, proč děti mají špatný, průměrný, nebo výborný život? Jaké místo 

má v analyzovaných formulacích školní kontext? 

Jak studenti učitelství vysvětlují, zda pojetí kvality života dětí může mít vliv nebo nemůže mít vliv na 

realizaci výchovy a výuky ve škole? 

  

Vzorek, metoda a postup zpracování výsledků výzkumu  

Výzkumem byly získány výsledky u studentů z prezenční a kombinované formy studia oboru 

Učitelství 1. stupně základní školy na Pedagogické fakultě v Ostravě, kteří studovali v prvním a 

druhém ročníku studia.  

V roce 2007 se výzkumu účastnilo 110 studentů učitelství studijního oboru. Výběr vzorku studentů 

učitelství pro výzkum bychom mohli nazvat pojmem „dostupný“ (viz, P. Gavora 2006, s. 65-66, 

k výběru osob pro kvalitativní výzkum). Do výzkumu byli zařazeni studenti, kteří se v roce 2007 

zapsali do kurzů z pedagogiky primárního vzdělávání v prvním a druhém ročníku studia.  
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Podklady pro polostrukturované psaní názorů obdrželi studenti na začátku studijních seminářů 

z primární pedagogiky, v nichž je aplikovaná obecná didaktika pro potřeby učitele v primárním 

vzdělávání v prezenční i kombinované formě studia. Písemné postoje studentů byly přepsány do 

elektronické podoby a staly se předmětem dalšího rozboru a třídění do reprezentativních kategorií, 

viz dále. 

Výsledky výzkumu jsme zapsali v elektronické podobě a rozčlenili je podle věku, protože věk 

budoucího učitele může být důležitým činitelem v argumentaci studentů učitelství. Z uvedeného 

důvodu byly zvoleny čtyři věkové skupiny studentů učitelství: 1) do 20 let, 2) 21-30 let, 3) 31-40 let, 

4) 41-50 let. Výskyt vyššího věku studentů učitelství je dán tím, že ve vzorku jsou zahrnuti studenti 

kombinované formy studia, kteří uvádějí delší období pedagogické praxe, kterou realizovali jako 

nekvalifikovaní učitelé. 

Číslo skupiny: Věkové kategorie: Počet studentů: Relativní četnost: 

1. ( č. 1 - 39) Do 20 let 39 36 

2. ( č. 40 -73) 21-30 let 34 31 

3. ( č. 74-101) 31-40 let 28 25 

4. (č. 102-110) 41-50 let  9  8 

Suma:   110 100% 

 

Výsledky výzkumu  

Výsledky výzkumu k jednotlivým výzkumným otázkám byly uspořádány do tabulek podle absolutní 

a relativní četnosti kategorií, do níž bylo možné názory a postoje studentů roztřídit.  

Tabulka č.1 Obsah a pořadí četnosti kategorií v odpovědi na otázku: Když uvidíte někde v časopise titulek „Kvalita 

života dětí“, co všechno si pod tímhle označením představujete vy sami, když se trochu zamyslíte? 

Pořadí kategorií výroků k pojetí kvality života dětí Absolutní četnost Relativní četnost 

1. Rodina 54 19 

2. Prostředí – podmínky 45 16 

3. Vzdělání –škola 44 15 

4. Potřeby dětí 43 15 

5. Psychická stránka – štěstí, spokojenost 24  8 

6. Zdraví 22  8 

7. Výchova 21  7 

8. Vyšší hodnoty života 16  6 

9. Materiální stránky života 15  5 

10. Doba  4  1 

Celkem:  288 100% 
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Tabulka č. 2 Obsah a pořadí četnosti výroků v odpovědi na otázku: Jak byste se snažili vyložit titulek Kvalita života 

dětí dětem v páté třídě? 

Pořadí kategorií výroků studentů k pojetí kvality života dětí Absolutní četnost Relativní četnost 

1. Nebylo v jazyce dětí (žáků) 28 18 

2.-3. Požádám žáky a vyhodnotím 25 16 

2.-3. V jazyce potřeb žáků (spokojenost) 25 16 

4. Něco mít (+vzdělání,+ dobré podmínky) 23 14 

5.-6. Pojem kvalita v jazyce žáků 12  8 

5.-6. Rodina  12  8 

7.-8 Vzájemné vztahy a komunikace 10  6 

7.-8. Péče o zdraví 10  6 

9. Srovnaní s životem dětí jinde  8  5 

10. nezařazené  6  3 

Celkem:  159 100% 

 

Tabulka č. 3 Příklady analyzovaných odpovědí: Proč si myslíte, že mají žáci špatný, průměrný, nebo výborný život? 

Typ kvality 

života dítěte 

Rodina Škola Další jiné argumenty 

asi má špatný 

život, jeho 

kvalita života 

není podle mě 

moc dobrá; je 

na tom hůř, 

než většina 

dětí, které 

znám, 

protože……. 

Jeho život nebyl od narození 

růžový, má ještě dva sourozence 

a všichni mají jiného otce, on 

jako nejmladší neví koho si vzít 

za vzor, matka jim zemřela a 

jeho biologický otec se o něj 

nestará, odstěhoval se pryč. A 

teď žije s prarodiči a jeho bratr 

k němu věkově nejblíže má 

delikventní chování a strávil i 

nějaký čas v diagnostickém 

ústavu. 

Jsou rodiče velice 

zaneprázdněni, je neustále sám 

doma, vyrůstá jako dítě bez 

domova (dítě ulice). 

Žije v péči babičky, často na 

ulici, otec ve výkonu trestu, 

matka je opustila. Materiálně, 

citově, málo podnětné prostředí. 

Pro nás nekvalitní, otázka, jak je 

spokojeno dítě, když nic jiného 

nepoznalo. 

Prospěch žáka ve škole 

je tudíž velmi špatný. 

 

 

Když přijde domů, nemá co dělat, 

nemá žádné zájmy, jeho sociální 

prostředí ho špatně ovlivňuje. Nesměje 

se, je skeptický. 

Naštěstí ze svého okolí toto nemohu o 

nikom konstatovat, ale jímá mě hrůza 

při poslechu zpráv a představě, jak žijí 

děti v zemích zmítaných válkou, 

genocidou, nedostatkem, 

pronásledováním, týráním. 

Děti, které se nemohou vzdělávat a 

jsou nuceny pracovat.  

… když budeš bydlet na ulici, ve 

špinavém zničeném baráku, s jídlem 

z popelnic. 

Volný čas = pobyt venku, podněty 0, 

láska 0 
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asi má takový 

normální 

život, jeho 

kvalita života 

je podle mě 

průměrná, 

protože….. 

Žije s maminkou a 3 sourozenci, 

je veselá a bezstarostná. 

S ostatními dětmi vychází 

dobře. Bydlí v malé vesničce, má 

spoustu pohybu a zdravého 

ovzduší. Rodina je dobře 

zaopatřena. Má poměrně dobře 

vyplněný volný čas, nenudí se. 

spadá do typu zdravé 

demokratické rodiny 

- je vychováván bez problému, 

nemá žádné problémy a když už 

nějaké má, tak je má s kým řešit 

Do školy chodí 

připravené, s ostatními 

dětmi se baví, 

komunikuje, ale jen 

v případech, kdy je to 

nutné,  

umí si s nimi hrát, 

komunikovat, chodí 

s nimi ven.... Ve škole 

průměrné známky, 

dokáže normálně 

komunikovat učitelem, 

baví ho učení, 

pečují o vzdělávání, 

ve škole má dobré 

známky, 

je to dítě, které je i ve 

škole alespoň 

průměrné, je bystré a 

snaživé. 

Většina dětí je normálních, nemají 

ničeho nedostatek ani nadbytek. 

Dokáže vycházet s přáteli. Někdy si 

není jistý vlastním činem. 

Slušně se chová, chodí pěkně oblékaný, 

má oblečení a hračky z poslední doby, 

ne však módní výstřelky, co potřebu je, 

to má, ale ne za každou cenu. 

Má rád mimoškolní aktivity, o kterých 

rád vypráví. 

Jednou ročně společně tráví dovolenou, 

v rámci možností jezdí s dětmi na 

výlety, 

povaha dětí (dítěte) je veselá, dítě 

dobře prospívá, rádo se zapojuje do 

her. 

asi má 

výborný 

život, jeho 

kvalita života 

je podle mě 

lepší, než u 

většiny dětí, 

které znám, 

protože….. 

Žije v krásném rodinném 

prostředí. Rodiče mají o dítě 

velký zájem, starají se o ně. Jsou 

výborně zaopatřeni, bydlí ve 

velké rodinné vile; dostatek 

osobního prostoru pro každého 

člena rodiny.  

Je šikovné a vynalézavé. Pěkné a 

milé na pohled. Má spoustu 

zálib, které dělá s radostí. 

Spolupráce se školou 

při řešení problémů je 

velmi dobrá. 

Rovněž navštěvuje 

školu i zájmovou 

činnost, kde 

individuální respekt a 

rozvoj osobnosti je 

kladen do popředí ve 

výchově a vzdělání. 

Má dostatek podnětů pro svou realizaci 

(sportuje, hraje na hudební nástroj, 

zpívá), 

Pro jeho život je důležitá všestrannost, 

ve které ho rodiče podporují. 

Jeho kvalita život je dána i z velké části 

sociálním (pod kterým si představme 

rodinu, kamarády) a dostačujícím 

materiálním zabezpečení (pod kterým 

si představme. 

Domov a možnost navštěvovat 

kroužky, je mu poskytnuto vzdělání a 

navštěvuje výuku cizích jazyků. 

Mají příbuzné v zahraničí, motivují ho 

ke studiu jazyků. 

Jeho stravovací návyky jsou 

v relativním souladu se zdravou 

výživou. 

 

Interpretace výsledků výzkumu a závěry 

Podrobná interpretace výsledků byla publikována v roce 2008 (viz Lukášová). V tomto závěru pouze 

upozorníme na kontexty se školou a výukou. Z výsledků výzkumu v tabulce č. 1 k první otázce 

dotazníku vyplynulo, že pro studenty učitelství kvalita života dětí představuje širokou paletu názorů 

a postojů. Když studenti učitelství uvidí někde v časopise titulek „Kvalita života dětí“, představují si 

pod tímhle označením různá pojetí (viz Lukášová, 2008). Jen 16% výroků se vztahuje ke kvalitám 

prostředí a podmínkám, v nichž děti žijí, například bezpečného prostředí v rodině i ve škole, a jen 
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15% výroků se zabývá kvalitou života dětí ve vztahu ke kvalitě vzdělávání a ke kvalitě života dětí 

ve škole (například „jestliže mohou děti vůbec chodit do školy“).  

Když sečteme obsahem blízké výroky, zjistíme, že celkově 35% výroků studentů učitelství tedy 

směřovalo do oblasti respektování duševních a duchovních kvalit života dětí. Nebyly shledány 

rozdíly mezi věkovými skupinami. 

V tabulce č. 2 vidíme, jak by se studenti učitelství snažili vyložit titulek Kvalita života dětí dětem 

v páté třídě? Zajímavým výsledkem je zjištění, že řada studentů učitelství měla problémy 

s vyjádřením pojmu kvalita pojetí života dětí žákům v jejich jazyce (celkem 21% analyzovaných 

výroků: 18% sdělení kopírovalo první úroveň odpovědi z hlediska studenta v první otázce; 3% výroků 

nebylo možné zařadit, nebyla srozumitelná). Na druhé straně si 16% studentů učitelství 

uvědomuje, že je potřebné se zajímat o prekoncepty žáků a ptát se jich na pojetí kvality vlastního 

života. 16% dalších studentů formulovalo žákům kvalitu života dětí v jazyce dětských potřeb 

(například spokojenost, štěstí, úsměv apod.). Orientace na žákovské prekoncepty se objevila 

celkově v 32% analyzovaných výroků studentů učitelství. 8% výroků se pokusilo zformulovat 

pojem kvality v jazyce žáků. Jako „mít něco“: tj. vzdělání, dobré podmínky bylo formulováno 14% 

výroků. 6% výroků zdůraznilo vztahy dětí k druhým lidem a 6% dalších dobré zdraví. 8% výroků 

ztotožňuje kvalitu života dětí s dobrým zázemím v rodině. 5% sdělení porovnává situaci dětí u nás a 

v zahraničí. Je zajímavé, že ve sděleních pro děti se objevuje jiné pořadí charakteristik kvalit života.  

Z celého spektra výroků je vidět, že se studenti učitelství vyjadřují ke všem definovaným aspektům            

v pojetí kvality života dětí, tj. tělesným, duševním i duchovním.  

V tabulce č. 3. Jsou vybrány kvalitativní popisy výroků studentů, které zachycují, co si studenti 

učitelství myslí o tom, proč děti mají špatný, průměrný, nebo výborný život? Ani zde nebyly rozdíly 

ve věkových skupinách. 

Výsledky ke třetí otázce ukázaly, že charakteristika špatné kvality života dětí je vázána převážně na 

podmínky života v rodině. Studenti učitelství popsali otřesné příběhy zneužívání a zanedbávání dětí, 

které jsou často spojeny s nadměrným požíváním alkoholu a drog v rodině.  

V případě charakteristiky normální kvality života přibylo argumentů, které se týkají kvality učení a 

vzdělávání ve škole (viz tabulka). Zdá se, že pro normální kvalitu života je brána daleko více v úvahu 

škola a výkony dětí ve výuce. Měly by být „dobré“ nebo také alespoň průměrné. V dalších 

argumentech přibývá ve studentských prekonceptech předpoklad rostoucího vlivu mimoškolního 

života a přátelských vrstevnických vztahů na kvalitu života dětí.  

V případě argumentů pro výbornou kvalitu života přibývá více souvislostí, které studenti učitelství 

vidí za hranicí rodiny, i když je také dominantním zdrojem pojetí kvality života. Pojetí argumentů je 

mnohem více strukturováno a zahrnuje více aspektů z kvalit života, které se týkají duševního 

rozvoje dětí (sebevzdělávání, objevování sebe v zájmových aktivitách apod.). 

K otázce č. 4. studenti učitelství odpovídají na otázku, zda pojetí kvality života dětí může mít vliv 

nebo nemůže mít vliv na realizaci výchovy a výuky ve škole? Z výsledků výzkumu ke čtvrté otázce 

je zřetelné, že 96% studentů učitelství je přesvědčeno, že jejich pojetí kvality života dětí ovlivní                 

i jejich praktické činnosti ve výuce a při výchově, i když se setkávají v praxi i s protiargumenty (35%, 

viz Lukášová 2008). 
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UČITEL VÝSKUMNÍK, JEHO PRÍPRAVA A KOMPETENCIE 

TEACHER AS RESREARCHER: TRAINING AND COMPETENCE 

Bronislava Kasáčová 

 

Abstrakt: Učiteľská profesia bola je a bude predmetom výskumov pedagógov i psychológov, 

študentov učiteľstva, pedagogiky v ich závěrečných prácach. Vzácnejšie je to, keď sa výskumu 

zúčastňujú priamo učitelia ako objekt výskumu a zároveň sú v pozícii výskumníkov. Takýto model 

zvolili autori a riešitelia projektu APVV -0026-07 Profesia učiteľa primárnej a preprimárnej edukácie 

v dynamickom poňatí Tieto dva roky sa bude realizovať s podporou Agentúry pre podporu vedy a 

vývoja takto orientovaný výskum učiteľskej profesie. Počas realizácie projektu budú pripravení 

učitelia výskumníci pre participačno akčný výskum svojich profesijných činností. Tieto činnosti budú 

identifikovať, analyzovať a kategorizovať podľa vopred určenej štruktúry. Následná komparácia má 

priniesť konkrétne poznatky o profesii pre konkretizáciu profesijných štandardov, učiteľskú prípravu 

a evalvačné kompetencie školského manažmentu. 

Klíčová slova: výskum učiteľa, učiteľské činnosti, praktické činnosti učiteľa, participačno-akčný 

výskum, profesijné štandardy 

Abstract: The teacher profession is, was and will be the focus of researches from the pedagogical, 

psychological focus of view, and also from the student´s disertations focus of view. The rare si when 

the teacher is not only an object but also the participant of reasearch project. For the recent two 

years the University of Matej Bel in Banská Bystrica acquired the support from the Slovak Research 

and Development Agency for solving the research aim under the contract No. APVV-0026-07 titled 

“The Profession of “Pre-primary education Teacher” and “Primary education Teacher” within dynamic 

Concept.” Within the research we will be preparing the co-workers - teachers in practice - for 

participation in the actual research focused on identifying, analyzing and evaluation of profession 

activities of two categories of school employees: preprimary education teacher and primary 

education teacher. 

Key words: research on teachers, teacher´s practicies, PAR participatory-action reasearch formát 

textu; písmo; obrázky; bibliografické citace. (anglicky) 

 

1 ÚVOD 

Predmetom48 mnohých výskumov, nielen v českej a slovenskej, ale i v širšom medzinárodnom 

meradle, je učiteľ, jeho osobnosť, postoje názory, očakávania, spoločenský status, akceptácia 

sociálnym prostredím, žiakmi, rodičmi, ako i odbornou verejnosťou. Učiteľ pravdepodobne viac, než 

iné povolania, sa stáva témou záverečných prác, diplomových i doktorských a dalo by sa očakávať, 

že táto problematika je už dostatočne a dôkladne prebádaná. Pri zbežnej analýze realizovaných 

                                                                    
48

 Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0026-07“ 

s názvom: „Profesia „učiteľ preprimárnej edukácie“ a „učiteľ primárnej edukácie“ v dynamickom poňatí.“. 

Zodpovedná riešiteľka: doc. PhDr. Bronislava Kasáčová, PhD. 
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výskumov, napriek bohatosti výskumných zameraní a tém, ktoré možno bezpochyby považovať za 

aktuálne, pálčivé a zaujímavé, sme identifikovali „akési biele miesto“ na bádateľskej mape: sú to 

profesie učiteľa primárneho vzdelávania a učiteľov predškolskej edukácie z pohľadu ich reálnych 

profesijných činností. 

V rámci medzinárodných dokumentov tieto profesie tvoria rovnocenné kategórie učiteľov na tej istej 

požadovanej úrovni profesijného uznania spolu s ostatnými kategóriami pedagogických profesií. Ich 

profesijné určenie je dané troma relatívne samostatnými dimenziami, ktoré sa špecifikujú ako: 

kvalifikačná, osobnostná a etická. Práve kvalifikačnou dimenziou sa zaoberajú výskumy orientované 

na proces voľby profesie, kvalifikačnej prípravy a štruktúry profesijných štandardov. Tieto určujú 

jednak cieľovú systemiku pregraduálnej prípravy, štruktúru profesijnej kondície – teda čo a na akej 

úrovni má profesionál štandardne zvládať. A tiež to, čo identifikuje profesionála na začiatku kariéry 

a v čom spočíva jeho profesijný rozvoj. 

Špecificky sa kvality profesionála vyjadrujú v kompetenčnom profile, ktorý vyjadruje čo a na akej 

úrovni má profesionál vykonávať (spoločenská požiadavka) a akú úroveň vzdelania resp. 

špecializačného výcviku tieto činnosti vyžadujú (kvalifikačná požiadavka). Kľúčové kompetencie 

učiteľa orientované na výučbu sa v perspektíve profesijného rozvoja môžu rozširovať o spôsobilosti 

expertné. K takýmto expertným spôsobilostiam patria aj výskumné a evalvačné kompetencie, ktoré 

už v pregraduálnej príprave študent/učiteľ získava, no len v základnej úrovni. Schopnosť profesionála 

poznávať a posudzovať úroveň svojich profesionálnych činností je jednou zo známok expertnosti 

profesie, pretože je základným regulatívom jeho vlastného rozvoja. (Babiaková, 2008) 

 

PREDMET A CIEĽ VÝSKUMU 

Alebo „Pre koho a načo potrebujem profesiogram učiteľa primárnej a preprimárnej edukácie“ 

Prienikom spoločenskej a kvalifikačnej úrovne učiteľskej profesie v empirickom výskume je 

profesiografia. Hlavným cieľom týchto výskumov je prostredníctvom profesiografických metód 

vypracovať profesiogram, ktorý predstavuje ustálenú podobu účelne zostavenej charakteristiky 

určitej profesie, na základe fyziologických, psychologických a iných poznatkov.49 Vypracovanie 

profesiogramu môže slúžiť ako vhodná pomôcka napr. pri personálnom manažmente a výbere 

pedagogických pracovníkov, pri riadení ich adaptácie a zaradení do praxe, pri hodnotení a 

odmeňovaní pracovníkov, pri kariérnom rozvoji učiteľov i ich vzdelávaní, pri úprave pracovnej náplne 

vyplývajúcej z ich profesie a podobne (Kurelová, 1998, s.37). Neodmysliteľný je význam 

profesiografických výskumov aj pre oblasť pregraduálnej prípravy učiteľov50.  

Aktuálny profesiogram učiteľských kategórií „učiteľ preprimárnej edukácie“ a „učiteľ primárnej 

edukácie“ získaný prostredníctvom výskumných procedúr v terénnej realite zároveň aj s poznaním 

teoretických východísk a aktuálnych trendov pomôže:  

                                                                    
49 Podrobne sa profesiografickému výskumu venuje M. Cabanová a P. Tabačáková pod vedením 

autorky tohto textu a v rámci projektov APVV-0026-07, VEGA 1/0593/08 

50
 Výskumy prípravy učiteľa a jeho teoretické problémy bliţšie: Spilková,1998, 2000 a i. Vašutová, 2004 

Walterová, 2002 a i Kosová a kol., 2006, Kasáčová, 2002 a i. Lukášová, 2004 a i.) 
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predchádzať romantickému podliehaniu vágnym heslám, a to pri inováciách v príprave učiteľov na 

akademickej pôde a rozvíjaní pedeutológie (teória učiteľskej profesie) v teoretických súvislostiach, 

pripravovať absolventa na skutočné podmienky školy a zvyšovať jeho adaptabilnosť v reálnej 

školskej praxi vhodne koncipovanou pedagogickou praxou, ktorá sa môže opierať o štruktúru 

činností, ku ktorým má študent vo svojom rozvoji dospieť a dosiahnuť úroveň začínajúceho 

profesionála (Doušková, 2006) 

formulovať reálne štandardy profesie a požiadavky na ich rozvoj počas kariéry a profesijného rastu 

učiteľa, ako aj pri tvorbe indikátorov kvality výkonu profesionála. (Kasáčová - Kosová, 2006; 

Vašutová, 2004) 

Pre medzinárodné porovnanie a pre zosúlaďovanie medzinárodne prijateľných štandardov profesie, 

mobility študentov učiteľských študijných programov, výmeny a prednáškové stáže univerzitných 

učiteľov 

 

VÝSKUMNÝ PROBLÉM  

alebo „Čo poznaniu profesie učiteľa v primárnej edukácii v súčasnosti u nás chýba?“  

Pre uvedené súvislosti nám chýba exaktné empirické poznanie profesijných činností učiteľa, ich 

kategorizácia, vzťah ku profesijným štandardom a systém profesijného rozvoja učiteľa v meniacich 

sa podmienkach súčasných škôl. Naše poznanie týchto profesií sa stále pohybuje na úrovni „dobre 

informovaného“ pozorovateľa, ale zväčša podliehajúceho tradíciám, predsudkom, zvyklostiam, 

alebo na druhej strane módnym vlnám a trendom so snahou zaužívané meniť podľa príťažlivých, no 

neoverených teórií. Skutočné vedecké poznanie toho, čo sa deje v triede, ako učiteľ učí, kedy a ako 

sa pripravuje na výučbu, čo tvorí jeho pracovný deň ale aj to, kedy okrem pracovného času sa svojej 

práci venuje, je ambíciou nášho projektu. 

VÝSKUMNÝ ZÁMER PROJEKTU 

Pre riešenie tejto aktuálnej témy Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela získala podporu 

národnej Agentúry pre podporu vedy a výskumu na roky 2008-2010 na riešenie projektu APVV-

0026-07 Profesia „učiteľ preprimárnej edukácie“ a „učiteľ primárnej edukácie“ v dynamickom poňatí. 

Partnermi pre tento projekt sú Pedagogická fakulta OU (Burkovičová, Seberová, Göbelová) a prof. 

dr. hab Ewa Filipiak, prof. UKW v Bydgoszczi (Poľsko), zo Zakladu dydaktyky na Inštitúte 

pedagogiky Fakulty pedagogiky a psychológie Univerzity Kazimierza Wielkiego v Bydgoszczi so 

svojimi spolupracovníkmi zo Zakładu Pedagogiki Przedszkolnej. Na základe vzájomného porovnania 

výskumných zistení bude možné definovať spoločné znaky, typické a odlišné medzi tromi 

skúmanými národnými vzorkami. 

VÝSKUMNÁ STRATÉGIA 

Výchova učiteľa výskumníka a jeho spolupráca s výskumným tímom 

Pri realizácii výskumu sa projektový tím zameral na prípravu učiteľov výskumníkov, ktorí realizujú 

autoobserváciu, záznam a reflexiu svojich profesijných činností v celoročnom harmonograme na 
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základe PAR (participačno-akčný výskum/participatory action research (Cabanová, 2008). Skúmajú 

sa profesijné činnosti podľa vopred (v predvýskume) overovanej štruktúre. Pozorovacie aktivity 

prebiehajú: 

trikrát ročne (apríl-máj, september-október, január-február) – rámcovo sú časy snímania určené, 

presné týždne si podľa svojich možností volí učiteľ výskumník 

dvojtýždňový záznam vrátane pracovných dní s možnosťou záznamu aj vo víkendových dňoch 

počas celého dňa v oficiálnom pracovnom čase s možnosťou záznamov až do večerných hodín 

pripravovať absolventa na skutočné podmienky školy a zvyšovať jeho adaptabilnosť v reálnej 

školskej praxi 

Pre spoluprácu sme zvolili lavínový systém získavania probandov. V prvej úrovni sú členovia 

výskumného tímu projektu APVV a VEGA. V rámci projektu APVV prebieha formálna vzdelávacia 

aktivita: Príprava učiteľa výskumníka. Táto je zameraná na tréning spolupracovníkov 2. úrovne – 

učitelia výskumníci. Títo frekventanti získavajú okrem výskumno-metodologických vedomostí 

a zručností aj pokyny, inštrukcie a schopnosti viesť pri výskume iných – probandov – 3. úroveň.  

V počiatočných fázach výskumu mali účastníci kurzu za úlohu získať spolupracovníkov, dostali 

pokyny k používaniu sadu výskumných nástrojov. V priebehu výskumu sa o svojich probandov 

(zväčša sú to kolegyne zo školy) zaujímajú, vedú ich k ďalšej etape a zabezpečujú kontakt 

s výskumným tímom, komunikujú, odovzdávajú vyplnené výskumné nástroje a zabezpečujú 

distribúciu ďalších. Pre dobrý prenos výskumného zámeru sa okrem priameho kontaktu a inštrukcií 

používa „Manuál výskumníka“, ktorý obsahuje podrobnosti k postupu pri autoobservácii.  

 

ŠTUDIJNÝ PROGRAM „PRÍPRAVA UČITEĽA VÝSKUMNÍKA“ AKO PODPORA VÝSKUMNÉHO 

ZÁMERU 

Ako podporu pri realizácii výskumu sme pripravili a začali realizovať formálne vzdelávanie 

s uvedeným názvom. Jeho cieľom je pripraviť a počas zberu profesiografických snímok sprevádzať 

učiteľov výskumníkov v ich rozvoji. Cieľom tohto kurzu je poskytnúť učiteľom vedomosti a zručnosti 

výskumníka nielen pre spoluprácu na našom výskume, ale aj ako samostatného realizátora svojich 

výskumných zámerov, jednak pri 

Tvorbe záverečnej práce pre ukončenie kurzu. 

Pripravenosť pre participáciu výskumných aktivít pri iných projektoch pre rozvoj školy, pre 

spoluprácu s učiteľmi univerzity. 

Pre rozvíjanie svojej profesijnej zdatnosti poznávať, analyzovať a evalvovať svoju činnosť 

prostredníctvom akčného výskumu v triede. 

V tejto súvislosti za závažné považujeme u učiteľov výskumníkov rozvíjať (podľa Seberová, 2006,                 

s. 102) tieto schopnosti, aby dosiahli výskumnú kompetenciu: 

Reflexia a schopnosť objasniť doterajšie skúsenosti s poznávaným skúmaným javom 
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Schopnosť diskusie s kolegami, externými odborníkmi a aktérmi zainteresovanými v problematike 

Schopnosť kritického štúdia literatúry 

Schopnosť registrovať poznávané, viesť si relevantné záznamy 

Schopnosť analyzovať, kategorizovať a komparovať teoretické východiská a aplikovať v poznávaní 

empirického javu 

Schopnosť nachádzať kauzálne vzťahy v problematike 

Zaiste, pre skutočnú výskumnú a metodologickú kompetenciu samostatného výskumníka je 

nevyhnutné dlhodobé systematické teoretické štúdium prepojené so získavaním praktických 

bádateľských skúseností, avšak pre participáciu učiteľa na výskume v spolupráci s výskumným 

tímom je tento kurz nevyhnutným, aby sa mienené profesiografické snímky dali výskumne využiť. 

 

ZÁVER 

Výsledky výskumu plánuje projektový tím zverejniť v publikácii na konci roka 2010 vrátane 

medzinárodnej komparácie. Využitie sa črtá najmä v možnostiach dolaďovania kariérneho systému 

učiteľov, pri formulácii indikátorov kvality, pre riaditeľov škôl, učiteľov samotných a v neposlednom 

rade pre prípravu učiteľov. 

 

Príloha  

(hárok slúži ako ukážka, neobsahuje všetky položky vzťahujú sa naň autorské práva a vznikol v rámci projektu 

APVV-0026-07“ s názvom: „Profesia „učiteľ preprimárnej edukácie“ a „učiteľ primárnej edukácie“ v dynamickom 

poňatí.“. Zodpovedná riešiteľka: doc. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc. 

Výskumný nástroj na snímanie profesijných činností (©Kasáčová,B.- Babiaková,S. a kol.)

  

 Číslo probanda: 

 

Dátum:      Deň v týždni: 

Kategórie a činnosti  Časové intervaly (približný čas v minútach, napíšte do príslušného riadku a stĺpca 
číslom) 

Činnosti priamo súvisiace 
s vyučovaním a jeho prípravou 

7,00-
8,00 

8,00-
9,00 

9,00-
10,00 

10,00-
11,00 

11,00-
12,00 

12,00-
13,00 

13,00-
14,00 

14,00-
15,00 

15,00-
16,00 

16,00- 
a neskôr 

projektovanie a plánovanie výučby            

kontrola pripravenosti žiaka na 
vyučovanie 

          

činnosti navodzujúce aktivizáciu 
a motiváciu žiaka 

          

vysvetľovanie nového učiva           

riadenie a koordinácia učebných           

HÁROK PRE PROFESIOGRAFIU (učiteľa primárneho vzdelávania)  
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činností Žižkov 

preverovanie učebných výsledkov           

hodnotenie v kontakte so žiakom            

príprava a realizácia IVP pre žiakov so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami 

          

navodzovanie a riešenie výchovných 
situácií 

          

oprava a hodnotenie žiackych prác           

tvorba učebných materiálov, 
pomôcok a názorných ukážok 

          

Ostatné činnosti súvisiace 
s edukáciou 

7,00-
8,00 

8,00-
9,00 

9,00-
10,00 

10,00-
11,00 

11,00-
12,00 

12,00-
13,00 

13,00-
14,00 

14,00-
15,00 

15,00-
16,00 

16,00- 
a neskôr 

činnosti súvisiace s diagnostikovaním 
žiakov 

          

stretnutia a spolupráca s rodičmi            

vedenie pedagogickej dokumentácie           

konzultácie s učiteľmi a inými 
odborníkmi o žiakoch a pedagogickej 
činnosti 

 
 

         

porady a schôdze v škole           

dozor v triede, na chodbe alebo 
v školskej jedeni 

          

Činnosti vyplývajúce z iných funkcií 
učiteľa  

7,00-
8,00 

8,00-
9,00 

9,00-
10,00 

10,00-
11,00 

11,00-
12,00 

12,00-
13,00 

13,00-
14,00 

14,00-
15,00 

15,00-
16,00 

16,00- 
a neskôr 

práca v metodických, poradných a 
iných orgánoch školy 

          

vedenie knižnice           

vedenie krúžku           

vedenie školskej kroniky, albumu 
a pod. 

          

správcovstvo kabinetu, učebne           

D. Vzdelávanie a sebavzdelávanie 7,00-
8,00 

8,00-
9,00 

9,00-
10,00 

10,00-
11,00 

11,00-
12,00 

12,00-
13,00 

13,00-
14,00 

14,00-
15,00 

15,00-
16,00 

16,00- 
a  neskôr 

účasť na vzdelávaní           

Samostudium           

vzdelávanie iných kolegov           

E. Mimoškolské a verejné činnosti 
súvisiace s profesiou 

7,00-
8,00 

8,00-
9,00 

9,00-
10,00 

10,00-
11,00 

11,00-
12,00 

12,00-
13,00 

13,00-
14,00 

14,00-
15,00 

15,00-
16,00 

16,00- 
a neskôr 

napíšte aké...           

F. Poznámka: Ak vám v kategóriách 
chýbala možnosť zapísať činnosť, 
ktorú ste dnes vykonávali, zapíšte ju 
do tohto riadku : (výstižný názov, čas 
a trvanie) 
...........................................................
.............. 
...........................................................
.............. 

7,00-
8,00 

8,00-
9,00 

9,00-
10,00 

10,00-
11,00 

11,00-
12,00 

12,00-
13,00 

13,00-
14,00 

14,00-
15,00 

15,00-
16,00 

16,00- 
a neskôr 

 

LITERATURA 

BABIAKOVÁ, S. 2008. Kontinuálne profesijné vzdelávanie učiteľov. Banská Bystrica : PF UMB, 2008. 



 - 153 - 

BURKOVIČOVÁ, R. Přípravné vzdělávání učitelů mateřských škol. Ostrava : Pedagogická fakulta, 

2006. ISBN 80-7368-239-7 

CABANOVÁ, M. 2009. Učiteľstvo ako expertná profesia v dynamickom poňatí. In Pedagogické 

rozhľady, 2009, č.2 , s. 13-15. 

CABANOVÁ, M. 2008. Učiteľ diagnostik - učiteľ výskumník. In Pedagogický výzkum jako podpora 

proměny současné školy (Zborník z XI konferencie ČAPV). Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. s. 234 - 

241. ISBN 978-80-7041-287-9. 

KASÁČOVÁ, B., TABAĆÁKOVÁ, P. 2008. Možnosti výzkumu profesních činností učitele v primární 

edukaci. In Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy (Zborník z XI konferencie 

ČAPV). Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. s. 212 - 221. ISBN 978-80-7041-287-9 

DOUŠKOVÁ, A. Učebné ciele a projektovanie výučby. Banská Bystrica : PF UMB, 2006  

HARGREAVES, A. Four ages of professionalism and professional learning. Teaching and Teacher 

Education, 2002, 6, 151 – 182. 

http://www.iisd.org/casl/caslguide/PAR.htm 

KARIKOVÁ, S. Osobnosť učiteľa. Banská Bystrica : PF UMB, 1999 

KASÁČOVÁ, B. Učiteľ. Profesia a príprava. Banská Bystrica: PF UMB, 2002. 

KASÁČOVÁ, B. Učiteľská profesia a jej dimenzie. In: Biodromálne premeny učiteľa – učiteľ 

v premenách času. Prešov: FFPU, 2003 s. 23 – 41. 

KASÁČOVÁ, B. Reflexívna výučba a reflexia v učiteľskej príprave. Banská Bystrica: PF UMB, 2005 

Kolektív autorov (Kasáčová, B. Kosová, B. Pavlov, I. Pupala, B. Valica, M.) Professional Development 

of a Teacher. Prešov : MPC, 2006.  

KOSOVÁ, B. Perspektívy učiteľského vzdelávania – východiská, paradigmy a spoločenské výzvy. In: 

História, súčasnosť a perspektívy učiteľského vzdelávania. Banská Bystrica: PF UMB, 2005, s. 24 – 30.  

KOSOVÁ, B. - KASÁČOVÁ, B. Vzdelávanie učiteľov v pedagogických inováciách. In: Inovácie                     

v edukácii a v príprave učiteľov. Banská Bystrica: PF UMB, 2001, s. 10 – 27.  

KOSOVÁ, B. Hodnotenie pedagogického procesu a sebavalvácia učiteľa. In: Pedagogická profesia 

v kontexte aktuálnych spoločenských zmien. Prešov : FHPV Prešovská univerzita – Metodické 

centrum, 2001, s. 339-345 ISBN 80-8068-037-X 

KURELOVÁ, M. Profesiografie učitele. Pedagogická orientace, 1996, č. 20, s. 39 - 48. 

MEULENKAMP, H. B. Opleidung in Fasen. In. Korthagen, F. A. J. – Don, L. C. – Heuvel, S. van Den. 

Slilstaan bij onderwijs in beweging. Utrecht : Universiteit, 1993 

SCHUTZ, P. A. – CROWDER, k. C. – WHITE, V. E. The Development of a Goal to Become a Teacher. 

Journal of Educational Psycholgy. 2001, Vol. 93. No. 2, 299-308. DOI: 10.1037/0022-0663.93.2.299 



 - 154 - 

SPILKOVÁ, V. Současné proměny vzělávání učitelů. Brno : Paido, 2004. ISBN 80-7315-081-6 

KOŤA, J. Profesionalizace učitelského povolání. In: Učitelské povolání z pohledu sociálních věd. Praha: 

PF UK, 1998 s. 6 – 42. 

LUKÁŠOVÁ – KANTORKOVÁ, H. Učitelská profese v primárním vzdělávání a pedagogická příprava 

učitelů (teorie, výzkum, praxe). Ostrava: PF OU, 2003.  

Přehled psychologie: Praha: Portál, 1999l.  

ROSA, V. Učiteľ a jeho profesia – problémy a perspektívy. Pedagogická revue, roč. 55, 2003, s. 216 – 

229. 

SEBEROVÁ, A. Výzkumná kompetence v učitelské profesi a ve vzdělávání učitelu. Ostrava : PdF OU, 

2006. 

SPILKOVÁ, V. Současné proměny vzdělávání učitelů. Brno: Paido, 2004. ŠTECH, S.: Dilemata 

a ambivalence učitelského povolání. In: Učitelské povolání z pohledu sociálních věd. Praha: PF UK, 

1998, s. 42 – 59. 

Teacher education. The Challenges of Change. ICET 46th World Assembly. Santiago de Chile: 

Santillana, 2001.  

The International Encyclopedia of Education. 2nd ed. Oxford: Pergamon Press, 1994. 

VAŠUTOVÁ J. Profese učitel v českém vzdélávacím kontextu. Brno: Paido 2004.  

WALTEROVÁ, E. Učitelé: proměny profese a rekonstrukce jejich vzdělávání. Pedagogická revue, roč. 

54, č.3, 2002, s.220-239. 

 

Kontakt 

Doc. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc., Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 

E-mail: bkasacova@pdf.umb.sk 

 

zpět na obsah 
 

 

 

 

 

mailto:bkasacova@pdf.umb.sk


 - 155 - 

UČITEĽSKÁ PROFESIA A MOŽNOSTI JEJ POZNÁVANIA 

TEACHING PROFESSION AND THE OPPORTUNITIES FOR LEARNING ITS SPECIFICS 

Mariana Cabanová 

 

Abstrakt: V roku 2008 získala Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (Slovakia) podporu Slovak 

Research and Development Agency na riešenie výskumného projektu under the contract No. APVV-

0026-07s názvom „Profesia „učiteľ preprimárnej edukácie“ a „učiteľ primárnej edukácie“ v dynamickom 

poňatí“. Autorka v príspevku prezentuje výskumný zámer projektu, ktorý je orientovaný na základný 

výskum profesijných činností učiteľa predškolskej (ISCED 0) a primárnej edukácie (ISCED 1) 

v podmienkach reálnej edukačnej praxe. Štúdia sa zaoberá teoretickými východiskami riešenej 

problematiky v európskom ako aj v národnom kontexte. Prezentuje ciele a metodológiu uvedeného 

projektu. Poukazuje najmä na tie kompetencie učiteľa, ktoré považuje za nevyhnutné pre realizáciu 

participačno-akčného výskumu. V závere štúdie sa autorka zaoberá očakávaným prínosom projektu 

v národnom aj nadnárodnom kontexte. 

Klíčová slova: profesia učiteľa, profesia učiteľa preprimárnej edukácie, profesia učiteľa primárném 

edukácie, kompetencie učiteľa, základný výskum, participačno-akčný výskum 

Abstract: In the year 2008, the University of Matej Bel in Banská Bystrica (Slovakia) acquired the 

support of the Slovak Research and Development Agency for solving the research project under the 

contract No. APVV-0026-07s titled ‘The Profession of "Pre-primary Education Teacher" and "Primary 

Education Teacher" within Dynamic Concept‘’. The author of the paper presents the research aim of 

the project focused on the basic research of professional activities of the pre-school (ISCED 0) and 

primary education (ISCED 1) teacher under the conditions of the real-life education practice. The 

study deals with the theoretical fundaments of the solved topic within the European, as well as 

national context. It presents the objectives and methodology of the project. It highlights those 

teacher competences, which are considered critical for realization of the participatory-action 

research. In the conclusion of the study the author outlines the expected assets of the project in 

national, as well as supranational context.  

Key words: Teacher professionalism, profession, preprimary teacher profession, primary teacher 

profession, teacher competency, basic research, participatory-action research 

 

Theoretical backround  

V roku 2009 uplynie 64 rokov od zavedenia vysokoškolského vzdelávania všetkých učiteľov na 

našom území, teda aj na území Slovenskej republiky (Dekrét prezidenta E. Beneša z 27. 10. 1945). 

(Rosa, 2006) Požiadavky na učiteľskú profesiu v poslednom období rastú. In the knowledge society 

teachers are regarded as the key factor in increasing quality of the school education and education 

in the society and that is why focus on them can be found in many international documents by 

UNESCO, OECD, European Comission. (Spilková, 2007) Napriek tomu, že v súčasnosti stále platí 

Vyhláška MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických 
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zamestnancov v znení neskorších predpisov, v príspevku vychádzame z navrhovaného zákona 

o pedagogických zamestnancoch, ktorého schválenie sa očakáva v priebehu augusta tohto roka. 

Návrh nového zákona bol v doterajšom období podrobený odbornej ako aj verejnej diskusii 

a upravuje nielen povinnosti a práva pedagogických zamestnancov ich kvalifikačné predpoklady, ale 

ja aj ďalší profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov. Vo výskume rešpektujeme plánované 

legislatívne zmeny a vychádzame z návrhu kompetenčného profilu pedagogických zamestnancov 

v SR (Kasáčová, Kosová, 2006) a z profesijných štandardov navrhovaných pre profesiu učiteľ 

primárneho vzdelávania a učiteľ preprimárneho vzdelávania, ktoré vypracovala expertná pracovná 

skupina Ministerstva školstva SR pod vedením Bronislavy Kasáčovej.  

 

Profesijné kompetencie ako východisko ku kompetenčným štandardom 

New teachers have two jobs – they have to teach and they have to learn to teach.’ (Feiman-Nemser, 

2001, p.1026). Aj z toho dôvodu sú kompetencie učiteľa aktuálnou otázkou súčasnej odbornej 

verejnosti. Problematikou kompetencií sa zaoberajú viacerí autori a vôbec nie je jednoduché 

vymedziť obsah tohto pojmu, a tak sa v odbornej literatúre stretávame s rôznym vymedzením 

profesijných kompetencií učiteľa. Průcha, Walterová, Mareš ( 2001, s. 103 – 104) chápu kompetencie 

ako „súbor profesijných schopností a dispozícii, ktorými má byť vybavený učiteľ, aby mohol 

efektívne vykonávať svoje povolanie.“ V. Švec (1999, s. 34) definuje profesijné kompetencie učiteľa 

ako „súhrn spôsobilostí, ktorými by mal byť učiteľ vybavený, aby mohol efektívne vyučovať 

a vychovávať i zdokonaľovať svoju pedagogickú činnosť, a ktoré ba mali byť utvárané, kultivované 

prípadne aj zdokonaľované u študentov učiteľstva.“ Uvádzame návrh kompetenčného profilu učiteľa 

v Slovenskej republike, ktorý vypracovala pracovná skupina MŠ SR vrátane autoriek Kosová 

a Kasáčová (2006). Na základe postulovaných východísk (pozri Kosová, Kasáčová, 2006), autorky 

vymedzujú tri základné, široko koncipované dimenzie kompetencií učiteľa, ktoré ďalej bližšie 

špecifikujú (Kasáčová, Kosová 2006, s. 46-48):  

dimenzia kompetencií orientovaných na žiaka, ktorá v sebe zahŕňa: 

- identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka – poznať, diagnostikovať a akceptovať 

individuálne špecifiká žiaka (nadanie, poruchy, vlastnosti) 

- identifikovať psychologické a sociálne faktory jeho učenia sa – poznať teórie učenia sa, poznať, 

diagnostikovať a akceptovať individuálne učebné štýly v závislosti od psychických, fyzických 

a sociálnych podmienok;  

- identifikovať sociokultúrny kontext vývoja žiaka poznať, diagnostikovať a akceptovať sociokultúrne 

(resp. aj multikultúrne) prostredie žiaka, rodiny. 

dimenzia kompetencií orientovaných na edukačný proces; 

- kompetencie pre mediáciu obsahu edukácie, jeho didaktickú transformáciu pre potreby vyučovania 

a učenia sa žiaka (obsahy a interakcie): 

- ovládať obsah odboru vyučovaných predmetov  
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- mať schopnosť plánovať a projektovať výučbu - vedieť tvoriť a realizovať strednodobé a krátkodobé 

edukačné plány, projekty, edukačné situácie v kontexte so školským programom a individuálnymi 

potrebami žiakov; 

- mať schopnosť stanoviť ciele vyučovania orientované na žiaka – poznať cieľové požiadavky 

vzdelávania a vymedziť ich v podobe učebných požiadaviek na žiaka; 

- mať schopnosť psychodidaktickej analýzy učiva – poznať a vedieť uskutočniť didaktickú analýzu 

učiva, vybrať základné a rozvíjajúce učivo v kontexte s edukačnými cieľmi a vzdelávacími potrebami 

žiakov; 

- mať schopnosť výberu a realizácie vyučovacích foriem a metód – poznať a efektívne používať metódy 

a formy podporujúce aktívne učenie sa žiaka; 

- mať schopnosť hodnotiť priebeh a výsledkov vyučovania a učenia sa žiaka – poznať spôsoby 

hodnotenia, vedieť stanoviť kritériá a hodnotiť žiakov vzhľadom k ich individuálnym odlišnostiam.  

kompetencie pre vytváranie podmienok edukácie: 

- vytvárať pozitívnu klímu triedy – vedieť efektívne komunikovať so žiakom i jeho najbližším 

prostredím a vytvárať prostredie podnecujúce jeho rozvoj (disciplína, riešenie konfliktov, facilitujúci 

vzťah, autorita) 

- vytvárať a využívať materiálne a technologické zázemie vyučovania - tvoriť a využívať učebné 

pomôcky, média, IKT v edukačnom procese  

kompetencie pre ovplyvňovanie osobnostného rozvoja žiakov: 

- mať schopnosť ovplyvňovať personálny rozvoj žiaka – poznať, aplikovať stratégie personálneho 

rozvoja žiaka (sebapoňatia, sebadôvery, sebaregulácie), oceňovať personálne spôsobilosti žiaka; 

- mať schopnosť rozvíjať sociálne zručnosti a postoje žiaka - poznať, aplikovať stratégie sociálneho 

rozvoja žiaka (empatia, prosociálne správanie), oceňovať sociálne spôsobilosti žiaka ; 

- mať schopnosť prevencie a nápravy sociálno-patologických javov a poruchy správania sa žiaka – 

rozpoznať ich, spolupracovať s odborníkmi, oceňovať pozitívne vzory 

dimenzia kompetencií orientovaných na sebarozvoj učiteľa: 

- mať schopnosť profesijného rastu a sebarozvoja – reflektovať, diagnostikovať, hodnotiť vlastnú 

pedagogickú činnosť, plánovať si vlastný rast a vzdelávanie, mať všeobecný kultúrny a občiansky 

rozhľad (štát, Európa), poznať trendy vývoja spoločnosti a vzdelávania, byť metodologicky vybavený 

pre učiteľský výskum  

- identifikovať sa s profesijnou rolou a školou – stotožniť sa s rolou facilitátora, poznať ciele rozvoja 

školy, vystupovať ako reprezentant profesie, efektívne komunikovať so sociálnymi partnermi 

V nadväznosti na návrh kompetenčný profilu učiteľa bol vypracovaný profesijný štandard učiteľa vo 

všetkých subkategóriách, pričom uvádzame profesijný štandard učiteľa primárneho vzdelávania.  
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Profesijný štandard v nadväznosti na kvalifikačný predpoklad vymedzuje súbor profesijných 

kompetencií potrebných na štandardný výkon pedagogickej činnosti alebo výkon odbornej činnosti 

pre kategóriu a subkategóriu pedagogického zamestnanca. Profesijný štandard začínajúceho 

pedagogického zamestnanca je záväzný pre vypracovanie štátnych vzdelávacích programov 

príslušných odborov vzdelávania a pre hodnotenie obsahu a profilu absolventa študijného programu 

v zmysle platných predpisov. (Návrh zákona o pedagogických zamestnancoch) Uvedený profesijný 

štandard učiteľa zodpovedá profesijnému štandardu učiteľa primárneho vzdelávania s dvojročnou 

praxou. Uvádzame časť profesijného štandardu učiteľa primárneho vzdelávania v dimenzii 

kompetencií zameraných na sebarozvoj učiteľa. (Table 1)  

Table 1 – časť profesijného štandardu učiteľa primárneho vzdelávania (Dimenzia sebarozvoj učiteľa) 

D
im

e
n

zi
a

 

Kompetenčný profil 

 Kompetencia Indikátory 

  Nástroje 

3.
 S

E
B

A
R

O
Z

V
O

J 
U

Č
IT

E
Ľ

A
 

3.1 schopnosť 
profesijného 
rastu 
a sebarozvoj 
 

- poznať svoje osobné dispozície, hodnoty, silné 
a slabé stránky a dokázať ich využiť v pedagogickej 
práci 
- poznať trendy vývoja spoločnosti a trendy v oblasti 
výchovy a vzdelávania 
- vedieť reflektovať, diagnostikovať a hodnotiť 
vlastnú pedagogickú činnosť v tímovej spolupráci 
- vedieť stanoviť ciele profesijného rozvoja na zákla-
de vlastných vzdelávacích potrieb a potrieb školy 
a využívať možnosti kontinuálneho vzdelávania 
- využívať informačno-komunikačné technológie        
v profesijnom rozvoji 
3.1.6 využívať cudzí jazyk v profesijnom rozvoji 

spätná väzba od žiakov, 
rodičov, pedagogických 
zamestnancov; 
autodiagnostika učiteľa; 
tvorba plánu profe-sijného 
sebarozvoja; 
 

N: pedagogický denník, 
ankety od žiakov a rodičov, 
autodiagnostické 
a reflexívne záznamy plán 
profesijného sebarozvoja 
učiteľa 

3.2 schopnosť 
identifikovať sa 
s profesijnou 
rolou a školou 
 

3.2.1 stotožniť sa s rolou facilitátora  
3.2.2 poznať poslanie a ciele školy 
3.2.3 vystupovať ako reprezentant profesie  
3.2.4 efektívne komunikovať so sociálnymi 
partnermi  

prezentácia triedy na úrovni 
školy tzv. „dobrá povesť 
učiteľa“ 
 

N: videozáznam, fotodo-
kumentácia, kronika triedy 

 

Napriek tomu, že v uvedenom kompetenčnom profile a štandardoch nie sú explicitne uvedené 

kompetencie diagnostické a výskumné, priamo z neho vyplývajú a sú súčasťou všetkých autorkami 

uvedených dimenzií a kompetencií. Z uvedeného je zrejmé, že pre učiteľa v expertnom ponímaní 

diagnostické a výskumné kompetencie ponímané ako štandardná súčasť jeho profesionálneho 

výkonu. Nakoľko sa v poslednom období hovorí o učiteľovi ako o reflexívnom praktikovi, práve 

diagnostické a výskumné kompetencie považujeme v tejto súvislosti za najvýznamnejšie. Na 

základe aktívneho rozvíjania týchto kompetencií dokáže učiteľ reflektovať a sebaevalvovať svoje 

vlastné pedagogické pôsobenie v edukačnej realite.  
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Diagnostické a výskumné kompetencie učiteľa v pedagogickom výskume 

Cieľom projektu APVV-0026-07 je identifikovať a charakterizovať špecifické činnosti učiteľa 

primárneho a preprimárneho vzdelávania a v tomto kontexte poukázať na význam chápania 

a ponímania učiteľstva ako expertného profesionála. Vo výskume sa zameriame na základný výskum 

profesionálnych činností v práci učiteľa preprimárneho a primárneho vzdelávania v kontexte                       

s deklarovanými a požadovanými kompetenciami a spôsobilosťami učiteľa definovanými                          

v profesijných štandardoch a tiež v kontexte s vývojovými trendmi profesie. (Havlík, Koťa, Spilková, 

Štech a kol. 1998, Hoyle,1995). Prostredníctvom takto zameraného výskumného projektu sa 

pokúsime identifikovať tie znaky a špecifické činnosti, ktoré sú charakteristické pre profesiu „učiteľ 

preprimárneho vzdelávania“ a profesiu „učiteľ primárneho vzdelávania“. Aby bolo vôbec možné 

takto chápaný výskum zrealizovať je nevyhnutné poukázať na niektoré základné kompetencie 

učiteľa, ktoré sú pre samotný výskum nevyhnutné. 

 

Diagnostické kompetencie  

Napriek tomu, že autorky uvedeného kompetenčného profilu nevymedzujú diagnostické 

kompetencie učiteľa ako vyčlenené samostatné kompetencie ako napr. Švec, V., (1998, 2001), 

Vašutová (2001, 2004), na základe uvedeného možno považovať diagnostickú kompetenciu za tú, 

ktorá je nevyhnutnou súčasťou troch základných, široko koncipovaných dimenzií kompetencií 

učiteľa. V tomto poňatí kompetencií učiteľa môžeme jeho diagnostickú kompetenciu chápať ako 

schopnosť učiteľa:  

- diagnostikovať a akceptovať individuálne špecifiká žiaka (nadanie, poruchy, vlastnosti); 

- diagnostikovať a akceptovať individuálne učebné štýly v závislosti od psychických, fyzických 

a sociálnych podmienok; 

- diagnostikovať a akceptovať sociokultúrne (resp. aj multikultúrne) prostredie žiaka, rodiny; 

- diagnostikovať a pozitívne ovplyvňovať klímu triedy ako sociálnej skupiny; 

- diagnostikovať, hodnotiť vlastnú pedagogickú činnosť, plánovať si vlastný rast a vzdelávanie. 

Takéto chápanie diagnostických kompetencií vychádza priamo z uvedených troch dimenzií, ktoré sú 

obsiahnuté v návrh kompetenčného profilu učiteľa v Slovenskej republike.  

Diagnostické kompetencie učiteľa predstavujú v teoretickej rovine súhrn všetkých jeho vedomostí, 

ktoré učiteľ získava v priebehu pregraduálnej a graduálnej prípravy v rámci pedagogicko-

psychologických disciplín vrátane pedagogickej diagnostiky. Diagnostické kompetencie učiteľa sa 

teda opierajú o: dobré teoretické i praktické znalosti z oblasti pedagogickej diagnostiky a iných 

vedných oblastí ako napr. psychológie, didaktiky atď. a predpokladajú u učiteľa jeho schopnosť zvoliť 

si vhodnú diagnostickú metódu, prípadne diagnostický nástroj; predpokladajú, že učiteľ dokáže 

správne viesť diagnostický proces a získavať a následne interpretovať získané údaje, stanoviť 

diagnózu a následne zhodnotiť svoje diagnostikovanie.  
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Výskumné kompetencie 

Výskumné kompetencie učiteľa vo svojich kompetenčných modeloch uvádza Švec (1998) a 

Lukášová-Kantorková (2003). Seberová (2006, s. 55), ktorá chápe výskumnú kompetenciu ako 

„metatakomptenciu, nakoľko v sebe nesie potenciál k zaisťovaniu kvality a rozvoja všetkých 

čiastkových kompetencií, vrátane reflexívnej a diagnostickej.“ Výskumné kompetencie sa viažu na 

spôsobilosť učiteľa získavať v priebehu svojej praxe objektívne informácie a ďalej ich verifikovať. 

V praxi môžu byť výskumné kompetencie učiteľa spojené s viacerými typmi výskumov, pričom medzi 

základné patrí učiteľský a akčný výskum. Babiaková (2007, s. 16) chápe rozdiely medzi učiteľským a 

akčným výskumom nasledovne: „Úlohou učiteľského výskumu nie je vytváranie sofistikovaných 

meracích nástrojov. Naopak treba nazbierať materiál pre čo najobsažnejšiu evidenciu 

a dokumentáciu procesov prebiehajúcich vo vyučovaní s cieľom porozumieť príčinným súvislostiam 

vo veľmi dynamickom prostredí školy. V takomto výskume sa pripúšťa aj určitá miera subjektivity, 

pretože to, čo sa sleduje sa zvyčajne odohráva medzi učiteľom a jeho žiakmi. Akčný výskum pridáva 

k učiteľskému tiež problém na riešenie. Predpokladá porozumenie tým procesom, do ktorých sa 

usiluje zasiahnuť. Navrhuje rôzne možnosti riešenia, aplikuje ich a overuje ich dopad. 

Prostredníctvom akčného výskumu sa k téme možno stále vracať a riešiť problém so stále sa 

lepšiacim porozumením veci.“ Výskumné kompetencie učiteľa v nami prezentovanom výskume 

prejavia najmä prostredníctvom participačno- akčného výskumu.  

 

Metodológia výskumu 

Snaha odbornej verejnosti postihnúť a zaznamenať činnosti učiteľa na rôznych stupňoch vzdelávania 

vyústila k výskumom zameraným na zostavenie profesiogramu a profesiografie učiteľa na 

jednotlivých stupňoch vzdelávania. (Kurelová, 2001, 2004) Realizovanie takto orientovaného 

výskumu však vyžaduje od respondentov práve dostatočné diagnostické a výskumné kompetencie, 

ktorými sme sa vyššie zaoberali. 

V rámci projektu APVV-0026-07 pod názvom Profesia „učiteľ preprimárnej edukácie“ a „učiteľ 

primárnej edukácie“ v dynamickom poňatí“ na zameriame na vypracovanie profesiografie a 

profesiogramu učiteľa preprimárnej a primárnej edukácie. Cieľom výskumu je uskutočniť základný 

výskum profesionálnych činností v práci učiteľa preprimárneho a elementárneho vzdelávania                         

v kontexte s deklarovanými a požadovanými kompetenciami a spôsobilosťami učiteľa definovanými 

v profesijných štandardoch a tiež v kontexte s vývojovými trendmi profesie. (Havlík, Koťa, Spilková, 

Štech a kol. 1998).  

‘For at the end of the day, teacher professionalism is what teachers and others experience it as being, 

not what policy makers and others assert it should become. The experience of professionalism and of its 

denial are to be found by studying the everyday work of teaching.’ (Goodson & Hargreaves, 1996: 22-

23) 

Participatory action research can be defined as ‘collective, self-reflective enquiry undertaken by 

participants in social situations in order improve the rationality and justice of their own 

social...practices.’ (Kemmis and McTaggart 1988: p. 5). V rámci partipačno-akčného výskumu 

chceme sledovať každodennú prax učiteľa so zameraním na jeho činnosti. Keďže sme výskum poňali 
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ako participačno-akčný výskum (ďalej len PAR), považujeme za nevyhnutné, aby vo výskume 

dochádzalo najmä k uplatneniu diagnostických a výskumných kompetencií učiteľa, ktoré sú pre 

takto zameraný výskum nevyhnutné. V PAR sa niektorí členovia spoločenstva (učitelia na 

primárnom a preprimárnom stupni vzdelávania) aktívne zapájajú do hľadania informácií a ich 

myšlienky ovplyvňujú ďalšie konanie. Probandi sa stanú aktívnymi výskumníkmi, ktorých úlohou 

bude zaznamenať všetky činnosti, ktoré priamo súvisia s ich profesiou do autoobservačných hárkov. 

Ďalšou doplnkovou výskumnou metódou bude profesiografický dotazník. Praktickí účastníci 

prostredia sa tak stanú súčasne predmetom výskumu a aj výskumníkmi – partnermi. V tradičnom 

výskume výskumník vstupuje do prostredia alebo organizácie, zbiera údaje, interpretuje výsledky a 

neskôr odporúča navrhované konanie. Na základe uvedeného výskumného postupu budú 

respondenti – učitelia v preprimárnej a primárnej edukácii nielen probandmi, ale aj výskumníkmi, 

ktorí sa budú môcť aktívne zapojiť do výskumného procesu. Na základe spolupráce akademických 

pracovníkov a učiteľov z praxe sme zostavili výskumné nástroje.  

 

Výskumné nástroje 

Za jednen zo základných výskumných nástrojov považujeme autoobesrvačný záznamový hárok - 

profesiograf, do ktorého učitelia zaznamenávajú časové trvanie jednotlivých činností. Pri 

zostavovaní výskumného nástroja sme vychádzali z profesijných štandardov učiteľa primárneho 

vzdelávania v SR. Po dôkladnom zvážení a konzultáciách výskumného nástroja nielen odborníkmi 

z akademickej obce, ale ja s učiteľmi z praxe sme dospeli k nasledujúcej štruktúre autoobservačného 

záznamového hárka. Autormi výskumného nástroja sú členovia riešiteľského tímu projektu APVV-

0026-07 pod vedením B. Kasáčovej a S. Babiakovej. Vo výskumnom nástroji na základe 

navrhovaného kompetenčného profilu a profesijných štandardov vyšpecifikovali niekoľko 

základných kategórií činností, ktorými sú:  

činnosti súvisiace s vyučovaním a jeho prípravou:  

- opakovanie učiva z minulej hodiny a kontrola domácej úlohy; 

- opakovanie učiva z minulej hodiny a kontrola domácej úlohy; 

- vysvetľovanie nového učiva, formulovanie a realizácia učebných úloh; 

- individuálne usmerňovanie žiakov; 

- zhrnutie a opakovanie naučeného, vyplňovanie pracovných listov; 

- hodnotenie a klasifikácia v kontakte so žiakom; 

- projektovanie a plánovanie výučby a príprava učebných textov, úloh a pracovných listov; 

- oprava a hodnotenie žiackych prác; 

- príprava pomôcok a názorných ukážok; 

- príprava počítačových úloh a programov. 
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činnosti súvisiace s výchovou a vzdelávaním: 

- činnosti súvisiace s diagnostikovaním žiakov; 

- stretnutia a spolupráca s rodičmi; 

- vedenie školskej dokumentácie a administratívne práce; 

- konzultácie s učiteľmi, vychovávateľmi a inými odborníkmi o žiakoch a pedagogickej činnosti; 

- porady a schôdze v škole; 

- dozor v triede, na chodbe alebo v školskej jedálni. 

činnosti vyplývajúce z iných funkcií učiteľa. 

činnosti zamerané na sebavzdelávania a vzdelávanie učiteľa. 

mimoškolské a verejné činnosti. 

Table 2 – ukážka časti profesiografu – výskumného nástroja na snímanie profesijných činností učiteľa primárneho 

vzdelávania 

Činnosti vyplývajúce z iných funkcií 
učiteľa  

7,00-
8,00 

8,00 - 
9,00 

9,00 - 
10,00 

10,00 - 
11,00 

11,00 - 
12,00 

práca v metodických a poradných 
orgánoch školy 

     

vedenie knižnice      

vedenie krúžku      

vedenie školskej kroniky, albumu a pod.      

správcovstvo kabinetu, učebne      

D. Vzdelávanie a sebavzdelávanie 
7,00 -
8,00 

8,00 -
9,00 

9,00 -
10,00 

10,00 -
11,00 

11,00 -
12,00 

účasť na vzdelávaní      

Samoštúdium      

učenie iných kolegov      

Probandi - učitelia - výskumníci budú pracovať s autodoagnostickým výskumným nástrojom – 

profesiografom na snímanie profesijných činností učiteľa primárneho vzdelávania denne v priebehu 

dvoch týždňov = 14 dní. Do výskumného nástroja budú zaznamenávať časové trvanie jednotlivých 

pracovných činností v čase od 7.00 do 16.00. Ak sa vyskytne v priebehu sledovaného obdobia 

činnosť, ktorá nie je explicitne uvedená v profesiografe, majú možnosť a priestor ju do profesiografu 

zaznamenať (Tab.2).  

Table 3 

F. Poznámka: Ak vám v kategóriách 
chýbala možnosť zapísať činnosť, ktorú 
ste dnes vykonávali, zapíšte ju do tohto 
riadku: (výstižný názov, čas a trvanie) 
 

7,00 - 
8,00 

8,00 - 
9,00 

9,00 - 
10,00 

10,00 - 
11,00 

11,00 - 
12,00 
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Realizovanie výskumu prostredníctvom uvedeného výskumného nástroja pozostáva z troch 

základných dvojtýždňových etáp, ktoré budeme realizovať v priebehu mája a októbra 2009 

a v priebehu februára 2010. Každá etapa trvá dva týždne a zámerom a cieľom je zaznamenať 

profesijné činnosti učiteľov primárnych škôl v každej etape v priebehu počas dvoch bežných týždňov 

v priebehu školského roka. Z toho dôvodu sa zbieranie výskumných údajov nebude realizovať  

 

Záver alebo čo o d výskumu očakávame 

Realizovanie participačno-akčného výskumu a aktívne zapojenie sa skúmaných do výskumu nám 

umožní poznávať edukačnú realitu z pohľadu učiteľa primárnej školy. Na základe poznávania 

praktických činností učitelia, ich explicitným vyjadrením v profesiografe a vyznačením ich časového 

trvania počas troch etáp v trvaní dvoch štandardných týždňov by sme mali vedieť identifikovať 

špecifické profesijné činnosti učiteľa na primárnom stupni vzdelávania. Výstupom predstaveného 

výskumného zámeru by malo byť exaktné empirické poznanie profesijných činností učiteľa, ich 

kategorizácia, vzťah ku profesijným štandardom a systém profesijného rozvoja učiteľa v meniacich 

sa podmienkach súčasných škôl. Teda moderná a reálna profesiografia. (Kasáčová, Cabanová, 2008) 
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PROFESNÍ POTŘEBY UČITELŮ PRIMÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V NOVÝCH PODMÍNKÁCH 

KURIKULÁRNÍ REFORMY A POŽADAVCÍCH NA PROFESNÍ ČINNOSTI 

PROFESSIONAL NEEDS OF PRIMARY TEACHERS IN THE NEW CONDITIONS OF CURRICULAR REFORM 

AND DEMANDS ON PROFFESIONAL ACTIVITIES 

Taťána Göbelová, Alena Seberová 

 

Abstrakt: Obsah příspěvku je zaměřen na teoretickou analýzu přístupů k učitelství v dimenzi 

diskurzu „sporu o profesi“, pracovní motivaci a teorie pracovních potřeb, konstruktu pracovní 

motivace a kvality pracovního života. Dále bude v příspěvku popsána pilotní fáze empirického 

výzkumu, jehož problémem je analýza aktuálních profesních potřeb učitelů primárního vzdělávání 

vybraných ostravských základních škol a reflexe reálného výkonu učitelské profese v oblasti systému 

profesních činností ve vztahu k probíhající kurikulární reformě.  

Klíčová slova: profese; učitelská profese; pracovní motivace, pracovní/profesní potřeby; pracovní 

spokojenost; kvalita pracovního života 

Abstract: Study is focused on teoretical analysis of paradigmas and discussion about „profession“ of 

teaching and conceptions, models of work motivation and work needs, job satisfaction and qualuity 

of work life. Next part is focused on the first planning stage of empirical research, which problem is 

to describe and analyze a professional needs of primary teachers and real performance of 

professional activities in relation to curricular reform.  

Key words: Profession; teacher profession; work motivation, work/ professional needs; job 

satisfaction; quality of work life 

 

Úvodem 

Učitelská profese a vzdělávání učitelů patří k základním tématům diskusí o proměnách vzdělávání na 

celém světě. Dlouhotrvajícím trendem jsou pesimistické úvahy o krizi učitelství, ohrožení školy a 

kulturních hodnot výchovy a vzdělávání vůbec. Otázky dotýkající se profesních kvalit učitelů a 

nároků na výkon odborných aktivit nemohou ve své podstatě nikdy ztratit na aktuálnosti a nemohou 

být také nikdy finálně a s konečnou platností zodpovězeny, není však možné na jejich řešení, a to 

zejména výzkumné, rezignovat.  

Je mnoho teorií a definic profesního profilu učitelů zaměřeného na kompetence a procesy vedoucí 

k jejich rozvíjení v rámci pregraduálního vzdělávání. Pozornost věnovaná profesním činnostem se 

omezuje více na výčet činností, popř. názory učitelů ne jejich obtížnost či užitečnost. Diskuse vážící 

se k tematice kurikulární reformy prakticky nejsou doprovázeny výsledky relevantních empirických 

výzkumů, jež by centrovaly pozornost na identifikaci učitelů z proklamovanými cíli a posláním 

ke změně, reálné obtíže s jejich realizací a v neposlední řadě také připravenost podmínek k tak 

zásadní změně, jakou kurikulární reforma celého školského systému zajisté je. Přičemž 

k podmínkám nemůžeme řadit pouze materiální a finanční pomoc, ale rovněž další faktory 
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ovlivňující pracovní spokojenost s širokým kontextem podmínek, jež sehrávají klíčovou roli 

v realizaci jakékoli změny, od dílčí inovativní, až k celkové proměně principů a systému.  

Obsah příspěvku vychází z teoretických analýz přístupů k profesi a profesionalizaci učitelství, 

mapován je pojmový terén pracovních potřeb, pracovní spokojenosti učitelů a kvality pracovního 

života, který ústí do představení metodologie výzkumného projektu Profesní potřeby učitelů 

primárního vzdělávání v nových podmínkách kurikulární reformy a požadavcích na profesní činnosti.  

 

Pojetí profese v učitelství 

Podle studie McKinsey, který vyhodnotil 25 vzdělávacích systémů světa, vyplynulo, že nároky na 

kvalitu pedagogické práce jsou v úspěšných vzdělávacích systémech vysoké a především platí 

základní princip: „Kvalita vyučovacího systému nemůže být vyšší než kvalita jeho učitelů.“ (McKINSEY, 

2007) 

Profese představuje symbol, pomocí něhož lidé kategorizují osobu na základě svých sociálních 

preferencí a očekávání. Profese (na rozdíl od povolání) se ve svém obsahu přibližuje pojmu postavení 

v sociálním systému organizace. 

Profese vnímané sociology jako plně uznávané mají deset základních charakteristik. 

„Poskytují základní služby. 

Oblasti jejich potřeby a působení jsou dobře rozpoznatelné. 

Je u nich nutná určitá suma znalostí a vyžadují značné dovednosti. 

Rozhodnutí, která činí jejich provozovatelé, jsou založena na bázi široce uznávaných principů a obecně 

přijatých teorií. 

Jejich základ tvoří uznávané základní akademické obory. 

Jsou organizovány tak, aby bylo regulováno přijímání nových příslušníků profese, což znamená 

zvládnutí minima standardů a zkoušek, popřípadě získání licencí, je vyžadována profesní etika a pokud 

je to žádoucí, pak je vykonáván i dohled nad oborem. 

Pro vstup do těchto profesí je požadována účast v dlouhodobějších programech profesní přípravy. 

Profese si získala širokou veřejnou důvěru. 

Pracovníky profese obvykle charakterizuje přísně humánní motivace jejich služeb, které jsou 

vykonávány s relativní svobodou a autoritou. 

Tyto profesní činnosti jsou zpravidla celoživotní.“ 

Učitelská profese je pro jednotlivé kategorie definována na základě tzv. odborné kvalifikace. 

Kvalifikace je v Pedagogickém slovníku obecně definována jako „jako souhrn požadovaných 

předpokladů pro vykonávání určitého povolání nebo pro sjednaný druh pracovní činnosti, a to 
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s předepsaným stupněm složitosti, přesnosti a namáhavosti práce ve vyžadované kvalitě.“ PRŮCHA, 

WALTEROVÁ, MAREŠ, 2001, s. 110-111). 

Vzhledem ke specifické činnosti učitelů se setkáváme s mnoha diferencovanými podobami – 

učitelství jako poslání, semiporfese, pravá profese, expertní profese, reflektivní praktik. (Vašutová, 

2004, s. 34) V obecné rovině vymezujeme „učitelské povolání jako sociální pracovní roli spojenou 

s výkonem souboru činností, jejichž smyslem je působit na chování, přesvědčení a cítění žáků a předávat 

jim znalosti, dovednosti, a návyky vytvořené kulturou předchozích generací.“ (PRŮCHA, WALTEROVÁ, 

MAREŠ, 1998, s. 272) 

Z hlediska dynamiky profesí, která úzce souvisí s dynamikou sociálně-ekonomického systému, 

dochází k požadavkům na formování nových profesí či určitou modifikaci vybraných stávajících 

profesí. Vznik nové profese chápeme jako profesionalizaci. Tyto procesy profesionalizace se týkají               

i učitelské profese. 

Vznik nové profese představuje završení procesu formování nových druhů práce, pro jejichž výkon je 

nutná speciální příprava, či završení procesu modifikace existujících druhů práce, kde pracovní 

činnosti nezbytná pro jejich výkon nabývá nových forem a obsahů. Vznik nové profese je pak chápán 

jako profesionalizace. 

Pro profesionalizaci jsou charakteristické tyto znaky, jimiž je nová profese definována: 

- „specifikace pracovních úkonů a operací 

- stanovení systému profesní přípravy, případně možností kvalifikačního postupu 

- vytvoření forem ohodnocení výkonu ; 

- vznik norem profese a profesního vědomí, případně vznik profesních institucí  

- nabízejících prostor pro výměnu zkušeností v rámci profese a ochranu profese (asociace, svazy, 

komory)“ (NOVÝ, SYRUNEK, s. 178, 2002). 

Další kategorizace profesí je odvozená ze škály složitosti práce (MACHONIN, TUČEK a kol, 1996) 

.Učitelé jako socioprofesní skupina se vyznačují značnou mírou diferenciace. Ta je dána kvalitativně 

(charakter a obsah pracovní činnosti, věk obsluhované populace žáků aj.) a kvantitativně (počet 

pracovníků, muži a ženy v učitelské profesi aj). 

 

Pracovní / profesní potřeby a jejich výzkumné reflexe 

O učitelství toho bylo napsáno již mnoho. Dalo by se možná i konstatovat, že je tematika učitelské 

profese v českém pedagogickém kontextu natolik promyšlená a propracovaná, že je snad obtížné 

najít téma nové, či alespoň nový přístup k jeho řešení. Podíváme-li se však na tyto „již“ zpracované 

problémy inspirativním pohledem dalších společenských disciplín, bez kterých se pedagogika 

nemůže obejít, můžeme zjistit, že jsme možná něco opomněli. Hovoříme o tematice učitelské 

profese ve vztahu k zavedeným postupům analýzy profesí (job analysis), analýzy profesních činností 

(professional activities), pracovních potřeb (work needs) a kvality pracovního života (qualiy of work 

life), jež mají přímou vazbu na klíčové determinanty kvality výkonu profese vážící se jak k osobnosti 
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pracovníka /učitele, tak požadavkům na jeho vzdělání (což jsou témata v pedagogice zpracovávána 

s největším zájmem). Hovoříme v této souvislosti rovněž o komplementárních disciplinách 

psychologie osobnosti, psychologie práce a zdraví a rovněž ekonomických oborech, zejména 

personálním managementu, , jehož základy jsou vystavěny výhradně na psychologických teoriích51.  

Doména profesních/pracovních potřeb je zakotvena jako jedna ze subjektivních determinant 

pracovních činností. S ohledem na systémový přístup, jež chápe pracovníka jako dynamickou 

strukturovanou jednotku, vychází profesní potřeby z kategorie osobnostního profilu (vztahujícího se 

k osobnostním předpokladům a vazbám na požadavky profese s vazbou na individuální specifika 

jednání) a z kategorie osobní a pracovní zaměřenosti, (která se váže na přístup a vztah člověka k dané 

profesi a konkrétnímu výkonu a vyjadřuje vztah mezi osobními potřebami, perspektivami a 

aspiracemi pracovníka s požadavky profese). Dále tyto subjektivní determinanty doplňují kategorie 

odborné připravenosti (zaměřuje se na obsah činnosti, a to ve vazbě na zvládání pracovních úkolů na 

základě osvojených znalostí – teoretických i praktických a zkušeností); pracovní zdatnosti (související 

s průběhem činnosti ve vazbě na fyzickou a psychickou zdatnost člověka); ekonomického a 

společenského profilu (jako formy sociální interakce vyjadřující vazby postojů člověka k požadavkům 

vzešlým ze sociální pozice dané profese a k nim se vážícím sociálním rolím) (ANASTASI 1979; 

NAKONEČNÝ 1992, 1993; BĚLOHLÁVEK 1996; DAINOW 1998; KOHOUTEK 2002; NWACHUKWU 

2006).     

V teoriích pracovní motivace52 jsou uváděny několikeré kategorizace. M. Nakonečný (1992) vyžil 

přístup vztahu k vývoji výzkumu v této oblasti a kategorizoval teorie a pojetí do tří typů: taylorismus 

(F.W. Taylor (1912), se zaměřením zejména na manuální profese), hnutí „human relations“ (G.E. 

Mayo (1927), zdůrazňující sociální faktor motivace a skupinové pojetí lidské práce) a hnutí 

humanizace práce (např. V.H. Vroom (1967); F. Herzberg (1967) , zaměřené na pojetí motivace jako 

potřeby člověka po smysluplné práci, růstu a uznání). Vedle uvedených teorií V.H. Vrooma a 

dvoufaktorové teorie F. Herzberga podrobněji M. Nakonečný popisuje přístupy L.W. Portera a E.F. 

Lawlera (teorie očekávání); J.S. Adamse (teorie spravedlonosti); představitele humanistické teorie 

A.H. Maslowa; D. McGregora (teorie X a Y); B.F. Skinera (teorie cukru a biče) (viz NAKONEČNÝ 

1992). 

F. Luthanse (1992 In: ŠUSTROVÁ 2006) kategorizuje teoretické přístupy do dvou skupin. První 

přístup zohledňuje především kognitivní proměnné a jejich vztahy k proměnným dalším, druhý 

přístup je zaměřen na ty proměnné, jež člověka k práci motivují (lidské potřeby, jejich hierarchie a 

preference, proměnné vedoucí k výkonu a spokojenosti). K tomuto druhému přístupu jsou řazeny 

teorie A. Maslowa, C. Alderfera a F. Herzberga, jež jsou často citovány ve vztahu k výzkumům 

pracovní spokojenosti a budeme se jim následně blíže věnovat. (ANASTASI 1979; NAKONEČNÝ 

1993; BĚLOHLÁVEK 1996; ARMSTRONG 1999; KOHOUTEK 2002; ŠUSTROVÁ 2006).  

                                                                    
51

 Např. ARMSTRONG 1999; MILCHOVICH, BOUDREAU1993; BEDRNOVÁ, NOVÝ 1994 apod. 
52

 Konstrukt pracovní motivace je potřeba vysvětlovat ve vztahu ke konstruktu potřeb jako základním formám 

motivu. Jasné obsahové vymezení pojmŧ potřeba a motiv není zcela jednoznačné. Zatímco podle M. 

Nakonečného (1993) „pojem potřeby vyjadřuje základní formu motivu, a to ve smyslu nějakého deficitu“(s.104); 

F. Bělohlávek ( 1996) hovoří „jen o malém rozdílu mezi potřebou a motivem“ (s.170), motivy definuje jako 

dŧvody, pohnutky jednání, jeţ jsou více konkrétní (např. konkrétní příčiny odchodu ze zaměstnání apod.), 

potřeby jsou stavy nedostatku, jeţ jedince aktivizují a podle Bělohlávka jsou spíše obecného charakteru (např. 

potřeba sociálního kontaktu apod.).  
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Rovněž z humanistických paradigmat v pedagogice a psychologii známá teorie A.H. Maslowa 

vychází z hierarchického uspořádání lidských potřeb, jež je založena na principu aktivace výše 

položené potřeby až po alespoň částečném uspokojení potřeby nižšího řádu. Pátá, nejvýše položená 

potřeba seberealizace je vázána na procesy sebeuplatnění a realizace vlastního potenciálu, jež se 

aktivuje po naplnění potřeby úcty ve vztahu na respekt, prestiže a úspěchu. Níže následuje potřeba 

sounáležistosti – být akceptován a identifikovat se s druhými lidmi, níže potřeba bezpečí – 

emocionální i fyzické, stabilita a řád. Na úrovni první Maslow pojmenoval potřeby fyziologické. 

(ANASTASI 1979; NAKONEČNÝ 1992, 1993; BĚLOHLÁVEK 1996; DAINOW 1998; KOHOUTEK 2002; 

NWACHUKWU 2006).  

Jedna z kritik Mslowova hierarchického systému poukazuje na jeho jistou složitost v počtu úrovní. 

Podle publikovaných výzkumů (např. Muchinski, 1993 In: BĚLOHLÁVEK 1996) můžeme vymezit dvě, 

max. tři úrovně potřeb. Z tohoto poznatku vyšel Clayton Alderfer (1970, in: BĚLOHLÁVEK 1996), 

když redukoval pět úrovní A. Maslowa na tři: 1. potřeby existence (potřeby materiální, fyziologické a 

bezpečí); 2. potřeby vztahů (emocionálně-sociální uspokojení z interakce a identifikace s druhými, 

podpora, respekt, úcta); 3. potřeba růstu (realizace vnitřních potencialit v oblasti osobního růstu, 

rozvoje, pracovního postupu)53. 

Rovněž často citovaným přístupem je tzv. dvoufaktorová teorie motivace Fredericka Herzberga. 

Tímto přístupem se již přibližujeme k dalšímu významnému pojmu této stati, který je rovněž 

problémem níže představeného výzkumného projektu. Tímto konstruktem je pracovní spokojenost. 

Právě Herzbergova teorie vnějších a vnitřních faktorů je ve vztahu k výzkumům pracovní 

spokojenosti a kvality pracovního života, vedle již zmiňovaného A. Maslowa, často využívána. 

Herzberg na základě svých výzkumů doložil, že se v případě spokojenosti a nespokojenost nejedná            

o dvě stránky jednoho jevu, nýbrž o dva zcela samostatné jevy, jež spolu nemusí souviset, poněvadž 

mohou mít odlišné příčiny. Tzv. vnější faktory pojmenoval jako hygienické a poněvadž jsou příčinou 

nespokojenosti, označil je také jako disatisfaktory (pracovní pravidla, technické vedení, pracovní 

podmínky, vztahy k nadřízeným a spolupracovníkům, výdělek). Tyto vnější faktory se dotýkají 

kontextu práce, pracovních podmínek a pracovního zařízení. Tzv. vnitřní faktory, 

motivátory/satisfaktory mají klíčový vliv na samotnou pracovní výkonnost a souvisejí z procesy 

uspokojení a zajímavosti a přitažlivosti práce, vztahu k pracovním činnostem a souvisí zejména 

s obsahem práce54 (ANASTASI 1979; NAKONEČNÝ 1992, 1993; BĚLOHLÁVEK 1996; DAINOW 1998; 

KOHOUTEK 2002; NWACHUKWU 2006). Právě faktory jako výkon, uznání, práce samotná, růst, 

odpovědnost, kariérní postup a práce jako výzva vytváří podle Herzberga zásadní motivační 

                                                                    
53

 C. Alderfer nerozlišoval potřeby na vyšší a nižší a popíral jejich hierarchii. Nepředpokládal, že uspokojením 

nižší potřeby zanikne jejich význam, předpokládal naopak u uspokojování potřeb růstových potencování jejich 

významu pro člověka (BĚLOHLÁVEK 1996). Ve vztahu k učitelské profesi a ke stále aktuálním a ve své 

podstatě nedořešeným úvahám o kariérním růstu učitelů je bezesporu tato teorie využitelná.  

 
54

 Herzbergova dvoufaktorová teorie zdŧrazňující úlohu vnitřních a vnějších motivačníich činitelŧ je obecně 

přijímána a vyuţívána ve výzkumech pracovní spokojenosti (viz níţe). Tzv. motivace intrinsická souvisí s prací 

samotnou (potřeba samotné činnosti; potřeba kontaktu s druhými lidmi; potřeba výkonu; touha po moci; potřeba 

smyslu a seberealizace) a tzv. motivace extrinsická, se nachází mimo vlastní práci a souvisí spíše s podmínkami 

a dŧsledky práce (potřeba finančního ocenění; jistoty; sebepotrvrzení; potřeba kontaktu, uplatnění) (blíţe viz 

NAKONEČNÝ 1992; MacDONALD a MacINTYRE 1997) .  
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potenciál, který je potřeba respektovat a proměňovat, což je výzva zejména pro pomáhající, 

učitelské profese.  

Od teorií pracovní motivace se dostáváme ke konstruktu pracovní spokojenosti (job satisfaction), jež 

je jádrem výzkumů právě v problematice pracovních/profesních potřeb. Je široce rozpracován na 

poli psychologie práce a personálního managementu, a to jak u nás, tak zejména v zahraničí a jak již 

bylo v úvodu zmíněno, neobejdeme se bez jeho teoretické a výzkumné reflexe, pokud si chceme 

klást a zodpovídat otázky dotýkající se reálného stavu učitelské profese, pracovních činností, 

vnitřních a vnějších podmínek jejich realizace, požadavků na jejich výkon a zejména očekávanou a 

hodnotitelnou kvalitu.  

 

Pracovní spokojenost a kvalita pracovního života (job satisfaction) (QWL quality of work life) 

Konstrukt pracovní spokojenost je velmi složitý a ne zcela obsahově jasný. Zkoumán a popisován je 

vztazích k souvisejícím pojmům motivace, potřeby, postoje, adaptace a rovněž s pojmem životní 

spokojenost nebo kvalita pracovního života. Pevně je zakotven empirický výzkum tohoto jevu 

v oblasti personálního managementu (ARMSTRONG 1999; MILCHOVICH, BOUDREAU 1993), avšak 

klíčově patří do teoretického terénu psychologie práce.  

Ve vztahu k obecnému konceptuálnímu modelu životní spokojenosti a dalším obsahově souvisejícím 

pojmům se blíže věnují např. K. Paulík 1999 a J. Křivohlavý (2004).Těmto konstruktům se nebudeme 

blíže věnovat, jejich porozumění je však východisko pro jakoukoli modifikaci do sféry profesního 

života. K operacionalizaci pojmu pracovní spokojenost využijeme vybrané přístupy z oblasti 

psychologie práce a personálního managementu.  

V obou zmíněných oborech není definice pracovní spokojenosti jednotně ustálena. Přístupy                        

T. Kollárika (1979); R. Kreitnera a A. Kinického (1989, In: ŠUSTROVÁ 2006); K. Paulíka (1999) a 

MacDonalda a MacIntyrea (1997) se shodují v následujících charakteristikách. Primárně se pracovní 

spokojenost dotýká emoční reakce na rozličné charakteristiky práce, a to jak pozitivní tak negativní, 

ve smyslu reakce člověka na míru naplněného očekávání ve vazbě na práci a pracovní podmínky. 

V doméně učitelské praxe definuje pracovní spokojenost K. Paulík (1999) jako „subjektivní projekci 

pracovních podmínek učitelské profese i širšího kontextu jejich souvislostí do prožívání 

zprostředkovanou kognitivním hodnocením“ (1999:52). Pracovní podmínky i širší kontext prožívání 

proměnných k práci se vážícím bychom mohli podle Kollárika (1986) kategorizovat do dvou forem 

jako spokojenost v práci (jež se váže k osobnosti pracovníka a konkrétním i obecným podmínkám 

práce, má tedy obsahově širší význam) a spokojenost s prací (s užším obsahovým významem vázanou 

na konkrétní výkon a pracovní činnosti ve vazbách na osobnostní a profesní nároky a společenské 

ohodnocení).  

S. MacDonald a P. MacIntyre (1997) poukazují na důležitost významově oddělit konstrukty pracovní 

spokojenosti a pracovní morálky (employee morale). I přes to, že jsou tyto dva koncepty obsahově 

velmi blízké a v některých případech používány synonymně, vidí autoři odlišnosti zejména ve dvou 

aspektech. Zatímco pracovní spokojenost je spíše subjektivní reflexí aktuální pracovní situace, 

pracovní morálka odráží sdílení vizí organizace zaměstnanci, jaký význam připisují profesnímu 

smyslu a příležitostem, jak jej naplňovat. Pracovní morálka je více přemýšlením o budoucnosti, 
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naopak pracovní spokojenost vychází z minulých zkušeností a přítomnosti. Klíčové charakteristiky 

pracovní spokojenosti autoři přehledně popsali v níže uvedené tabulce.  

Tabulka 1: Klíčové charakteristiky pracovní satisfakce identifikované výzkumníky (MacDONALD and MacINTYRE 

1997: 3)  

Autor Cross (1993) Hackman a 
Oldham 
(1975) 

Khaleque a 
Rahman (1987) 

Scarpello a 
Campbell (1983) 

Smith et 
al.(1969) 

Yuzuk (1961) 

Klíčové 
charakteristiky 

1.organizace/firma 
jako celek 
2.plat 
3.kariérní postup 
4.profese/práce 
sama o sobě 
5.supervize 
6.spolupracovníci 

1. jistota 
zaměstnání 
2. plat 
3.sociální 
rovina 
4.supervize 
5. profesní 
růst 

1.spolupracovníci 
2. pracovní doba 
3. pracovní 
prostředí 
4. uznání 
5. jistota 
zaměstnání 
6. práce podle 
představ 
7. autonomie 
8. benefity 
9. kariérní 
postup 
10. supervize 

1. podstata / 
charakter 
profese 
2. kontrola 
3. kvalita 
psychického 
prostředí 
4. supervize 
5.spolupracovníci 
6. plat 

1. práce 
2. plat 
3. kariérní postup 
4.supervize 
5.spolupracovníci 

1.komunikace 
2.pracovní 
doba 
3.kolegové 
4.uznání 
5.prac.kondice 
6.supervize 
7.další eval.a 
deskri.faktory 

 

MacDonald a MacIntyre rovněž zdůrazňují silnou korelační vazbu na pracovní výstupy a výsledky (job 

outcomes), bez nichž nemůžeme konstruktu pracovní spokojenosti v celosti porozumět. Patří k nim 

např. job involvement, stress, turnover, employee attendance. Autoři poukazují rovněž na výsledky 

výzkumů, jež prokázaly pozitivní vazby k věku zaměstnanců a profesnímu statusu (Elloy and 

Terpening, 1992; Steers and Stone 1988 In: MACDONALD and MACINTYRE 1997). Ke klíčovým 

komponentům pracovní spokojenosti autoři řadí také platové ocenění, vztahy se spolupracovníky, 

kvalitu a význam supervize a jistotu zaměstnání.  

Jedním ze smyslu uvedeného výzkumu jeho autoři uvádí snahu pojmenovat jisté obecné, generické 

aspekty pracovní spokojenosti,jež by byly použitelné pro všechny typy zaměstnání55. 

V předvýzkumu56 autoři formulovali celkem 44 otázek týkající se pracovní spokojenosti, jež doplnili o 

otázky z oblasti pracovních podmínek (např. bezpečnosti práce, míra dohledu a pocit jistoty 

v zaměstnání a možné příčiny nespokojenosti nedotýkající se profese). Následnou faktorovou 

analýzou byly generováno celkem 10 položek s nejtěsnější vazbou, čímž vznikl jeden faktor – škála 

pracovní spokojenosti.  

Tzv. Minnesotský dotazník zaměřený na zjišťování pracovní spokojenosti (MSQ-Minnesota 

Satisfaction Scale) autorů E.D. Weiss, R.V. Daawis, G.W. England a L.H. Loofquist (1967)57 byl 

                                                                    
55

 V jistém zobecnění autoři popisují dva zásadní přístupy k definování pracovní spokojenosti, tzv obecný 

(general approach) a aspektový (facet approuch), jeţ se pokusili ve svém výzkumu komplementárně vyuţít. 

Aspektový přístup je snahou popsat relevantní dimenze jako komponenty pracovní spokojenosti (např. pay, 

promotion, supervision, workong condition a relationshopis ith co-workers) a umoţňuje vidět její strukturu, 

obecný přístup zkoumá spokojenost bez ohledu k příčinám a popisuje její úrovně (In: MACDONALD and 

MACINTYRE 1997). 
56

 Výzkumný vzorek tvořilo 3300 náhodně vybraných respondentŧ, vrácených dotazníkŧ bylo 787 (In: VLČEK 

2009). 
57

 Patří k zásadním metodologickým východiskŧm a je často modifikován dle potřeb rozličných profesí a 

vzhledem k jeho standardizaci umoţňuje zajímavé komparace.  
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vyvinut při realizaci programu na výzkum pracovní adaptace (Work Adjustment Project) (In: VLČEK 

2009). Autoři vycházeli z teoretické koncepce, jež předpokládá vazby mezi určitými pracovními 

potřebami jedince a profesními podmínkami. Navrhli 25 kategorií reprezentující jisté oblasti profesních 

potřeb (vocational needs)58 a hodnot (values), z jejichž naplnění se odvíjí míra pracovní spokojenosti. 

Korelační analýza umožnila generovat dva klíčové faktory, k nimž se vztahovaly dílčí, zjišťované 

složky pracovní spokojenosti:  

I. faktor intrinsických oblastí:  

- využití vlastních schopností (ability utilization): mít příležitost uplatnit v profesi vlastní schopnosti;  

- aktivní vytíženost (activity): udržení aktivity po dobu výkonu profese;  

- dosažené naplnění (achievement): prožitek naplnění (úspěchu z výsledku);  

- autorita (authority): příležitost vést druhé lidi;  

- nezávislost (independence): příležitost pracovat samostatně, nezávisle na druhých;  

- morální hodnoty (moral values): schopnost vykonávat práci v souladu s vlastním svědomím;  

- odpovědnost (responsibility): svoboda vlastního úsudku;  

- bezpečí (security): the way my job provides for steady employment – důvěra v trvalost zaměstnání;  

- tvořivost (creativity): možnost využívat v profesi vlastních postupů, metod;  

- sociální služba (social service): příležitost pomáhat a být prospěšný druhým;  

- sociální postavení (social status): příležitost „něco znamenat“ v komunitě;  

- rozmanitost (variety): příležitost vykonávat rozličné profesní činnosti;  

II. faktor extrinsických oblastí:  

- postup, povýšení (advancement): příležitost pracovního/kariérního postupu;  

- politika organizace (company policy and practices): způsoby implementace politiky organizace do 

praxe;  

- plat (compensation): platové oceněníi za práci;  

- uznání (recognition): uznání za odvedenou práci;  

- supervize mezilidsky vztahová (supervision-human relations): způsoby, jakými ředitelé zachází se 

svými zaměstnanci;  

- supervize technická (supervision-technical);  

                                                                    
58

 Někteří odborníci preferují pojmové spojení vocational needs oproti více zavedenému work needs, popř. work 

motivation.  
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III. faktor tzv. obecné satisfakce (general satisfaction), který je komplementární s faktorem 

intrinsickým a extrinsickým: 

- pracovní kondice (working conditions);  

- spolupracovníci (co-workers): způsoby, jakými spolulidé na pracovišti vychází 

Autoři dotazníku standardizovali celkem tři jeho verze, dvě tzv.dlouhé (1967, 1977) a tzv. krátká 

(1977)59. Jeho možnosti spočívají v příležitosti uvědomit si, jak respondenti prožívají jejich současnou 

práci, se kterými oblastmi jsou spokojeni, a se kterými ne. Daný dotazník byl testován a 

standardizován na populace, a to celkem u 25 typů zaměstnání (podle pracovních profesí byla 

výsledná data normována), jež autoři rozložili do pěti kategorií: I. profesní (professional), technické 

(technical), manažerské (managerial). 

V souvislosti s problematikou pracovní spokojenosti a s výzkumným zájmem věnovaným kvalitě 

života (quality of life) ustaluje rovněž pojem kvalita pracovního života (QWL - quality of work life), a 

to již více jak třicet let (Walton, R.E. (1975); Seashore, S.E. (1975) In: ROSE a kol (2006). R.CH.Rose, 

L.S.Beh, J.Uli a K. Idris poukazují u obsahového vymezení konstruktu kvality pracovního života na 

implicitní vazby k pojmům pracovní spokojenost, stres, pracovní vztahy a širší kontext v pojetí 

zaměstnání a profese. S ohledem na mnohé paradigmatické přístupy a definice vysvětlují QWL jako 

filozofii, systém principů, jež lidé považují ve svém zaměstnání za významné a řadí k nim zejména 

důvěryhodnost; mít příležitost být zodpovědný, způsobilý a prospěšný a být přijímán s důstojností a 

respektem. Za klíčově relevantní elementy individuálního prožívání kvality pracovního života autoři 

řadí materiální a sociální pracovní prostředí, administrativní systém, vztahy v práci i mimo ni, mít 

příležitostí k aktivnímu týmovému řešení pracovních úkolů a problémů. Jedno z dalších pojetí QWL 

je autory vysvětlováno jako systém metod vedoucí k produktivitě práce a pracovní spokojenosti jako 

např. vytváření autonomních pracovních skupin a podnětného pracovního prostředí. QWL je potřeba 

vnímat jako komplexní konstrukt obsahující jak individuální prožívání pracovní pohody (job well-

being), tak reálně širší kontext pracovních zkušeností s atributy hodnotné, naplňující a zbavené 

stresu (2006). 

 Obdobně jako E.D. Weiss, R.V. Daawis, G.W. England a L.H. Loofquist využila L. Sturman (2002)60 

pro zjišťování kvality pracovního života učitelů ve Velké Británii následující deskriptory: pracovní 

spokojenost (job satisfaction) – obsahující dílčí položky: pracovní satisfakce (work satisfaction); práce 

jako výzva (challenge), využití schopností (use of skills) a autonomie (autonomy); komunikace 

(communication) s položkami komunikace, rozhodování (decision makong) a pracovní bezpečí (job 

security); podpora (support) s položkou podpora od manažerů a supervizorů; zbavení stresu (freedom 

from stress) s položkou zbavení pracovního stresu (freedom from work-related stress); plat (salary) 

s položkou plat a další platová ohodnocení (salary and additional benefits); mezilidské vztahy 

(relationships) s položkou vztahy se spoloupracovníki a začlenění (involvement) s položkou začlenění a 

                                                                    
59

 Obě verze obsahují uvedených 20 sloţek pracovní spokojenosti, krátká verze dotazníku (Short-Form MSQ) 

obsahuje vţdy jednu reprezentativní poloţku ke kaţdé sloţce. V tzv. dlouhé verzi (Long-Form MSQ) je kaţdá 

sloţka sycena pěti poloţkami.  
60

 V daném výzkumu byla vyuţita standardizovaná technika vyvinutá odborníky z National Foundation for 

Education Research.  
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zodpovědnost (responsibility)61. Výsledná data přináší zajímavá zjištěné. Učitelé vnímají pracovní 

spokojenost více než pracovníci v jiných profesích (posílenější je navíc u učitelů primárních škol), jsou 

však více neutrální ve vztahu k vědomí profesního závazku či povinnosti. Pracovní prostředí vnímají 

učitelé jako bezpečné a jsou spokojeni s kvalitou komunikace ve škole, pozitivními mezilidskými 

vztahy a podporou ředitelů a supervizorů. Opět jsou i tyto aspekty silnější u učitelů primárních škol. 

Učitelé obou stupňů škol nejsou spokojeni s platovým ohodnocením a shodně vnímají rovněž 

nepřiměřenou míru pracovního stresu, práci pod jistým tlakem. Pouze tyto dva aspekty byly učiteli 

vnímány intenzivněji, než u jiných profesí. Učitelé sekundárních škol by potřebovali větší prostor 

k zodpovědnosti a přáli by si být více vtaženi do školního dění. Učitelé škol primárních jsou v tomto 

ohledu spíše nerozhodní. Učitelé „senioři“62 prožívají vysokou míru kvality pracovního života 

v mnoha ohledech a ve srovnání s jinými zaměstnanci v jiných profesích, třídní učitelé primárních 

škol cítí nedostatečnou podporu. Výzkumy rovněž zjistily relace mezi vědomím jistého profesního 

závazku a úrovní pracovní spokojenosti, pracovního stresu a poskytované podpory. 

V následující části textu již představíme metodologii pilotního výzkumu, jež byl realizován v rámci 

projektu IGS Profesní potřeby učitelů primárního vzdělávání v nových podmínkách kurikulární reformy   

a požadavcích na profesní činnosti. 

 

Výzkum spokojenosti učitelů s kvalitou pracovního podmínek a naplňování profesních potřeb – 

metodologie výzkumu 

Výzkumným problémem pilotního projektu se stala analýza aktuálních profesních potřeb učitelů 

vybraných ostravských základních škol, jež vycházela z výzkumné reflexe pracovní spokojenosti 

učitelů a deskripce reálného stavu a nových požadavků na profesní podmínky učitelů spojené                     

s implementací kurikulární reformy základní školy. 

Jako výzkumnou strategii jsme zvolili aplikovaný typ empirického výzkumu ex post facto s 

deskriptivní, diagnosticko-vyhodnocovací povahou. S ohledem na problém výzkumu byla 

zvolena strategie kvantitativně – kvalitativní. Níže jsou uvedeny dílčí cíle výzkumu v rovině 

obsahové i metodologické (tvorba a testování odpovídajících výzkumných technik) 

Dílčí cíle výzkumu byly rozděleny do dvou kategorií:  

I. zjistit úroveň spokojenosti učitelů s kvalitou vybraných pracovních podmínek jako vnitřních a 

vnějších faktorů pracovní spokojenosti; zjistit názory učitelů na míru vlivu vybraných faktorů 

pracovní spokojenosti a hodnocenou kvalitu pracovních podmínek na proces implementace 

kurikulrání reformy, profesní požadavky, jež se k tomuto procesu váží.  

(navrhnout a testovat techniku dotazníku pro reflektování spokojenosti učitelů s kvalitou 

pracovních podmínek; navrhnout a testovat kvalitativní, hloubková polostrukturovaná interview) 

                                                                    
61

 Výzkum byl realizován r. 2001 na reprezentativním vzorku respondentŧ z rozličným povoláním, výsledky 

zjištěné u učitelŧ primárních (389 respondentŧ) a sekundárních škol (285 respondentŧ) byly následně 

komparovány s normovanými daty „norm group“.  
62

 V zahraniční literatuře se mŧţeme běţně setkat s následující kategorizací expertních úrovních učitelŧ: 1. „nový 

učitel“(new teacher) v délce praxe 1-5 let; 2.“učitel novic“ (novice teacher) v délce praxe 6-12 let; 3. „zavedený 

učitel“ (established teacher) s praxí 13-20 let; 4. „učitel veterán“ (veteran teacher) s praxí 21 a víle let 

(CAMILLI 2004). 
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II. Zjistit názory učitelů na reálný stav a nové požadavky spojené s vybranými vnitřními                       

a vnějšími podmínkami realizace kurikulární reformy české školy, a to v oblastech:  

-profesních znalostí (vědomosti, dovednosti, postoje); pracovních činností, odborné náročnosti na 

výkon a časovou zátěž pracovních činností 

(navrhnout kvalitativní techniku otevřených výpovědí, a techniku analýzy kritických incidentů) 

 

Proces tvorby výzkumné techniky dotazníku pro reflektování spokojenosti učitelů s kvalitou 

pracovních podmínek 

Při tvorbě techniky dotazníku k reflexi vybraných faktorů pracovní spokojenosti učitelů jsme se 

inspirovali Minnesotským dotazníkem zaměřený na zjišťování pracovní spokojenosti (MSQ-

Minnesota Satisfaction Scale) autorů E.D. Weiss, R.V. Daawis, G.W. England a L.H. Loofquist . Výše 

v textu je uvedeno všech původních 25 kategorií reprezentující jisté oblasti profesních potřeb 

(vocational needs) a hodnot (values), z jejichž naplnění se odvíjí míra pracovní spokojenosti. Pro náš 

výzkum jsem vybrali tyto faktory, k nimž jsem v tomto textu přiřadili jednotlivé položky dotazníku: 

 I. faktor intrinsických oblastí:  

1. využití vlastních schopností: mít příležitost uplatnit v profesi vlastní schopnosti 

(vykonávám pracovní činnosti, při kterých plně využiji svých znalostí (vědomostí, schopností a 

dovedností; ve své práci mohu uplatňovat své schopnosti) 

2. znalostní variabilita, celistvost, významnost, odbornost a kvalita pracovních činností 

(pracovní činnosti, které vykonávám, vyžadující široké spektrum schopností a dovedností; pracovní 

činnosti, které vykonávám, ve výsledku vykazují jistou celistvost; pracovní činnosti, které vykonávám, 

jsou ve svém důsledku významné; které z pracovních činností, jež vykonáváte, za významné 

nepovažujete a proč?; pracovní činností, které vykonávám, vyžadují vysokou míru odbornosti a kvality) 

 

3. možnost osobního a profesního růstu  

(má práce mi umožňuje odborný/profesní růst; ve své práci využívám příležitosti k profesnímu růstu; 

učitelské profese mi dává příležitosti k osobnímu růstu) 

4. dosažené naplnění, úspěchu z výsledku  

(vidím výsledky své práce; prožívám dobrý/uspokojivý pocit z výsledků mé práce; reflektuji kvalitu 

výsledků své práce) 

5. nezávislost: příležitost pracovat samostatně, nezávisle na druhých;  

(pracovní činnosti, které vykonávám, vyžadují vysokou míru autonomie (samostatnosti a nezávislosti); 

mám možnost samostatně se rozhodovat v řešení pracovních úkolů/problémů) 
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6.morální hodnoty: schopnost vykonávat práci v souladu s vlastním svědomím; 

(uplatňuji ve své práci morální hodnoty, které vyznávám; vykonávám svou práci tak, že to neodporuje 

mému svědomí; vykonávám pracovní činnosti, při kterých plně využiji svých znalostí (vědomostí, 

schopností a dovedností);hodnoty, které uznávám, jsou v rozporu  

s hodnotovou orientací rodičů mých žáků; s hodnotovou orientací mých kolegů; s hodnotovou orientací 

vedení školy) 

7. odpovědnost: svoboda vlastního úsudku; 

(pracovní činnosti, které vykonávám, vyžadují vysokou míru zodpovědnosti)  

8. bezpečí psychické a sociální 

(v prostředí školní třídy prožívám psychickou pohodu (cítím se dobře); v prostředí školní třídy prožívám 

sociální pohodu (cítím se dobře); v prostředí školy prožívám psychickou pohodu (cítím se dobře); 

v prostředí školy prožívám sociální pohodu (cítím se dobře) 

9. sociální služba: příležitost pomáhat a být prospěšný druhým; 

(ve své práci mohu pomáhat druhým) 

10. rozmanitost: příležitost vykonávat rozličné profesní činnosti;  

(vykonávám pracovní činnosti, které jsou monotónní a stereotypní) 

faktor extrinsických oblastí:  

11.postup, povýšení: příležitost pracovního/kariérního postupu;  

(ve své práci mám možnost kariérového postupu (úrovně atestace apod.) 

12. plat: platové ocenění za práci;  

(mé finanční ohodnocení odpovídá významu a náročnosti mé práce; mé finanční ohodnocení je 

spravedlivé a odpovídá mému pracovnímu úsilí a výsledkům; ve své práci se řídím pravidlem: „Pracuji do 

výše svého platu“) 

13. uznání: uznání za odvedenou práci;  

(vzhledem k mé učitelské profesi mám uznání: od svých žáků;od rodičů svých žáků; od svých kolegů;            

od vedení školy; od společnosti (veřejné mínění); od své rodiny) 

14. supervize mezilidsky vztahová: způsoby, jakými ředitelé zachází se svými zaměstnanci;  

(dostávám „přátelsky kritickou“ zpětnou vazbu: od žáků; od kolegů; od vedení školy; od pracovníků ČŠI 

(České školní inspekce); od nezávislých odborníků (např. z poradenského, evaluačního centra); 

dostávám zpětnou vazbu, která mi pomáhá vykonávat mou práci lépe od žáků; od kolegů; od vedení 

školy; od pracovníků ČŠI; od nezávislých odborníků (např. z poradenských, evaluačních center); vedení 

školy se zajímá o výsledky mé práce; dostávám pomoc při řešení pracovních problémů (žáků, kolegů, 

vedení školy, pracovníků ČŠI, nezávislých odborníků)  
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15. spolupracovníci: způsoby, jakými spolu vychází spolupracovníci 

(ve své práci mohu pomáhat druhým; mám otevřené a upřímné vztahy (s žáky, vedením školy, kolegy, 

rodiči svých žáků) 

16. pracovní podmínky materiální a finanční 

(s vybavením školy a školní třídy nábytkem jsem…; s možností vybrat si dostatečné množství 

didaktických pomůcek jsem…; s možností vybrat si dostatečné množství učebnic jsem…; s finančními 

zdroji na vyučovací a mimovyučovací aktivity (projekty, exkurze, výlety apod.) jsem…) 

17. časová zátěž výkonu profese  

(časová zátěž mých pracovních činností přesahuje osmi hodinovou denní pracovní dobu) 

18.vytrvávám ve svém pracovním úsilí 

19.stát se učitelem bylo mé dobré životní rozhodnutí 

Posuzovací škála byla zvolena pěti stupňová, respondenti byli instruování u každé položky 

rozhodnout o míře své spokojenosti a současně o úrovni očekávání, jež daný jev v jejich reálném 

pracovním životě naplňuje (posuzovací škála byla zachována s hodně s výše uvedeným dotazníkem 

MSQ-Minnesota Satisfaction Scale:  

S tímto aspektem mé práce/učitelské profese jsem:  

velmi spokojen/á - více než očekávám;  

spokojen/á - tak jak očekávám;  

ani spokojen/á, ani nespokojen/á; 

 nespokojen/á - méně, než očekávám; 

 velmi nespokojen/á - mnohem méně, než očekávám 

V pilotní fázi výzkumu jsme pracovali se souborem 78 učitelů primárního, nižšího a vyššího 

sekundárního vzdělávání z vybraných ostravských základních a jedné střední školy. V současné době 

probíhá proces analýzy a interpretace výzkumných dat, jejichž výsledky budeme dále publikovat. 

 

Závěrem 

České školství prožívá v těchto letech zásadní transformační proměnu spojenou s kurikulární 

reformou. I přes to, že je proces decentralizace školství spojený se zaváděním douúrovňového, 

participativního kurikula odborníky posuzován jako nejzásadnější projekt transformace české školy, 

jež obstojí i v mezinárodním srovnání, není jeho úspěšná implementace možná bez realizace 

aplikovaných výzkumů. Posilující růst pedagogické autonomie škol totiž s sebou nese zvýšené 

nároky na profesionalitu učitelů, kteří se nově stávají nejen tvůrci školního kurikula, ale rovněž jeho 

(auto)evaluátory a reforma tedy zásadně zasahuje také do oblasti profesních rolí a v přímé 
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návaznosti do profesních činností učitelů, jejichž proměnu je zapotřebí výzkumně reflektovat, a to 

zejména v kontextu nových profesních potřeb, které učitelé reálně vnímají a jejichž analýza                   

a systematické naplňování může smysl realizace reformy facilitovat. V nových podmínkách                      

a požadavcích na reálný výkon učitelské profese bychom měli nově diskutovat profesních činností              

a mapovat realitu pracovní spokojenosti učitelů, která má přímou vazbu jak na kvalitu výkonu 

profese, tak pracovní motivaci ke změně, která je ve vztahu k reformě zásadní.  
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PROFESNÍ POTŘEBY UČITELŮ VE VZTAHU K VÝUCE DRAMATICKÉ VÝCHOVY 

V NOVÝCH PODMÍNKÁCH KURIKULÁRNÍ REFORMY  

PROFESSIONAL TEACHERS̓̓
̓
 NEEDS IN RELATION TO DRAMA EDUCATIONAL AND TO THE NEW 

CONDITIONS OF CURRICULAR REFORM 

Hana Cisovská 

 

Abstrakt: Příspěvek je zaměřen profesní potřeby učitelů 1. stupně ZŠ ve vztahu k výuce dramatické 

výchovy v podmínkách kurikulární reformy. Dále seznámí s probíhajícím šetřením, které se týká 

aktuálních profesních potřeb učitelů na 1. stupni základní školy a s prvními výsledky.  

Klíčová slova: profesní potřeby, kurikulární reforma, klíčové kompetence, výuka dramatické 

výchovy 

Abstract: The paper is focused on profession teacher´s needs in relation to process of drama 

education in the new condition of curricular reform . Further the contribution describes to plan of 

empirical research of actual professional needs of primary school teachers.  

 Key words: profession teacher´s needs, curricular reform, key competences, drama education 

process 

 

1 ÚVOD 

V současné době v rámci kurikulární reformy dochází ve školách k mnoha změnám, které přinášejí 

kromě jiného také zcela nové profesní potřeby učitelů. Změna, kterou tento program do českých 

škol přinesl se dotýká samotné podstaty vzdělávání a nejde jen o kosmetické úpravy v tématických 

plánech.  

Zavedením základní kategorie klíčové kompetence se mění dosud zavedený systém vzdělávání. 

Mají nadpředmětovou podobu a lze je získat vždy jen jako výsledek celkového procesu vzdělávání. 

Proto k jejich utváření a rozvíjení musí směřovat a přispívat veškerý vzdělávací obsah i aktivity             

a činnosti, které ve škole probíhají. (Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, 2005)  

K rozvoji klíčových kompetencí přispívá také zařazení dramatické výchovy do RVP. Přesto, že 

využívání prostředků divadla a dramatu k výchově a vzdělávání potkáváme (zejména na prvním 

stupni ZŠ) celou řadu let, samostatný předmět (se specifickými cíli i obsahem a metodami) se tak 

často ve ŠVP jednotlivých škol neobjevuje. Je jistě naprosto v pořádku, že metody dramatické 

výchovy budou v některých školách využívány při výuce jiných předmětů, jinde se stanou součástí 

projektové výuky nebo pomocníkem při naplňování tzv. průřezových témat. Zařazení samostatného 

předmětu v sobě skrývá další možnosti související se současnými požadavky na vzdělávání. 

Co brání výuce dramatické výchovy na jednotlivých školách? Jaký druh podpory učitelé potřebují, 

aby mohli využít možnosti dramatické výchovy pro rozvoj svých žáků a obohacení vlastní výuky? 

Tyto otázky byly položeny v rámci projektu IGS Ostravské univerzity s názvem Profesní potřeby 
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učitelů primárního vzdělávání v nových podmínkách kurikulární reformy a požadavcích na 

profesní činnosti. 

 

2 DRAMATICKÁ VÝCHOVA A KLÍČOVÉ KOMPETENCE 

Dramatická výchova může přispět k rozvoji klíčových kompetencí v různé míře. Nejblíže má ke 

dvěma, se kterými sdílí své kompetence předmětové - ke kompetenci komunikativní a kompetenci 

sociální a personální.  

Zejména tím, že dítě vstupuje do předem nepřipravených mezilidských situací a zastává různé 

fiktivní postavy, které se navzájem setkávají v rámci situace a komunikují spolu, může si vyzkoušet 

nové možnosti vlastní komunikace; poznat, jak mohou komunikovat ostatní.Rozvíjí se nejen 

v komunikaci verbální, ale také v nonverbálních způsobech sdělování, stejně jako si uvědomuje sílu 

komunikace činem. Role a fiktivní situace osvobozuje od nutnosti použít zavedené způsoby 

komunikace a umožňuje pracovat se stereotypy a nefungujícími strategiemi a objevovat nové. 

Zejména pokud situace obsahuje nějaký problém nebo konflikt podporuje objevování nových 

způsobů.Součástí dramatické výchovy je také rozvoj techniky řeči – práci s dechem, hlasem, 

artikulací. To vše přispívá k srozumitelnému ústnímu projevu, ale také naslouchání, navazování a 

udržování kontaktu při komunikaci K rozvoji komunikativní kompetence přispívá také diskuse, 

kterou jsou nedílnou součástí dramatické výchovy, a to jak vedené v roli nebo i mimo ni.  

V rozpracovaných klíčových kompetencích (Hučínová a kol., 2007) nalezneme např. takovéto dílčí 

výstupy: s pomocí učitele pozná, když ho autor o něčem přesvědčuje manipulativním způsobem; při 

popisu situací nebo vyprávění příběhu ze života postupuje chronologicky od začátku do konce, najde 

příčiny a následky dané situace a popíše je; mluví nahlas a zřetelně, přímo k adresátovi, „řeč těla“ slouží 

sdělení; vyslechne druhého, aniž by ho zbytečně přerušoval, udržuje s mluvčím oční kontakt; když mluví 

před ostatními , sleduje jejich chování a reaguje na ně; různými způsoby vyjádří své názory, pocity a 

myšlenky; přemýšlí o názorech druhých a respektuje apod.  

Podobně je tomu při naplňování sociální a personální kompetence. Součástí dramatické výchovy je 

práce ve skupinách a spolupráce s ostatními. Samotný obsah dramatické výchovy v sobě skrývá 

učivo o sobě samém, o druhých a o mezilidských vztazích. Díky situacím a rolím, do kterých žáci 

vstupují rozvíjejí nejen empatii a pochopení pro různá řešení situací, ale také mohou kriticky nahlížet 

na některé typy mezilidských vztahů a chování. Žák získává také zkušenost se sebou samým, s tím, 

jak v konkrétní situaci jedná, ať sám za sebe nebo za nějakou postavu. Tak se nejen lépe poznává, ale 

také prohlubuje, díky způsobu hodnocení v dramatické výchově, pozitivní sebenáhled.  

Potvrzují to tyto dílčí výstupy (Hučínová a kol., 2007) např. účinně spolupracuje ve skupině; vyslovuje 

svá ocenění nápadů a práce druhých dříve něž kritiku; neodmítá ani nekritizuje nápady, dokud nejsou 

prozkoumány, neposmívá se, reaguje na informaci a nikoli na osobu; pojmenuje své emoce v daném 

okamžiku; vyslechne, co mu druzí nebo učitel o jeho práci říkají…volí cíl pro sebezlepšení … apod. 

Při naplňování další kompetence má dramatická výchova se svými metodami také velké možnosti. 

Při rozvoji kompetence k řešení problémů se může opírat o situace, ve kterých je nějaký konflikt, 

problém obsažen. Žáci se učí nejen problém vidět a identifikovat jej, ale také navrhují řešení, která 

vycházejí z kontextu dané situace. Mohou pocítit (ve fiktivní situaci) dopady svého řešení daného 
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problému. Kromě toho mohou díky vstupování do rolí uvidět a posoudit problém jiným úhlem 

pohledu než jen svým. Dramatická výchova učí tomu, že málokdy je pouze jedno řešení správné, učí 

divergentnímu myšlení.  

V rozpracovaných klíčových kompetencích najdeme například výstupy (Hučínová a kol., 2007): 

posoudí, jak by problém viděl někdo jiný; při řešení jednoduchého problému předvídá, jaké situace by 

mohly nastat; srozumitelně vysvětluje svá řešen; vysvětlí konkrétní důsledky výsledných řešení.  

Podobně u naplňování kompetence občanské se dramatická výchova může také významně podílet 

zejména tím, že pracuje s fiktivními situace, které se dotýkají témat patřící této kompetenci – 

odmítání násilí, respekt k druhým, práva jednotlivce, krizové situace, vztah ke kulturnímu dědictví 

(Hučínová a kol., 2007). Metody dramatické výchovy dovolují vstoupit do situace svým jednáním, 

prozkoumávat možnosti, nikoli pouze komentovat a moralizovat. 

K výstupům, které může dramatická výchova ovlivnit patří např. vyslechne názor druhých až dokonce, 

zdržuje se odsuzujících komentářů, neposmívá se, ověřuje si, jak ostatní něco chápou… emocím druhých 

se neposmívá nedělá opovržlivé poznámky; při posuzování konkrétních a nepříliš komplikovaných jevů, 

procesů, událostí a problémů ve svém okolí se ptá: „Jak bych se na to díval, kdybych byl někým jiným“; 

v konfliktní situaci navrhuje, jak by bylo vhodné jednat; ke hře i spolupráci přijímá ostatní a nikoho 

neodmítá; navštěvuje kulturní události. (Hučínová a kol., 2007) 

Při naplňování kompetence k učení se dramatická výchova může podílet na takových kompetencích 

jako jsou: práce s informacemi- vypracuje jednoduchý úkol s využitím nabídnutých informačních zdrojů 

(např., když se v rámci fiktivní situace učí žák vyhledávat a třídit zdroje informací); propojuje a 

využívá získané vědomostí (např. formuluje, vysvětlí a uvede příklady, jak může konkrétní učivo, 

informace nebo dovednost z výuky hodit v jeho osobním životě, popř. v dalším studiu nebo v různých 

zaměstnáních a propojuje získané informace s předešlými zkušenostmi) tím, že se žák učí v dramatické 

výchově v kontextu životních situací ; také hledání metod a způsobů vlastního učení jako součást 

sebereflexí, na které je v dramatické výchově kladen velký důraz (např.otevřeně diskutuje s učitelem            

i se spolužáky o svých vědomostech a dovednostech v různých oblastech…) 

Poslední kompetence, ke které může dramatická výchova přispět je kompetence pracovní. 

V situacích a příbězích poznává různé obory lidského konání a jejich významu, získává o různých 

profesích informace, při skupinové práci nabídne dovednosti a schopnosti.  

 

PROFESNÍ POTŘEBY UČITELE DRAMATICKÉ VÝCHOVY 

Profesní potřeby souvisejí s nároky a podmínkami, které výuka dramatické výchovy přináší.. Ty se 

dají shrnout do několika kategorií : 

1 Profesní kompetence učitele dramatické výchovy. Jsou jednak specifické svým zvýšeným 

nárokem na osobnostně - sociální vybavení učitele, jeho psychodidaktické, psychosociální a 

komunikativní kompetence, které se projevují při vytváření příznivého klimatu, pozitivních vztahů, 

řešení konflikních situací stejně jako u moderního pojetí výuky, s tím rozdílem, že výše uvedené 

podmínky výuky jsou v dramatické výchově samotným obsahem – situace, konflikt, vztahy. Učitel 

dramatické výchovy zastává kromě obvyklých subrolí učitele navíc roli spoluhráče, partnera při 
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řešení situací. Díky specifickému způsobu vedení činností žáků (učitel vstoupí do fiktivní roli) přijímá 

a zastává různé typy rolí s různou mírou sociálního statusu. 

Specifická je také je oborově předmětová kompetence obsahující znalosti, dovednosti a zkušenosti 

z oboru dramatu a divadla, související s pojmy situace, role, dramatická situace, děj atd. Náročné je 

zejména to, že se ve výuce dramatické výchovy plynule prolínají tři roviny situace, rovina aktuální 

sociální situace (konkrétní člověk pracuje s konkrétními lidmi - dětmi), pedagogická situace (jako 

konkrétní pedagog pracuje s konkrétními žáky) a herní situace (např. vstupuje do role a herně se 

spolupodílí na určité situaci). Zastávat fiktivní role, mít dovednost vytvořit a zadat situaci s potencí 

problému, motivovat svým jednáním žák ke vstupu do fiktivních situací, být vybaven základními 

znalostmi z dramaturgické, režijní práce, zvládat techniku řeči a pohybu patří k vybavení učitele 

dramatické výchovy.  

2. Organizační a materiální podmínky výuky dramatické výchovy se týkají nejen prostorových 

specifických podmínek v podobě přiměřeně velkého prostoru, ale také slušně vybavené školní 

knihovny, dostupnosti odborných časopisů, možnosti dalšího rozvoje a vzdělávání učitelů, možnosti 

kontaktů s kolegy apod. K těmto podmínkám patří pochopitelně také podoba umístění dramatické 

výchovy ve ŠVP.  

3. Vztah partnerů učitele k výuce dramatické výchovy je podstatnou součástí podmínek k výuce 

dramatické výchovy. Podpora ze strany vedení školy, kolegů, rodičů a jejich postoje k možnostem 

dramatické výchovy pro rozvoj klíčových kompetencí žáků.  

PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY VÝZKUMNÉ SONDY – AKTUÁLNÍ POTŘEBY UČITELE 1. STUPNĚ ZŠ PRO 

VÝUKU DRAMATICKÉ VÝCHOVY 

Odpověď na otázku Jaké jsou aktuální potřeby učitele 1. stupně pro výuku dramatické výchovy je 

důležitým podnětem k vytvoření podpory učitelům pro výuku dramatické výchovy jako významného 

prostředku k naplňování cílů kurikulární reformy. V současné době probíhá dotazníkové šetření, 

které může k potřebným odpovědím přispět. Cílovou skupinou respondentů jsou v této fázi 

absolventi oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy se specializací dramatická výchova. V této 

fázi jsou k dispozici průběžné výsledky z prvních několika dotazníků. 

Cíle šetření:  

Zjistit, jak absolventi oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, specializace dramatická výchova reflektují 

podmínky pro výuku dramatické výchovy na školách 

Zjistit, jak absolventi Učitelství pro 1. stupeň ZŠ specializace dramatická výchova hodnotí míru 

potřebnosti různých typů podpory výuky dramatické výchovy  

Výzkumný vzorek : 

Cílovou skupinou dotazníkového šetření jsou absolventi specializace dramatická výchova, oboru 

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity, tedy poměrně malá skupinu 

respondentů. Navíc přesný počet absolventů se podařilo prozatím dohledat až od roku 2002 do roku 

2008, kdy dokončilo tuto specializaci 73 studentů.  
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Prozatím bylo osloveno 35 absolventů, a do této chvíle je návratnost 11 dotazníků , tj. 31%. 

z oslovených. 

Respondenti tvořící tuto malou skupinu absolvovali fakultu v různých rocích. Téměř všichni uvádějí, 

že mají zkušenosti s výukou v různých ročnících na 1. stupni ZŠ, jeden(a) uvádí zkušenost 

s dramatickou výchovou na II. stupni ZŠ a jeden(a) má zkušenost pouze s jedním ročníkem. Učí na 

různě velkých školách, nejmenší škola čítá 120 žáků, největší 800. 

 

Průběžné výsledky  

Dotazník obsahuje celkem 19 položek, zahrnující jak otázky otevřené i uzavřené, tak jsou použity 

hodnotící škály.  

Jak reflektují absolventi podmínky pro výuku dramatické výchovy na školách ? Otázky se týkají: 

Způsobu využití dramatické výchovy ve vlastní školní praxi 

Hodnocení vlastní odborné vybavenosti pro výuku  

Hodnocení organizačně materiálních podmínek pro výuku dramatické výchovy  

Hodnocení vztahu partnerů učitele (žáků, rodičů žáků, vedení školy, kolegů, ČŠI, obce) k výuce 

dramatické výchovy  

 

Z dosavadních předběžných výsledků se ukazuje, že absolventi zahrnují ve své praxi dramatickou 

výchovu do výuky a to v různých formách. Převážná většina (také 9 z 11) nalezla ve své výuce pro 

dramatickou výchovu vícero uplatnění. Nejvíc ji však využívají jako metodu výuky v jiných 

předmětech (což uvedlo 9 z 11 absolventů), často také jako součást výukových projektů a 

v mimoškolní aktivitě - kroužek. Na druhou stranu však pouze dva z 11 učí dramatickou výchovu jako 

samostatný předmět.  

Svou odbornou připravenost na výuku dramatické výchovy po absolvování fakulty hodnotí polovina 

absolventů jako velmi dobrou, třetina jako dobrou a pětina jako výbornou. V hodnocení užitečnosti 

přípravy pro výuku dramatické výchovy zdůrazňují často pozitivní vliv na vlastní osobnostní a sociální 

rozvoj. Na druhou stranu uvedli, že v praxi jim nejvíc chybí bohatší průprava k praktické umělecké 

činnosti – dramaturgicko režijní průprava (která je patrně po nich na školách požadována) a také by 

uvítali, aby byla věnována větší pozornost využití metod dramatické výchovy v jiných předmětech 

(to koresponduje s tím, v jaké formě se dramatická výchova ve výuce nejvíc uplatňuje). Převážná 

většina považuje další vzdělávání v oblasti dramatické výchovy za užitečné a více než polovina také 

využívá různé možnosti dalšího vzdělávání.  

Základní podmínkou podporující výuku dramatické výchovy je její zakotvení ve ŠVP. Většina 

dotazovaných absolventů takovou podmínku nemá, pouze dva z nich pracují na škole, kde je 

dramatická výchova uvedena jako vyučovací předmět (v jednom případě na II. stupni), jeden učí 

podle ŠVP, kde je uvedena jako součást průřezových témat (bez další specifikace). Také další 

materiální podmínky nejdou na školách výuce dramatické výchovy příliš vstříc. Respondenti nejsou 
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spokojeni s vybavení pomůckami, vhodným prostorem, naopak nestěžují si na dostupnost odborné 

literatury na školách. 

Důležitá je pro každého (zvláště začínajícího učitele) podpora, projevení uznání a zájmu o jeho práci. 

Respondenti jsou spokojeni s podporou ve vztahu k výuce dramatické výchovy ze strany svých žáků 

(tu vnímají nejvíce) a rodičů žáků. Polovina z nich je spokojena také s reakcemi svých kolegů. Od 

vedení školy vnímá podporu pouze třetina z nich.  

 

Jaké druhy podpory vnímají absolventi jako důležité?  

Všichni se shodli v tom, že považují za užitečné a velmi užitečné jednak vytvoření metodických 

materiálů – inspirace k výuce dramatické výchovy a k využití metod ve výuce jiných předmětů              

a jednak možnost vzájemné inspirace (setkání s jinými učiteli, vytvoření portálu s nápady …). Také 

ostatní nabídnuté typy podpor považovala většina respondentů za užitečné a velmi užitečné.  

 

ZÁVĚR 

Zůstává otázkou zda budou tyto průběžné výsledky dotazníkového šetření potvrzeny v dalším 

vyhodnocení. Již nyní se ale otevírají otázky, které stojí před dalším rozvojem oboru dramatická 

výchova v základním vzdělávání, ale také před koncepcí přípravy budoucích učitelů na pedagogické 

fakultě.  

Kurikulární reforma přináší školám a zejména učitelům samotným mnohé problémy a obtíže, ale ty 

by neměly převládnout nad možnostmi, které nové podmínky nabízejí. Učitelé k tomu ale potřebují 

účinnou pomoc.  
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VÝVOJOVÉ SCENÁRE PRIMÁRNEJ ŠKOLY ALEBO UČITEĽ V SIETI VZDELÁVACÍCH 

DOKTRÍN
 

DEVELOPMENTAL SCENARIOS OF PRIMARY SCHOOL OR A TEACHER INTO A NET OF EDUCATIONAL 

DOCTRINES 

Štefan Porubský 

 

Abstrakt: Príspevok sa venuje niektorým otázkam vývojových trendov primárneho vzdelávania 

z pohľadu prekonávania súčasnej krízy školy. Autor, vychádzajúc z vývojových scenárov školstva 

načrtnutých v rámci programov OECD, vymedzuje vzdelávacie doktríny, ktoré v súčasnosti 

ovplyvňujú pedagogické uvažovanie a prácu učiteľa ako jeden z rozhodujúcich faktorov vytvárania 

možnej vývojovej líniu primárneho vzdelávania.  

Kľúčové slová: vývojové línie školstva; edukačné doktríny; personalistický, tradicionalistický, 

akontabilný a utilitaristický prístup k edukácii.  

Abstract: The paper deals with some questions concerning the developmental trends of primary 

education from a perspective of overcoming the temporary school crisis. The author, on a base of 

the school developing scenarios outlined by OECD, defines educational doctrines influencing 

pedagogical thinking and activities of a teacher as one of the most important determinant of 

a possible developmental line of primary education. 

Key words: developmental line of the schools; educational doctrines; personalistic, tradicionalistic, 

accounting and utilitarian educational approach. 

 

Kritik konceptu znalostnej spoločnosti Konrad P.Liesmann (2008) poukazuje na to, že takáto 

spoločnosť by sa mala chápať ako spoločnosť, v ktorej rozum, úsudok, rozvaha, prezieravosť, 

dlhodobé myslenie, chytré zvažovanie, vedecká zvedavosť a kritická sebareflexia, zhromažďovanie 

argumentov a skúmanie hypotéz prevažujú nad iracionalitou, ideológiou, poverčivosťou, 

domýšľavosťou, chtivosťou a bezduchosťou. To však, podľa jeho názoru, nie je charakteristické pre 

súčasnú spoločnosť, ktorej osud vidí naopak v nevzdelanosti ako nutnej konzekvencie kapitalizácie 

ducha. Liesmann (ibid.) sa pozerá na súčasnosť z inej perspektívy a neverí, že sme svedkami 

prechodu od priemyselnej spoločnosti k znalostnej spoločnosti, ale skôr tu ide o to, že vedenie 

(znalosť) je prudkým tempom industrializované. 

Ak by sme dali Liesmannovi len čiastočne za pravdu, musíme konštatovať, že škola ako inštitúcia 

povolaná na uchovávanie a šírenie vzdelanosti v tom pravom zmysle slova, prestáva plniť svoju 

pôvodnú funkciu a je v stave krízy. Optimistická rescholarizačná vývojová línia školy 21. storočia 

načrtnutá v štúdii OECD Schooling for Tomorrow (OECD, 2001, OECD, 2003), ktorá predpokladá 

posilňovanie funkcií školy v podobe scenárov smerom k modelu komunitnej školy (škola ako 

                                                                    

 Príspevok je napísaný a publikovaný v rámci riešenia výskumnej úlohy VEGA č.1/0593/038 „Profesia učiteľa 

v elementárnom vzdelávaní − profesiografia a profesiogram“. 
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centrum spoločenského života obce)a model školy ako učiacej sa organizácie (orientácia na 

individuálne učebné procesy žiakov a sebazdokonaľovanie škôl ako učiacich sa organizácií) nie je 

jednoznačná. Ukazuje sa, že spoločnosť nie je schopná čeliť uskutočňovaniu aj tých vývojových línií, 

ktoré sa v štúdii prezentujú ako nežiaduce. Ide o extrapoláciu ako perspektívne pokračovanie 

súčasného stavu v podobe dvoch scenárov – tradičný model školy (byrokraticky riadené školské 

systémy), krízový model školy (rozpad školy, únik z učiteľstva). Druhou nežiaducou líniou je 

descholarizácia ako postupná deinštitucionalizácia učenia sa prostredníctvom školy smerom 

k učeniu sa prostredníctvom informačným sietí založených na báze informačno-komunikačných 

technológií) a upaltňovanie trhového modelu školy (trhové princípy vo vzdelávaní) (bližšie OECD, 

2001, Kotásek, 2004). 

Škola svojou podstatou vždy plnila kultúrno-transmisívnu funkciu, keď sa v rámci medzigeneračnej 

komunikácie prostredníctvom inštitútu školy uchovávali a rozvíjali kultúrne hodnoty. To, čo v tomto 

smere charakterizuje súčasnú školu, je hodnotová prázdnota. Legitimita a integrita školy sa 

uchováva systémom byrokratického riadenia, ktoré sa uplatňuje v podobe rôznych kurikulárnych 

modelov, kde vymedzenie cieľových kategórií neumožňuje skutočné autonómne fungovanie učiteľa 

v procese výučby. Aj formálne decentralizované riadenie školského systému ďalej skryte uplatňuje 

byrokratický prístup. 

V dôsledku formálnej decentralizácie, ale byrokratického ponímania systému riadenia sa obmedzuje 

pedagogická autonómia učiteľov. Spoločenský status učiteľa má klesajúcu tendenciu. Ponímanie 

profesionality učiteľa je stále v zajatí tradičných prístupov, čomu sa podriaďuje ich príprava,                     

v mnohom nezodpovedajúca potrebám praxe. Výsledkom je nezvládanie pedagogických situácií 

a profesionálna rezignácia. 

Predstava o tom, že škola sa stane akousi sociálnou kotvou miestnych spoločenstiev a v rámci 

procesov celoživotného vzdelávania sa stane otvorenou inštitúciou poskytujúcou priestor na 

napĺňanie sociálnych a kultúrnych cieľov vzdelávania je dnes výrazne limitovaná hlavne tým, že škola 

má obrovské problémy plniť svoje primárne funkcie a ako byrokratizovaná inštitúcia nie je schopná 

fungovať v zmysle potrieb miestnych spoločenstiev, ktoré ju vnímajú skôr ako „štátnu“, než ako 

„komunitnú“ inštitúciu. 

Možnosti sebazdokonaľovania škôl ako učiacich sa inštitúcií sú podmienené jednak potrebou vnímať 

hodnotu vzdelania ako verejný statok a teda adekvátne vzdelávanie podporovať z verejných zdrojov 

a na druhej strane aj širokou podporou celej spoločnosti, médií a občanov (Kotásek, 2004). Táto línia 

sa realizuje dnes viac na deklaratívnej, než na reálnej úrovni. Spoločenská a mediálna podpora tejto 

myšlienky stále nie je aktuálna. Problematická sa javí aj téza o hodnote vzdelania ako verejnom 

statku. Vzdelanie je stále viac vnímané ako komodita, ktorá sa za určitú cenu dá predať na trhu 

práce, preto je skôr spoločenský záujem o certifikovanú kvalifikovanosť než o vzdelanie ako ľudskú 

hodnotu. K tomu smerujú aj samotné školy vo svojom, politicky podporovanom, úsilí o špecifickú 

profiláciu, čím vlastne sami unikajú od myšlienky vzdelania ako hodnoty smerom k myšlienke 

kvalifikácie ako komodity. 

Skutočnosť, že čím ďalej, tým viac sa školy vnímajú ako „certifikačné“ inštitúcie, kde cenou dokladu 

o kvalifikácii je čas strávený v danej inštitúcii, vedie k napĺňaniu variantu descholarizačnej vývojovej 

línie, ktorá je však v tomto smere deklarovaná ako najmenej žiaduca (Kotásek, 2004). Škola 

rezignovala na svoju formatívnu funkciu a na jej úkor sa usiluje o uplatňovanie informatívnej funkcie. 
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V čase moderných informačno-komunikačných technológií a internetu je však v tomto smere čím 

ďalej tým viac anachronickou inštitúciou. Internet poskytuje dnes mladým ľuďom informácie 

potrebné pre osobnostný a profesijný rozvoj, možnosť sociálnych kontaktov, príležitosť pre zábavu, 

ako aj zdieľanie vlastných názorov a postojov s okamžitou spätnou väzbou. Siete „učiacich sa“ sú 

realitou, ktorá funguje aj bez účasti školy ako inštitúcie. 

Školy sú deklaratívne prezentované ako spoločenské inštitúcie, ktorých cieľom je aj poskytovať 

rovnosť šancí v prístupe k vzdelaniu a prispievať tak k vyrovnávaniu sociálnych nerovností 

v spoločnosti. Skutočnosť je však taká, že sa školské systémy ocitajú v zajatí jednostranného 

„ekonomizovania“, keď sa do edukačného systému vnášajú tržné princípy ako jediný smerodajný 

ukazovateľ ich kvality. Podporovanie „profilovania sa“ škôl už na predprimárnom stupni vzdelávania 

vedie k ich úsiliu o maximalizáciu „zisku“ a rezignácii na pestovanie trvalých ale nekonjunkturálnych 

hodnôt. 

Tradičné funkcie školy postupne zanikajú bez toho, aby to vyvolávalo pozornosť, či znepokojenie 

verejnosti. Descholarizácia je skrytou realitou a zasahuje stále nižšie vzdelávacie stupne školského 

systému. Čím viac sa totiž škola usiluje o posilňovanie svojej informatívnej funkcie (pokus o transfer 

zastaraných informácií modernými technológiami), tým viac upadá jej autorita a tým sa viac a viac 

uplatňujú byrokratické prístupy v uplatňovaní jej formatívnych funkcií, čo v konečnom dôsledku 

posilňuje tendenciu k uchovávaniu tradičného modelu školy a vytvára predpoklady pre fungovanie 

alternatívnych (ku škole) sietí „učiacich sa“. Čím viac sa školy usilujú o vlastný profil, založený na 

maximalizácii zisku, tým sa stáva školský systém na nižších vzdelávacích stupňoch viac selektívny, 

znižuje sa tak pridaná hodnota poskytovaného vzdelania, čo znižuje kvalitu celého školského 

systému. 

Ukazuje sa, že nádeje vkladané do rescholarizačnej vývojovej línie neboli celkom opodstatnené. 

Posilňovanie voľného trhu a prenášanie trhových mechanizmov do všetkých oblasti sociálnej 

existencie ovplyvnilo a ovplyvňuje aj systém vzdelávania utilitaristicky, teda tak, aby sa 

prispôsobovalo životu, aký práve je (Štech, 2008). Utilitarizmus však nie je jediný možný prístup 

k vzdelávaniu a tak i napriek pesimistickému tónu, je budúcnosť pre všetky vývojové línie ešte stále 

otvorená. Ide o to, ktoré zo vzdelávacích doktrín budú pri formovaní prístupov k realizácii 

vzdelávacej praxe dominovať.  

Ak uvažujeme o doktrínach (učeniach, teóriách) ktoré utvárajú súčasné podoby školy, môžeme 

vyčleniť ako determinujúce nasledovné:  

Psychologizujúca doktrína je založená na myšlienke, ktorá za východiskom vzdelávania je 

individualita žiaka. Vyhľadáva a rozvíja sa jedinečný potenciál žiaka, ktorý je vnímaný hlavne 

v oblasti rozvíjania psychických procesov (kognitívne, afektívne, perceptuálno-motorické), kde učiteľ 

je v pozícii facilitátora procesov učenia sa žiaka a jeho celkového sebarozvoja. Pri hľadaní 

pedagogických prostriedkov na realizáciu takto ponímanej edukácie sa učiteľ obracia na 

psychológiu. 

Sociologizujúca doktrína sa opiera o myšlienku, že zmyslom vzdelávania je sociálna adaptabilita 

žiakov. Školské vzdelávanie je vnímané ako školská socializácia, smerujúca k reprodukcii sociálnej 

integrity prostredníctvom zdieľania rovnakých hodnôt a k homogenizácii čoraz viac sa 
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diferencujúceho sociálneho života (Pupala, Kaščák, Humajová, 2007). V zmysle tejto doktríny sa má 

učiteľ, pri napĺňaní svojho poslania, obracať hlavne na sociológiu. 

c) Filozofujúca doktrína vychádza vo svojich úvahách o tom, čo vložiť do rámca skúseností, ktoré má 

mladý človek získavať v škole (Průcha, 1997), prevažne z nemateriálnych hodnotových východísk. 

Tieto hľadá vo filozofickej antropológii, existencialistickej, fenomenologickej alebo v analytickej 

filozofii, prípadne v náboženskej filozofii. V nich nachádza učiteľ antropologický, existenčný, 

hodnotový, etický a poznávací rozmer svojho edukačného úsilia.  

d) Ekonomizujúca doktrína odráža dominanciu ekonomického myslenia v rámci trhového 

hospodárstva, založeného na maximalizácii zisku ako funkčného princípu fungovania spoločnosti. 

Takéto nazeranie sa prenáša aj do sféry, ako je napríklad vzdelávacia sféra, ktorá nie je vo svojej 

podstate „zisková“. Dôraz sa tu kladie hlavne na efektivitu, účelnosť a hospodárnosť školského 

systému, ktorý vystupuje buď ako investičná komodita na trhu, alebo je vnímaný ako prostriedok 

udržiavania sociálnej kohézie, vďaka ktorej sa spoločnosť stáva konkurencieschopnou 

v globalizovanom sociálno-ekonomickom priestore. Učiteľ pod vplyvom tejto doktríny hľadá riešenia 

na problémy edukačnej praxe v oblasti teórií riadenia a manažmentu, ktoré jej poskytujú nástroje na 

ovplyvňovanie a meranie efektivity edukácie.  

Priesečník filozofujúcej a sociologizujúcej doktríny vytvára priestor pre tradicionalistický prístup 

v edukácii. V našich podmienkach sa nositelia tejto doktríny označujú ako zástancovia 

konzervatívneho prístupu, ktorým ide o návrat k podstate a pôvodnému zmyslu vzdelávania ako 

udržiavania behu verejného života a jeho hodnôt, nesúceho v sebe uniformnosť, nadosobné nároky 

a konzervatívnosť. Úlohou školy je formovanie disciplíny – tela, myslenia, poznania a medziľudskej 

komunikácie, čím zabezpečuje sociálnu integráciu nových generácií do existujúcej spoločnosti 

(Pupala, Kaščák, Humajová, 2007). 

Filozofujúca a psychologizujúca doktrína ohraničujú priestor pre personalistické prístupy v edukácii. 

Tieto prístupy reprezentuje hlavne humanistická pedagogika. B. Kosová (2007) charakterizuje takto 

ponímanú edukáciu ako interakciu medzi dvoma osobami – subjektmi, s konečným zmyslom 

dosiahnuť systematické sebavzdelávanie a sebavýchovu. Aby sebarozvíjanie bolo možné, musí mať 

žiak istý priestor na vlastné postupy, hľadanie, rozhodovanie, iba tak môže produktívne tvoriť sám 

seba. Tento vzťah (medzi učiteľom a žiakom) preto nemôže byť direktívny, naopak musí byť 

nedirektívny (ibid). V tomto ponímaní je úlohou školy žiaka oslobodzovať od „závislosti“ na tom, kto 

ho vychováva tak, že v konečnom dôsledku preberá svoj osobnostný rozvoj do vlastných rúk. 

Sociologizujúca a ekonomizujúca doktrína vytvárajú spoločný priestor, ktorý je takto vymedzený pre 

akontabilný prístup. Pojem akontabilný sme odvodili od pojmu akontabilita (accountability), ktorý 

vo vzťahu k edukácii objasňuje Š. Švec (1995) ako zúčtovateľnú (adresnú) zodpovednosť vzdelávacej 

inštitúcie za kvalitu poskytovaných služieb a výsledkov vzdelávania, ako aj za dôsledky svojho 

prístupu a postupu, aby sa bilančne preukázala adekvátnosť poskytnutých prostriedkov na 

kontrolovateľné cieľové výkony. Tento prístup je výsledkom hlavne internacionalizácie vzdelávania 

a snahou medzinárodných organizácií (EU, Svetová banka, OECD) vytvoriť systém merania kvality 

vzdelávania, ktoré považujú za jeden z determinantov hospodárskeho rozvoja. Ústrednou otázkou 

je: Ako je nutné chápať, objasňovať a merať kvalitu školskej edukácie (Průcha, 1997)? Takto potom 

vznikajú cieľové kategórie vzdelávania, ktoré nie sú viazané na obsahy, ale sústreďujú sa na 
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osvojovanie napr. kľúčových kompetencií, vďaka ktorým by sa mali absolventi jednotlivých 

vzdelávacích stupňov úspešne uplatňovať v hospodárskej praxi a občianskom živote. 

Utilitárny prístup, vymedzený psychologizujúcou a ekonomizujúcou doktrínou, je odlišný od 

predchádzajúcich troch prístupov v tom, že sa neviaže na žiaden ucelený teoretický rámec. 

Utilitaristicky fungujúca škola sa usiluje o okamžitú odozvu na „aktuálne požiadavky“, či už ide 

o očakávania trhu práce alebo verejnej mienky formovanej hlavne masovokomunikačnými 

prostriedkami. Tieto požiadavky determinujú obsah učiva aj organizáciu edukačného procesu, kde 

na základe využívania edukometrie dochádza k vonkajšej diferenciácii v podobe vytvárania 

špecializovaných tried a edukačných programov. Zmysel edukácie sa redukuje na technológiu 

vzdelávania, cieľom ktorej je certifikát. Táto pedagogická spektakularita (zviditeľňovanie školy) 

môže vytvárať v určitých situáciách karikatúry jednotlivých vzdelávacích prístupov, ktoré sa potom 

stávajú vďačným terčom ich kritikov zastávajúcich niektorú protikladnú vzdelávaciu doktrínu. Tak sa 

tradicionalistický prístup javí ako pedagogická rigidita (dogmaticko-mechanistické vyučovanie 

založené na autoritatívnej pedagogickej ľubovôli učiteľa), personalistický prístup ako pedagogický 

impresionizmus (dôraz na príjemné zážitky žiakov zo školy bez ohľadu na ich výchovný a vzdelávací 

zmysel a efektivitu), akontabilný prístup ako pedagogický manažérizmus (dôraz na manažérske 

postupy v edukácii, mechanicky preberané z hospodárskej a finančnej sféry – škola ako „dobre 

riadený“ podnik). 

Školská vzdelávacia prax je spleťou rozmanitých doktrín a prístupov, ktoré sa navzájom doplňujú, 

korigujú, prípadne sú uplatňované spôsobom, že si navzájom aj odporujú. Ukazuje sa však, že 

minimálne jednou z možných príčin súčasnej krízy školy je jednak výrazný odklon školy od 

filozofujúcich doktrín smerom k ekonomizujúcim edukačným doktrínam. Zároveň je tu ja jasná 

tendencia vzdelávacích doktrín vyhraňovať sa oproti konkurenčným doktrínam, ich odmietaním, 

kritikou ich nedostatočnosti (často len na úrovni ich „karikatúr“) namiesto ich analýzy a hľadania 

možných konvergencií, ktorých potreba je, vzhľadom na charakter súčasnej doby, zjavná. 

V ďalšej časti príspevku sa pokúsime reagovať na niektoré nastolené otázky a problémy z pohľadu 

primárneho stupňa školy, lebo univerzálny pohľad na školský systém je síce možný, ale bolo by 

zrejme ťažké nájsť univerzálne platné návrhy. Existujú jeden dobrý dôvod, prečo primárny stupeň 

školy. Vyplýva z nášho predpokladu, že charakter primárneho vzdelávania sa bude v budúcnosti 

vyvíjať podľa odlišného scenára než vývoj vyšších edukačných stupňov. Prečo predpokladáme, že to 

bude tak, opíšeme ďalej. Tento predpokladaný vývoj však má jeden kľúčový determinant, ktorý 

spočíva vo vylúčení tej krízovej alternatívy, ktorá má podobu katastrofy, znamenajúcej zánik 

historicky sa etablovaných foriem školského vzdelávania. 

V našich podmienkach sa primárny stupeň školského vzdelávania už tradične organizačne prepája 

z nižším sekundárnym stupňom školy a má podobu základnej školy. Tento model sa však, 

prinajmenšom od sedemdesiatych rokov minulého storočia, javí ako problematický a to minimálne 

z jedného závažného dôvodu, ktorým je tlak na prispôsobovanie jeho ponímania, obsahu 

a procesuálnej stránky výučby druhému stupňu základnej školy. Prežívanie tohto prístupu až do 

súčasnosti je živené hlavne v akademickom prostredí, kde v dôsledku historického vývoja 

vysokoškolskej prípravy učiteľov primárneho stupňa školy ako derivátu študijných programov 

orientovaných na prípravu učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov, stále vnímajú učiteľa 

primárneho stupňa školy ako na bazálnu úroveň redukovaného odborníka v propedeutike vybraných 
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vedeckých a umeleckých disciplín. Táto tendencia bola aspoň čiastočne utlmená etablovaním 

výskumnej oblasti a študijného odboru predškolská a elementárna pedagogika, ktorá vytvára 

priestor pre skúmanie a ďalší rozvoj primárneho vzdelávania ako špecifickej a osobitej oblasti 

edukačnej reality (bližšie Pupala, Kolláriková, 2004). To zároveň vytvára predpoklady na napĺňanie 

„nekatastrofických“ scenárov a potenciál na rescholarizáciu primárnej edukácie. O tom, aká by 

mohla byť podoba tejto rescholarizácie, môžeme v tejto chvíli len špekulovať. 

Primárny stupeň školskej edukácie má svoje historické, ontogenetické, systémové, didaktické 

a takpovediac filozofické odôvodnenie. Každá zo vzdelávacích doktrín a na nich založených 

vzdelávacích prístupov má pre jeho perspektívne potvrdenie určitý význam.  

Personalistický prístup, rešpektujúci princípy humanistickej pedagogiky, je založený na hodnotách 

ľudskej osobnosti, ktorá je špecifickým priesečníkom spoločenského a individuálneho, objektívneho 

a subjektívneho, minulého, prítomného a budúceho v človeku (Klimeková, 2001). Osobnosť dieťaťa 

je tu vnímaná ako intencionálna, sebarozvíjajúca sa bytosť, ktorá presahuje seba smerom 

k nadindividuálnym hodnotám zabezpečujúcim homogenitu spoločnosti, ktorej je súčasťou, v tom 

vidí hodnotu edukácie. 

Tradicionalistický prístup sa opiera o hodnoty spoločenské, ktoré zabezpečujú hodnotovú 

homogenitu spoločnosti, založenej na disciplinovaní jednotlivca jeho sociálnou kontrolou 

a adaptáciou, v čom spočíva hodnota školy. 

Akontabilný prístup neodmieta hodnoty ako také, ale ako relevantné berie do úvahy len tie, ktoré 

majú cenu (rozumej – dajú sa úspešne zužitkovať v hospodárskom a občianskom živote). 

Utilitaristický prístup sa nezaoberá hodnotami vôbec, pre tento prístup je relevantná len cena 

edukácie, teda zisk (úžitok) nadobudnutý vďaka vzdelaniu. 

Otázka znie: Ktorý z uvedených prístupov dokáže poskytnúť hodnotovo-teoretický základ pre 

možné rescholarizačné scenáre primárneho stupňa vzdelávania ako osobitého segmentu školského 

systému? Paradoxne, ako jednoznačne vyhranený voči ostatným, pravdepodobne ani jeden, lebo 

odmietavou kritikou sa sám ukracuje o ďalšie aspekty fungovania spoločnosti, a tým aj možnosti 

reagovať na jej výzvy. Prikláňame sa ku konvergentnému modelu, ktorý však svoj fundament 

nachádza v kritickej reflexii myšlienok humanisticky orientovanej pedagogiky. Dôvod je jednoduchý. 

Vzdelávanie ako také je síce sociálny fenomén, ale proces vzdelávania a jeho dopady sa týkajú vždy 

konkrétneho človeka, nech je súčasťou akejkoľvek veľkej sociálnej skupiny. Vzdelávanie (resp. 

výchova a vzdelávanie) má antropologické východiská aj efekty. 

Kučerová (1990) hovorí o dvoch kategóriách uchopovania ľudskej existencie. Je to kategória intencie 

a kategória transcendencie. Sú vyjadrením toho, že konanie človeka nemožno chápať len ako 

intencionálnu činnosť smerujúcu k pretváraniu prostredia tak, aby v ňom prežil. Je to i činnosť 

transcendentálna, v zmysle toho, že človek sa usiluje ciele prekračovať, nechce iba prežiť, ale 

v každej činnosti presahovať sám seba ako aktuálnu ľudskú entitu. Práve kategória intencie 

a transcendencie sú dôvodom, prečo v tomto zmysle odmietame kritiku predstaviteľov tzv. 

konzervatívneho prúdu v pedagogike, smerujúcu k humanisticky ponímanej edukácii (napr. Kaščák, 

Žoldošová, 2007). Jej predstavitelia argumentujú tým, že funkciou edukácie je vpravovanie 
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jednotlivca do spoločnosti indoktrináciou existujúcich spoločenských hodnôt na individuálnu úroveň. 

Podľa nášho názoru pracujú s dvomi mylnými premisami. 

Prvá je, že spoločnosť ponímajú nie ako nad-indiviuálnu, ale ako mimo-individuálnu entitu, v ktorej 

je jednotlivec nejakou bližšie nevymedzenou „pod-sociálnou“ entitou. Druhá vyplýva z prvej a 

spočíva v tom, že v ich ponímaní je spoločnosť, do ktorej má byť jednotlivec vpravovaný, len tak 

historicky (akosi mimo antropologického rámca) daná.  

Spoločenstvá termitov sú obdivuhodne fungujúcim „sociálnym“ organizmom, ktorý vykazuje 

relatívnu „sociálnu homogenitu“, ktorá sa vytvárala v dlhých časových obdobiach evolučným tlakom 

(ktorý sa formoval v „mimotermitových“ rámcoch). Aj ľudské spoločenstvá sú obdivuhodne 

fungujúcim sociálnym organizmom, ktorý je však, na rozdiel od termitov, iba v malej miere 

formovaný evolučným tlakom. Jeho formatívnou zložkou sú dve už spomínané kategórie ľudskej 

existencie – intencia a transcendencia. Tie spočívajú v tom, že človek hľadá a určuje zmysel svojej 

existencie ako jedinca, ktorý potvrdzuje svoju existenciu činmi. Tieto činy nie sú len 

sebapotvrdzujúce – intencionálne, ale aj transcendentujúce do nadindividuálnej – sociálnej úrovne, 

kde človek vstupuje do polylógu,63 ktorý je platformou vytvárania kultúry ako spoločenského tmelu. 

Transcendencia individuálneho v sociálne je základom ľudskej spoločnosti a všetkých jej funkcií. Je 

preto prirodzené, že vzdelávanie (výchova a vzdelávanie) má antropologické východiská a svoju 

pozornosť obracia k osobnosti človeka (žiaka). K tomu však musíme dodať, že antropológia 

(Klimeková, 2001) vníma problematiku človeka v jeho konkrétnej historicko-kultúrno-činnostnej 

charakteristike. V tomto ponímaní ide o človeka ako dejinotvorný subjekt, aktívnu, kultúrno-tvorivú 

a cieľavedomú spoločensko-praktickú bytosť, ktorej kvality sú priamo úmerné kvalitám sociálneho 

prostredia, do ktorého je zasadená. Tieto kvality nie sú súhrnom statických, nemenných vlastností, 

ale rozvíjajú sa v interakcii jedinca a spoločnosti na základe ľudskej podstaty, biologickej a sociálnej 

dedičnosti. „Preto je osobnosť človeka špecifickým priesečníkom spoločenského a individuálneho, 

objektívneho a subjektívneho, minulého, prítomného a budúceho v človeku“ (Klimeková, 2001). 

Na to, aby človek ako individualita vstúpil do polylógu s inými členmi svojej society, aby svojim 

konaním „mal na veci vplyv“, potrebuje vlastniť poznanie interpretatívnych a regulatívnych pravidiel 

spoločnosti (o nich viac Bačová, 2000) a kultúrne nástroje dorozumievania ako atribúty sociálnej 

kohézie. Tu vidíme priestor pre, tradicionalistami preferovaný, koncept kultúrnej gramotnosti ako 

schopnosti participovať na užívaní prvkov kultúry v ich vlastnej podstate (Pupala, Zápotočná, 2001), 

ktorú však nemožno vnímať len ako adaptáciu na dopredu dané formy, ale skôr o aktívne vytváranie 

týchto foriem viažucich sa na produktívne životné výkony jedincov. 

V tomto momente sa nám vynára potreba ozrejmiť, ako chápeme pojmy výchova a vzdelávanie. 

Myslíme si, že dobrým, a dnes aj žiaducim východiskom pre objasnenie výchovy, je idea 

psychagógie. Táto stojí na myšlienke kvalitatívneho rastu či rozvoja „vnútra“ človeka a súvisí s jeho 

úlohou dopracovať sa k vlastnej autentickosti (Gáliková Tolnaiová, 2007). Je to vlastne kultivácia 

ľudského potenciálu ako celku, bez zjavného, zvonka stanoveného účelu. Je to pohyb znútra von, 

v ktorom sa ľudská bytosť stáva vo svojej podstate akceptovanou svetom, ktorý sa jej za asistencie, 

vedenia, agógie otvára. 

                                                                    
63

 Dialóg – komunikácia dvoch subjektov, polylóg – vzájomná komunikácia mnohých subjektov, spoluho-

vorenie. 
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Oproti tomu vzdelávanie je účelové. Prichádza zvonka, z objektívneho sveta a smeruje dovnútra 

subjektu. Je to disciplinovanie mysle, ducha a tela v rovine kognitívnej, afektívnej aj perceptuálno-

motorickej s cieľom osvojiť si to, čo je dané – teda kultúru ako fundament spoločenského bytia. 

Praktizovať len výchovu v zmysle psychagogickom znamená postupovať permisívne voči tomu, kto 

je vedený. Praktizovať len vzdelávanie znamená uplatňovať indoktrinačné postupy. V škole má 

prebiehať edukácia: cielené sociálne konanie, ktoré hľadá spôsoby harmonizácie výchovy – agógie 

a vzdelávania – formovania ako dvoch komplementárnych spôsobov kompenzácie antropologickej 

nehotovosti človeka. 

Vzniká tu otázka, aké je miesto v takto ponímanej edukácii pre akontabilné a utilitaristické prístupy. 

Bolo by jednoduché povedať, že žiadne. Tým by sme však ignorovali skutočnosť, že škola ako 

inštitúcia je sociálne podmienená. Súčasný internacionalizovaný politický, kultúrny, sociálny 

a ekonomický priestor, ktorého sme súčasťou, hľadá úplne prirodzene spôsoby kohézie, v ktorej sa 

edukácia javí ako jeden z dôležitých komponentov. Je nezanedbateľným nielen preto, že je 

priestorom výchovy a vzdelávania, ale aj preto, že poskytuje kvalifikáciu na uplatňovanie sa vo 

verejnej sfére. Akontabilita sa stáva dôležitým ukazovateľom, ako škola plní práve túto svoju 

funkciu. Je preto prirodzené, že niektoré procesy sa v rámci rozvoja školy dynamizujú v zmysle 

aktuálnych verejných očakávaní. Čo je však z nášho pohľadu podstatné, škola nesmie dopustiť 

hodnotovú prázdnotu. 

Tu sa opätovne dostávame k nami vyslovenému predpokladu, že budúcnosť primárneho stupňa 

vzdelávania sa bude vyvíjať podľa iných scenárov než vyššie edukačné stupne. Treba však zdôrazniť, 

že tento náš názor nie je prognózou, len upriamením sa na špecifický potenciál tohto segmentu 

vzdelávacej sústavy, ktorý môže v ďalšom období využiť v prekonávaní krízy vo svoj prospech.  

Javí sa, že sekundárny a terciárny stupeň vzdelávania v úsilí zabrániť descholarizácii bude mať 

tendenciu čím ďalej tým viac smerovať k pragmatickým riešeniam a „modernizovať sa“ hlavne 

v zmysle požiadaviek trhového hospodárstva – využívaním moderných technológií vzdelávania učiť 

hlavne to, čo budú žiaci v živote potrebovať (napr. osvojovanie kľúčových kompetencií). Tlak týchto 

požiadaviek v niektorých krajinách dolieha aj na primárny, dokonca predprimárny stupeň 

vzdelávania (dobrý príklad je slovenská koncepcia školskej reformy – viď štátne vzdelávacie 

programy ICED 0 a ISCED 1). Dá sa však predpokladať, že toto utilitaristické „nadšenie“ ochabne 

a budú sa prinášať také rozhodnutia, ktoré budú na primárnu edukáciu klásť vyšší dôraz v zmysle 

potreby vytvárať pre pragmatickú školu trvalý antropologický a kultúrny fundament. A tak dôjde 

k posilňovaniu edukačnej harmonizácie psychagogógie a osvojovania kultúrnej gramotnosti. Zrejme 

sa oslabia scientistické tendencie vnímať vyučovacie predmety ako propedeutiky vedy, umeleckých 

odborov a športu. Čo sa zachová bude školský charakter edukácie tak, ako sa postupne vyvíjal 

v tomto civilizačnom okruhu od čias antiky. To vytvára predpoklady pre rescholarizačnú vývojovú 

líniu primárneho stupňa školy v blízkej budúcnosti poznačenej descholarizáciou školských systémov. 

 

LITERATÚRA 

BAČOVÁ, V. 2000. Súčasné smery v psychológii: Hľadanie alternatív pozitivizmu. Prešov: FFPU, 2000.  



 - 196 - 

GÁLIKOVÁ TOLNAIOVÁ, S. 2007. Problém výchovy na prahu 21. storočia alebo o „obrate 

k psychagógii“ v súčasnej filozofii výchovy. Bratislava: IRIS, 2007.  

KAŠČÁK, O., ŽOLDOŠOVÁ, K. (eds.) 2007. Námety na reformu počiatočného vzdelávania. Bratislava: 

Renesans, 2007. ISBN 978-80-696777-6-5 

KLIMEKOVÁ, A. 2001. K niektorým problémom formovania človeka. Filozofické problémy človeka 

a jeho autenticity. Prešov: PU, 2001.  

KOSOVÁ, B. Podstata edukácie, edukácia ako proces. In: Kosová, B., Kasáčová, B.: Základné pojmy 

a vzťahy v edukácii. Banská Bystrica: PF UMB, 2007.  

KOTÁSEK, J. Budoucnost školy a vzdělávání. In: Walterová, E. a kol.: Úloha školy v rozvoji 

vzdělanosti. Brno: Paido, 2004. 

KUČEROVÁ, S. 1990. Úvod do pedagogiské antropologie a axiologie. Brno: PF MU,  

OECD: Education Policy Analysys: 2001 Edition. Paris: OECD, 2001. 

OECD: Networks of Innovation. Paris: OECD, 2003.  

PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2002.  

PUPALA, B., KAŠČÁK, O., HUMAJOVÁ, Z. Rub a líce kurikulárnej transformácie. In: Kaščák, O., 

Žoldošová, K. (eds.): Námety na reformu počiatočného vzdelávania. Bratislava: Renesans, 2007.  

PUPALA, B., ZÁPOTOČNÁ, O. 2001. Vzdelávanie ako formovanie kultúrnej gramotnosti.                       

In Kolláriková, Z., Pupala, B. (eds.): Predškolská a elementárna pedagogika. Praha: Portál, 2001.  

PUPALA, B., KOLLÁRIKOVÁ, Z. 2004. Predškolská a elementárna pedagogika ako odbor 

vysokoškolského vzdelávania. In: Rozvoj študijného a vedného odboru pedagogika na Slovensku. 

Bratislava: FF UK, 2004.  

ŠTECH, S. Pedagogika mezi vědou a ideológií – pokrok nebo úpadek vědeckosti? In: Pedagogický 

výskum jako podpora proměny současné školy. Hradec Králové: Gaudeamus UHK, 2008.  

ŠVEC, Š. Základné pojmy v pedagogike a andragogike. Bratislava: IRIS, 1995. 

 

Kontakt 

PaedDr. Štefan Porubský, Ph.D., Pedagogická fakulta UMB, Ružová 13, Banská Bystrica 

sporubsky@pdf.umb.sk 

 

„Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-

0026-07.“ 

 

zpět na obsah 

mailto:sporubsky@pdf.umb.sk


 - 197 - 

„NAIVNÉ“ PREDSTAVY ŠTUDENTOV UČITEĽSTVA O UČITEĽSKEJ PROFESII 

(PROFESIJNÉ ČINNOSTI UČITEĽOV PREPRIMÁRNEJ A PRIMÁRNEJ EDUKÁCIE V ŠTUDENTSKÝCH 

OČAKÁVANIACH) 

Petronela Tabačáková 

 

Abstrakt: Príspevok prináša výsledky predvýskumu, ktorého hlavným cieľom bolo zistiť predstavy 

študentov bakalárskeho stupňa v študijnom programe Predškolská a elementárna pedagogika, 

o profesijných činnostiach učiteľov preprimárnej a primárnej edukácie. Zároveň sme zisťovali 

povedomie študentov o učiteľskej profesii a ich vzťahu k štúdiu na pedagogickej fakulte. Získané 

dáta boli podkladom pri koncipovaní niekoľkých východísk, ktoré sú zamerané na posilnenie 

profesijného rastu študentov učiteľstva.  

Kľúčové slová: profesijné činnosti učiteľov; pregraduálna príprava učiteľov; učiteľ preprimárnej 

edukácie; učiteľ primárnej edukácie. 

Abstract: The article deals with results of inquiry, which find out ideas of Bachelor's degree students 

about professional activities of teachers for preprimary and primary education. Simultaneously, we 

found out awareness of students about teacher profession and their relation to study. The gained 

data were basis to outline for many solutions, which are aimed at stimulation of professional growth 

to the student teachers.  

Key words: professional's activities; pre-service teacher's training; teacher of preprimary education; 

teacher of primary education. 

 

ÚVOD 

Súčasné pedeutologické koncepcie sa usilujú o funkčnú syntézu a integráciu učiteľského 

vzdelávania. Ich zámerom je vymedziť, čo má konkrétny pedagogický odborník na určitom stupni 

svojho kariérneho vývoja minimálne teoreticky poznať, prakticky robiť a aké postoje má zastávať. Aj 

modely pregraduálneho vzdelávania učiteľov preprimárneho a primárneho vzdelávania reagujú na 

zmenené požiadavky, ktoré vychádzajú zo sféry akademickej i sféry školskej politiky a upravujú 

svoje obsahové zameranie. Aby zamýšľané zmeny mali svoje opodstatnenie a naozaj sledovali 

potreby praxe, je nutné zrealizovať rozsiahly výskum, ktorý by priniesol poznanie skutočnej práce 

učiteľov predškolskej a elementárnej edukácie. Tento cieľ je formulovaný aj v medzinárodnom 

výskumnom projekte na základe zmluvy č. APVV-0026-07“ s názvom: „Profesia „učiteľ preprimárnej 

edukácie“ a „učiteľ primárnej edukácie“ v dynamickom poňatí“ a v projekte VEGA1/0593/08 – „Profesia 

učiteľa v elementárnom vzdelávaní - profesiografia a profesiogram“. Hlavným zámerom, 

v spomínaných projektoch, je zrealizovať analýzu konkrétnych profesijných činností (profesiografiu) 

učiteľov preprimárneho a primárneho vzdelávania v reálnej pedagogickej praxi, odhaliť ich štruktúru, 

zistiť, koľko času venujú učitelia jednotlivým profesijným činnostiam a vytvoriť profesiogram pre 

obidve spomínané pozície pedagogických zamestnancov.  

Výsledky výskumu by mali okrem iného dopomôcť pri optimalizácii vysokoškolského štúdia, 

v zmysle skvalitnenia odbornej praxe a presnejšieho vymedzenia profilu absolventov (určiť 
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konkrétne spôsobilosti či kompetencie) v študijných programoch: Predškolská a elementárna 

pedagogika (Bc.), Predškolská pedagogika (Mgr.) a Učiteľstvo 1. stupňa ZŠ (Mgr.). Z tohto dôvodu 

sme si vo fáze predvýskumu vytýčili základný cieľ, a to zistiť názory a predstavy študentov učiteľstva 

bakalárskeho stupňa, študijného programu Predškolská a elementárna pedagogika o učiteľskej 

profesii, konkrétne o profesijných činnostiach učiteľov materských škôl a učiteľov 1. stupňa 

základných škôl. Zároveň sme chceli zistiť aj ich vzťah k učiteľskej profesii a k vysokoškolskému 

štúdium po absolvovaní jedného semestra na pedagogickej fakulte.  

Výskumné otázky predvýskumu 

Súčasné kritiky nedostatočnej či neefektívnej pregraduálnej prípravy na povolanie učiteľa nás 

podnietili k položeniu si základnej otázky: „Aký bude učiteľ o päť či desať rokov?“ Podľa Havlíka 

(1998, s. 78) bude učiteľ na začiatku svojej praxe taký, aký bude absolvent učiteľského štúdia (ak však 

túto profesiu bude aj skutočne vykonávať). Teda bude taký, akého ho pripraví vysokoškolské 

štúdium, ktoré musí mať k dispozícii nielen dobrú všeobecnú teóriu výchovy a vzdelávania, ale aj 

jasnú predstavu o reálnych podmienkach práce učiteľov a o povedomí študentov učiteľstva vo 

vzťahu k učiteľskej profesii. Na začiatku sme si položili niekoľko otázok, ktoré tvorili základ pri 

konštruovaní výskumného nástroja: 

Vedia študenti učiteľstva, čo sú to profesijné činnosti učiteľa? 

Ktoré činnosti sú podľa ich názoru najdôležitejšie v práci učiteľa materskej školy a v práci učiteľa             

1. stupňa ZŠ? 

Uvedomujú si dôležitosť vysokoškolskej prípravy na toto povolanie? 

Aký majú vzťah k svojmu štúdiu? 

Je podľa ich názoru dôležité pre pedagogických pracovníkov vzdelávať sa aj po ukončení štúdia? 

Výskumná vzorka 

Výber výskumnej vzorky bol zámerný, čiže podmienkou bolo, aby respondentom bol študent                      

1. ročníka bakalárskeho stupňa, denného štúdia, študijného programu: Predškolská a elementárna 

pedagogika na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Počet študentov zapojených do 

predvýskumu bol 89. Aj napriek faktu, že sme sa nepýtali na rod študentov, z prezenčných listín bolo 

zrejmé, že všetky respondentky boli ženy, čo znova odráža dlhodobý problém vysokej miery 

feminizácie v školstve, a to najmä na preprimárnom a primárnom stupni64. Priemerný vek 

respondentiek bol 19,8 roka, pričom najstaršia študentka mala 28 rokov a najmladšia 18 rokov. 

Metódy predvýskumu 

Výskumnou metódou bol dotazník vlastnej konštrukcie zostavený zo 14 uzavretých, polouzavretých 

a otvorených položiek. V úvode boli študentky oboznámené o účele dotazníka a ubezpečené 

o anonymite. V ďalšej časti sme zisťovali anamnestické údaje ako vek, absolvovanie strednej školy či 

pôsobenie v pedagogickej praxi. Vecné položky dotazníka boli zamerané na zisťovanie názorov 

a predstáv respondentov o profesijných činnostiach učiteľov preprimárneho a primárneho 

vzdelávania a ich osobných preferencií vo vzťahu k štúdiu a k učiteľskej profesii. Zber dát prebiehal 

v januári 2009, pričom návratnosť dotazníka bola 100%.  

                                                                    
64

 Podiel ţien učiteliek v školskom roku 2008/2009 tvoril na preprimárnom stupni (ISCED 0) 99,9% a na 

primárnom stupni (ISCED 1) 94,8%. (http://www.uips.sk/prehlady-skol/statisticka-rocenka---suhrnne-tabulky) 
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INTERPRETÁCIA VYBRANÝCH VÝSLEDKOV PREDVÝSKUMU 

Pedagogická prax a absolvovaná stredná škola 

Na položku, či už niekedy študentky pôsobili v pedagogickej praxi 71,95 % odpovedalo „nie“ a 28,05 

% „áno“. Skúsenosti s pedagogickou praxou mohol ovplyvniť fakt, že približne rovnaký počet 

študentiek absolvovalo strednú pedagogickú školu (31,46 %), kde prax v materských školách je 

súčasťou štúdia. Na druhej strane takého študentky môžu byť viac vnútorne motivované k štúdiu, 

keďže prvotnú skúsenosť s pedagogickou realitou už získali a teda vedia „do čoho idú“. Ostatné 

respondentky maturovali na stredných odborných a priemyselných školách (34,83 %), na 

gymnáziách (30,34 %) a učilištiach (3,37 %)  

Predstavy študentiek o profesijných činnostiach učiteľov 

Najpodstatnejšou častou dotazníka boli otvorené položky, kde respondentky voľne dopisovali svoje 

názory a predstavy na profesijné činnosti učiteľov. V. Spilková (2004, s. 25) „profesijnú činnosť 

učiteľa považuje za premenlivý a tvorivý proces osobného stretávania sa učiteľa a žiaka 

prostredníctvom obsahu vzdelávania.“ Na základe tejto definície bola formulovaná aj prvá položka: 

Skúste popísať, čo považujete za profesijné činnosti učiteľov? Bohatosť jednotlivých výpovedí sa 

líšila, keďže niektoré odpovede boli len vo forme slov či slovných spojení, avšak objavili sa aj celé 

vety či súvetia, ktoré mali konkrétnejšiu výpovednú hodnotu. Rozdiely sme spozorovali aj v kvalite 

jednotlivých odpovedí, keďže niektoré stanoviská boli veľmi naivne či laicky vyjadrené a niektoré 

výpovede boli kvalifikovanejšie, resp. odbornejšie. Keďže išlo o voľné vyjadrenie názoru 

respondentiek, pracovali sme spôsobom kódovania odpovedí, čiže rôzne znejúce odpovede avšak 

obsahovo totožné tvorili jeden druh výroku. Všetky výroky boli rozdelené do 5 skupín, pričom ako 

podklad pri ich koncipovaní nám slúžil návrh profesijného štandardu pre pozície učiteľa primárneho 

a preprimárneho vzdelávania, ktorý v sebe vymedzuje tri základné dimenzie: žiak, edukačný proces 

a sebarozvoj učiteľa: 

Činnosti orientované na žiaka. 

Činnosti súvisiace s vyučovacím procesom a jeho prípravou. 

Ostatné činnosti súvisiace s výchovou a vzdelávaním. 

Činnosti orientované na sebarozvoj učiteľa. 

Ostatné odpovede (neporozumenie otázke, resp. odpoveď sa nedala jednoznačne priradiť 

k niektorej z predchádzajúcich štyroch skupín). 

K položke č. 4 sa nevyjadrilo 16,85 % respondentov, pričom analyzovaných bolo 162 výrokov. Pri 

každej skupine uvedieme počet výrokov k nej prislúchajúcich a zároveň ich percentuálne vyjadrenie. 

Za jednotlivými výrokmi uvádzame zároveň ich počet výskytu:  

Činnosti orientované na žiaka – výrokov 31 (19,14 %). V tejto skupine sú vykreslené činnosti učiteľa 

ako facilitátora žiakovho rozvoja:  

- individuálne pristupovať pri rozvoji žiaka, prihliadať na individuality jedincov (9), 

- pomáhať, podporovať, usmerňovať žiaka (10), 

- pracovať s deťmi (7), 

- inšpirovať, motivovať žiaka (3), 
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- budovať pozitívny vzťah k škole a k učeniu (2); 

Činnosti súvisiace s vyučovacím procesom a jeho prípravou – výrokov 70 (43,21 %). Ide o najväčšiu 

skupinu, kde sa však najviac vyskytovali jednoslovné odpovede, vo väčšine prípadov veľmi 

všeobecne a laicky vyjadrené ako:  

- vzdelávanie/vzdelávať (15), 

- vychovávanie/vychovávať (18), 

- vyučovanie/vyučovať (3), 

- učiť žiakov (8), 

- opravovať, kontrolovať (3), 

- hodnotiť, klasifikovať (3); 

Ďalšie odpovede už konkrétnejšie a odbornejšie opisovali jednotlivé činnosti: 

- naučiť žiakov čítať, písať, počítať (5), 

- naučiť ich učiť sa (2), 

- vedieť dobre vysvetliť učivo resp. vedieť vysvetliť učivo viacerými spôsobmi (4), 

- plánovať, viesť a riadiť vyučovací proces (4), 

- napísať si prípravu (2); 

Ostatné činnosti súvisiace s výchovou a vzdelávaním – výrokov 17 (10,49 %). V tejto skupine sa 

objavili len tri druhy činností a to:  

- spolupracovať a komunikovať s rodičmi (10), 

- spolupracovať a komunikovať s psychológmi a ďalšími pedagógmi (4), 

- vedenie administratívnych prác (3); 

Činnosti súvisiace so sebarozvojom učiteľa - výrokov 10 (6,17 %). Táto skupina mala najnižšie 

zastúpenie. Odpovede študentiek boli nasledujúce:  

- neustále sa vzdelávať (4), 

- zlepšovať so vo svojom obore (2), 

- pracovať na svojom sebarozvoji (3), 

- vytvorenie si prirodzenej autority (1); 

Ostatné odpovede – výrokov 38 (23,46 %). Posledná skupina je veľmi špecifická, pretože je druhou 

najväčšou, avšak obsahuje odpovede, ktoré akoby mali patriť k inej otázke. Rozdelili sme ich do 

troch skupín: 

Sociálne roly: vychovávateľ, učiteľ, rodič, kamarát, facilitátor, cvičiteľ, rozprávač, upratovačka, 

čašníčka (10). 

Osobnostné vlastnosti: byť tolerantný, zodpovedný, spravodlivý, mať úctu k druhým, emancipovaný, 

ohľaduplný, nápomocný, trpezlivý, mať pevné názory, správne sa rozhodovať, mať vzťah k deťom 

(15). 
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Schopnosti a vedomosti: ovládať komunikačné techniky (3), mať príslušné vzdelanie a prax (5), 

ovládať hru na hudobnom nástroji (2), mať rozhľad vo svojom odbore (1), poznatky z oblasti 

pedagogiky a psychológie (1), činnosť je všetko to, čo sa naučí učiteľ na vysokej škole (1). 

Z výsledkov vyplýva, že prvotné predstavy študentiek o tom, čo sú to profesijné činnosti učiteľa sa 

viažu na jadro učiteľskej práce, a tým je vyučovanie a aktivity spojené s prípravou na tento proces. 

Len málo opýtaných si vybavilo aj na iné činnosti učiteľa, ktoré tvoria, resp. by mali tvoriť 

každodennú náplň jeho aktivít. Zaujímavé je, že niektoré študentky si v predstavách profesijné 

činnosti spájajú so sociálnymi rolami, osobnostnými vlastnosťami resp. schopnosťami 

a vedomosťami. Absolútne nezvyčajnou je odpoveď, kde respondentka učiteľke priradila povolania 

upratovačka a čašníčka. Poukazuje to na negatívne povedomie o učiteľskej profesii, ktoré pramení 

z nízkeho finančného ohodnotenia (učitelia si pre zlepšenie ekonomickej situácie privyrábajú) alebo 

z nízkeho sociálneho statusu (kvalifikovaný učiteľ často vykonáva inú profesiu). Z odpovedí teda 

vyplýva, že študentky učiteľstva vo všeobecnosti vedia, čo tvorí pracovnú náplň učiteľa, avšak ich 

stanoviská sú vo väčšine prípadov veľmi laické (učiteľ učí, vzdeláva, vyučuje, pracuje so žiakom, 

pomáha žiakovi). Preto je nutné už v rámci pregraduálnej prípravy budovať u študentov pozitívny 

obraz o jedinečnosti a význame tohto poslania a posilňovať profesijnú identitu k učiteľstvu, ktorá sa 

prejavuje skrz vedomé, ale i menej zreteľne uvedomené či nevedomé momenty, ktoré ovplyvňujú 

výkon a vytvárajú charakter profesie (Koťa, 1998, s. 16). 

Aké profesijné činnosti vykonáva učiteľ preprimárneho a primárneho vzdelávania počas i mimo 

výchovno-vzdelávacej činnosti? 

Položky č. 5 a č. 6 boli zamerané konkrétne na dve pozície, a to na učiteľa primárneho a učiteľa 

preprimárneho vzdelávania. Zároveň boli ešte rozdelené, a to na zisťovanie názorov študentiek 

na profesijné činnosti vykonávané počas výchovno-vzdelávacieho procesu a mimo výchovno-

vzdelávacieho procesu. Odpovede respondentiek boli znovu analyzované z hľadiska obsahu 

a kategorizované do už spomínaných kategórií. Na otázku týkajúcu sa profesijných činností učiteľa 

materskej školy neodpovedalo 29,77 % respondentiek a na otázku vzťahujúcu sa k profesii učiteľa              

1. stupňa ZŠ neodpovedalo 36,52 % opýtaných. Tento fakt možno vysvetliť nezáujmom o otázku 

alebo, ak respondentka svoju odpoveď vyjadrila v predchádzajúcej otázke, ktorá sa pýtala na 

profesijné činnosti učiteľa všeobecne, táto téma sa stala pre ňu uzavretou a vyčerpanou.  

Keďže pozície učiteľa preprimárneho a primárneho vzdelávania sú v niektorých znakoch podobné, 

ale zároveň aj špecifické, pre lepšiu komparáciu uvádzame odpovede študentiek spoločne pre 

obidve pozície. Pri každej kategórií znovu uvedieme počet výrokov k nej prislúchajúcich a zároveň 

ich percentuálne vyjadrenie. Za jednotlivými výrokmi uvádzame zároveň ich počet výskytu v rámci 

skupiny. Profesijné činnosti učiteľov vykonávané počas výchovno-vzdelávacieho procesu uvádzame 

v tabuľke č. 1.  
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Tabuľka č. 1: Profesijné činnosti vykonávané počas výchovno-vzdelávacieho procesu 

Činnosti Učiteľ MŠ 
Výrokov: 105 

Učiteľ pre 1. stupeň ZŠ 
Výrokov: 105 

Činnosti 
orientované na 
žiaka 

Výrokov: 26 (24,76 %) 
usmerňuje a pomáha žiakovi pri rozvoji (8) 
motivuje žiakov (4) 
realizuje psychodiagnostiku žiaka (2) 
rozvíja jemnú motoriku žiaka (1) 
pripravuje deti na vstup do školy (8) 
uspokojuje ich potreby (1) 
rozvíja záujem o výtvarné a hudobné 
činnosti (2) 

Výrokov: 16 (15,24 %) 
usmerňuje a pomáha žiakovi pri rozvoji (7) 
motivuje žiakov (3) 
realizuje psychodiagnostiku žiaka (1) 
komunikuje so žiakmi (1) 
rozvíja gramotnosť detí (4) 

Činnosti súvisiace 
s vyučovacím 
procesom a jeho 
prípravou 

Výrokov: 53 (50,48 %) 
vyučuje žiakov (7) 
vzdeláva žiakov (7) 
učí žiakov (6) 
učí žiakov učiť sa (2) 
odovzdáva poznatky (3) 
vychováva (k vzájomnej spolupráci, učí deti 
základy slušného správania) (11) 
vedie a riadi vyučovaciu hodinu (2) 
spieva, cvičí, rozpráva, prednáša (1) 
hrá sa s deťmi didaktické hry (8) 
chodí na vychádzky (3) 
vytvára počiatočné predstavy detí (2) 
zadáva úlohy a pomáha pri vypracúvaní (1) 

Výrokov: 67(63,81 %) 
vyučuje žiakov (14) 
vzdeláva žiakov (13) 
učí žiakov (7) 
učí žiakov učiť sa (1) 
odovzdáva poznatky, vysvetľuje učivo (9) 
vychováva (byť zodpovedným človekom, byť 
dobrým človekom, tolerovať druhých) (3) 
vedie a riadi vyučovací proces (4) 
spieva, cvičí, rozpráva (2) 
kontroluje, preveruje vedomosti (3) 
hodnotí (3) 
opakuje poznatky so žiakmi (2) 
učí deti písať, čítať, počítať (4) 
učí deti poznatky z vlastivedy a prírodovedy (2) 

Ostatné činnosti 
súvisiace s výchovou 
a vzdelávaním 

Výrokov: 5 (4,76 %) 
dozor (4) 
buduje vzťahy s kolegami (1) 

Výrokov: 2 (1,90 %) 
dozor (1) 
administratívne činnosti (1) 

Činnosti 
orientované na 
sebarozvoj učiteľa 

Výrokov: 4 (3,81 %) 
 hodnotí vlastnú prácu (1) 
sebarozvíja sa (3) 

Výrokov: 0 (0 %) 

Ostatné odpovede 
(neporozumenie 
otázke) 

Výrokov: 17 (16,19 %) 
sociálne roly: učiteľ (5), vychovávateľ (6), 
psychológ (1), rodič (2), facilitátor (1) 
vlastnosti: byť empatický (1), zodpovedný 
(1) 

Výrokov: 20 (19,05 %) 
sociálne roly: učiteľ (6), vychovávateľ (4), 
psychológ (3), kamarát (2), poradca (1), rodič 
(1), lekár (1), facilitátor (1), rozhodca (1) 

Keďže študentky mali uvádzať činnosti vykonávane počas výchovno-vzdelávacieho procesu, 

pochopiteľné je, že viac ako polovica analyzovaných výrokov pri obidvoch pozíciách bolo zaradených 

do skupiny činností súvisiacich s vyučovacím procesom a jeho prípravou. Keď sme v rámci tejto 

skupiny porovnali činnosti, ktoré respondentky uvádzali pri jednotlivých učiteľských pozíciách zistili 

sme, že bolo uvedených len málo činností, ktoré by rozlišovali prácu týchto učiteľov. Pri učiteľovi 

materskej školy sa však objavilo menej výrokov, ktoré by súviseli s vyučovaním alebo vzdelávaním 

a zároveň pri učiteľovi 1. stupňa ZŠ bolo analyzovaných menej výrokov súvisiacich s výchovou 

dieťaťa. Pri učiteľovi materskej školy bola dominantnou činnosťou: „učiteľ sa hrá s deťmi didaktické 

hry“ a zároveň pri učiteľovi 1. stupňa to boli činnosti zamerané na didaktiku „naučiť žiakov čítať, 

písať, počítať, poznatky z vlastivedy a prírodovedy“. Druhú najpočetnejšiu skupinu tvorili činnosti 

orientované na žiaka. V tabuľke č. 2 uvádzame profesijné činnosti učiteľov vykonávané mimo 

výchovno-vzdelávacieho procesu.  
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Tabuľka č. 2: Profesijné činnosti vykonávané mimo výchovno-vzdelávacieho procesu 

Činnosti Učiteľ MŠ 
Výrokov: 77 

Učiteľ pre 1. stupeň ZŠ 
Výrokov: 76 

Činnosti 
orientované na 
žiaka 

Výrokov: 28 (36,36 %) 
hrá sa s deťmi (7) 
učí deti základy slušného správania (7) 
buduje vzťahy v triede (5) 
individuálne usmerňuje rozvoj žiaka (6) 
pracuje s deťmi von (učí ich dopravné 
značky, zákazy, príkazy) (3) 

Výrokov: 19 (25 %) 
hrá sa s deťmi (3) 
učí ich základy slušného správania (5) 
pomáha riešiť problémy žiakov (8) 
rozpráva sa so žiakmi (2) 
trávi s nimi voľný čas (1) 
 

Činnosti súvisiace 
s vyučovacím 
procesom a jeho 
prípravou  

Výrokov: 9 (11,69 %) 
príprava na ďalšie aktivity (5) 
písanie príprav (2) 
učiteľ vytvára podmienky na relax, 
odpočinok, zábavu (2) 

Výrokov: 14 (18,42 %) 
príprava na vyučovanie (9) 
príprava pomôcok (4) 
opravovanie žiackych prác (1) 

Ostatné činnosti 
súvisiace s výchovou 
a vzdelávaním 

Výrokov: 21 (27,27 %) 
spolupráca a komunikácia s rodičmi (7) 
spolupráca a komunikácia s kolegami (2) 
administratívne práce (7) 
dozor (5) 

Výrokov: 24 (31,58 %) 
spolupráca a komunikácia s rodičmi (9) 
spolupráca a komunikácia s kolegami (4) 
administratívne práce (7) 
dozor (2) 
vedenie krúžkov (1) 
starostlivosť o triedu (kvety, celkové 
prostredie) (1) 

Činnosti 
orientované na 
sebarozvoj učiteľa 

Výrokov: 11 (14,29 %) 
vzdeláva sa (3) 
sebavzdeláva sa (4) 
sebarozvíja sa (1) 
kontroluje a hodnotí svoju činnosť (2) 
rieši svoje osobné problémy (1) 

Výrokov: 11 (14,47 %) 
vzdeláva sa (2) 
sebavzdeláva sa (3) 
sebarozvíja sa (2) 
kontroluje a hodnotí svoju činnosť (3) 
oddychuje, relaxuje (1) 

Ostatné odpovede 
(neporozumenie 
otázke) 

Výrokov: 8 (10,39 %) 
sociálne roly: učiteľ (1), priateľ (2), 
kolega (1), rodič (1), facilitátor (1), 
upratovačka (1), čašníčka (1) 

Výrokov: 8 (10,53 %) 
sociálne roly: vychovávateľ (1), poradca 
(1), kolega (1), psychológ (1), kamarát (1), 
facilittor (1), rozhodca (1), lekár (1) 

Najpočetnejšiu skupinu pri obidvoch učiteľských pozíciách, tvorili činnosti orientované na žiaka. 

Respondentky činnosť učiteľa mimo výchovno-vzdelávacieho procesu chápu, ako priestor na 

výchovu žiaka, riešenie jeho problémov, upevňovanie vzťahov resp. čas, kedy učiteľ so žiakmi trávi 

voľné chvíle, podľa ich názoru sa s deťmi hrá. Druhú najväčšiu skupinu tvorili činnosti, ktoré boli 

zamerané na spoluprácu s rodičmi, kolegami či vykonávanie administratívnych prác. Potešujúce je, 

že respondentky si uvedomili dôležitosť budovania vzťahov s rodičmi detí a aj so svojimi kolegami, 

ktorí sú nielen ich spolupracovníkmi, ale v začiatkoch nástupu do praxe hlavne radcami 

a pomocníkmi. V skupine činností orientovaných na sebarozvoj učiteľa sa objavil názor, že učiteľ 

mimo vyučovacej činnosti relaxuje resp. oddychuje alebo rieši svoje osobné problémy. V tejto 

odpovedi je možné pozorovať postoj študentiek, že aj keď učiteľ má byť svojej práci oddaný celým 

svojim srdcom, nemá zabúdať ani na seba, lebo unavený učiteľ s kopou problémov sa nemôže 

v dostatočnej miere venovať triede a vyučovaniu.  

 

Kontinuálne profesijné vzdelávanie pedagogických pracovníkov 

Vládny návrh Zákona o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov č. 958, vo svojich profesijných štandardoch a ich kompetenčných profiloch 
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vymedzuje dimenziu ponímajúcu o sebarozvoji učiteľa. Konkrétne žiadajú od učiteľa, aby 

bol schopný profesijne rásť, rozvíjať sa a identifikovať sa so svojou profesijnou rolou. Ak 

chce učiteľ tieto požiadavky naplniť, musí na sebe neustále pracovať, čiže pernamentne sa 

vzdelávať. Názory učiteľov 1. stupňa ZŠ na kontinuálne profesijné vzdelávanie výskumne 

zisťovala S. Babiaková (2008). Nás však zaujímalo, či si študentky myslia, že je potrebné, 

aby sa aj po získaní vysokoškolského diplomu naďalej vzdelával: vychovávateľ v školskom 

klube, asistent učiteľa, učiteľ materskej školy a učiteľ pre 1. stupeň ZŠ. Dôvod, prečo sme do 

položky zahrnuli aj pozície vychovávateľ a asistent učiteľa vyplýva zo zamerania študijného 

programu Predškolská a elementárna pedagogika, čo znamená, že úspešné ukončenie 

tohto druhu štúdia oprávňuje na vykonávanie aj týchto dvoch pozícií. Súhrnné výsledky 

udáva tabuľka č. 3. 

Tabuľka č. 3 Kontinuálne profesijné vzdelávanie pedagogických pracovníkov 

POZÍCIA ÁNO % NIE % NEVIEM % N
65

 % SPOLU % 

Vychovávateľ v ŠKD 67 75,28 13 13,61 6 6,74 3 3,37 89 100 

Asistent učiteľa 59 66,29 14 15,73 13 14,61 3 3,37 89 100 

Učiteľ v MŠ 75 84,27 7 7,87 4 4,49 3 3,37 89 100 

Učiteľ pre 1. stupeň ZŠ 83 93,26 1 1,12 2 2,25 3 3,37 89 100 

Respondentky sa jasne prikláňajú k potrebe kontinuálneho vzdelávania aj po získaní 

vysokoškolského diplomu. Pozorovateľná je však diferenciácia medzi jednotlivými 

pozíciami. Jednoznačné stanovisko vyjadrujúce potrebu ďalšieho vzdelávania sa preukázalo 

pri učiteľovi 1. stupňa ZŠ (93,26 %) a to aj napriek tomu, že s prácou a jednotlivými 

činnosťami učiteľa primárneho vzdelávania sa študentky bližšie oboznámia len ak budú 

študovať magisterské štúdium s týmto zameraním. Až 84,27 % opýtaných si myslí, že 

naďalej by sa mal vzdelávať aj učiteľ materskej školy. Pri pozícii asistent učiteľa si však až 

30,34 % respondentiek myslí, že nie je potrebné ďalšie vzdelávanie alebo to nevie posúdiť. 

Ak však chceme, aby asistent učiteľa bol rovnako plnohodnotne uznávanou pedagogickou 

profesiou v školstve, je nutné už v rámci pregraduálnej prípravy oboznámiť študentov 

učiteľstva o dôležitosti a potrebe permanentného vzdelávania tejto osoby v edukačnej praxi. 

Asistent učiteľa môže byť pre samotného učiteľa nielen pomocníkom, ale aj inšpirátorom, 

radcom a rovnocenným kolegom či partnerom. 

 

ZÁVER  

Uvedomujeme si, že vybrané výsledky predvýskumu, boli interpretované separovane a potrebovali 

by hlbšiu vzťahovú analýzu, ktorú plánujeme v blízkej budúcnosti zrealizovať. Získané dáta budú 

zároveň porovnávané s výsledkami, ktoré prinesie ďalšia časť výskumu, kde prostredníctvom ankety 

chceme zistiť názory učiteľov 1. stupňa ZŠ a učiteľov materských škôl pôsobiacich v praxi na 

dôležitosť, obtiažnosť a časovú náročnosť jednotlivých profesijných činností. 
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 Počet respondentov, ktorí na otázku neodpovedali. 
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Na záver možno skonštatovať, že ak si študenti učiteľstva začínajú svoj profesijný rast budovať už na 

pedagogickej fakulte, a ak ich cesta má smerovať k profesionalite, je nutné z „profesionalizujúceho 

laika“ vyprofilovať nielen „certifikovaného profesionála“, ale „skutočného učiteľa – experta“. 

Prostriedkom k naplneniu týchto cieľov je snaha uplatniť dve koncepcie pregraduálnej prípravy: 

Konštruktivistická koncepcia učiteľského vzdelávania kladie dôraz na „konštruujúcu sa subjektívnu 

predstavu študenta, o sebe ako učiteľovi“. Učiteľ je považovaný za hlavného aktéra svojho 

profesijného vývoja a tvorcu svojej profesijnej identity (učitelia ako „active knowledge acquirers and 

producers“). Hlavným cieľom tejto koncepcie je pomoc a podpora v individualizovanom procese 

postupného „stávania sa učiteľom“ (becoming a teacher), ktorý je chápaný ako aktívne 

konštruovanie a tvorivé osvojovanie učiteľskej profesie na základe vlastnej činnosti, vlastných 

skúseností, vlastného hľadania a sebaobjavovania v roli učiteľa na základe spolupráce s učiteľmi, 

spolužiakmi či cvičnými učiteľmi (Spilková, 2007). 

Reflexia v príprave učiteľa, ktorá by mala byť súčasťou všetkých profesijných činností učiteľa 

súvisiacich s jeho aktivitami plánovania a prípravy, realizácie a praktickej činnosti, ako aj evalvácie 

rozvoja žiakov a seba samého v profesionálnom rozvoji. V takomto postavení nie je reflexia len 

súčasťou, hoci aj neustále prítomnou, ale stáva sa priamo prívlastkom všetkých činností. Podieľa sa 

na utáraní vlastnej koncepcie výučby, ktorá zahŕňa vedomostnú, činnostnú aj postojovú štruktúru 

konceptu seba ako učiteľa v odbornej, osobnostnej a etickej dimenzii (Kasáčová, 2005, s. 14). 
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EVALUACE UČITELŮ 

TEACHERS´  EVALUATION 

Jiří Trunda  

 

Abstrakt: Příspěvek se zabývá problematikou evaluace učitele z pohledu činnosti managementu 

školy. Specifikuje úkoly, které v této oblasti před vedením škol stojí. Autor vymezuje oblast evaluace 

učitele a naznačuje souvislosti výzkumu této oblasti s teorií i praxí školského managementu. 

Významnou částí příspěvku je popis a vyhodnocení dotazníkového šetření vztahujícího se k evaluaci 

učitele, které má povahu předvýzkumu v rámci disertační práce autora. Cílem autora je vytvořit a 

v praxi ověřit model evaluace učitelů, který bude funkční v podmínkách konkrétní školy. 

Klíčová slova: evaluace učitele, management školy, profesní standard, teachers evaluation  

Abstract: The paper deals with the problem of evaluation of teachers in terms of school 

management activities. It specifies the tasks of school management in this area. The author defines 

the conception of evaluation of teachers and suggests a context of the research with theory and 

practice of school management. An important part of this paper is a description of the questionnaire 

relating to the evaluation of teachers, which is a part of author's thesis. The aim is to create and 

verify the model of teacher evaluation, which will be functional in terms of a particular school. 

Key words: Teachers’ evaluation, school management, professional standard 

 

1 ÚVOD  

Systematická a pravidelná evaluace učitelů je jednou ze základních činností dobrého školského 

managementu. Plnění úkolů užšího i širšího vedení školy se neobejde bez hodnocení pedagogických 

pracovníků v míře odpovídající pozici hodnotitele (ředitel, zástupce ředitele pro 1. stupeň, vedoucí 

ročníkového týmu, vedoucí metodického sdružení, atd.)66. Evaluaci učitele však není možné 

redukovat na objektivní a přesné hodnocení výkonu. Jde o nástroj zkvalitňování profesní úrovně 

pedagogického personálu, dosahování lepších výsledků vzhledem k cílům a programu školy, 

zvyšování kvality naplňování jejích funkcí, stejně jako o důležitý instrument rozvoje jednotlivých 

učitelů. Současně s posuzováním toho, jak učitel zvládá nároky své práce, mu jsou poskytovány 

informace a podněty nutné k jejímu zlepšování. Smyslem evaluace učitele tedy není jen zjišťování 

jeho nedostatků a rezerv ve výkonu. Stejně důležité je pro management odkrytí a ocenění 

pozitivních vlastností učitelů, které umožní maximálně jich využívat v organizaci školy (STEPHEN R. 

COVEY). Důležitou součástí evaluace je seznámení učitele s další perspektivou jeho pracovní aktivity 

ve škole a podpora jeho osobního rozvoje. V tomto smyslu je evaluace také součástí budování 

klimatu školy. Důležitost evaluace učitele vyplývá také z § 164, odstavce 1, písmena c zákona 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
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 Ve své práci uvádím pozici ředitel, zástupce ředitele, učitel, pedagog, atd. Explicitně neuvádím moţnost 

ředitelka, zástupkyně ředitelky, učitelka, pedagoţka, atd. Uvedená označení jsou označením pozice bez ohledu 

na pohlaví toho, kdo ji zastává.   
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zákon), kde je uvedeno: „Ředitel školy a školského zařízení odpovídá za odbornou a pedagogickou 

úroveň vzdělávání a školských služeb.“ Po stránce právní je tedy možné považovat evaluaci učitele za 

nástroj naplňování uvedené právní normy. Jako překvapující je možno v této souvislosti vyhodnotit 

fakt, že evaluace učitele není vyhláškou č. 15/2005 Sb. explicitně požadována jako součást 

autoevaluace školy, přestože asi nejoblíbenějším pedagogickým maximem je konstatování „školu 

dělá učitel,“ které má ve skutečnosti své limity, ale je laickou (Jaký učitel, takový žák.), tak i odbornou 

veřejností (Kvalita vzdělávacího systému nemůže převýšit kvalitu učitelů, kteří v něm působí. 

(VÝZKUMNÝ ÚSTAV PEDAGOGOCKÝ 2009.)) de facto přijímáno.  

Cílem této práce bylo získat základní představu o realizaci evaluace učitele v praxi českých škol. 

Zjištěné výsledky budou sloužit jako východisko při formulování rozsáhlejšího dotazníku pro 

kvantitativní výzkum a otázek polostrukturovaného rozhovoru pro kvalitativní výzkum 

a k formulování pracovní hypotézy v rámci disertační práce autora na téma Evaluace učitele.  

 

2 POJEM EVALUACE UČITELE  

Evaluace učitele není v české pedagogické literatuře jednoznačně definována. Do Pedagogickém 

slovníku (PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ J. 2003) nebylo toto heslo explicitně zařazeno. Jeho 

obsah můžeme pouze implicitně vyvozovat z výkladu zařazeného hesla pedagogická evaluace, kde se 

uvádí: „Angl. educational evaluation/assessment. Ve vědecké terminologii má „evaluace“ obecný 

význam „hodnocení“. V pedagogice znamená zjišťování, porovnávání a vysvětlování dat 

charakterizujících stav, kvalitu, fungování, efektivnost škol, částí nebo celku vzdělávacího systému. 

Zahrnuje hodnocení vzdělávacích procesů, hodnocení vzdělávacích projektů, hodnocení vzdělávacích 

výsledků, hodnocení učebnic aj. Má důležitou roli pro korekce a inovace vzdělávacího systému, pro 

strategie plánování jeho rozvoje, priorit aj. Je samostatnou vědní disciplinou, opírá se o rozsáhlou a 

propracovanou teoretickou a metodologickou základnu.“  

Na nedostupnost česky psané literatury k tématu vnitřní evaluace, která by vyhovovala současné 

české školní praxi, upozorňují například Prášilová a Vašťatková.( PRÁŠILOVÁ, M., VAŠŤATKOVÁ J. 

2006) Odborné literatury, která by se v rámci vnitřní evaluace škol (autoevaluace) věnovala přímo 

segmentu evaluace učitele je ještě výrazně méně. Přitom snahu formulovat kritéria a indikátory 

„dobré práce“ učitele je možné v české pedagogice vysledovat od samých jejích počátků. 

Pozoruhodným a stále platným je například příspěvek Otakara Kádnera (1870-1936), který 

charakterizoval pět oblastí požadavků, které by měl učitel splňovat. Jsou to:  

1. tělesné a duševní zdraví, do kterého patří i „zdatné smyslové vnímání, dobrá paměť a živá 

fantazie,“ 

2. přirozená sympatie k mládeži a láska k svému povolání, 

3. volní a mravní vlastnosti, 

4. znalost výchovné teorie a praxe, stejně jako dokonalé zvládnutí učební látky, 

5. společenské vlastnosti. 
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Ve všech těchto oblastech pak stanovuje ideál, ke kterému je třeba směřovat, dalo by říci, že 

stanovuje kompetence učitelské profese, jejich kritéria a indikátory kvality. A to vše již v období mezi 

světovými válkami! Realisticky přitom k tématu dodává: „Celkem má tedy učitel být vzorem člověka, 

ideálem ušlechtilosti ve svém chování, řečech, gestech, dosud je zvykem vidět v něm „idealistu“, jenž by 

(dle slov Rousseauových) ani vůbec neměl volit své povolání jen pro odměnu. Netřeba ani dokazovat, že 

tolik ctností a předností předpokládat najednou v jediné osobě je, jak dobře dí Cellérier, utopií, a 

předpokládat učitele tak nezištného a dokonalého, jak jej líčí Rousseau, je dokonce možno jen v románě. 

Musíme si být vědomi, že v praxi také učitel je člověk se všemi vadami lidství a vlivy svého prostředí a 

původu, z nichž se přece nikdo nevymaní úplně: musíme brát učitele, jakým ve skutečnosti je, ale 

slevovat z oněch ideálů a spokojit se jen s měrou přibližnou a brát v úvahu jen skutečné poměry a to tím 

spíše, že většina oněch darů přírody fyzické a duševní musí být učiteli dána i vrozena a nemůže být než 

rozvita, nikoli osvojena.“ (KÁDNER, O. In SOMR, M., 2009, s.181) Jak nadčasové konstatování… 

Vzhledem k tomu, že pojem „evaluace učitele“ není zcela jasně ukotven, ani jednoznačně popsán, je 

v českém prostředí chápán minimálně dvěma způsoby: 

- jako soubor evaluačních činností, které vykonává učitel zejména ve směru k žákům, 

- jako soubor činností, které vedou k evaluaci učitele jako aktéra výchovně vzdělávacího procesu.  

Ze studia zahraničních pramenů vytěžil autor pro další práci zejména následující tři skutečnosti: 

Evaluace učitelů je tématem, které je jako neuralgický bod vzdělávacího systému vnímán v celé řadě 

zemí a podobnost situace se stavem v České republice je až překvapující. Například Peterson píše ve 

své publikaci o situaci evaluace učitelů v USA: „Evaluace učitelů je nezbytným krokem při zajišťování 

dobrého vzdělání. Přesto je běžně akceptována evaluace nekvalitně prováděná. A v mnoha případech - 

v závislosti na učitelích, administrátorech a výzkumných pracovnících – je evaluace učitele 

zpochybňována nebo dokonce zcela ignorována.“ (PETERSON 2000) S českou evaluační praxí 

koresponduje také stav na Slovensku popisovaný Valicou a Pavlovem: „Systémy hodnocení pedagogů 

ve školách a školských zařízeních jsou postaveny na roční periodicitě a formálním hodnocení úloh. Jsou 

zaměřeny spíše na minulost a nedávají impulzy pro profesní rozvoj a kariérový růst pedagogů. 

Kontinuální proces řízení pracovního výkonu zdůrazňuje potřebu trvalého zlepšování výkonu                        

a nepřetržitý rozvoj profesních kompetencí pedagogů.“ (VALICA, PAVLOV 2000) 

Evaluace učitele je považována za důležitou složku řízení i vedení školy. Rozlišování těchto dvou 

složek činnosti managementu školy je v anglicky psané odborné literatuře mnohem zřetelnější než 

v české také proto, že je v tamních školách často vykonávají dva různí lidé. Slovem „administrator“ je 

v anglicky psané odborné literatuře školského managementu označován člověk, který řídí – používá 

existující struktury a postupy k dosažení cílů a poslání organizace, jeho posláním je spíše udržovat 

chod, než měnit. Slovem „leader“ je označován někdo, kdo vede – to znamená, že je zaměřen na 

zavádění změn v existujících strukturách, postupech a cílech. (GORTON R., ALSTON J. A., 

SNOWDEN P. 2007) Za naprosto samozřejmé je považováno, že oba tito lidé mají informace                      

o evaluaci učitelů, kterou ovšem někdy sami neprovádějí.  

Přestože mnohé zahraniční problémy spojené s evaluací učitele a jejich projevy jsou velmi podobné 

situaci u nás, existuje v řadě zemí jasně formulovaný a pravidelně kontrolovaný profesní standard 

učitele, čímž se tamní právní situace podstatně liší od české. 
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Zásadním původním českým materiálem, který se problematikou evaluace učitelů zabývá 

komplexně, zohledňuje současnou situaci českého školství, je již kompletně hotový a je v současné 

době k dispozici, je publikace paní docentky Jaroslavy Vašutové Profese učitele v českém 

vzdělávacím kontextu. (VAŠUTOVÁ 2004) Tato monografie se zabývá evaluací učitelů ve velmi 

širokém a hlubokém záběru. Zásadním metodologickým krokem pro stanovení profesních 

kompetencí učitelů v uvedené práci bylo přiřazení funkcí školy k cílům vzdělávání. Tento krok 

umožňuje vycházet při konstrukci konkrétní podoby profesního standardu učitele nikoliv pouze                    

z popisu současného nebo očekávaného stavu (který se koneckonců může u jednotlivých skupin 

učitelů lišit (a liší se) podle jejich orientace a postojů k řadě partikulárních problémů edukační reality, 

stejně jako k učitelské profesi jako celku), ale zevnitř samotného smyslu profese. Umožňuje najít a 

pojmenovat žádoucí strukturu kvality profesní činnosti i širší vybavenosti učitelů vzhledem 

k aktuálním potřebám společnosti, se kterými by měli být ve shodě všechny skupiny učitelů.  

V průběhu roku 2009 má vyjít po více než šedesáti letech česká Pedagogická encyklopedie, která by 

mohla přinést sjednocení výkladu tohoto pojmu. 

 

3 PROFESNÍ STANDARD 

Donedávna probíhaly v České republice dva procesy, které by, mimo jiné, měly pojem „evaluace 

učitele“ jednoznačně vymezit a pojmově ukotvit. Jejich hlavním cílem je formulovat standard 

profese učitele, který s evaluací učitele bezprostředně souvisí.  

První z nich stále probíhá, jedná se o od roku 2007 realizovaný (ukončení je plánováno na rok 2014) 

Výzkumný záměr Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání, jehož řešitelem je 

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy (hlavní řešitelkou je prof. PhDr. Spilková Vladimíra, CSc.), 

který má stanoveno jedenáct dílčích cílů, z nichž jeden s problematikou evaluace učitele úzce souvisí 

a druhý k ní přímo směřuje: 

Analyzovat způsobilosti učitelů reflektovat zvláštnosti současných dětí a mládeže, a to pod zorným 

úhlem působícího společenského kontextu, osobnostních charakteristik, nároků školy a potencialit 

jejich vzdělávací úspěšnosti.  

Vypracovat indikátory kvality profesního výkonu učitele. (SPILKOVÁ, VAŠUTOVÁ 2008) 

Zadruhé se jednalo o práci týmu pod vedením prof. PhDr. Karla. Rýdla, CSc., která směřovala 

k formulování a přijetí závazného standardu profesní způsobilosti a výkonu profesní činnosti učitele. 

(RÝDL, K. 2008). Podařilo se vytvořit návrh, který se stal podkladem diskuse o závazné podobě 

standardu (zapojilo se cca 1500 učitelů a ředitelů škol, 24 pedagogických asociací a 20 fakult 

připravujících učitele). Práce na tomto úkolu byla současným vedením Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy ČR do odvolání zastavena, potřeba maximálně objektivní evaluace učitele 

v konkrétních podmínkách školy však nepominula.  
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4 VYMEZENÍ POJMU EVALUACE UČITELE PRO ÚČELY TÉTO PRÁCE 

V této práci bude pojem evaluace učitele používán pro označení evaluace, jejíž objektem je učitel, 

respektive pedagog. Patří sem také autoevaluace učitele, ve které je pedagog subjektem, ale také 

objektem evaluace. K vymezení pojmu evaluace učitele pro účely této práce si dovolím parafrázovat 

výše citovanou definici pojmu pedagogická evaluace uvedenou v Pedagogickém slovníku: Evaluace 

učitele znamená zjišťování, porovnávání a vysvětlování údajů, které charakterizují kvalitu, fungování a 

efektivitu práce učitele v souvislosti s danými podmínkami konkrétní školy. Zahrnuje celou šíři jeho 

profesních kompetencí. Má důležitou roli pro korekci a rozvoj učitele, jakož i školy, ve které pracuje.  

 

5 PŘEDVÝZKUM 

Autor příspěvku realizoval na 17 školách (14 základních, 2 základních školách praktických a jedné 

základní umělecké škole) dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zmapovat stav a potřeby škol 

vzhledem k evaluaci učitelů. Závěry tohoto šetření byly důležité pro formulování dalšího postupu pro 

dosažení hlavního cíle – vytvoření funkčního modelu evaluace učitele. 

Lze konstatovat, že výsledky zcela potvrdily domněnku, že management školy potřebuje a hledá 

takový nástroj evaluace učitele, který bude podávat jeho komplexní obraz a zároveň nebude časově 

náročný. 

Jedním z nejsilněji podložených závěrů dotazníkového šetření je zjištění vztahu přímé úměrnosti 

mezi kvalitou evaluace a časovými možnostmi managementu školy. Strategií, která tento fakt 

zohledňuje a je realizovatelná na každé škole, je autoevaluace učitele. 

Jak vyplývá z dotazníkového šetření, je hospitační činnost rozšířeným a oblíbeným nástrojem 

evaluace učitelů. Respondenti také uvedli, že hospitace se osvědčuje. Z toho důvodu se zavedení 

hospitační činnosti do systému evaluace učitele ve škole jeví jako velmi vhodné a efektivní. 

Charakteristika dobře provedené hospitační činnosti je námětem řady odborných statí.  

Uvedené dva nástroje evaluace (autoevaluace a hospitace) však nepokrývají některé požadavky, 

které respondenti uvedli:  

„Měla by umožňovat porovnání mezi učiteli češtiny, matematiky“  

„Standardizovaná (jediná šance porovnatelnosti práce učitele v různých školách)“  

Pro naplnění těchto požadavků navrhuje autor jako třetí a poslední nástroj evaluaci profesních 

kompetencí učitele.  

Formulace profesních kompetencí učitele není pochopitelně ve výzkumných možnostech autora 

této práce. Proto prostudoval návrhy profesních standardů, které jsou k dispozici a vybral jeden, 

který je, podle jeho soudu, k naplnění cíle práce nejvíce vhodný. Jedná se o práci paní doc. PaedDr. 

Jaroslavy Vašutové, Ph.D Profesní standard učitele – široký model. 

Paní docentka udělila autorovi souhlas, aby tento model využil a upravil pro potřeby své práce. 
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6 DALŠÍ POSTUP 

Závěry výše zmíněného předvýzkumu a rozbor dostupné literatury ukazují, že efektivní evaluace 

učitelů by mohla stát na třech pilířích: 

- učitelském portfoliu, které obsahuje také vlastní hodnocení učitele, 

- hospitační činnosti, která umožňuje posuzovat práci učitele přímo při výkonu jeho práce,  

- práci s profesním standardem, který není pouze nástrojem hodnocení, ale jasně předem stanovuje 

kritéria kvality a může tak být pro učitele vodítkem, svého druhu návodem.  

První podoba navrhovaného profesního standardu vychází zcela ze širokého modelu Profesního 

standardu učitele paní doc. PaedDr. Jaroslavy Vašutové, do kterého autor vložil tři položky: 

Sebehodnocení  

Hodnocení 

Potřeby (sem budou učitelé uvádět, co potřebují k tomu, aby se mohli v konkrétní položce 

profesního standardu rozvíjet).  

Dále je kompletní profesní standard rozdělen do jednotlivých oblastí profese učitele. V praxi škol je 

totiž pravděpodobné, že nebude vyhodnocován v celé šíři, ale vždy pouze v jedné části. Obraz o celé 

šíři profesního standardu bude pravděpodobně vznikat dlouhodobě skládáním a překrýváním 

evaluace různých rolí, ve kterých učitel ve své profesi vystupuje. 

Tato podoba profesního standardu je obsahem přílohy tohoto příspěvku.  

Práce bude realizována v následujících krocích: 

Vytvoření prvotního návrhu modelu evaluace učitele na základě závěrů bakalářské práce Evaluace 

učitele autora (učitelské portfolio, systém hospitací, profesní standard). 

Zavedení navrženého modelu evaluace učitele do praxe Základní školy, Praha 2, Londýnská 34. 

Zjišťování efektivity realizace modelu evaluace učitele v praxi základní školy. 

Průběžné zavádění úprav do modelu evaluace učitele na základě zjištěných výsledků. 

Vytvoření konečné verze modelu evaluace učitele. 

Zavedení konečné verze modelu evaluace učitele do praxe základní školy a její evaluace. 

Shrnutí a sepsání výsledků práce 
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JAK HODNOTÍ UČITELÉ SVŮJ STYL UČENÍ? 

WHAT IS A WAY OF TEACHERS´ SELF-IMAGE OF THEIR TEACHING? 

Marie Solárová, Svatava Kubicová 

 

Abstrakt: Článek je zaměřen na problematiku autodiagnostiky učitelů stylu učení a přístupu 

k různým pedagogickým situacím. Vychází z analýzy odpovědí učitelů na vybrané otázky                           

z pedagogické praxe a nastiňuje možné využití získaných dat jak v pregraduální, tak v postgraduální 

přípravě učitelů.   

Klíčová slova: styl učení, učitelé, pedagogická praxe 

Abstract: The article is aimed at the problems how teachers from practice evaluate their style of 

teaching and their approach to the different pedagogical situations. The work arises from the 

analyse of the teachers´ answers to the selected questions from the pedagogical practice. A possible 

use of the obtained results both in pre-graduate and in postgraduate preparation of teachers is 

outlined. 

Key words: style of teaching, teachers, pedagogical practice 

 

1 ÚVOD 

Do popředí zájmu pedagogické ale i laické veřejnosti se stále častěji dostávají otázky spojené 

s postupným zaváděním kurikulární reformy do praxe. V neposlední řadě je to široká diskuse 

k profesnímu standardu kvality učitele jako jednomu z výrazných faktorů ovlivňujících efektivitu 

edukačního procesu na všech stupních a typech škol. Ta souvisí s mnoha faktory, mezi něž patří 

kvalifikovaná orientace učitele ve stylech učení, a to jak svého, tak svých žáků. Bylo prokázáno 

(Solárová, 2001), že učitel dokáže intuitivně odhadnout žákův styl učení a tomu pružně přizpůsobit 

vzdělávací postup. Sanchez (1994) dospěl k závěru, že učitelé jsou schopni: 

 řídit se promyšlenými vnitřními plány svých pedagogických postupů, které flexibilně 

přizpůsobují i neočekávaným pedagogickým situacím; 

 mění výukové metody podle převažujícího stylu učení žáků. 

Obecně platí, že schopnost učitele rozpoznat u žáků různé styly učení, musí nutně začít analýzou 

svého vlastního učebního stylu. Domníváme se tedy, že osvojování znalostí o stylech učení musí 

začínat učitelovou sebereflexí.  
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2 STYLY UČENÍ  

2.1 Charakteristika stylů učení 

Charakterizovat  a definovat styl učení je velmi složité. Existuje mnoho definic stylů učení, ať už 

z oblasti psychologie, či pedagogiky. Např. Šimonová (2008) ve svém příspěvku prezentuje 

následující možné pojetí stylů učení :  

- Styl učení je soubor kognitivních, afektivních a psychomotorických faktorů, které slouží jako 

relativně stálý indikátor studentova vnímání a reakcí ve vzdělávacím prostředí (Coffield, 2004). 

- Styl učení je popis postojů a chování jedince, které určují, jakému způsobu učení dává dotyčný 

přednost (Honey and Mumford, 1992).  

- Styl učení je definován jako upřednostňování jednoho způsobu učení před druhým, což ale 

neznamená úplné vyloučení tohoto druhého způsobu – jindy, v jiné situaci může být daná přednost 

právě jemu (Kolb, 1984). 

Problematiku stylů učení rozpracoval v České republice především Mareš (1990, 1998), který 

definuje styly učení jako„svébytné postupy při učení (svébytné svou strukturou, posloupností, kvalitou, 

pružností aplikace), které mají charakter metastrategie učení. Vznikají na vrozeném základě (kognitivní 

styly) a rozvíjejí se spolupůsobením vnitřních a vnějších vlivů. Můžeme v nich proto rozlišit složku 

kognitivní, motivační, sociální a autoregulační. Dají se ovlivnit a měnit, třebaže ne snadno ani rychle“.  

Podle Švece (1996) je „Styl učení je tedy specifický způsob učení, jemuž v daném období žák dává 

přednost, kterého běžně používá v různých učebních situacích“. Diagnostikovat styly učení je záležitost 

obtížná a problematická. Existuje řada studií zaměřená na srovnání diagnostických metod sloužících 

k zjišťování stylů učení. Tyto výzkumné studie vznikaly především na počátku 90. let minulého 

století a prezentovaly výsledky faktorové analýzy proměnných, které dotazníky stylů učení měří 

např. Cano - Garcia, Justicia - Justicia, 1994 a Murray-Harvey, 1994. Lze konstatovat, že se                              

i v současné době zvyšuje počet studií popisujících různé nástroje k měření stylů učení. Některé 

z nich lze volně získat z internetových odkazů (např. internetové odkazy 3,4,5). K diagnostikování 

stylu učení dospělých často užívají dotazníková šetření známých amerických odborníků zabývajících 

se dlouhodobě danou problematikou, jde především o: 

 dotazník ILP - Inventory of Learning Processes (13),  

 dotazník LSQ (Learning Styles Questionnaire) autorů Honey, P. a Mumford, H., který je 

modifikací Kolbova LSI dotazníku (Learning Style Inventory) (4),  

 dotazník ILS (Inventory of Learning Styles) autorů Vermunt, J.D. et al. (1),  

takže učitel je schopen si orientačně určit styl učení. Výstupem jsou různé typologie stylů učení, 

jejichž cílem je posuzovat způsob učení z různého úhlu pohledu (Chupáč, slovní sdělení).  

2.2 Kolbův dotazník stylu učení  

Jedním z modelů, který popisuje proces lidského učení, je schéma, které vytvořil na základě 

mnohaletých výzkumů A. D. Kolb. Kolbův dotazník stylů učení (LSI), obsahující 72 položek, vychází 
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z teorie vytváření znalostí na základě přeměny zkušeností, která má v konkrétní školní praxi čtyři 

stupně (Šimonová 2008) : 

1. konkrétní zkušenost 

2. abstraktní konceptualizace  

3. aktivní experimentování 

4. reflektivní pozorování 

Kolb vedle tohoto modelu ještě upozornil, že jedinci se liší ve svých schopnostech učit se v různých 

stádiích učebního cyklu, mají tedy různý styl nebo kombinaci stylů učení. Kolbův inventář stylů 

rozlišuje mezi jedinci, kterým nejlépe vyhovují následující styly učení (in Šimonová, 2008):  

 přizpůsobivý - zdůrazňuje jednání, plnění plánů a úkolů a účast na nových činnostech a akcích;  

 divergentní - se projevuje v představivosti a ve schopnosti rozeznávat významy a hodnoty;  

 asimilující - spoléhá na indukční myšlení a na schopnost vytvářet teoretické modely, v nichž se 

nesourodá pozorování asimilují do integrovaných modelů;  

 konvergentní - soustřeďuje se na řešení problémů a praktické aplikace idejí za tím účelem.  

2.3 Výzkumná část  

Předložený výzkum navazuje na projekt Kompetence pro trh práce (EQUAL/011;CZ 

04.4.09/3.1.00.1/0001 – 2007 až 2008), který byl zaměřen na problematiku posilování vybraných 

klíčových kompetencí. V roce 2009 začal výzkum zabývající se problematikou autodiagnostiky 

dílčích dovedností učitele v souvislosti s jeho stylem učení. Autodiagnostika dovedností vychází 

z potřeby sebereflexe jednotlivých kroků při posilování dané klíčové kompetence. Do této doby byla 

podrobněji zpracována autodiagnostika kompetence k řešení problému respondentů z řad učitelů 

z praxe a jejich návaznost na typologii stylů učení (se zaměřením na otázky týkající se problematiky 

řešení problému).  

2.3.1 Cíl výzkumu 

1. Diagnostikovat typologii stylů učení učitelů z praxe. 

2. Analyzovat styly učení učitelů v závislosti na pohlaví a délce pedagogické praxe.  

3. Zjistit četnosti odpovědí na dílčí otázky k diagnostice stylů učení.   

4. Zjistit korelační vztahy mezi proměnnými (pohlaví, styl, délka pedagogické praxe, souhlasná 

tvrzení). 

5. Analyzovat odpovědi na vybrané otázky směřující k dovednosti řešení problému a srovnat 

s autodiagnostickým listem.  
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2.3.2 Vzorek respondentů 

 Výzkumu se zúčastnilo celkem 93 respondentů, z toho 60 žen a 33 mužů. 

 Respondenti byli rozděleni do kategorií:  

- do 5 let praxe (34 žen a 19 mužů) – označeno indexem 1 

- do 10 let praxe (12 žen a 8 mužů – označeno indexem 2 

- nad 10 let praxe (14 žen a 6 mužů) – označeno indexem 3 

2.3.3 Technika výzkumu 

 Upravený Kolbův dotazník  

 Autodiagnostický list 

2.3.3 Upravený Kolbův dotazník 

Kolbův dotazník (internetový zdroj, 1) byl částečně upraven (snížen počet položek na 52). Jednotlivé 

položky jsou zaměřeny na následující okruhy: 

 získávání nových poznatků a zkušeností 

 vyhodnocování a analýza dat 

 řešení problému 

 využívání nových poznatků v praxi 

Výstupem je typologie stylů učení jedinců, u kterých převládá počet položek určitého okruhu. Kolb je 

dělí na aktivisty, přemítavé lidi, teoretiky a pragmatiky (ve výzkumu označeni písmeny A,B,C,D). 

Jejich stručná charakteristika je následující (zestručněno): 

A – Aktivista - se plně a bez předsudků angažuje v nových zážitcích. Dělá mu dobře, může-li zkoušet 

nové zážitky, ale nudí ho realizace a dlouhodobější konsolidace.  

B - Přemítavý člověk - stojí rád v pozadí, přemýšlí o tom, co zažil a uvažuje o tom z mnoha různých 

pohledů. Shromažďují údaje a důkladně si promyslí závěry.  

C – Teoretik - zařazuje a integruje svá pozorování do složitých, ale logicky správných teorií. Promýšlí 

problémy logickým způsobem krok za krokem.  

D – Pragmatik rád ověřuje myšlenky teorie a technologie, aby viděl, zda fungují v praxi. Aktivně 

vyhledává nové myšlenky a používají je k tomu, aby je aplikoval v praxi.  

 

 

 

http://www.proficomm.cz/cz/online-testy-osobnosti/test-stylu-uceni.php
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2.3.4 Výsledky výzkumu 

A. Typologie stylů učení podle délky pedagogické praxe 

Výsledkem vyplňování Kolbova dotazníku byla typologie stylů učení (A,B,C,D, X – smíšený styl) – viz 

výše. V rámci výzkumu byla analyzována typologie v závislosti na pohlaví a délce pedagogické praxe. 

Výsledky jsou uvedeny v tabulce č. 1 a 2. 

Tabulka č. 1: Typologie stylů učení – muži 

 Počet % 

Délka praxe 1 2 3 1 2 3 

A 0 0 0 0 0 0 

B 10 6 6 53 75 0 

C 3 1 0 16 12,5 0 

D 5 0 0 26 0 100 

X 1 1 0 7 12,5 0 

Z tabulky vyplývá, že: 

  U mužů převažuje styl B bez ohledu na délku pedagogické praxe (muži s délkou pedagogické 

praxe nad 10 let se vyznačují v daném vzorku respondentů pouze stylem B). 

 Nevyskytuje se u nich styl A. 

 Mají minimální četnost smíšeného stylu (pokud styl existuje, jedná se vždy o styl BC). 

 Styl D se vyskytuje pouze u mužů s nejkratší délkou pedagogické praxe. 

Tabulka č. 2: Typologie stylů učení – ženy 

 Počet % 

Délka praxe 1 2 3 1 2 3 

A 2 1 0 6 8 0 

B 14 3 7 41 25 50 

C 6 0 2 18 0 15 

D 9 4 3 26 33 21 

X 3 4 2 9 33 14 
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Z tabulky vyplývá, že: 

 Také ženy preferují styl B, i když v menší míře než muži. 

 U žen s vyskytují častěji styly D a C než u mužů. 

 Četnost stylu učení A u žen je minimální. 

 Ženy častěji uvádějí smíšený styl učení (3krát BD, 3krát BC, 2krát CD a 1krát AC). 

Celkově lze vyjádřit typologii stylů učení (bez rozdílu délky pedagogické praxe grafem č. 1  

Graf č.1: Typologie stylů učení 
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B. Dílčí odpovědi Kolbeho dotazníku - pohlaví 

Nejčastější souhlasná tvrzení učitelů se vztahovala k otázkám číslo:  

č. 17 - Líbí se mi lidé, kteří jsou spontánní a mají rádi legraci 

č. 22 - Jsem raději, mám-li k vyřešení problémů více zdrojů informací. 

č. 14 – Nemám rád(a) neorganizovanost a dávám přednost logickému sledu. 

č. 1 – Mám pevný názor na to, co je správné a co není. 

č. 35 – Myslím si, že text by měl být stručný a věcný. 

č. 39 – Raději se dostávám k řešení problému logickou cestou než paměťovým učením. 

Kvantitativní analýzou dat byly zjištěny hodnoty uvedeny v tabulce č. 3 
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Tabulka č. 3: Analýza souhlasných tvrzení 

 Č. 17 Č. 22 Č. 14 Č. 1 Č. 35 Č. 39 

muži 27 29 29 27 28 28 

M % 82 88 88 82 85 85 

ženy  56 53 51 51 49 49 

Ž % 93 88 85 85 82 82 

celkem 83 82 80 78 77 77 

C % 89 88 86 84 83 83 

Z tabulky vyplývá, že: 

 Ženy nejčastěji souhlasí s položkou č. 17 - 93 %. Znamená to, že je pro ně typická spontánnost a 

smysl pro humor poněkud více, než pro muže.  

 Muži se nevyznačují tak velkou mírou souhlasu (jejich souhlas nedosahuje 90 %). 

 Muži nejčastěji souhlasí s tvrzením č. 22 a 14 – v obou případech 88 %. 

 Celkově se míra souhlasu pohybuje u 6 položek v rozsahu 83 – 89 %, což je vysoká míra souhlasu 

s tvrzeními Kolbova dotazníku. 

 Rozdílnost míry souhlasu v závislosti na pohlaví je minimální.  

Naopak, nejmenší souhlas se objevil s tvrzeními se objevil u položek číslo: 

č. 46 – Nevadí mi, že zraňuji city ostatních když jdu za cílem, o kterém si myslím, že je správný. 

č. 41 – Než se rozhodnu ke způsobu řešení problému, zvažuji několik možností. 

č. 52 – Lidé si o mě myslí, že jsem k jejich citům necitlivý. 

č. 51 - Drama z krizové situace mi způsobuje potěšení. 

č. 40 – Rád(a) se poslouchám. 
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Tabulka č. 4: Analýza souhlasných tvrzení 

 Č. 46 Č. 41 Č. 52 Č. 51 Č. 40 Č. 20 

muži 1 0 2 3 4 3 

M % 3 0 6 9 12 9 

ženy  3 4 4 4 6 10 

Ž % 5 6,5 6,5 6,5 10 17 

celkem 4 4 6 7 10 13 

C % 4,3 4,3 6,4 7,5 11 14 

Z tabulky vyplývá, že: 

 Některá tvrzení jsou učiteli obecně odmítána. Z jejich přehledu vyplývá, že učitelé jsou vesměs 

citliví a empatičtí, umí se vcítit do problému jiných. 

 Muži se ani v jednom případě neztotožnili s tvrzením č. 41 – výsledek koresponduje s typologií 

stylu učení (typ B – přemítavý člověk).  

 Muži nesouhlasí více s tvrzením č. 40, což by se dalo hypoteticky předpokládat. 

 Rozdílnost míry souhlasu v závislosti na pohlaví je minimální.  

C. Korelace mezi proměnnými  

I. Délka pedagogické praxe X souhlasná tvrzení 

Ke srovnání byl zvolen Pearsonův korelační koeficient. 

V oblasti 0,2 – 0,4 (nepříliš těsný vztah) se vyskytují u tvrzení  č. 2 (často jednám bez zvážení možných 

důsledků), č. 20 (jsem pro jednat okamžitě a nenechat  si čas na rozmyšlenou) a č. 22 (Jsem raději, 

mám-li k vyřešení problému více informací). 

II. Pohlaví X styl učení 

Byl diagnostikován nepříliš těsný vztah (r = 0, 21) 

III. Styl učení X souhlasná tvrzení  

Středně těsný vztah byl zjištěn mezi stylem učení a tvrzením č. 11(r = 0,52)  (Přihlížím k údajům, které 

mám k dispozici) a č. 20 (r = 0,46) ( Jsem pro jednat okamžitě a nenechat si čas na rozmyšlenou). 

Některá tvrzení poskytovala nepříliš těšný (r = 0,2 – 0,4) vztah  a tvrzením, např. č. 3 (Mám ve zvyku 

řešit problém postupně, pomocí dílčích kroků), č. 10 (Důsledně dbám o sebekázeň), č. 26 (Raději reaguji 

spontánně a pružně, než abych věci plánovala předem) č. 32 (Raději si nechám odstup od situace  a beru 

v úvahu všechna hlediska), č. 36 (Myslím si, že logické myšlení musí vždy zvítězit) a č. 45 (Většinou si 

myslím, že účel světí prostředky). 
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D. Srovnání s autodiagnostickými listy 

Jak již bylo řečeno výše, širší výzkum zahájený v roce 2009 se zabývá jednak typologií stylů učení, 

jednak autodiagnostikou dílčích dovedností klíčové kompetence k řešení problémů (Solárová, 2009). 

Z Kolbova dotazníku stylu učení byly pro tyto účely vybrány položky vztahující se k řešení problému. 

Jedná se o položky č. 3, 4, 9,11, 13, 21, 22, 34, 36, 38, 39, 41 a 44. Ty byly vyhodnoceny a srovnány 

s odpověďmi totožných respondentů v autodiagnostickém listě.  

Odpovědi na vybrané otázky Kolbova dotazníku uvádí tabulka č. 5 

Tabulka č. 5: Odpovědi Kolbova dotazníku na vybrané otázky 

 3 4 9 11 13 21 22 34 36 38 39 41 44 

muži 25 12 21 26 5 19 29 16 13 18 28 24 7 

M % 76 36 63 78 15 57 88 48 39 54 85 73 21 

ženy 39 23 43 28 11 30 53 35 30 33 49 41 12 

Ź % 65 38 72 46 18 50 88 58 50 55 82 68 20 

celkem 64 35 64 54 16 49 82 51 43 51 77 65 19 

C % 69 37 69 58 17 53 88 55 46 55 83 73 20 

Z tabulky vyplývá, že pro učitele je při řešení problému největší samozřejmostí: 

Č. 22 - Jsem raději, mám-li k vyřešení problému více zdrojů informací. 

Č. 39 - Raději se dostávám k řešení problému logickou cestou než paměťovým tvrzením. 

Z obou tvrzení je patrná snaha o pochopení problému tak, aby mohl být vysvětlen logicky a 

s ohledem na různé styly učení žáků. 

Naopak, největší problémy jim při řešení problému činí: 

Č. 13 - Víc mě lákají nové, neobvyklé myšlenky, než praktické věci. 

Č. 44 – Mám ve zvyku být tvrdý na ty, kteří s nechtějí přizpůsobit logickému myšlení. 

Obě tvrzení dokreslují typologii současného učitele. Ten je založen především prakticky (teoreticky 

získané nebo vysvětlované informace uvádí na příkladech z praxe) a umí svůj výklad řešení problému 

přizpůsobit také těm, kteří mají odlišný sty učení a neumí řešit problémy logickou cestou. 

Autodiagnostický list obsahuje 15 škálovaných položek. Výsledky jeho analýzy udávají (Solárová, 

2009):  

 Rozdíl mezi odpověďmi mužů a žen byl zanedbatelný, stejně jako rozdíl mezi odpověďmi učitelů 

s různou délkou pedagogické praxe.  
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 Celkově lze říci, že největší problémy činí učitelům zahrnutí odpočinkových aktivit do svého 

plánu - 27 % mužů a 15 % žen. Největší problémy toto činí učitelům do 5 let praxe (muži 45 % a ženy 

19 %). Důvodem je zřejmě větší časová náročnost přípravy učitele na vyučování.  

 Naopak nejmenší problémy činí učitelům využívání zkušeností, intuice, odhadu a představivosti 

při svém plánování řešení problémů (M - 22 %, Ź – 10 %). Je zajímavé, že tento bod je výrazněji 

preferován u mužů do 5 let pedagogické praxe (28 %), ženy v této kategorii preferují tento bod z 10 

%, ale spíše se přiklánějí k časování řešení problému (18 %). U zkušenějších učitelů (nad 5 let praxe) 

převládá simulace průběhu řešení problému (Ž 30 %) a plánování různých variant řešení problému 

(M 25 %).  

Porovnáním analýzy odpovědí na vybraná tvrzení Kolbova dotazníku a autodiagnostického listu, 

vyplývá, že:  

 Odpovědi mužů a žen se výrazně neliší v závislosti na pohlaví. 

 U obou skupin (muži, ženy) převažuje typologie stylů učení B – tj. přemítavý člověk.  

 Muži jsou typologicky výraznější než ženy (které byly zařazeny také do jiných stylů učení). 

 Učitelé obou pohlaví řeší problémy raději logicky raději, než paměťově. 

 Stejně tak si vytváří pružný plán řešení problémů tak, aby mohli pružně reagovat na požadavky 

žáků. 

 Učitelé si uvědomují že se musí umět přizpůsobit také těm žákům, kteří nemají logické myšlení. 

 Při řešení problémů často využívají učitelé intuici a představivost. 

 Zkušenější učitelé častěji si při řešení problémů simulují jeho průběh.  

  

3 ZÁVĚR 

Výsledky realizované v rámci daného výzkumu dopomohly k vytvoření obrazu současného učitele 

z pohledu jeho stylu učení, a to jak globálně, tak se zaměřením na problematiku řešení problémů 

(potažmo posilování klíčové kompetence k řešení problémů). Analýza výsledků naznačila, že tato 

problematika vyžaduje podrobnější výzkum co do obsahu i rozsahu. Výše prezentovaný výzkum 

patří beze sporu k počátečním krokům, jak s typologií stylů učení se zaměřením na možnosti 

posilování dílčích dovedností v rámci jednotlivých klíčových kompetencí pracovat. Výzkum typologie 

stylů učení učitelů (se zaměřením na problematiku řešení problému jako jedné z možných klíčových 

kompetencí) je první z plánovaných kroků rozsáhlejšího výzkumu. Ten bude pokračovat ve smyslu 

rozšíření (nejen kvantitativního, ale i kvalitativního) výzkumu, a to u respondentů (VŠ studenti, žáci 

SŠ a ZŠ), dalších dílčích dovedností vybraných klíčových kompetencí apod. Výstupem bude 

vypracovaná metodická příručka, která bude zaměřena především na facilitaci dílčích dovedností 

nutných pro efektivní cestu k posilování klíčových kompetencí žáků.  
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UČITEL JAKO OBĚŤ MOBBINGU – VÝZKUM V ČESKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH 

TEACHER AS A MOBBING VICTIM: RESEARCH IN CZECH SCHOOLS 

TToommáášš  ČČeecchh,,  DDaanneell  KKaannttoorr,,  LLuucciiee  ŠŠvvaannccaarroovváá  

 

AAbbssttrraakktt::  Příspěvek se zabývá problematikou mobbingu a přináší první výsledky výzkumu 

problematiky v českých základních školách. 

KKllííččoovváá  sslloovvaa::  učitel; klima školy; mobbing; šikana na pracovišti; výzkum mobbingu ve školách 

AAbbssttrraacctt::  The text analysis mobbing as adverse phenomenon and bears first results from                         

a quantitative research in czech basic schools. 

KKeeyy  wwoorrddss::  theacher; social climate of a school; mobbing; mobbing research in the basic schools 

 

1 MOBBING – UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY 

MMoobbbbiinngg neboli šikana na pracovišti. Stále více diskutovaný pojem související s vývojem společnosti a 

tlakem na kariérní růst, uplatnění jedince na trhu práce a kvalitou mezilidských vztahů na pracovišti. 

Je bez pochyb, a občasné zmínky v médiích a periodicích to dokládají, že se tento negativní fenomén 

objevuje také v prostředí českých škol a přirozeně se promítá do celkového klimatu a fungování 

školy. Rozsáhlejší výzkumy ve školním prostředí nebyly v českých podmínkách podle dostupných 

zdrojů realizovány, proto je tato problematika v aktuálním centru odborného a výzkumného zájmu 

autorů příspěvku. 

Mobbing jako odborný cizojazyčný pojem se postupně etabluje v české terminologii, protože 

v češtině není takto výstižné jednoslovné pojmenování. Pojem šikana, který je z hlediska významu 

nejbližší, totiž nepostihuje zcela podstatu mobbingu a nelze je zaměňovat. Šikana se vyskytuje                           

v primitivnějších společenstvích jako je např. škola nebo vojenské prostředí, představuje jednodušší 

formy agrese spočívající v drtivé většině ve fyzických útocích. U mobbingu oproti tomu převládá 

psychická forma útoků, s převážně psychickou a psychosomatickou újmou. Jedná se o rafinovanější, 

zákeřnější a dlouhodobý psychoteror, který je mnohdy velmi nenápadný a oproti fyzickému násilí 

také hůře dokazuje (Kantor, 2009, s 37). Pro pochopení veřejnosti se jako možný český ekvivalent 

pojmu užívá sousloví ššiikkaannaa  nnaa  pprraaccoovviiššttii; v užším pojetí pak užíváme pojem mobbing jako psychické 

násilí mezi osobami v relativně stejné nebo podobné pracovní linii. Specifickou formou mobbingu je 

pak v pracovním kolektivu tzv. bboossssiinngg, jehož iniciátorem je vedoucí pracovník (angl. boss – šéf). 

Bossing je nutno vnímat jako nebezpečnější formu pracovního psychoteroru, protože povinností 

vedoucího je v první řadě vytvářet svým podřízeným zaměstnancům příznivé pracovní podmínky, 

dále díky své pozici má nad svým zaměstnancem jistou moc, kterou v tomto případě negativně 

zneužívá, což je v této pozici a vzhledem k očekáváním od funkce nepřípustné (srov. Beňo, 2003,           

s. 10, 126). Jednou z dalších, méně rozšířených forem mobbingu, se kterou se můžeme v odborné 

literatuře setkat je tzv. ssttaaffffiinngg  (angl. staff – vedení, štáb). V případě staffingu jde naopak o útoky 
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podřízených zaměstnanců s cílem úplného znemožnění nebo zničení vedoucích pracovníků nebo 

vedení firmy, či veškeré personální a podnikové politiky (Kraft, 2005, s. 16).  

Pronikli-li jsme do základní podstaty mobbingu, je nasnadě otázka, co rozšíření tohoto fenoménu na 

pracovišti, ať už v kterékoliv podobě, přináší pro pracovní klima, interpersonální vztahy a v neposlední 

řadě pracovní výkon jednotlivých pracovníků. Přeneseme-li tyto své úvahy do prostředí školy, získává 

závažnost problému na hlubší intenzitě, vezmeme-li v potaz, že škola je místo, kde se snažíme 

formovat dospívající generace, což nelze dostatečně zajistit v sociálně narušeném prostředí. Jak uvádí 

Havlínová a kol. (1994, s. 29-30), kkvvaalliittaa  pprroossttřřeeddíí aplikovaná na školu je utvářena čtyřmi složkami: 

- ekologické prostředí školy, kam se zahrnují materiální, fyzikální a estetické kvality školy jako 

životního a pracovního prostředí pro všechny zde působící osoby a skupiny; 

- společenské prostředí školy – kvalita a kompetence osob a skupin, z nichž se organizace skládá (žáci, 

učitelé, rodiče, vedení školy, obecní zastupitelstvo atd.); 

- sociální systém školy – způsob komunikace a kooperace, vztahy a chování uvnitř skupin a mezi 

skupinami; 

- kultura školy – systém víry, hodnotových priorit, poznávacích a hodnotících přístupů a veřejného 

mínění, které ve škole existují, převládají nebo se požadují jako cílové. 

Je patrné, že mobbing v jakékoliv podobě negativně zasáhne do všech zmíněných složek školního 

prostředí a promítne se v celkovém kklliimmaattuu  šškkoollyy, které chápeme v analogii se Spilkovou (2003, s. 342) 

jako celkovou kvalitu interpersonálních vztahů a sociálních procesů v dané škole, jako úroveň 

komunikace a interakce mezi všemi aktéry procesů vzdělávání ve škole, včetně sociálních partnerů 

školy, dlouhodobější sociálně emocionální naladění a relativně ustálené způsoby jednání, které jsou 

založeny na implicitních či explicitních hodnotách a pravidlech života ve škole. 

  

2 VÝZKUM MOBBINGU V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH 

V kontextu uvedení do problematiky nám vyvstává několik zásadních otázek. Jaká je skutečně 

situace v českých školách? Objevuje se v nich tento fenomén? Pokud ano, v jaké míře, očekáváme-li 

od pedagogů jisté osobnostní kvality, kde by tendence k mobbingu neměly mít žádné místo? Na 

tyto a mnohé další otázky jsme se pokusili (tandem Čech – Kantor) nalézt odpověď v rozsáhlém 

výzkumném šetření, které bylo realizováno ve školním roce 2008/2009 mezi učiteli základních škol 

v České republice. V této fázi byla pro výzkum stanovena kvantitativní strategie, jako výzkumný 

nástroj byl zvolen dotazník, který byl s ohledem na plánovanou reprezentativnost výzkumu 

několikrát testován a triangulován nezávislými odborníky a poté v elektronické podobě vystaven na 

internetu. Prostřednictvím databáze českých základních škol, ve které figurovalo 4194 škol, jsme 

získali kontakty na učitele a přímo je oslovovali s žádostí o účast na výzkumu. Tento méně 

standardní postup byl zvolen z důvodu, abychom se dostali s dotazníkem cíleně k řadovým učitelům 

a nebyla jim účast na šetření znemožněna ze strany vedení školy. Celkem se do výzkumu zapojilo 

1135 učitelů; pro zpracování výsledků bylo použito a výzkumný vzorek tvořilo 1103 respondentů. 

Z rozsáhlých výstupů, kdy některé jsou stále vyhodnocovány, přinášíme pro tento text dílčí výsledky 

mapující v deskriptivní rovině výskyt mobbingu v prostředí českých základních škol. 
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Pro úplnost je třeba uvést, že výzkum v současné době pokračuje v kvalitativní linii (tandem Čech – 

Švancarová), a to přímo s informanty, kteří zažili tuto formu psychoteroru ve škole a které se 

podařilo kontaktovat prostřednictvím kvantitativního šetření. Výzkumným nástrojem pro získávání 

informací byl zvolen polostrukturovaný rozhovor; jako výzkumná metoda zakotvená teorie 

s následným rozkódováním dat směrem k jejich interpretaci, konceptulizaci a následné integraci. 

 

3 UČITELÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY JAKO OBĚTI MOBBINGU 

Jaká tedy skutečně situace v českých základních školách? Vyskytuje se v nich fenomén mobbingu a 

pokud ano, v jaké míře? Následující graf nám poukazuje na skutečnost, kolik pedagogů se cítilo být 

za dobu své praxe vystaveno psychické agresi mobbérů, a to jak ze strany kolegů, tak ze strany 

vedoucích pracovníků. 

Graf 1: OObběěťť  mmoobbbbiinngguu  aa  bboossssiinngguu  bběěhheemm  ppeeddaaggooggiicckkéé  pprraaxxee 

 

Jak je patrné, obětí mobbingu se za dobu své pedagogické praxe cítilo být min. 17,2 % dotazovaných 

učitelů (z toho 8 % opakovaně) a celých 23,1 % bylo vystaveno psychickým nátlakům ze strany 

vedoucích pracovníků (9,9 % opakovaně).  

Z těchto skupin dotázaných, které byly vystaveny ve škole mobbingu, největší skupinu tvoří ti 

učitelé, kteří byli šikanování více jak rok – 33,9 % pedagogů u mobbingu a 43,3 % u bossingu ze všech 

šikanovaných. Dokladuje nám graf 2. 
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Graf 2: OObběěťť  mmoobbbbiinngguu  aa  bboossssiinngguu  bběěhheemm  ppeeddaaggooggiicckkéé  pprraaxxee  ppooddllee  ddoobbyy  ttrrvváánníí 

 

Počty respondentů, kteří uvedli, že se stali obětí mobbingu a bossingu je nutné dát do souladu 

s definicí mobbingu, která uvádí, že o mobbing (bossing) se v pracovním životě jedná, pokud se 

takováto jednání objevují velmi často a dlouhodobě. Graf tedy také vykresluje skutečný počet 

respondentů, kteří byli vystaveni mobbingu (N = 103, tzn. 9,3 % ze všech respondentů) a bossingu  

(N = 158; 14,3 %), pokud bychom vycházeli z definice mobbingu a jako dlouhodobé útoky považovali 

napadání trvající min. 6 měsíců. Tento údaj dává reálnější pohled na výskyt mobbingu ve školách a 

alespoň částečně eliminuje subjektivitu a špatné pochopení skutečné podstaty mobbingu. 

V uplynulém školním roce 2008/2009, jak poukazuje graf 3, bylo z učitelů, kteří cítili být mobbováni 

za dobu své pedagogické praxe, vystaveno projevům psychického napadání 46 % u mobbingu a 62, 

6 % u bossingu. V celkovém kontextu učitelské populace, prezentované výzkumným vzorkem, se 

tedy jedná shodně u mobbingu i bossingu o 7,1 % pedagogů (N = 78), kteří se cítí být aktuálně obětí 

psychoteroru ve své škole. 
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Graf 3: OObběěťť  mmoobbbbiinngguu  aa  bboossssiinngguu  nnaa  ssoouuččaassnnéémm  pprraaccoovviiššttii 

 

 

Pokud se opět podíváme na délku vystavení projevům šikany v uplynuvším školním roce (graf 4), 

skutečné reálné podobě mobbingu (blížící se skutečné definici mobbingu z hlediska délky trvání) 

bylo vystaveno 52,5 % respondentů z aktuálně v posledním školním roc napadaných pedagogů           

(N = 41; tj. 3,7 % všech dotazovaných); u formy zvané bossing se jedná o 57,6 % (N = 45; tj. 4,1 % 

všech respondentů výzkumu). 
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Graf 4: OObběěťť  mmoobbbbiinngguu  aa  bboossssiinngguu  nnaa  ssoouuččaassnnéémm  pprraaccoovviiššttii  ppooddllee  ddoobbyy  ttrrvváánníí 

 

 

4 ZÁVĚREM 

Prezentované výsledky jsou jen dílčími výstupy rozsáhlého výzkumného šetření zaměřeného na 

výskyt mobbingu v českých základních školách a omezený rozsah příspěvku nám neumožňuje 

odkrýt další zajímavé vazby. Přesto nás prezentované výsledky vnesly do reality, že se ve školách, 

kde se vzdělávají naše děti, neučí všem učitelům příjemně a jsou vystavovány různým formám 

psychického násilí, a to některých případech opakovaně a dlouhodobě. Je proto zcela nutné 

eliminovat výskyt tohoto negativního fenoménu v prostředí škol, pracovat preventivně s učiteli, aby 

byli schopni včas nežádoucí chování tohoto typu odhalit a věděli, jak se mu účinně bránit. 

Další poznatky v výzkumu budou postupně prezentovány na dalších konferencích a odborných 

periodicích. 
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POSTOJE UČITELŮ ODBORNÝCH TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ K NOVÉMU POJETÍ 

MATURITNÍ ZKOUŠKY 

ATTITUDES OF  TECHNICAL SUBJECT TEACHERS TOWARDS THE NEW CONCEPTION OF FINAL EXAMS 

AT SECONDARY SCHOOLS 

Jiří Semrád, Milan Škrabal 

 

Abstrakt: V návaznosti na sérii výzkumů učitelů odborných technických předmětů se autoři v další 

etapě zaměřili na postoje, názory a doporučení k problematice maturitní zkoušky a zjištění kladů a 

nedostatků připravovaného pojetí nové maturity, jak je vnímána učiteli v praxi výchovně 

vzdělávacího procesu. Problematika je sledována v kontextu s trendy uplatňovanými v rámci 

Evropské unie, resp. OECD. 

Klíčová slova: maturita; nová maturita; názory a postoje k nové maturitě; smysl nové maturity; dvě 

úrovně obtížnosti nové maturity; silné a slabé stránky nové maturity 

Abstrakt: The paper is written in consequence of researches on teachers of special technical subject. 

The authors target the positions, opinions and recommendation for school-leaving exam 

problematic and determination of positives and negatives of new conception of school-leaving exam 

in confront of teachers' view. The problematic is observed in contexts of trends in European Union or 

more precisely OECD. 

Key words: leaving examination; new leaving examination; opinions and attitudes towards to new 

leaving examination; sense of new leaving examination; two grades of difficultness of new leaving 

examination; eminency and blind side of new leaving examination 

 

1 ÚVOD 

Jednou z otázek, které se řeší v rámci přestavby výchovně vzdělávací soustavy z jednotné na 

pluralitní neúměrně dlouho a prozatím s téměř nulovým výsledkem, je závěrečná zkouška ukončující 

studium na středních školách, tedy maturita. Zkouška dospělosti, nebo také zralosti, jak je rovněž 

nazývána v kontextu původního latinského významu, má v českých zemích dlouholetou tradici, ve 

střední Evropě pak ještě delší. Během svojí existence prošla maturita i jistými proměnami. 

 

2 MATURITA VČERA A DNES 

Poprvé byla maturita zavedena v roce 1788 v Prusku. V českých zemích se pak stala závaznou 

zkouškou od roku 1854 v souvislosti s realizací Bonitz-Exnerovy reformy gymnázií. Obecně se má za 

to, že zavedení maturit si vynutily univerzity, aby se tak chránily před přívalem posluchačů. V historii 

existence maturity se její podstata v zásadě neměnila. Skládala se vždy ze dvou částí, tj. z písemné 

(původně klausurní) zkoušky z určených předmětů, a z ústní zkoušky, která se koná před zkušební 

komisí z řad odborníků, a to z předmětů, které jsou žákovi jednak určeny a jednak jím z daných 
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předmětů voleny. Přesto, že se záhy po zavedení maturity staly podmínkou pro všechna povolání, 

kde se vyžadovalo úplné středoškolské vzdělání, jsou maturity od konce 19. století předmětem 

kritiky. Při různých úpravách, zejména v druhé polovině 20. století, byla snaha maturity na různých 

typech škol co nejvíce sjednotit a v hodnocení žáků u maturity přihlížet k výkonu a hodnocení žáka             

v průběhu celého studia.  

Z výchovně vzdělávacího hlediska byly a stále jsou proti maturitě značné námitky. Mimo jiné se 

často poukazuje na neúměrnou psychickou zátěž žáka před maturitou v důsledku uvědomění si 

závažných důsledků zkoušky. Připomíná se, že je tak narušena objektivita výkonu žáka a tím i jeho 

hodnocení. Stejně tak se konstatuje, že za poměrně krátkou dobu zkoušky a vlivem různých faktorů, 

které ovlivňují její průběh (neúměrné vypětí, psychická labilita, jednostranná intelektuální zátěž 

apod.) není možno posoudit skutečné vědomosti žáka, nemluvě ani o hlubším ocenění jeho 

schopností, vlastností, dovedností a dalších evaluačních aspektů, které jsou stejně důležité                         

v komplexním hodnocení žáka, jako jeho vědomosti. Nelze se proto divit, že v souvislosti                           

s přestavbou výchovně vzdělávacího systému a v souvislosti s realizací kurikulární reformy je otázka 

jejího přehodnocení opětovně nastolována. Její pojetí je více než aktuální, jestliže byl ve vzdělávání 

nastoupen trend, kdy každá škola na základě Rámcových vzdělávacích programů si vytváří svůj 

vlastní školní vzdělávací program, který vychází z lokálních a personálních podmínek té které školy.  

V současné době je snaha decizní sféry co nejrychleji realizovat státem garantovanou koncepci tzv. 

nové maturitní zkoušky. Skladba této zkoušky je koncipována ve dvou částech – společné (státní) 

a profilové (školní). Další členění pak zakládá dvě úrovně obtížnosti. Pro potřeby tohoto textu 

budeme používat termíny nová maturita, státní maturita, ve zkratce pak NM. 

Velké rozdíly v úrovni maturantů, jak se s nimi vysoké školy setkávají, oprávněně vyvolávají potřebu 

takového pojetí maturity, aby co nejobjektivněji odrážela skutečnou vzdělanostní úroveň absolventů 

všech typů středních škol bez výjimky. Předností navrhované jednotné maturity je, že umožní 

porovnat podle určitého standardu studenty různých škol. Kritici nové maturity připomínají její 

celkovou nepřipravenost včetně toho, že dosud není známo, kdo bude odpovědný za realizaci a 

provedení technického fungování celého projektu. Tisk dokonce tvrdí (Mladá fronta Dnes                       

z 20.6.2009), že maturity jsou velkým byznysem a politickou záležitostí a že motivace k jejich změně 

vycházela rovněž z obchodních hledisek. 

 

3 VÝZKUMNÁ SONDA 

3.1 Cíle sondy, vědeckovýzkumný problém, hypotézy 

Vzhledem k tomu, že i veřejnost je vůči proměnám maturity značně kritická a rovněž argumentuje, 

podobně jako studenti a někteří učitelé, s její nedostatečnou připraveností, chtěli jsme názory 

panující ve veřejnosti objektivizovat. Obrátili jsme se proto jak na učitele z praxe, tak i na budoucí 

učitele, abychom zjistili, jaký mají názor na stav přípravy maturity, co si myslí o její podobě a funkci. 

Cílem vědeckovýzkumného šetření je popsat názory na připravenost NM, jak je vnímá či reflektuje 

pedagogická a další odborná i širší veřejnost. Vědeckovýzkumný problém jsme stanovili následovně: 

Do jaké míry jsou pravdivé vysoce kritické hlasy o nepřipravenosti NM? Ústřední hypotéza zní: 

S odbornou (pedagogickou) veřejností se spolupracuje nesystémově. Průzkum má charakter 
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výzkumné sondy, která sledovala postoje oslovených kategorií účastníků k pojetí NM. Výzkumnou 

sondu jsme provedli prostřednictvím metody dotazování, technikou dotazníku a neřízeného 

rozhovoru. Při přípravě položek dotazníku jsme se snažili vycházet z dokumentů, které objasňují 

koncepci a realizaci nové maturity. Narazili jsme však na problémy s definováním základních pojmů, 

které koncepci provázejí. Jak v dotazníku, tak v rozhovorech byl sledován horizont dostupných a 

závazných informací, jak jsou dávány k dispozici v gesci MŠMT, a to z důvodu shodného přístupu, 

resp. terminologického a obsahového vymezení. Neřízený rozhovor byl pojat v obsahové shodě 

s dotazníkem. Výzkumná sonda byla uskutečněna v průběhu první poloviny června 2009, reflektuje 

tedy stav příprav NM v tomto období. 

 

3.2 Charakteristika výzkumného vzorku a metodika 

Jak už jsme uvedli, hlavním výzkumným nástrojem byl vedle rozhovoru anonymní dotazník. Byl 

konstruován se zřetelem na podíl praxe a životních zkušeností respondentů, tedy těch, kteří                          

o výchovně vzdělávacím procesu již „něco vědí“. Zadán byl studujícím v kombinované formě studia 

učitelství odborných předmětů realizovaného na ČVUT v Praze. Ve zvoleném vzorku, který 

zahrnoval respondenty ze 7 typů škol, především odborných škol v oblasti středního vzdělávání (část 

z nich zároveň působí na VŠ), bylo 85 % učitelů, 15% pak bylo těch, kteří ve školství přímo nepůsobí, 

ale na pedagogickou dráhu se připravují v rámci uvedeného studijního programu, případně již 

v minulosti učili. Dotazníkové sondy se účastnilo 41 respondentů z různých regionů ČR. Dalším 

výzkumným nástrojem byl neřízený rozhovor, zahrnoval 36 osob (rovněž z různých regionů ČR), 

pedagogické pracovníky středních a vyšších odborných škol, a to včetně zástupců managementu 

škol, do jejichž povinností, resp. pravomocí vchází odpovědnost za přípravu a následnou realizaci 

nových maturit. 

 

3.3 Charakteristika dotazníku 

Dotazník byl zpracován v rozsahu 32 položek. První skupina jsou položky s polootevřenými 

otázkami, kde respondenti vybírají z několika nabízených odpovědí. Další skupinou jsou položky se 

škálovými odpověďmi doplněné o volné výpovědi. Jedna část položek v první části dotazníku byla 

konstruována pro výběr ze tří až čtyř odpovědí (12 položek). Tyto položky sledovaly, zda a v jaké 

míře jsou respondenti či jejich školy seznámeni s pojetím NM, zda a v jaké míře jsou připraveni na 

jejich realizaci či v jakém rozsahu samostatnosti přistupují k tomuto úkolu, zda a případně v kterých 

okruzích pociťují potřebu vlastní přípravy na uskutečnění NM. Dále jsme se dotazovali, jakou oporu 

mají NM v pedagogické a širší či rodičovské veřejnosti; sledovány byly rovněž okruhy týkající se 

informovanosti o pojetí NM. Další okruh sledoval soulad se základními a závaznými kurikulárními 

dokumenty, především Rámcovými vzdělávacími programy (RVP), funkčnost prováděcích předpisů 

a dokumentace aj. V druhé části dotazníku pak respondenti uváděli míru jejich souhlasu, resp. 

nesouhlasu v otázkách pojetí NM, jejího přínosu a dopadu na výchovně vzdělávací proces a jeho 

výsledky. Hodnocení se uskutečňovalo pomocí šestimístné škály v rozsahu 5 až 0, kdy 5 

představovala nejvyšší míru souhlasu (20 položek). Takto byly sledovány otázky vnímání 

očekávaného přínosu NM k odstranění přetěžování žáků, problematika srovnatelnosti znalostí, 

sjednocení výstupní úrovně absolventů středního vzdělávání atp. Zajímali jsme se také, zda 
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koncepce NM sleduje kurikulární reformu z hlediska podpory rozvoje kompetencí k tvořivosti a 

samostatnosti žáků. Velmi diskutovanou problematikou ve „školské“ sféře jsou otázky funkce 

dvouúrovňové maturity, dále otázky kriterií profesionálního profilu realizátorů (jako např. funkce 

hodnotitel písemných prací aj.), problematika závazně stanovených oblastí NM (např. preference 

humanitní, resp. jazykové složky) a rovněž otázky obecně platné standardizace vzdělávání, v našem 

případě středního vzdělávání. Proto byly do sondy zahrnuty rovněž položky sledující uvedené 

okruhy. Některé položky v dotazníku dávaly možnost volných výpovědí, a to s cílem umožnit vlastní 

vyjádření ke stěžejním a aktuálním okruhům. Takto např. šlo o vymezení silných a slabých stránek 

NM a uvedení oblastí vlastních potřeb pomoci v přípravě NM.  

 

3.4 Výsledky 

Možnosti rozsahu tohoto příspěvku umožňují prezentovat jen některé z výsledků výzkumné sondy. 

Vybrali jsme tedy alespoň ty, jejichž výpovědní jádro je nejfrekventovanějším předmětem diskusí, 

především v oblasti středního odborného vzdělávání. 

Obr. 1 Připravenost škol na NM     Obr. 2 Stav rozpracovanosti NM na školách 

 
 

 

 

 

 

Zde můžeme porovnat, jak je respondenty vnímána připravenost škol na realizaci NM a stav příprav 

k jejich realizaci. Za pozornost stojí fakt, že téměř pětina dotázaných konstatuje, že školy na 

přípravě nepracují, přestože závazné zadání tohoto úkolu (se zřetelem na ohlášené zahájení 

některých etap realizace NM v nejbližších školních rocích) je vysoce aktuální. Z výpovědí vyplývá, že 

v důsledku překotnosti zavádění NM (byť velmi dlouho připravované koncepce NM, ale v podstatě 

bez systémové vazby na školy) vlastní příprava spočívá v současnosti spíše na managementu škol, 

resp. vedením pověřených pracovnících. Řadoví učitelé se k problematice maturit teprve budou 

dostávat, i když na jejich bedrech leží vysoká míra odpovědnosti za připravenost maturantů. 
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Obr. 3 Podpora NM u pedagogů     Obr. 4 Podpora NM u rodičů a veřejnosti 

Sonda ukázala velmi malou podporu NM v pedagogických sborech, u rodičů a veřejnosti. Zřejmý je 

výrazně pociťovaný nedostatek informovanosti obou skupin. Postrádají informovanost věcnou, 

systémově založenou, sledující pojetí, význam a přínos připravované koncepce NM. Neuspokojují je 

nahodile poskytované informace v denním tisku, sdělovacích prostředcích, provázené mnohdy 

zkreslením. Citelný je i odmítavý postoj k NM z důvodů celkové nevyjasněnosti koncepce, nebo 

nepochopení tohoto záměru. 

Obr. 5 Soulad koncepce NM se závaznými  

kurikulárními dokumenty (RVP)     Obr. 6 Využívání tzv. „katalogu znalostí“ 

 

 

 

 

 

 

Důsledkem nedostatečné informovanosti, resp. nesystémové práce se školami a s pedagogy při 

přípravě NM je pravděpodobně i systém práce se závaznými kurikulárními dokumenty, zejména RVP 
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(v současnosti ve školách vysoce frekventovaných z hlediska tvorby a zavádění ŠVP), dokumenty na 

podporu standardizace vzdělávání, soubory materiálů účelově připravovaných, jako jsou např. 

katalogy požadavků ke společné části maturitní zkoušky (zkráceně, pracovně v pedagogické 

veřejnosti označovaných jako katalog znalostí) aj. 

V následujících údajích, prezentovaných v tabulkách 1 – 5, jsou zohledněny výsledky zjištění míry 

souhlasu, resp. nesouhlasu s okruhy týkajícími se pojetí a realizace NM, jakož i dopadu NM na 

oblast výchovy vzdělávání. Tyto okruhy vycházejí z dostupných informačních a metodických zdrojů 

k NM a z odborné literatury. Formulace okruhů je pojata v pozitivní rovině vyjádření, a to s cílem 

neovlivňovat respondenty k negativistickým postojům vůči sledované problematice. Respondenti 

vyjadřovali své postoje pomocí číselné škály 5 až 0, kdy 5 je nevyšší míra souhlasu. Výsledky, pro 

přehlednost shrnuté v sumarizované podobě do formy tabulek, jsou doplněny souhrny poznatků jak 

z volných výpovědí v dotazníkovém šetření, tak z výsledků neřízených rozhovorů. 

Tab. 1 Očekávaný přínos NM 

Znalosti žáků/absolventů středních škol budou mít srovnatelnou úroveň. 3,1 

Objektivita v hodnocení žáků. 3,1 

Objektivita při hodnocení škol. 3,1 

Jednotící hledisko - školy obdobného typu tak získají srovnatelnou úroveň. 3,0 

Řád ve vnímání pozic profilových předmětů (oborů) a tím i profilu výstupní úrovně absolventů. 2,6 

Zvýší se úroveň prestiže středních škol. 2,5 

Sjednotí požadavky na připravenost absolventů středního vzdělávání pro přijetí na VOŠ a VŠ. 2,8 

Sjednotí požadavky na připravenost absolventů středního vzdělávání pro vstup do praxe. 2,1 

Zvýšení úrovně všeobecného vzdělání. 2,4 

Ve věci očekávaného přínosu NM, jak je vnímán respondenty, mimo jiné vyplývá: 

Pozitivní vliv NM na objektivitu a srovnatelnost úrovně připravenosti absolventů středního 

(odborného) vzdělávání na další studium, resp. uplatnění ve společenské praxi není přijímán 

jednoznačně. Poukazováno je na vysokou míru absence základních obecně platných a závazných 

informací koncepční povahy a nesystémové práce se školami či pedagogickými sbory. Učitelé 

vnímají cíl objektivizace hodnocení výstupů středního vzdělávání jako neopominutelný, ovšem 

realizace tohoto cíle nemá zatím v praxi škol náležitou odezvu, ani oporu. 

Motivace k podpoře NM není dána ani vztahem k přijímacím zkouškám na VŠ. Učitelé i veřejnost 

jsou si vědomi, že VŠ stále více ustupují od přijímacích zkoušek a že u specifických oborů si VŠ budou 

nadále zajišťovat ověření předpokladů pro studium vlastním přijímacím řízením. Obdobně je tomu             

i v náhledu na požadavky společenské praxe na připravenost absolventů středního vzdělávání.  

Ve výpovědích je dále poukazováno na skutečnost, že prosazovaný trend ověřování znalostí formou 

testů stírá základní zásady kurikulární reformy, a to nejen autonomii škol v případě koncepce 

vzdělávacích programů, ale dále prohlubuje orientaci na faktografické pojetí vzdělávání. Citelně se 

začíná projevovat trend orientace na „maturitní předměty“, což má za důsledek např. u středních 

odborných škol posilování všeobecně vzdělávací složky, či spíše konkrétně výuky jazyka (českého                  

i cizích) a jiných humanitních oborů (jakkoli je vnímán rovněž pozitivní vliv na profil absolventů); 

respondenti současně uvádějí, že se tak děje na vrub odborné složky středního vzdělávání). 
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Tab. 2 Hodnocení funkčnosti dvou úrovní obtížnosti NM (se zřetelem na 1. etapu NM) 

Hodnocení potřebnosti zavedení základní úrovně obtížnosti v českém jazyce a literatuře (ČJ a L). 2,7 

Hodnocení potřebnosti zavedení vyšší úrovně obtížnosti v ČJ a L. 2,6 

Seznam počtu literárních děl pro základní úroveň (20 děl) a vyšší úroveň (30 děl) vystihuje kvalitu 

osobnostní připravenosti maturantů a jejího rozlišení pro potřeby uplatnění v rámci VŠ studia. 

2 

Z výpovědí ve věci funkčnosti dvouúrovňové koncepce NM, vyplývá: Dvojí úroveň je z větší míry 

odmítána jako nefunkční, s dopadem na vysoké nároky na organizaci a realizaci NM. Rozlišení, jak je 

nastaveno u českého jazyka a literatury, není vůbec průkazné. Rozdíl v kvalitě připravenosti 

maturantů, a tedy i v úrovni připravenosti na různé uplatnění ve společenské praxi je v podstatě 

odstíněno (neprůkazně) jenom počtem přečtených titulů.  

Tab. 3 Profil funkce hodnotitele písemných maturitních zkoušek 

Odborná zdatnost, silná stránka – práce s produktivními dovednostmi. 3,9 

Zkušenosti s opravováním písemných (maturitních) prací.  3,2 

Odborná autorita u kolegů téhož předmětu. 3,5 

Je autorem samostatných tvůrčích produktů (odborných, vědeckých, technických,        

uměleckých, …). 

2,1 

Ze zjištění ve věci kriterií uplatnění profesního profilu hodnotitelů písemných maturitních prací NM 

vyplývá, že tento záměr je respondenty vnímán jako málo či nedostatečně propracovaný. Kriteria 

nejsou nedostatečně vymezená, a i při případném lepším propracování je jejich uplatnění 

v podmínkách např. menších škol spíše iluzorní. 

Ve věci přínosu systému NM pro rozvoj kompetencí k tvořivosti, samostatnosti atp. vyplývá (viz Tab. 

4), že jak se zřetelem na žáky, tak na pomoc zkvalitňování osobnostního profesního profilu učitele, 

resp. profilu pedagogického sboru mají očekávání jen nízkou míru optimismu (přínos má více 

proklamativní charakter). 

Tab. 4 Podpora rozvoje kompetencí k tvořivosti a samostatnosti (se zřetelem na závaznost naplnění zásad 

kurikulární reformy a ve vztahu k příslušným cílovým skupinám)  

Žáci: Pojetí nových maturit sleduje podporu rozvoje tvůrčích schopností a samostatnosti žáků        

v přístupu k učivu, poznání atp. (žáci nejsou „svazováni do šablon“). 

2,1 

Učitelé: Pojetí nových maturit vytváří podmínky pro výchovně vzdělávací postupy k rozvoji 

tvůrčích schopností a samostatnosti žáků, individuálních schopností, podporu nadání, talentu. 

2,1 

Učitelé: Pojetí nových maturit vytváří podmínky k profesnímu rozvoji osobností učitelů se 

zřetelem na tvořivost v odborné, vědecké činnosti. 

1,9 

Tab. 5 NM jako kriterium způsobilosti ke studiu na (technické) vysoké škole 

Připravovaná podoba maturit, kdy v první fázi se bude státní maturita sestávat pouze z českého 

jazyka a literatury a dále z cizího jazyka, je plně funkční pro posouzení způsobilosti ke studiu 

rovněž na technické vysoké škole. 

1,4 

 

Zde je z výpovědí zřejmé, že je poměrně negativně vnímán dopad pojetí NM na funkčnost, 

objektivitu, optimálnost posuzování způsobilosti ke studiu na technické vysoké škole. 

Z tohoto hlediska se koncept NM jeví jako nedostatečně propracovaný (byť připravenost             
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i v této oblasti, a to i se zřetelem na uvedený typ VŠ, opomíjena není a respondenty je 

zároveň vyjadřován ohled rovněž na potřebu zvyšování významu všeobecné složky 

vzdělání). 

 

4 ZÁVĚR 

Závěrem, resp. místo závěru uveďme souhrn názorů respondentů, jak vidí silné a slabé stránky 

nových maturit, a to v etapě, kdy školy z centrálního podnětu zahajují přípravy na realizaci této 

koncepce. Uvádíme tato vyjádření bez dalšího komentáře. Výpovědi jsou osobním vyjádřením 

respondentů. Z důvodů objektivity nebyly zadány žádné okruhy, které by vymezovaly spektrum 

problematiky. Dodejme ještě, že četnost vyjádření zahrnovala přibližně dvě třetiny počtu 

respondentů a četnost vyjádření slabých stránek NM mírně převyšovala okruhy silných stránek.  

Respondenti v oblasti silných stránek NM poukazovali na očekávané pozitivní dopady, a to zejména: 

Jednotící měřítko, nastavení srovnatelné úrovně, základ pro standardizaci středního vzdělání, 

zabezpečení požadované kvality v obecně platné úrovni, objektivita v hodnocení. Přitom z dalších 

částí zjištění vyplývá, že v pedagogické praxi je sice proklamována velmi častá kritika 

připravovaného záměru, přesto v rovině očekávání jsou NM vnímány i pozitivně (viz dále). Dlužno 

dodat, že toto očekávání má dvě dimenze, je spíše v rovině přání, skutečný stav praxe v oblasti 

přípravy NM je však viděn v převážné míře skepticky.  

Respondenti podporují jednotnou maturitu, což se odrazilo nejen v oblasti silných, ale i ve 

vyjádřeních ke slabým stránkám NM. Jednoznačně je však odmítána dvouúrovňová maturita se 

zdůvodněním, že dvojí úroveň absolutoria středního vzdělávání bude poškozovat samotné 

absolventy při ucházení se o další společenské uplatnění jak ve studiu, tak v praxi. Je vyslovována 

otázka, zda se tím nezaloží dvojkolejnost výchovně vzdělávacího systému. Dvojí úroveň podle 

respondentů nemá zřetelný odraz v uplatnění v praxi: vysoké školy nebudou brát ohled na tyto 

skutečnosti vzhledem k tomu, že je nastolován trend přijímání ke studiu bez přijímacích zkoušek a           

u specifických, resp. málo obsazovaných oborů je ověření předpokladů ke studiu realizováno 

samostatným zjištěním organizovaným příslušnými VŠ. Neočekává se, že společenská praxe bude 

sledovat u absolventů středního vzdělání dvojúrovňovou hodnotu maturit vzhledem k tomu, že            

v pracovních pozicích rozlišení dvojí úrovně absolutoria středního vzdělávání nemá odraz. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí prozatím s touto kategorizací nepočítá. V některých případech je 

podle respondentů dokonce vyjadřováno očekávání možnosti zneužití této dvojí úrovně absolutoria 

k nesystémově pojímané personální politice. Dále je poukazováno na skutečnost, že školy jsou             

v současnosti kurikulární reformou cíleně vedeny k liberalizaci vzdělávání, s povinností vytvářet 

vlastní vzdělávací programy podporující oborová, regionální atp. specifika. Požadavky na státní 

maturity však nutí školy ke změnám již připravených programů směrem k okruhům vymezeným NM 

(…nevezmou si na svědomí, že „poškodí“ žáky vzhledem k nezbytné úspěšnosti u maturit…). Tuto 

situaci silně pociťují střední odborné školy (SOŠ), které jsou tak nuceny „potlačovat“ odbornou 

složku, jež je v jejich případě profilová a posilovat všeobecně vzdělávací složku v rozsahu, který 

podle jejich názoru nemá přímý vztah k profilu absolventa z hlediska jeho následného působení 

v praxi, případně ve studiu. Respondenti ze středních odborných škol nevidí v koncepci NM pozitivní 

dopad na vyšší kvalitu připravenosti absolventů ke studiu technických oborů. Zástupci SOŠ, ale             
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i dalších škol, vyjadřují nedůvěru k ochraně dat a výsledků. Respondenti také poukazovali na 

skutečnost, že ani v případě vyšších odborných škol (VOŠ) nemá dvojí úroveň maturity zřejmý 

systémový základ. U následného studia maturantů na VOŠ je v řadě případů poukazováno, že na 

VOŠ jdou studovat ti, kteří se momentálně nedostali na VŠ a v dalším roce pak velmi často odcházejí 

na vysokoškolské studium. Zde je důvodem skutečnost, že absolutorium VOŠ rovněž nemá zřejmý 

odraz v pracovních pozicích (to je také, a to i v kontextu NM, podkladem pro vyjadřovanou skepsi             

k budoucnosti existence VOŠ). Velmi negativně je vnímána politizace problematiky NM. Tato 

skutečnost, stejně jako očekávané vysoké (především administrativní a organizační) zatížení škol, 

bez zřejmého efektu NM, je základem převažujících negativních postojů pedagogických a vedoucích 

pracovníků středního školství. S obavami je očekáváno jako důsledek zavedení NM (obdobně také 

např. u formy testování) „zprůměrování“ středního vzdělání; respondenti se domnívají, že převáží 

činnosti, které budou představovat „nácvik“ na úspěch jen v aktivitách a oblastech v úzké vazbě na 

dané zaměření NM. Jako vysoce negativní jev je viděna nedostatečná informační báze jak ve vztahu 

k pedagogické, tak širší veřejnosti, zejména k rodičům, a to především v oblasti pojetí NM, místa 

této tradiční formy (etapy) v rámci vzdělávacího systému. Tyto skutečnosti mají významný vliv na 

negativní postoje a nízkou motivaci k nové formě maturit, které jdou „napříč“ uvedenými skupinami. 

Školy také postrádají dostatečnou reflexi názorů a připomínek učitelů a vedení škol k novým 

maturitám. 
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FORMULACE CÍLE A PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI UČITELKY MŠ 

FORMULATION OF OBJECTIVE AND PEDAGOGICAL ACTIVITY TEACHER IN PRE-SCHOOL 

Radmila Burkovičová 

 

Abstrakt: Příspěvek uvádí výsledky dílčí části výzkumu. Cílem bylo zjistit, jak učitel/ka MŠ formuluje, 

vyjadřuje cíl pro dítě, skupinu dětí a kterými pedagogickým činnostmi se na jeho plnění v průběhu 

dne zaměřuje. 

Klíčová slova: učitelka mateřské školy, dítě, cíl, pedagogické činnosti, plnění 

Abstract: Paper shows results of fragment research. The objective was to find out how teacher            

of pre primary school formulates represents objective for child, group of children and what 

pedagogical activities focuses on its observance during the day. 

Key words: teacher of pre primary school, child, objective, pedagogical activities, observance 

 

ÚVOD 

Formulování a stanovování vzdělávacích cílů pro dítě preprimárního věku je v prvé řadě závislé na 

důkladném poznání konkrétního dítěte, poznání jeho individuálních zvláštností, jeho intelektuálních, 

fyziologických potřeb, zájmů, požadavků. Dítěti uvedeného věku je však potřeba pro něj 

formulovaný cíl jemu přiměřeným způsobem zprostředkovat, a také vytvořit podmínky pro proces 

plnění cíle dítětem až k jeho případnému splnění. V instituci mateřské školy (dále jen MŠ) jde 

v současných podmínkách o průvodcovství dítěte učitelkou, které uskutečňuje prostřednictvím 

konkrétních profesních činností. Posuzovali jsme formulaci cíle učitelkou MŠ pro dítě či skupinu dětí 

v MŠ a zjišťovali jsme, kterými akty profesních činností jako strukturálními jednotkami (PRŮCHA, 

WALTEROVÁ, MAREŠ 2003, S. 79) se v průběhu dne učitelka zaměřuje na jeho plnění. 

 

ANALÝZA FORMULACE CÍLŮ V TŘÍDNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMECH MŠ 

S cílem zjistit formulaci cíle v třídních vzdělávacích programech (dále TVP) jsme ve vymezeném 

časovém období uskutečnili analýzu cílů uvedených pro věkově heterogenní skupiny dětí ve třídách 

vybraných MŠ, tedy třídách, v nichž jsou zařazeny děti preprimárního věku. Z hlediska věku byly ve 

třídách děti od tří do šesti let, v různém počtu. Z těchto MŠ bylo 9 MŠ třítřídních, 4 byly čtyřtřídní,           

5 bylo dvoutřídních a 5 bylo jednotřídek. Provozně byly třídy celodenní. Ve třídě v MŠ s dětmi pracují 

vždy dvě učitelky a jejichž úkolem je (nejen) při formulování a stanovování cílů spolupracovat. 

Respondentky měly ukončené středoškolské vzdělání učitelství pro MŠ, v současnosti nestudují 

žádnou vyšší odbornou nebo vysokou školu jakéhokoliv směru. Ve věkovém rozmezí 20 až 30 let 

bylo 15 učitelek s pedagogickou praxí 5 až 11 let, pedagogická praxe učitelek ve věkové kategorii 30 

až 40 let byla 11 až 21 let, ve věkovém rozmezí 40 až 50 let měly učitelky MŠ pedagogickou praxi 

delší než 20 let. V posledním dvacetiletí se některé z učitelek zúčastňovaly vzdělávacích kurzů 
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z nabídky různých vzdělávacích agentur. Analýzu formulace cílů jsme uskutečnili tedy u 58 párů 

učitelek MŠ. 

Počet cílů v TVP na vymezené období se u jednotlivých dvojic lišil. Pohyboval se v rozmezí od 15 cílů 

na 3 týdny, kdy si učitelky stanovily zásadu, že každý týden budou plnit z každé oblasti Rámcového 

vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále RVP PV) jeden vybraný cíl, až po 45 cílů za 

stejné období. Za jeden cíl jsme považovali cíl tak, jak jej učitelka sama formulovala.  

V první etapě jsme zjišťovali, zda má formulace cíle vztah k RVP PV a jakou má cíl podobu.  

Z celkem 2494 formulací edukačních cílů jsme zjistili následující skutečnosti:  

A) Formulaci cíle učitelky vytvářejí bez vztahu k RVP PV.  

Cíle vyjadřují, že se učitelka zamýšlí zapojit do činnosti s dětmi, že bude její součástí, své místo 

v činnosti však blíže nevymezuje (Př. Ve čtvrtek budeme ráno vybarvovat vajíčka, pak po svačině si 

zazpíváme a jestli bude pěkně, půjdeme ven.) Formulováno celkem 42 cílů, tj.1,68 %. 

Cíle vyjadřují činnost, kterou učitelky předestírají před dítě a samy se staví mimo skupinu dětí (Př. 

Děti budou dramatizovat pohádku „O veliké řepě“.) Uvedenou formulaci mělo celkem 86 cílů, tj.              

3,45 %.  

Tatáž dvojice učitelek kombinuje oba výše uvedené způsoby formulace cíle, a to: 

k různým činnostem (např. Budu s dětmi skládat puzzle. Budou zvládat překážkovou dráhu.) Takto 

bylo formulováno celkem 59 cílů, tj. 2,37 %.;  

i pro činnost jednu (Př. Nejprve vytvoříme město z krabiček, a pak výtvor děti využijí pro svou hru.) 

Uvedený způsob formulace cíle jsme identifikovali celkem u 23 cílů, tj. 0,92 %.  

Formulace cíle vyjadřuje zaměření cíle na::  

činnost dětí (Př. Modelování sněhuláka z těsta.) Formulováno 35, tj.1,4 %; 

metodu (Př. Rozhovor o ročním období.) Důraz byl podle následujícího průběhu činnosti kladen na 

komunikaci mezi dětmi a učitelkou. Formulováno 26 cílů, tj.1,04 %; 

obsah (Př. Rozhovor o lese.) Důraz byl podle následujícího průběhu činnosti kladen na dosavadní 

vědomosti dětí o stromech, ptácích a lese obecně. Formulováno 52 cílů, tj. 2,09 %; 

místo (Př. Prohlídka hasičské zbrojnice). Formulováno 11cílů, tj. 0,44 %.  

Učitelky jsou přesvědčeny, že činnosti dětí i jejich souvisí s cílem, že se na plnění úkolu zaměřují a 

veškeré edukační činnosti připravují se záměrem splnit stanovený cíl. V doplňujícím rozhovoru však 

nedokázaly sebou formulovaný cíl přiřadit k žádnému z dílčích vzdělávacích cílů uvedených v RVP 

PV.  

Učitelky si plně uvědomují, že současná edukace dítěte v preprimárním věku probíhá podle RVP PV 

a při stanovování cílů dokument respektují. Formulovaný cíl pro dítě měl následující podobu: 
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Učitelky cíle vybírají z RVP PV a do TVP jej zadávají přesně tak, jak je v RVP PV cíl formulován. (Př. 

Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky, ovládání 

pohybového aparátu a tělesných funkcí). Takto formulovaných cílů bylo celkem 654, tj. 26,22 %. 

Z oblasti dílčích vzdělávacích cílů v RVP PV vyberou jen část cíle, a to v přesném znění. (Př. Vytváření 

elementárního povědomí o přírodním prostředí). Formulováno celkem 652, tj. 26,14 %. 

Při formulování kombinují, část cíle je doslovně převzatá z RVP PV a zbytek formulace cíle je jejich 

originálem (Př. Rozvoj a užívání všech smyslů, určit barvu, chuť a vůni jídla při svačině a obědě.) Takto 

bylo formulováno 768 cílů, tj. 30,79 %.  

V RVP PV formulovaný cíl se učitelkám stává vodítkem pro vlastní formulaci cíle. Formulace cíle 

odráží specifikaci ve vztahu k dětem jako k individualitám, vypovídá o jejich profesním, lidském 

respektu ke konkrétnímu dítěti a k jeho dosaženému stupni rozvoje. Učitelky konkrétně 

zaznamenaly, pro které dítě cíl naformulovaly. Takto však bylo formulováno pouze 86 cílů, což činí 

3,45 %.  

Ve druhé etapě výzkumného šetření jsme posuzovali formulaci cíle učitelkou MŠ pro dítě či skupinu 

dětí v MŠ podle stanovených kritérií. Předpokládali jsme, že formulace cíle bude obsahovat sloveso 

v infinitivu, že cíl bude formulován pro dítě, a že bude jednoznačně specifikován.  

Z celkem 2494 formulací edukačních cílů obsahovalo 1953 cílů na počátku své formulace sloveso 

v infinitivu., tj. 78,31 %.  

1724 cílů bylo formulováno se zaměřením k dítěti, tj. 69,13 %. 

Pouze 53 cílů bylo formulováno zcela jednoznačně, tj. 2,13 % (Př. Najít v labyrintu cestičku od kočky 

k myšce.) 

Některé formulace cílů vyhověly dvěma kritériím - nejčastěji formulce cíle obsahovala sloveso 

v infinitivu a cíl byl formulován pro dítě.  

Další charakteristiky učitelkami formulovaných cílů:  

- učitelky sebou formulované cíle označují jako „výchovné záměry“ (uvedeno u formulace cíle:            

Př. Poznávat život některých volně žijících zvířat); 

- cíle jsou formulovány pro učitelku, nikoliv pro dítě (Rozvíjet dětskou fantazii a dovednost při práci se 

stavebnicí Lego); 

- cíle mají formu výroku (Př. Pohotovost, rychlá reakce.; Výraznost při přednesu, dostatečná hlasitost.); 

- cíle jsou formulovány tak, že jejich plnění je velmi náročné svou šíří (Př. Vnímat rozmanitost živé i 

neživé přírody. Objevovat život živočichů žijících kolem potoků, řek a rybníků – vše jeden cíl); 

- cíl má průběhový charakter (Př. Rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků, 

dovedností dítěte, rozvoj schopnosti…..); 

- cíl vyjadřuje obsah (Př. Země světa. Pohádka O Červené Karkulce.);  
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- v kolonce cíl je vypsán v činnosti použitý prostředek (Př. Uvolňovací cviky ruky. Dlouhé čáry odshora 

dolů na velkém papíře.); 

- v kolonce cíl jsou vypsány materiálně didaktické prostředky (Př. Říkadla ze „Špalíčku“ v rytmu. 

Pracovní list „Včelka“; Obrázek“Podzimu“.) 

- cíl je popsán činností (Př. Sestavování města z krabiček podle pokynů. Malování motýlů.)  

 

VÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ PROFESNÍCH ČINNOSTÍ UČITELKY MŠ 

V další části výzkumného šetření bylo naším cílem zjistit, zda učitelka akty svých profesních činností 

pomáhá dítěti dosáhnout pro něj formulovaného cíle, a kterými akty profesních činností dítěti toto 

umožňuje.  

TVP v navštívených MŠ nedokazují, jak se na plnění cíle dítětem bude učitelka sama aktivně podílet, 

a kterými svými činnostmi. TVP dokazují učitelkami promýšlené, připravené, projektované činnosti 

pro děti. 

Následně jsme v rozhovoru učitelkám položili otázku: Jak, kterými vlastními profesními činnostmi se 

na plnění cíle dítětem zaměříte?  

V první části odpovědi učitelky obšírně sdělují, vysvětlují, jak cíli porozuměly, popisují jej. Jejich 

komunikace je emotivní a rozeznatelná je snaha přesvědčit zadavatelku otázky o správnosti své 

odpovědi, výkladu. Patrné je očekávání zpětné, potvrzující, souhlasné reakce k osobnímu vyjádření 

učitelky od zadavatelky otázky. Žádná z respondentek však k vysvětlení otázky nebo k vyjádření 

hodnocení své odpovědi zadavatelku přímo nevyzvala. 

Další část odpovědi měla následující alternativy: 

Vyjádření, jakými vlastními profesními činnostmi napomohou dítěti ke splnění jimi formulovaného 

cíle, nebylo sděleno. 

Učitelky sdělily činnosti, jimiž by mohly jimi vybrané cíle plnit děti. O dětech hovořily ve 3. os. mn. č., 

nebo ve 3. os. č. j. Vyjádření, jakými vlastními profesními činnostmi napomohou dítěti ke splnění jimi 

formulovaného cíle, nebylo sděleno. 

Učitelky při sdělování činností, jimiž by mohly být jimi vybrané cíle dětmi plněny, se myšlenkově 

včleňují do skupiny mezi děti, o dětech a sobě hovořily v 1. os. mn. č. Na plnění cílů dětí se podle 

jejich vyjádření zaměřují stejnými činnostmi jako děti.  

Učitelky nejprve sdělily, kterými činnostmi bude cíl plnit dítě a pak se vyjádřily k činnosti vlastní, a to 

následujícími vyjádřeními: 

Učitelka se na plnění cíle dítětem akty své činnosti zaměří na počátku činnosti (Př. namotivuji ho 

(dítě); připravím pomůcky; několikrát to s nimi zopakuji.) 

Učitelka sleduje plnění cíle dítětem, a pomáhá mu průběžně. (Př. ...a já mu pomohu; mohla 

bych…;pokusím se s dítětem; vyhodnotím.) 
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Všechny vyjmenované akty činností učitelek ke splnění cíle dítětem měly z pozice učitelky vzhledem 

k dítěti podpůrný charakter. Učitelka v prvé řadě sleduje, aby činnosti k plnění cílů vykonávaly děti. 

Žádná z učitelek neuvedla jako jednu ze svých profesních činností, jimiž by se mohla podílet na 

plnění cíle dětmi, projektování, sebereflexi, reflexi či evaluaci po činnosti vykonané dětmi, spolupráci 

s rodiči dětí apod. 

Poté jsme v rámci výzkumného šetření uskutečnili přímé extrospektivní pozorování činností, které 

učitelka MŠ vykonávala v průběhu svého bezprostředního kontaktu s dítětem na tzv. ranní směně.            

A to od doby jejího prvního setkání s dětmi v jí určeném pracovním prostoru MŠ, třídy, do doby 

skončení její ranní směny podle jí určené pracovní doby v konkrétním dni v týdnu. Okamžik prvního 

setkání s dětmi se u mnohých nekryl se začátkem pracovní doby, a to zejména u těch učitelek, které 

začínaly ranní směnu na třídě s otevírací dobou od 6.00 hod. Před započetím jejich edukační činnosti 

jsme učitelky požádali o zapůjčení TVP. Vyslali jsme tedy signál pro uvědomění si situace.  

U 80 % učitelek, tedy u 8 sledovaných, jejich profesní činnosti určitými skutečnostmi směřovaly 

k vytváření podmínek pro plnění jimi stanoveného cíle dítěti v konkrétní edukační činnosti. 

Činnosti dětí byly pozorovatelné, u učitelek jsme pozorovali následující akty pedagogické činnosti, 

jimiž podpořily dosažení stanoveného cíle dětmi: 

motivovala; organizovala děti na počátku činnosti, v jejím průběhu i po ukončení; pozměňovala 

místo činnosti dítěte; přidávala další pomůcky; kladla dítěti otázky a odpovídala na otázky dítěte; 

měnila své stanoviště podle potřeb průběhu edukace; vysvětlovala dětem na počátku i v průběhu 

plnění cíle dítětem podle potřeb dítěte; přeorganizovávala pomůcky dětem; kontrolovala průběžné 

výsledky dětí; chválila; povzbuzovala; napomínala; organizovala úklid pomůcek a přechod dětí k jiné 

činnosti.  

U dvou pozorovaných učitelek z deseti jsme zjistili zřejmý rozpor. Na plnění dětem stanoveného cíle 

se nezaměřovaly. Skutečnost zdůvodnily následovně: 

První učitelka v průběhu ranních her dětem dvakrát sdělila: Každou hračku, kterou si ke hře vyberete, 

musíte nejprve uklidit, než si vezmete hračku jinou. Při rozboru sdělila: „To byl cíl? To jim říkám 

denně.“A po chvíli dodala: „Ani jsem si na cíl nevzpomněla, důležité je, aby si děti hrály nebo byly 

zaměstnány“. 

Druhá učitelka oponovala, že dítěti cíl plnit pomáhala, avšak v aktech jí uskutečněné profesní 

činnosti nebyl vnějším pozorovatelem postřehnutelný. Učitelkou stanovený cíl pro dítě byl 

formulován následně: osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro 

navazování a rozvíjení vztahů dětí k druhým lidem. 

Z pozorovaných učitelek se 8 v reálu do některé z činností dětí aktivně v určitém okamžiku aspoň na 

nějakou dobu zapojily, a tak vlastní aktivitou děti motivovaly k plnění cíle. Část, tj. 2 učitelky se 

v době uskutečněného pozorování vůbec do činností dětí nezapojily, stály u skupiny činících dětí, ale 

činnosti dětí pouze sledovaly. „Nebyly“ s dětmi, ale vedle dětí.  
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ZÁVĚR 

Z uskutečněného výzkumného šetření vyplynulo, že učitelky formulují cíle rozdílnými způsoby, a ne 

vždy promýšlejí, kterými akty vlastní profesní činnosti je dětem zprostředkují. 
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VZDĚLÁVÁNÍ SPORTOVNÍCH TRENÉRŮ 

COACH EDUCATION 

Vladimír Jůva 

 

Abstrakt: Příspěvek se zabývá vzděláváním a dalším vzděláváním sportovních trenérů, kteří jako 

pedagogičtí pracovníci podstatně determinují nejen sportovní, ale i volnočasové a vzdělávací aktivity 

zejména mladé generace. Úvodní část shrnuje současné tendence trenérského vzdělávání, které 

kladou důraz na osobnostní a sociální přípravu trenérů, na etické aspekty trenérství a na 

pedagogickou odpovědnost. Příspěvek dále analyzuje data z provedeného dotazníkové šetření. 

Oslovení sportovní trenéři často uvádějí, že je absolvované vzdělávání dobře připravilo po stránce 

teoretické, nedostatečně však na vlastní trenérskou praxi. Významnější roli by mělo sehrávat další 

trenérské vzdělávání, které by mělo pružněji reagovat na aktuální problémy soudobé trenérské 

praxe. 

Klíčová slova: sportovní trenér; trenérství; trenérská profese; pedagogická odpovědnost; trenérské 

vzdělávání; výzkum trenérského vzdělávání. 

Abstract: The paper deals with education and further education of coaches who as educators 

significantly determine not only sport activities but also leisure and educational activities primarily in 

young generation. The introductory part summarises current trends in coach education, which 

emphasise personality and social training of coaches, ethical aspects of coaching and pedagogical 

responsibility. Further, the paper analyses data from a questionnaire investigation. The addressed 

coaches often state that the education they completed prepared them well as regards theory, 

however concerning their coaching practice it was insufficient. A more significant role should be 

played by further coach education, which should more swiftly react to the current problems of 

coaching practice. 

Key words: coach; coaching; coach profession; pedagogical responsibility; coach education; 

research of coach education. 

 

1 ÚVOD 

Sportovní trenéři tvoří velmi rozsáhlou skupinu pedagogických pracovníků, kteří působí ve školských 

zařízeních (především u sportovních tříd na základních školách a v gymnáziích se sportovní 

přípravou), v rozsáhlé struktuře soutěžního sportu (např. ve sportovních centrech mládeže a ve 

sportovních oddílech a klubech) i v celé řadě dalších, zejména volnočasových aktivit (např.                       

v „turistickém průmyslu“ nebo v dynamicky se rozrůstajících fitcentrech). Termín sportovní trenér 

se v českém kontextu používá „pro označení funkce člověka, který zajišťuje a hlavně vede trénink 

sportovce“ (Svoboda 2003, s. 118). 

Zákon o pedagogických pracovnících (2004) vymezuje sportovního trenéra jako pracovníka 

vykonávajícího přímou pedagogickou činnost, který musí mít mj. pro tuto práci odbornou kvalifikaci, 
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je bezúhonný a zdravotně způsobilý. Odborná kvalifikace trenéra je dále specifikována různými 

vzdělanostními drahami, a to absolvovaným vysokoškolským studiem se zaměřením na učitelství 

tělesné výchovy či tělesnou výchovu a sport nebo středním vzděláním s maturitou. V obou případech 

je však nutnou podmínkou také získání osvědčení nejméně II. třídy (licence B) trenéra příslušné 

specializace. V uvedeném dokumentu tedy najdeme pouze velmi obecné a současně zúžené 

vymezení pracovního pole trenéra a s tím souvisejících požadavků na jeho vzdělání. 

Analýzy vysokoškolského studia trenérství v Evropě vyústily v širší chápání profese trenéra (Petry; 

Froberg; Madella 2006, s. 77). Identifikují se dvě hlavní oblasti, z nichž má každá dále dvě 

komponenty. První skupinu tvoří trenéři pracující s výkonnostně orientovanými sportovci, kteří se 

dále většinou dělí na trenéry talentované mládeže a na trenéry profesionálních sportovců. Druhou 

skupinu představují trenéři působící v rekreačním (tzn. nesoutěžním) sportu, kde pomáhají 

začínajícím nebo pokročilým „klientům“.  

Sportovní trenéři v praxi zastávají velmi různorodé role. Působí nejen ve sportu soutěžním a 

rekreačním, ale i ve sportu školním. Pracují na nejrůznějších úrovních (pomocný trenér, asistent 

trenéra, smluvní trenér, trenér ve sportovní škole, vedoucí trenér, reprezentační trenér ad.),                       

s různými skupinami adresátů (z hlediska věku, sportovní výkonnosti, ale třeba i sociálních či 

kulturních specifik dané komunity ap.), v různém zázemí sportovního klubu (od malých klubů                      

v „malých sportech“, kde často trenéři vykonávají prakticky všechny potřebné aktivity nutné pro 

zabezpečení soutěžního sportu, a to třeba i na úrovni státní reprezentace, až po velmi selektovanou 

dělbu práce ve velkých a ekonomicky dobře saturovaných klubech) a s nejrůznějším formálním 

dosaženým vzděláním (od absolvování krátkých trenérských kurzů až po nejvyšší možné vědecké 

kinantropologické vzdělání). 

Sportovní trenér v praxi zastává často „kumulované“ funkce. V jeho aktivitách se prolínají prvky 

různých pedagogických profesí – učitele, vychovatele nebo pedagoga volného času. Řada 

sportovních trenérů současně působí na školách nejen v trenérské roli, ale i jako učitelé (zejména 

tělesné výchovy) a mnohdy jako třídní učitelé svých sportovních tříd. Mnoho sportovních trenérů 

činných v soutěžním sportu současně pracuje jako pedagogové volného času (v oblasti rekreačního 

sportu) nebo jako vychovatelé.  

Pracovní aktivity sportovního trenéra vykazují značnou různorodost, což souvisí zvláště se širokým 

spektrem jeho zastávaných sociálních rolí (Svoboda 2003, s. 128, Côté 2006). Trenérská práce mívá 

řadu dimenzí, např. informátora, důvěrníka („terapeuta“), ukazňovatele, motivátora, referenta 

(„přenášení problémů dál“) či vychovatele. Ve vlastní práci sportovní trenér vykonává teoretické 

aktivity, které souvisejí s rozvojem jeho vzdělání v oblastech daného sportu, a dále ve fyziologii, bio-

mechanice, psychologii či pedagogice. Druhou oblast tvoří aktivity interakční – praktické. Ty jsou 

markantní především při vedení tréninku, a dále na soutěžích a jejich zhodnocení (Svoboda 2003,          

s. 137 an.).  

Reprezentativní výzkumná data sice nejsou k dispozici, ale zkušenosti řady trenérů ukazují, že se 

svými svěřenci společně tráví velké množství času při tréninku a na závodech, při společném častém 

cestování a mnohdy celé týdny na sportovních soustředěních. Předpokládáme proto, že v řadě 

případů (např. u sportů provozovaných v přírodě) je sociální kontakt trenéra a sportovce mnohem 

intenzivnější než jeho vztah k učiteli nebo k pracovně velmi vytíženému rodiči. Sportovní trenéři 

pracující zejména s dětmi a mládeží (např. ve sportovních centrech mládeže) tak pravděpodobně 
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velmi intenzivně a dlouhodobě ovlivňují – pozitivně, ale bohužel i negativně – své svěřence, a to 

nejen z hlediska jejich sportovního rozvoje, ale také v rovině axiologické, etické, edukační ad.  

Sportovní trenéři u nás představují jednu z rozsáhlých pedagogických profesí, která je však zcela 

opomíjena pedagogickým výzkumem. S několika empirickými výzkumy sportovních trenérů – na 

rozdíl od tradiční a široké pozornosti výzkumníků k učitelské profesi – se setkáváme pouze                     

v pedagogice sportu (např. Bělka; Dvořák 2006, Svoboda 1998). Výzkumu trenérství a trenérského 

vzdělávání se naopak v zahraničí věnuje relativně stálá pozornost. Např. v letech 1970–2001 se 

publikovalo jen v anglickém jazyce 610 odborných článků zaměřených na výzkum trenérů a jejich 

vzdělávání (podrobněji Gilbert; Trudel 2004).  

 

2 VYBRANÉ TRENDY V TRENÉRSKÉM VZDĚLÁVÁNÍ 

V souvislosti s intenzitou sociálního kontaktu se sportovci i vzhledem k soudobým stále častějším 

negativním socializačním dopadům sportu na mladou generaci (podrobněji Sekot 2006) vystupuje 

do popředí trenér (soutěžního i rekreačního sportu) jako profesionál, jenž by měl vedle maximálního 

rozvoje sportovní výkonnosti svých svěřenců přispívat i k jejich pozitivní socializaci. Trenér by měl 

působit jako pedagogická a v některých případech i pomáhající profese na cestě životem svěřených 

sportovců, a současně by měl pozitivně kultivovat komplexní sportovní prostředí.  

Trenérské vzdělávání by mělo na naznačené požadavky kladené na trenérskou profesi adekvátně 

reagovat. Podstatu trenérského vzdělávání tvoří proces učení, v němž se budoucí (popř. současní) 

trenéři učí trénovat (Trudel; Gilbert 2006, s. 516). Trenérské vzdělávání probíhá zejména dvojí 

cestou: 

1) systematické trenérské vzdělávání v rámci rozsáhlých (nejčastěji celostátních) programů (např.            

v USA Bílá kniha přesně vymezuje trenérské vzdělávání pro profesionální a dobrovolné trenérské 

úrovně); 

2) trenérské vzdělávání vycházející ze zkušeností a z reflexe vlastní praxe, pro které je typická životní 

dráha od aktivního sportovce, přes asistenta trenéra až k samostatně pracujícímu nebo hlavnímu 

trenérovi. 

V posledních letech se oprávněně stále častěji v trenérském vzdělávání zdůrazňují etické a zejména 

pedagogické aspekty trenérství (Jones 2006, Pawlenka 2004, Schierz; Thiele; Fischer 2006).                 

V základních koncepčních materiálech, jež se zabývají současným stavem a především dalším 

rozvojem trenérského vzdělávání (např. dokumenty Mezinárodní rady pro trenérské vzdělávání – 

International Council for Coach Education – ICCE – dostupné na www: <http://www.icce.ws>, [cit. 

2009-05-21] a závěrečná zpráva evropského projektu AEHESIS – Aligning a European Higher 

Education Structure In Sport – zaměřeného na výzkum terciárního vzdělávání sportovních profesí 

včetně trenérství, Petry; Froberg; Madella 2006) se uvedené tendence konkrétně promítají                      

v inovovaných kurikulárních koncepcích.  

Etická dimenze trenérského vzdělávání se většinou opírá o etické trenérské kodexy, jež současně 

přispívají k posilování statusu profese sportovního trenéra v dané zemi (u nás takový obecně platný 

dokument dosud chybí). Např. trenérské vzdělávání v Británii vychází z trenérského etického 
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kodexu, jenž zdůrazňuje respekt k jedinečné hodnotě a přínosu každého jednotlivce. Cílem 

trenérské práce je motivovat sportovce, aby dokázali uplatnit svůj potenciál, a hledat společně cesty 

zlepšení současného stavu. Trenéři si mají cenit péče o své klienty a mají se snažit maximálně 

efektivně využívat dané finanční prostředky. Vyústěním práce trenéra pak má být vytvoření 

otevřené a čestné kultury, jež podněcuje efektivní formální i neformální komunikaci, podporuje 

zlepšení a inovaci a zdůrazňuje kvalitu, sdílení nápadů a založení důvěry a tak iniciuje proces změny 

(dostupné na www: <http://www.sportscoachuk.org>, [cit. 2009-05-21]).  

Kodex cti Německého sportovního svazu přímo zdůrazňuje, že k oficiálním úkolům trenéra patří jeho 

pedagogicky odpovědné jednání: „Jednej tak, abys svým jednáním pokud možno minimalizoval 

rizika sportovce a abys co nejvíce maximalizoval jeho osobní rozvoj (z pohledu fyzického, mravního, 

sociálního, emocionálního a zdravotního)“ (Pawlenka 2004, s. 97). Současně má trenérovo jednání 

rozvíjet právo na sebeurčení každého sportovce, což znamená, že zájmy sportovce o své zdraví                    

a o celkový dobrý stav mají stát nad zájmy a výkonnostními cíli trenérů i sportovních organizací. 

V koncepcích trenérského vzdělávání se současně zdůrazňuje aspekt sociální opory a pomoci 

trenéra sportovci. V trenérské praxi se projevuje nedirektivním přístupem ke sportovcům a 

konkrétní formy a metody trenérské práce mají charakter pomoci, podpory a odborného 

poradenství, které je zejména klíčové v rekreačním sportu. V souvislosti s posilováním etické a 

pomáhající dimenze v trenérském vzdělávání se připomíná postulát, že „v životě jsou i důležitější 

věci než sport“. Uvedený výrok jednoduše vystihuje dvojí poslání sportovního trenéra, a sice že                

v jeho práci jde nejen o přípravu sportovce na sportovní úspěchy, ale současně o pomoc a 

„doprovázení“ na jeho cestě k „dobrému životu“.  

Silný apel se klade na posílení sportovněpedagogické součásti trenérského vzdělávání, jež 

zdůrazňuje komplexní rozvoj osobnosti sportovce společně s optimalizací jeho sportovní výkonnosti. 

Mimořádnou pozornost je třeba věnovat pedagogické roli trenérů, kteří na základě svého kvalitního 

vzdělání mají optimalizovat bio-psycho-sociální jednotu všech účastníků náročného tréninkového 

procesu. Klíčový prvek v trenérském vzdělávání tvoří rozvoj pedagogické odpovědnosti, jež se 

vyznačuje odpovědností vůči sportujícím, úsilím o maximální eliminování rizik a podporou vzájemné 

odpovědnosti trenéra, všech sportovců i vedení sportovního klubu (Behm 2008, s. 349 an.). Kurz              

v této souvislosti konstatuje, že trenérské vzdělávání především vychází z úkolu, aby si budoucí 

trenéři uvědomili širší sociální souvislosti tréninkového procesu a získali „pedagogickou 

odpovědnost pro dobrý život“ (2004, s. 34 an.). Klíčovou oblast trenérského vzdělávání tak tvoří 

rozvoj trenérských kompetencí, které podporují dobrý a zdařilý život sportovce, a usilují tak                      

o realizaci jeho přirozených zájmů.  

Potřebné posílení pedagogické dimenze v trenérském vzdělávání vystupuje do popředí zvláště 

v souvislosti s výkonnostním sportem mládeže. Inspiraci v této oblasti trenérského vzdělávání 

představuje německý projekt (podrobněji Schierz; Thiele; Fischer 2006), jenž se orientuje na potřeby 

zúčastněných trenérů a na jejich zprostředkující strategie. Východisko pro konkrétní zaměření 

projektu tvoří diskuse s trenéry o jejich vztahu k pedagogice sportu. Klíčové je zodpovězení 

následujících otázek: Potřebují trenéři pedagogiku? Využívají ji? Pomáhá jim? Na základě odpovědí a 

požadavků trenérů se pak trenérské vzdělávání zaměřuje především na reflexi praxe, na analýzy 

konkrétních situací z tréninkového procesu a na rozvoj základních trenérských kompetencí. 
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Schierz, Thiele a Fischer (2006, s. 229) vymezují klíčové trenérské kompetence ve čtyřech 

oblastech: 

1) Systémové kompetence se týkají trenérských způsobilostí jednat adekvátně v daných systémech, 

napříč těmito systémy a mnohdy i proti těmto systémům (např. v situacích, kdy dochází k tlaku na 

porušování sportovní etiky – pozn. V. J.). 

2) Věcné kompetence se skládají z trenérských způsobilostí jednat účelně, přiměřeně, logicky a 

důsledně. 

3) Sociální kompetence vymezují trenérovo srozumitelné a odpovědné jednání. 

4) Osobnostní kompetence spočívají v trenérském jednání, jež respektuje tři předešlé skupiny 

kompetencí. 

Uvedený stručný model trenérských profesních kompetencí ukazuje, že podstata trenérského 

vzdělávání spočívá v rozvoji adekvátního sociálního jednání, jež vychází z pedagogické odpovědnosti 

a ze základních principů sportovní etiky.  

 

3 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ TRENÉRSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 

Teoretické koncepce ukazují, že se trenérství týká především práce s lidmi a odpovědného 

sociálního jednání. Do sociálních vztahů jednotlivých trenérů a do výkonu jejich profese se promítá 

řada vlivů, zejména zkušenosti z vlastní sportovní dráhy, se svými trenéry, okolnosti vstupu do 

trenérské profese, kvalita absolvovaného trenérského vzdělávání a patrně i celá řada dalších 

okolností. Cílem našeho výzkumného šetření proto bylo zjistit důvody, které podstatně ovlivnily 

okolnosti volby trenérské profese a následně determinovaly profesní dráhu zkoumaných trenérů. 

Jednu z podstatných výzkumných oblastí představovalo hodnocení trenérského vzdělávání 

prizmatem námi oslovených aktivních sportovních trenérů. 

V květnu, červnu a v říjnu 2008 jsme uskutečnili kvantitativní dotazníkové výzkumné šetření 

sportovních trenérů, které navázalo na získaná a zpracovaná data z předvýzkumu, který proběhl             

v roce 2006. Záměrem předvýzkumu bylo získat přehled o vybraných okolnostech vstupu do 

trenérské profese a působení v ní. Použitý původní dotazník „Cesta k trenérské profesi“ jsme na 

základě získaných zkušeností z předvýzkumu modifikovali a distribuovali respondentům 

prostřednictvím pověřených osob v tištěné a současně v elektronické verzi.  

Distribuovaný dotazník obsahoval čtyři hlavní části zaměřené na následující oblasti zkoumání: cesta 

trenérů ke sportu, cesta k trenérství, vzdělávání trenérů a profesní kariéra. Dotazník tvořily položky 

uzavřené (především v části osobní údaje – např. zjištění nejvyššího dosaženého vzdělání), 

polouzavřené (např. upřesnění dosažené trenérské licence) a otevřené (např. možnost celkového 

zhodnocení tématu dotazníku). K měření názorů a postojů u zkoumaných trenérů jsme v dotazníku 

využili Likertovy škály, kdy jsme předložili řadu výroků a tvrzení, kterým respondenti přiřazovali svoji 

míru souhlasu a nesouhlasu v rámci čtyřstupňové škály (zcela souhlasím – spíše souhlasím – spíše 

nesouhlasím – vůbec nesouhlasím) a dále možnosti N – nemohu se vyjádřit. Závěr každé dílčí části 
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dotazníku tvořily neukončené věty týkající se trenérské profese, které měli oslovení trenéři na 

základě vlastní empirie a osobního názoru výstižně doplnit. 

Vzhledem k nízkému počtu respondentů i k povaze výzkumného vzorku uvádíme data pouze 

v procentuálním vyjádření a současně si uvědomujeme rizika spojená se zobecňováním získaných 

údajů. Výsledky uskutečněného empirického šetření chápeme především jako východisko pro další 

výzkumy trenérského vzdělávání, jež probíhají a které dále připravujeme na Katedře pedagogiky 

sportu Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity. V současnosti se společně s doktorandy 

naší katedry zaměřujeme na výzkum vzdělávání trenérů atletiky, sjezdového lyžování, veslování a 

šermu a současně na vzdělávání vybraných trenérů rekreačního sportu (instruktory a cvičitele), a to 

v České republice i v komparaci s vybranými cizími zeměmi (Itálie, Německo, Slovensko a USA). 

Dostupný výzkumný soubor tvořili studenti-trenéři Fakulty sportovních studií Masarykovy 

univerzity v Brně a další jimi oslovení trenéři ze sportovních klubů a škol. Ke zpracování se vrátilo 212 

vyplněných dotazníků. Ve skupině respondentů (podrobněji tab. 1) převažovali – analogicky jako ve 

většině výzkumů trenérů – trenéři-muži (64,2 %). Nejmladšímu respondentovi bylo 18, nejstaršímu 

75 let, průměrný věk respondentů byl 29 let a nejpočetněji byla zastoupena skupina trenérů do 30 let 

(72,6 %). Nejvyšší dosažené vzdělání bylo u 48,1 % trenérů úplné středoškolské, u 42,4 % trenérů 

vysokoškolské se sportovním zaměřením a u 9,5 % trenérů vysokoškolské s jiným než sportovním 

zaměřením. V době empirického šetření vykonávalo 10,4 % respondentů činnost trenéra 

profesionálně, 32,6 % respondentů poloprofesionálně a 57 % respondentů bez smlouvy, převážně 

jako dobrovolní pracovníci. Z hlediska velikosti sídla, v němž trenéři působí, se jednalo v 72,1 %              

o město nad 100 000 obyvatel. 15,6 % trenérů mělo 1. trenérskou třídu, 32,1 % trenérů 2. a 37,7 % 3. 

třídu, 4,2 % trenérů mělo 4. třídu a 10,4 % trenérů pracovalo bez oficiálního trenérského vzdělání.             

Z hlediska věku trénovaných sportovců se trenéři věnovali nejčastěji smíšeným skupinám (51,6 %) a 

v 37,3 % pak samostatně dětem a mládeži. Z hlediska pohlaví se trenéři převážně věnovali 

sportovkyním i sportovcům (87,2 %). Námi oslovení trenéři působili ve 42 různých individuálních a 

kolektivních sportech, nejčastěji v atletice (12,3 %), ve fotbale (11,8 %), ve volejbale (6,6 %), 

v plavání (6,1 %) a v basketbalu (4,2 %). 

Tab. 1: Popis výzkumného souboru (údaje v %, N = 212) 

Pohlaví Muži 64,2 

Ženy 35,8 

Věk 18–30 let 72,6 

31–45 let 18,9 

46–60 let 7,1 

61 let a více 1,4 

Nejvyšší dosažené vzdělání Úplné středoškolské 48,1 

Vysokoškolské – sportovní zaměření 42,4 

Vysokoškolské – nesportovní zaměření 9,5 

Trenérská zkušenost Profesionální 10,4 

Poloprofesionální 32,6 

Dobrovolná (bez smlouvy) 57,0 

Velikost sídla působnosti trenéra Město (nad 100 000 obyvatel) 72,1 

Menší město (od 2 000 do 100 000) 14,6 

Vesnice (do 2 000 obyvatel) 13,3 
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Pokračování Tab. 1: Popis výzkumného souboru (údaje v %, N = 212) 

Trenérská třída 1. (A) 15,6 

2. (B) 32,1 

3. (C) 37,7 

4. a jiné (např. instruktor) 4,2 

Bez trenérské třídy 10,4 

Trénovaní sportovci podle věku Děti a mládež 37,3 

Dospělí 11,1 

Různý věk nebo věkově smíšené skupiny 51,6 

Trénovaní sportovci podle pohlaví Jen dívky/ženy 2,4 

Jen chlapci/muži 10,4 

Dívky/ženy i chlapci/muži 87,2 

Trenérské působení ve sportu (celkem 42 sportů) Atletika 12,3 

Fotbal 11,8 

Volejbal 6,6 

Plavání 6,1 

Basketbal 4,2 

V dalších 37 sportech 59,0 

Dotazníkové šetření přineslo relativně velké množství empirických dat. V následujícím textu 

přinášíme základní výsledky, které se týkají pohledu vybraných aktivních sportovních trenérů na 

jejich vzdělávání a na možnosti dalšího vzdělávání. Z tab. 2 je patrné, že většina oslovených trenérů 

(80,2 %) se domnívá, že je pro profesi trenéra dobře odborně připravena. U hodnocení adekvátnosti 

trenérského vzdělávání vzhledem k aktuálním potřebám současné praxe však vidíme velmi rozdílné 

názory, které řada trenérů blíže okomentovala v dalších otevřených položkách dotazníku (např. 

„vzdělávání mě připravilo snad skoro na všechno“, „je to spíše formalita, většinu věcí známe“). S často 

převažujícím názorem, že větší význam pro trenéra mají zkušenosti než absolvované vzdělání, 

souhlasila i většina dotázaných trenérů (62,3 %). V gradaci trenérské profese sehrává mimořádnou 

úlohu další vzdělávání. Zajímala nás proto jeho nabídka, kterou respondenti převážně označili jako 

širokou (58 %). Zásadní překážku v dalším profesním vzdělávání trenéři nevidí v dostupnosti                        

z důvodu cestování, nedostatku času a ani ve finanční náročnosti. Tím spíše bylo velmi překvapivé 

vyjádření pouhé pětiny trenérů, že rádi využívají možnosti dalšího vzdělávání. 
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Tab. 2: Hodnocení trenérského vzdělávání (údaje v %, N = 212, součty netvoří 100 % – vždy několik trenérů využilo 

odpověď N – nemohu se vyjádřit) 

 Souhlasím Nesouhlasím 

zcela Spíše spíše Vůbec 

Myslím, že jsem pro profesi trenéra dobře odborně připraven/a 21,7 58,5 11,3 0,5 

Vzdělávání trenérů pružně reaguje na měnící se potřeby praxe 10,9 34,0 36,3 8,0 

U trenéra hrají zkušenosti větší roli než vzdělání 17,5 44,8 25,0 4,3 

Nabídka dalšího vzdělávání pro trenéry je široká 17,0 41,0 28.3 7,1 

Rád/a využívám možnosti dalšího vzdělávání  

(Možnost N – nemohu se vyjádřit – využilo 78,3 %!) 

13,2 6,6 1,9 0,0 

Nemám dostatek příležitostí sdílet své profesní záležitosti s kolegy 5,2 31,1 33,5 20,8 

Další profesní vzdělávání je pro mne jen obtížně dostupné z důvodu cestování 0,9 10,9 34,4 40,1 

V dalším profesním vzdělávání mi brání nedostatek času 5,7 31,1 30,2 26,4 

V dalším profesním vzdělávání mi brání především jeho finanční náročnost 7,6 23,6 34,4 25,5 

Při hodnocení svého trenérského vzdělávání na sportovních fakultách vysokých škol se námi 

oslovení trenéři často domnívají (49,4 %), že je toto vzdělání zejména dobře připravilo po stránce 

teoretické. Samu „teorii“ hodnotí jak pozitivně (zejména ocenění získaných znalostí např.                         

z anatomie, fyziologie nebo z teorie sportovního tréninku), tak – a to je častější případ – velmi 

negativně („teorie, která je skoro k ničemu“). Řada trenérů, absolventů sportovních fakult, oceňuje 

své získané vzdělání i jako dobrou přípravu pro praxi (47 %). Pouze sporadicky se objevují výroky, 

které absolvované vzdělávání oceňují jako impulz k vlastnímu rozvoji a dalšímu vzdělávání. Většina 

absolventů sportovních vysokých škol se současně domnívá, že je studium nepřipravilo pro praxi 

(57,8 %) – zde se mezi zcela převažujícími kusými odpověďmi objevilo i několik konkrétnějších 

vymezení (např. nepřipravenost na „řešení problémů s motivací a kázní“, na „sociální a psychologické 

problémy“ ad.).  

Absolventi trenérských kurzů oceňují v menší míře než bývalí studenti sportovních fakult získané 

teoretické znalosti (25,6 %). I u nich se setkáváme s pozitivním oceněním získaných znalostí, včetně 

jejich chápání jako impulzu pro další vzdělávání, ale i s jejich kritikou („je to spíše formalita, většinu 

věcí známe“). Trenérské kurzy považuje za dobrou přípravu pro praxi jen asi pětina oslovených 

trenérů (21,7 %). K oblastem, které absolventy trenérských kurzů málo připravily na jejich působení     

v praxi, patří stejně jako u absolventů sportovních fakult sociální aspekty (např. komunikace, 

motivace nebo řešení interpersonálních problémů). Pedagogické a psychologické aspekty trenérství 

současně představují i nejčastěji uváděnou oblast (29,7 %), kterou námi oslovení trenéři uvádějí jako 

potřebnou v jejich dalším vzdělávání. Na druhém místě se v 4,7 % případů objevila teorie 

sportovního tréninku. 

 

4 ZÁVĚR 

V soudobých především zahraničních koncepcích trenérského vzdělávání se stále častěji 

zdůrazňuje nutnost těsněji propojit teorii a praxi a prohloubit sociálněvědní a etické aspekty 

trenérství. Analogické tendence naznačily i výsledky našeho dotazníkového šetření, kde 

respondenti upozorňují na nedostatečné propojení teorie s praxí a její reflexi: „Možná by bylo 

vhodné více propojit teorii s praxí při vzdělávání trenérů! Přímo v praxi vzít něco z teorie a říci: 
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tohle jsi se učil proto, aby jsi to teď použil! Někdy se zdá teorie hodně vzdálená od praxe – 

pokud budou trenéři vědět, proč se to učí (chápat to), bude větší motivace.“ Pozitivní je zjištění, 

že oslovení trenéři ve velké míře vyjadřují se vzděláváním alespoň částečnou spokojenost a 

řada z nich zdůrazňuje význam dalšího vzdělávání: „Každý trenér by se měl neustále 

vzdělávat a zajímat se o nejnovější poznatky jak z praxe, tak teorie.“ Trenérství „je neustálé 

učení se nových poznatků, teorií a získávání důležitých zkušeností“. Ve svém dalším profesním 

vzdělávání pak respondenti nejčastěji zdůrazňují potřebu rozvoje v psychologických, 

pedagogických a etických aspektech trenérství. Na závěr uveďme jednu z výpovědí 

oslovených trenérů, jež výstižně charakterizuje potřebné akcenty graduálního i dalšího 

trenérského vzdělávání: „Dnes existuje spousta materiálů, jak sestavit vhodný tréninkový 

plán, jak kondičně optimálně připravit sportovce. Ale ve sportu, a zvláště ve sportovních hrách, 

je nespočet proměnných, na které musí trenér vhodně reagovat. A to souvisí s morálkou, 

charakterem, etikou a předvídavostí. Proto si myslím, že osobnost (charakterové vlastnosti) 

trenéra je nejdůležitějším prvkem pro úspěch v trenérské profesi.“ 
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PROFESNÍ ČINNOSTI VYCHOVATELE RESOCIALIZAČNÍCH A REEDUKAČNÍCH 

ZAŘÍZENÍ  

THE PROFESSIONAL ACTIVITIES OF AN EDUCATOR IN A RESOCIAL AND REEDUCATION INSTITUTIONS 

Ondřej Sekera 

 

Anotace: Cílem příspěvku je poukázat na skutečné profesní aktivity spojené s výkonem profese 

vychovatele v dětských domovech, dětských domovech se školou a výchovných ústavech. Informace 

pocházející z výzkumu realizovaného přímým zúčastněným pozorováním poskytují možnost 

pohlédnout na realitu pracovního zatížení vychovatelů v čase jejich přímé pracovní doby. Kromě 

identifikace pracovních činností spojených s výkonem profese vychovatele přinášíme také informace 

o jejich frekvenci.  

Klíčová slova: vychovatel, profese vychovatele, profesní aktivity, resocializační zařízení 

Annotation: The aim of this paper is to point at the true professional activities which are connected 

with the profession of an educator in children’s homes, children’s homes with school and 

educational institutions. The information obtained from a research which was realised by a direct 

participation observation offers a possibility to look at the reality of the work load during their direct 

working hours. We offer not only the identification of professional activities connected with the 

profession of educator but we offer also the information about the frequency of these activities. 

Key words: Educator, educator`s profession, professional activity, resocial establishment 

 

1 ÚVOD 

Předložený příspěvek upozorňuje na jistou nevyváženost „předepsaných“ (lépe by bylo hovořit              

o očekávaných) profesních činností vychovatelů resocializačních67 a reedukačních68 zařízení           

(tzv. zamýšlených činností) a realitou dennodenní výchovné práce. Pokud v tomto příspěvku 

hovoříme o resocializačních a reedukačních zařízeních, máme na mysli především dětské domovy, 

dětské domovy se školou a výchovné ústavy. 

Za motto tohoto příspěvku bychom mohli považovat Škovierovo příznačné tvrzení, totiž, že náplň 

práce vychovatele v institucionální výchově „… se pohybuje v jakési pohyblivé zóně, na jedné straně 

dětem (vychovatel) doslova utírá nudle, na druhé straně s nimi vede profesionální terapeutický nebo 

spirituální dialog …“ (A. Škoviera, 2007, s. 103). 

                                                                    
67

 Sociologický slovník (2001, s. 204) definuje resocializaci jako snahu „… znovu zapojit do života jedince, který 

už kdysi socializačním procesem prošel a z nějakého důvodu byl z daného společenství vyřazen.“ Za zmínku stojí 

také poznámka B. Krause (In Sociální patologie, 2007, s. 303), ţe se začíná, a to především v souvislosti 

s resocializací, objevovat pojem reintegrace, coţ znamená přípravu na návrat do ţivota společnosti. 
68

 Pojem reedukace chápe Pedagogický slovník (2003, s. 198) jako „Speciálněpedagogické metody, kterými se 

zlepšuje, popř. zdokonaluje výkonnost v oblasti postižené funkce …“ B. Kraus (In Sociální patologie, 2007, 

s. 303) vidí v pojmu reedukace specifický případ resocializace, v rámci níţ se usiluje o změny v chování 

a rozhodování jedince směrem k odpovídajícím normám. 
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Vychovatelé by měli tedy o klienty69 nejen pečovat a vzdělávat je, ale především by se měli věnovat 

jejich výchově (převýchově) a socializaci (resocializaci). Zařízení sloužící výchově, vzdělávání, 

resocializaci či reedukaci by pak měla rozvíjet stránky osobnosti svěřenců, jejich dovednosti, 

schopnosti a znalosti.  

 

2 PROBLEMATIKA PROFESNÍCH AKTIVIT VYCHOVATELŮ 

Je jasné, že práce vychovatele reedukačního a resocializačního či výchovného zařízení je náročná, 

zodpovědná a vyžaduje plnou osobnost. Cílem příspěvku není věnovat se tomu, co by měl 

vychovatel umět, vědět a znát (tedy jeho předpokládaným kompetencím), nýbrž činnostem, které 

v profesi skutečně provádí – tomu, co je náplní jeho práce. Můžeme hovořit o tzv. 

„demonstrovaných činnostech“ (respektive teoretické náplni práce), nebo se skutečně soustředit na 

to, co se v institucích děje (čili na to, co je skutečným obsahem vychovatelovy práce). Teprve 

v tomto případě můžeme dedukovat či indukovat požadavky na přípravu výchovných specialistů, 

teprve potom můžeme profesní přípravu a vůbec obory připravující vychovatele někam posunout. 

Stejně tak z poznání skutečné reality práce v zařízeních můžeme usuzovat, do jaké míry jde 

vychovatelům o rozvoj klienta a do jaké míry o zabezpečení chodu zařízení či tzv. „překonání 

směny“. 

Mezi hlavní činnosti vychovatelů v institucích ústavní výchovy počítáme výchovu a vzdělávání, 

terapii, reedukaci a resocializaci dětí a mládeže většinou nějak sociálně handicapované a často 

obtížněji vychovatelné. Dále můžeme tvrdit, že se celkově jedná o pomáhání70 dětem a mládeži 

umístěné v zařízení. Nesmíme zapomínat také na činnosti spojené s běžným denním režimem, jako 

jsou starost, péče nebo jen dohled nad dětmi a mládeží.  

Následující řádky přinášejí pohled na profesní činnosti vychovatelů předkládaných jednotlivými 

odborníky na problematiku, načež připojujeme výsledky našeho pozorování, které bylo realizováno 

mezi vychovateli dětských domovů, dětského domova se školou a výchovných ústavů převážně 

v letech 2006–2008 v celé České republice. Metodami realizace výzkumného záměru bylo především 

snímkování – otevřené zúčastněné pozorování71 72 práce vychovatele a dotazník pro vychovatele. 

Dotazník byl konstruován především pro zjištění nepřímé pedagogické práce vychovatelů, čili 

                                                                    
69

 V současnosti panuje nejednotnost, jak „objekty“ zájmu, výchovy či péče zařízení pro výkon ústavní 

a ochranné výchovy nazývat, zda DĚTMI a MLÁDEŢÍ, KLIENTY (klienty jsou podle Akademického slovníku 

cizích slov, 2000, s. 390 myšleni zákazníci, chráněnci nebo osoby závislé na svém ochránci), SVĚŘENCI (jsou 

podle Slovníku spisovné češtiny, 2003, s. 425 ti, kteří jsou někomu dáni do péče, pod dozor, dáni na starost 

apod.), CHOVANCI, ADOLESCENTY, PUBESCENTY (podle Akademického slovníku cizích slov, 2000, 

s. 109 je chovanec ten, kdo ţije v nějakém ústavu; s. 22 adolescenti jsou osoby v době dospívání od konce 

puberty; s. 635 a pubescenty jsou jedinci v pubertě) nebo jinak. Nehledejme tedy za jednotlivými pojmy nic 

rozhodujícího, soustřeďme se raději na klíčové problémy a vyhněme se „slovíčkaření“. V textu vyuţíváme 

k pojmenování dětí a mládeţe sledovaných zařízení rŧzná označení, ovšem vţdy máme na mysli jedno a totéţ – 

děti a mládeţ s určitým druhem znevýhodnění, spadající do systému ústavní výchovy a péče. 
70

 Bohuţel si však musíme přiznat, ţe na pomáhání nelze pohlíţet jen jako na proces s kladnými vlastnostmi, 

nýbrţ je také třeba vnímat aspekty jako jsou: syndrom pomocníka, paradox pomáhání, specifika altruistického 

chování atd. 
71

 M. Miovský jej vymezuje (2006, s. 153–154): pozorovatel se pohybuje v terénu, přímo se účastní tamního 

dění (konkrétně jevŧ a situací ve skupině), všichni účastníci vědí o jeho záměru.  
72

 Podrobněji např. Sekera, O. In Kurelová, M.; Sekera, O.; Kubíčková, H., 2008, s. 160–162. 
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v tomto příspěvku se mu z kapacitních důvodů nebudeme věnovat, stejně tak jako zjištěním, které 

nám přinesl, ačkoli také nepřímé pedagogické činnosti počítáme do náplně práce vychovatele. 

Každý vychovatel byl sledován jedním pozorovatelem, a to minimálně tři, maximálně pak pět dní 

celou pracovní směnu. Činnosti byly průběžně zaznamenány do předem připravených archů papírů a 

poté přepsány do elektronické podoby včetně všech časových údajů. Následně jsme zachycené 

činnosti vychovatelů pro zamýšlenou administraci kategorizovali73, přičemž jsme zaznamenali také 

dobu věnovanou jednotlivým aktivitám, abychom následně ukázali, kolik času ve skutečnosti 

vychovatelé jednotlivým činnostem věnují. 

Následující tabulka č. 1 přináší přehled doby strávené v jednotlivých zařízeních s jednotlivými 

vychovateli. 

Tabulka č. 1: Vzorek snímkovaných vychovatelů, dnů a doby v jednotlivých zařízeních 

Zařízení 
Počet snímkovaných 

vychovatelů 

Počet zachycených dní v 

zařízení 

Počet zachyceného času 

v zařízeních celkem 

Zařízení A 3 14 107 hod. a 05 min. 

Zařízení B 4 19 162 hod. a 40 min. 

Zařízení C 3 15 107 hod. a 10 min. 

Zařízení D 3 11 90 hod. a 01 min. 

Zařízení E 4 12 93 hod. a 04 min. 

Zařízení F 3 9 65 hod. a 12 min. 

Zařízení G 3 9 64 hod. a 00 min. 

7 zařízení 23 89 689 hod. a 12 min. celkem 

Následující řádky přinášejí konfrontaci vybraných aktivit, které naplňují pracovní dobu vychovatelů 

tak, jak je popisují někteří odborníci na problematiku (podloženo konkrétními výzkumy)74, a činností, 

které jsme zachytili našim intenzivním pozorováním. Soustředíme se převážně na obsah a intenzitu 

výskytu jednotlivých aktivit, neboť právě tyto veličiny lze pozorovat. 

„Resocializační personál“ odpovídá za resocializační diagnostiku, za stanovování prognóz 

a individuálních resocializačních plánů, za jejich vykonávání, sledování a hodnocení. Dále pak 

odpovídá za organizaci a realizaci kontaktů mezi institucí, společenstvím a rodinami vychovávaných 

(H. Machel; In B. Urban, J. M. Stanik, 2007, s. 217).  

V rámci našeho šetření se skutečně potvrdilo, že se vychovatelé věnují diagnostické činnosti. 

Především se jedná o cílené pozorování, rozhovory, rozbor chování, studium odborných zpráv či tzv. 

diagnostiku na základě algoritmu. Těmto činnostem souhrnně vychovatelé našeho vzorku věnovali 

3,27 % doby strávené na pracovišti. 

                                                                    
73

 Vytvořené kategorie jsou naší autentickou záleţitostí, byly vytvořeny na základě zmapování činností 

vychovatelŧ, a to většinou s minutovou frekvencí. 
74

 Prostudovali jsme rovněţ další literaturu (mnoho odborníkŧ na vymezenou problematiku bohuţel zŧstává  

u zamýšlených – tzv. ideálních aktivit, které by měli sociální pedagogové provádět). Kdyţ pomineme výroční 

zprávy ČŠI (které podle nás nejdou v ţádném případě do hloubky problému), Katalog prací MPSV, Klasifikaci 

zaměstnání ČSU nebo Zákon o pedagogických pracovnících, Zákon 109/2002, narazili jsme spíše na tzv. 

vychovatelovy kompetence či kompetence pedagogických pracovníkŧ obecně, které ovšem vnímáme jako „vše  

a současně nic neříkající“. 
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Pokud jde o organizaci a realizaci kontaktů mezi institucí, společenstvím a rodinami vychovávaných, 

pak tuto oblast aktivit můžeme omezit pouze do oblasti komunikace (nejčastěji pomocí telefonické 

komunikace, písemné korespondence, popř. osobních rozhovorů) s rodiči. Uvedené kontakty však 

byly tak výjimečné (v rámci časového úseku, kdy jsme snímkovali se jednalo o nárazové akce, 

nemůžeme tvrdit, že by šlo o pravidelně se vyskytující jevy), že jsme je nepodrobovali hlubší analýze. 

Obsah komunikace byl nejčastěji omezen na formální organizační rámec. Cílenou aktivitu 

podporující tak důležitý vztah dětí s jejich biologickými rodiči či širším sociálním prostředím jsme 

nezaznamenali. Abychom zůstali spravedliví, dodáváme, že jsme zaznamenali tzv. kategorii 

„posilování soudržnosti společnosti a rozvíjení socializace“, avšak zde se jednalo především                          

o diskuse na téma situace v rodině či chování ve společnosti. Těmto tématům věnují pedagogové 

1,36 % pracovního času. 

B. Kraus (In Nové možnosti vzdělávání a pedagogický výzkum, 2001, s. 430) vidí v sociálním 

pedagogovi a pedagogovi volného času (čili vychovatelích) také poradce, administrátora 

a organizátora pro využití volného času hledajícího dialog a kontakt s klienty apod. 

Také v tomto případě můžeme konstatovat, že k dialogům a kontaktům mezi vychovateli a jejich 

svěřenci dochází. Avšak hlouběji dialogy nerozebíráme, na tomto místě bychom mohli poskytnout 

jen velmi subjektivně zabarvené informace. Speciální kategorii sledující tuto oblast jsme ve výzkumu 

nesledovali, zaměřili jsme se spíše na obsah, záměr nebo také formu komunikace. Ke kontaktům 

jednotlivých aktérů výchovně-vzdělávacího (resocializačního a reedukačního) procesu jistě dochází. 

Tak specifickou záležitost, jakou je výchova a vzdělávání, si ani bez kontaktu obou nedokážeme 

představit. 

Volný čas má v institucích realizujících výkon ústavní a ochranné výchovy jistě své místo. Zda se však 

dá skutečně hovořit o volném čase se všemi jeho specifiky, není jisté. Bylo by zajímavé zeptat se 

klientů zařízení, jak a v čem vnímají možnosti trávení volného času. Vyjdeme-li z chápání pojmu 

Pávkovou, J. a kol.75, pak se nabízí otázka – skutečně je v reedukačních a resocializačních zařízeních 

prostor pro tzv. volný čas, respektive o jeho cílené naplňování a kvalitní trávení? Odpověď na tuto 

otázku nechť zodpoví aktéři výchovně-vzdělávacích činností v institucích. 

Činnosti, které skutečně převažují a naplňují práci výchovných ústavů, poskytuje M. Vocilka (2001,            

s. 113). Činnosti jsou řazeny za sebou podle četnosti od nejfrekventovanějších po nejméně 

aplikované. Ve výchovných ústavech dominují sportovní a pracovní činnosti, zájmové aktivity, 

psychoterapie, vzdělávací aktivity, profesní příprava, výtvarná činnost, estetická výchova, turistika, 

tělesná výchova, komunitní sezení, rozumová výchova, výchova k manželství a rodičovství, 

dramatická výchova, polytechnická činnost, branná výchova a aktivní sociální učení. 

Tento výčet činností byl našim šetřením potvrzen jen částečně. Neukázalo se však například, že by 

byla dostatečně pokryta (psycho)terapeutická práce. Ve výchovných ústavech našeho vzorku jí 

vychovatelé věnovali 1,43 % své pracovní doby. 

Nesledovali jsme činnosti v obecné rovině jako Vocilka, soustřeďovali jsme se na konkrétní aktivity 

vychovatelů, avšak z těchto samozřejmě plynou také činnosti vychovávaných. Jsme přesvědčeni, že 

                                                                    
75

 „Volný čas je možno chápat jako opak nutné práce a povinností, dobu, kdy si své činnosti můžeme svobodně 

vybrat, děláme je dobrovolně a rádi, přináší nám uspokojení a uvolnění.“ (Pávková, J. a kol., 1999, s. 15) 
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autor sledoval oblast výchovy a vzdělávání v zařízeních komplexně, my jsme se věnovali pouze době, 

kterou klienti trávili s vychovateli, nikoli učiteli a jinými pracovníky instituce. 

Naopak v dětských domovech (M. Vocilka, 1999) se náplň práce soustřeďuje v oblastech rekreačních 

a prázdninových pobytů, více než ve výchovných ústavech se využívá exkurzí, výletů, turistických 

akcí, her a soutěží, realizuje se náboženská a rodinná výchova. V dětských domovech převažují tyto 

formy činností: zájmové činnosti mimo rámec zařízení, sportovní činnosti, pracovní aktivity, činnosti 

potřebné pro život, výtvarné a kulturní činnosti, rodinná výchova a další činnosti zaměřené na 

spolupráci se sociálním okolím.  

Tyto aktivity jistě tvoří rámec náplně času dětí umístěných v dětských domovech (také my jsme 

většinu z nich objevili), ale myslíme si, že takto povrchně nelze na problematiku nahlížet. Např. 

kategorie „činnosti potřebné pro život“ je přinejmenším úsměvná (co do kategorie zařadit a co z ní 

naopak vyloučit?). 

A. Škoviera (2007, s. 106) nabízí seznam činností, které vychovatelé skutečně provádějí v dětských 

domovech na Slovensku. Sestupně seřazeno se jedná o přípravu na školu  

a vyučování (16 % pracovní doby), přípravu stravy (15 %), sebeobslužné činnosti (12 %), 

administrativu (12 %), relaxační a zábavné činnosti (11 %), dozor nad dětmi (10 %), činnosti aktivně 

rozvíjející děti (9 %), společensky prospěšné činnosti (8 %) a jiné pomocné činnosti (7 %). 

Autor (tamtéž) upozorňuje na fakt, že mnoho času vychovatelé věnují přípravě jídel, úklidu a dalším 

činnostem spojeným se zabezpečením chodu skupiny klientů (dětí), a pak jim nezbývají síly, čas ani 

chuť zabývat se dítětem a jeho problémy.  

Se Škovierou nám nezbývá než souhlasit. Také my jsme dospěli k podobným výsledkům, i když se 

postupy naší práce lišily. Rovněž kategorie činností jsou odlišné, nicméně při dobrém zaostření 

pozornosti se kryjí. Přípravu dětí na vyučování (na školu) jsme „schovali“ do kategorie „vysvětlování, 

učení a doučování“ – této aktivitě vychovatelé DD věnují 4,53 % času (celkem ve všech sledovaných 

institucích je to 3,16 % doby). Administrativa pedagogy DD zaměstnává v 5,09 % pracovního času 

stráveného v zařízení (celkem ve všech sledovaných institucích je to 6 % doby). Zajímavá je 

kategorie „dozor a dohled“, kterou máme se Škovierou společnou, avšak prostor potřebný pro její 

zvládnutí se liší. Námi sledovaní vychovatelé dozoru a dohledu věnují téměř nejvíc času ze všech 

činností. V dětských domovech je to 23,17 % času (celkově pak ve všech sledovaných institucích 

20,77 %). Nejvíce času investují do „činností rozvíjejících osobnost klienta“ (kam jsme skryli aktivity 

jako motivování a podněcování k činnostem, rozvíjení a přetváření životních hodnot  

a morálních postojů klientů, vysvětlování, učení a doučování, poskytování zpětné vazby, rozvíjení 

zájmů a znalostí, rozvíjení tvořivých schopností, péči o vlastní zdraví, podporu klientova zdraví 

aktivním sportováním, posilování soudržnosti společnosti a socializaci, řízení činností a organizaci 

s tím spojenou), tj. v DD 27,99 % pracovní doby (celkem 24,76 %). 

Na tomto místě akcelerujeme Škovierovo konstatování o nadměrné době, kterou vychovatelé věnují 

tzv. zabezpečení chodu výchovné skupiny. Také naše šetření odhalilo, že vychovatelé DD investují 

do zmíněných aktivit 20 %, vychovatelé všech sledovaných zařízení pak přes 18 % přímé pracovní 

doby. 
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B. Kraus (Vychovávateľ, 1991, s. 3) přináší přehled činností vychovatelů76 získaných pomocí časových 

snímků. Činnosti byly identifikovány v následujícím pořadí: 50 % času věnovali vychovatelé přímým 

pracovním činnostem, 16 % administrativně hospodářským činnostem, 7 % přípravě na práci, 7 % 

poradám a školením, 2 % práci s rodiči a veřejností, 14 % tvořily organizačně výchovné činnosti a 6 % 

časové ztráty. 

Z Krausových výsledků (ačkoli vnímáme jejich specifika a nevíme, co se v jednotlivých kategoriích 

přesně skrývá) vybíráme časové ztráty, které v práci vychovatele vznikají. Do této kolonky bychom 

mohli zařadit aktivity typu osobní hygiena, občerstvení, kouření, relaxace, vyřizování osobních věcí 

vychovatelů, kterým „naši“ pedagogové věnovali 4,73 % pracovní doby. Ačkoli si uvědomujeme 

důležitost předchozích aktivit a jejich vliv např. na výkonnost či spokojenost jedince, dále si 

troufáme rozšířit kategorii tzv. časových ztrát o činnosti, které jsme si označili jako „činnosti, jejichž 

hlavním cílem je doprovod“ (zachytili jsme 4,15 % tohoto času) a „činnosti, jejichž hlavním cílem je 

dozor a dohled“ (20,77 % doby věnované tomuto druhu činnosti). 

Náplň práce odborného vychovatele poskytuje také M. Vocilka (1996, s. 30–31), a přestože se jedná 

o činnosti vychovatele ve středisku výchovné péče, můžeme konstatovat, že se nijak zásadně neliší 

od činností, které provádějí vychovatelé námi zkoumaného prostředí. Podle M. Vocilky vychovatelé 

provádí vstupní pohovory, zabezpečují výchovnou činnost ve skupině, průběžně hodnotí svěřence, 

podílí se na práci s rodinou, připravují akce spojené s chodem zařízení, vykonávají své povinnosti na 

základě rozpisu služeb, udržují kontakty se sociálním prostředím svých klientů, spolupracují se 

zúčastněnými institucemi, participují na poradách, seminářích, školeních, pracují na svém dalším 

profesním růstu, vedou dokumentaci svěřenců, kterou průběžně doplňují, organizují dovoz, přípravu 

a výdej stravy, zodpovídají za čistotu přidělených prostor, reagují na útěky svěřenců, řádně přebírají 

a předávají službu, pravidelně organizují určitý druh psychoterapie, účastní se pravidelných 

komunikativních setkání v rámci skupinové terapie, zpracovávají a předkládají vedení návrhy na 

materiální vybavení pracoviště, zodpovídají za plnění a dodržování vnitřního řádu zařízení. 

Tamtéž autor poskytuje vhled do pracovní náplně pomocného vychovatele – asistenta pedagoga 

(jehož roli někdy zastává také hlavní vychovatel). Ten zajišťuje dodržování nočního klidu, vykonává 

dohled v ložnicích, dbá na dodržování doby spánku svěřenců, provádí práce dle pokynů vedoucího, 

zajišťuje (v případě nemoci klienta) podávání léků, nápojů a stravy, kontroluje teplotu, popř. 

poskytuje první pomoc, vede svěřence k prohlubování základních pracovních a hygienických návyků, 

společenského chování, sebeobsluhy, dohlíží na pořádek, kontroluje místnosti a dle potřeby se 

účastní porad zařízení. 

Kromě profesních činností, jejichž vymezení spadá spíše do oblasti přímé pedagogické práce, existují 

také aktivity, které bývají zařazeny do kategorie nepřímé pedagogické činnosti. Do této skupiny 

řadíme činnosti, jejichž soubor poskytuje E. Aláčová (Vychovávateľ, 2002, s. 25–26). Jedná se                       

o osobní přípravu na pedagogickou práci, přípravu pomůcek a péči o ně, přípravu materiálu, vedení 

dokumentace, spolupráci mezi vychovateli navzájem, spolupráci mezi vychovateli a učiteli, rodiči a 

další veřejností, správu pracovny, tělocvičny, společenské místnosti, kuchyňky apod., dále pak             

o účast na poradách a jejich přípravách, případně dalších akcích souvisejících s chodem zařízení. 

Nesmíme zapomínat na studium odborné literatury apod. Přestože se jedná o vychovatelovy 

                                                                    
76

 Šetření bylo provedeno koncem osmdesátých let na vzorku téměř sta vychovatelŧ převáţně domovŧ mládeţe. 
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aktivity v domově mládeže, vnímáme je jako přenositelné také do prostředí resocializačních a 

reedukačních institucí. 

Také výše uvedené činnosti jsme mapovali (především dotazníky), avšak dopředu musíme 

konstatovat, že řada z činností prováděných mimo rámec tzv. přímé pracovní doby se překrývá 

s aktivitami realizovanými v přímém kontaktu vychovatele a svěřence. 

Je patrné, že rozsah působnosti vychovatelů je prakticky neomezený a B. Kraus (Vychovávateľ, 1991, 

s. 4) toto tvrzení podporuje připomínkou, že se v profesi střídají činnosti vyžadující plné zapojení 

vychovatele s činnostmi pasivními. Existují diference v poměru přímé a nepřímé výchovné práce a             

v dalších zvláštnostech, které jsou dány typem výchovného zařízení, funkčním zařazením 

vychovatele atd. 

Kominarec (In Sociália 2002, 2003, s.150–152) dospěl k závěru, že téměř 20 % času v průběhu týdne 

lze v prostředí nápravně výchovného ústavu považovat za pedagogicky neefektivní.  

Pokud uděláme revizi výše uvedeného, vybereme z kategorií činnosti ty, jejichž náplň se nám jeví 

jako zcela „nepedagogická“, jedná se především o doprovod klientů, stejně jako soukromé 

rozhovory a vyřizování osobních věcí. Administrativní činnosti sice často souvisejí s výchovně-

vzdělávacím procesem, ovšem domníváme se, že efektivita pedagogické práce je ve zcela jiných 

aktivitách. Činnosti nesouvisející s profesními aktivitami jsou sice nezbytnou součástí práce, přesto 

však nemůžeme hovořit o jejich pedagogickém obsahu. Čas věnovaný vychovateli uvedeným 

aktivitám pak dohromady činí 16,5 % z celkové přímé pracovní doby ve sledovaných zařízeních. Toto 

číslo ale nepředstavuje kompletní údaj, neboť část doby věnované dozoru a dohledu nad dětmi 

můžeme také zařadit do skupiny pedagogicky neefektivních aktivit. 

Přesto o efektivitě pracovní doby vychovatelů v reedukačních a resocializačních zařízeních 

nepodáváme jasné stanovisko. Jsme totiž přesvědčeni, že zveřejnění činností, respektive kategorií 

činností (její interpretace) bez pochopení a akceptace situace a místních specifik každého zařízení by 

mohlo poskytnout zkreslující a neúplné informace. 

 

3 ZÁVĚR 

Závěrem tedy můžeme konstatovat, že velký objem práce vychovatele resocializačního                               

a reedukačního zařízení spočívá v dohledu a dozoru na klienty, v zabezpečení chodu samotného 

zařízení apod. Pozitivní je, že aktivity rozvíjející osobnost dětí a mládeže zaujímají v práci 

vychovatele alespoň jednu čtvrtinu přímé pracovní doby.  

Příspěvek nepřináší kompletní soubor aktivit a jejich detailní časovou dotaci, již se nám podařilo 

v profesi vychovatelů zachytit; čtenáře však odkazujeme na zamýšlenou publikaci, kterou plánujeme 

vydat koncem roku 2009.  
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Sekce 3 – Kurikulum, kurikulární materiály, kurikulární reforma 
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K PŘÍČINÁM MALÉ OBLIBY PŘEDMĚTŮ MATEMATIKA, FYZIKA A CHEMIE NA 

ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH 

LITTLE FAVOUR OF SUBJECTS MATHEMATICS, PHYSICS AND CHEMISTRY IN A LOWER SECONDARY 

SCHOOLS AND SECONDARY SCHOOLS AND ITS SOME COURSES 

Miroslav Chráska 

 

Abstrakt: Příspěvek prezentuje výsledky výzkumu, který ověřoval vztahy mezi oblibou předmětů 

matematika, fyzika a chemie na základních a středních školách a podmínkami, za nichž výuka těchto 

předmětů probíhá.  

Klíčová slova: matematika; fyzika; chemie; obliba předmětů; kvalita výuky; pokusy ve výuce; 

soutěže studentů; přírodovědné kroužky; přírodovědné časopisy 

Abstract: This paper deals with a results of research, which verify relations between popularity of 

subjects mathematics, physics and chemistry in a lower secondary schools and secondary schools 

and conditions for instruction those subjects. 

Key words: mathematics; physics; chemistry; popularity of subjects; quality of instruction; 

experiment in instruction; students' competition; scientific interest group; scientific periodicals. 

 

ÚVOD 

V letech 2006 – 2008 probíhal v rámci řešení projektu „Výzkum nových metod soutěží tvořivosti 

mládeže zaměřených na motivaci pro vědecko-výzkumnou činnost v oblasti přírodních věd, 

obzvláště v oborech matematických, fyzikálních a chemických“ výzkum, jehož výsledky (kromě 

jiného) ukazují na některé příčiny malé obliby předmětů matematika fyzika a chemie u žáků 

základních a středních škol.  

Obliba vyučovacího předmětu je výsledkem působení mnoha činitelů, podmínek a okolností. 

V našem výzkumu byla věnována pozornost zejména těm vybraným proměnným, které může škola 

přímo ovlivňovat. 

Ověřovali jsme, zda oblibu matematiky, fyziky a chemie u žáků ovlivňuje kvalita výuky těchto 

předmětů, ale i další proměnné, jako např. uplatňování pokusů ve výuce, účast studentů na 

přírodovědných soutěžích a olympiádách, četba a sledování přírodovědných časopisů nebo 

navštěvování přírodovědných kroužků.  

Při určitém zjednodušení můžeme vztah mezi sledovanými proměnnými a oblibou přírodovědných 

předmětů vyjádřit následujícím schématem: 
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Schéma vztahů mezi proměnnými ve výzkumu  

 Kvalita výuky  

  

 Pokusy ve výuce 

     

 Přírodovědné soutěže     

     

 Přírodovědné časopisy 

 

 Přírodovědné kroužky  

Poznámka: vztahy mezi proměnnými jsou ve skutečnosti poněkud složitější. Za jistých okolností může např. 

obliba přírodovědných předmětů zpětně ovlivňovat proměnné uvedené v levém sloupci; mezi proměnnými, které 

oblibu předmětů ovlivňují jsou také často složité a podmíněné vztahy apod.  

 

Cílem projektu, v rámci kterého se výzkum uskutečnil, bylo prohloubit u žáků zájem o přírodovědné 

předměty (zvláště o matematiku, fyziku a chemii) prostřednictvím cíleně volených aktivit 

(zapojování žáků do přírodovědných soutěží, projektů, workshopů apod.).  

Abychom ověřili, zda během řešení projektu došlo k žádoucím změnám, sledovali jsme oblibu 

předmětů opakovaně, na začátku řešení (v roce 2006) a na konci řešení projektu (v roce 2008). 

Zároveň s měřením obliby předmětů jsme zjišťovali také úroveň dalších proměnných, které mohou 

oblibu předmětů matematika, fyzika a chemie ovlivňovat.  

Výzkumu se v roce 2006 zúčastnilo 645 žáků základních škol a 500 žáků středních škol. V roce 

2008 bylo ve výzkumu zapojeno 653 žáků základních škol a 540 žáků středních škol. 

 

2 KVALITA VÝUKY PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ JEJICH OBLIBA 

Jedním z nejdůležitějších faktorů, které oblibu přírodovědných předmětů ovlivňují je bezesporu 

kvalita výuky těchto předmětů na našich školách. Proto jsme ve výzkumu věnovali velkou pozornost 

zachycení stavu kvality výuky, ale také změn, které v oblasti kvality výuky probíhají. 

Kvalitu výuky v přírodovědných předmětech jsme přitom hodnotili z pohledu žáků (studentů) 

sledovaných škol. Žáci hodnotili v dotaznících výuku matematiky, fyziky a chemie pomocí 26 

pětibodových posuzovacích škál. Všechny posuzovací škály byly konstruovány tak, aby bod                       

1 vyjadřoval nejlepší hodnocení a bod 5 hodnocení nejhorší (podobně jako běžná klasifikace na 

základních nebo středních školách). Používané škály byly strukturovány do několika posuzovaných 

 

Obliba 

přírodovědných 

předmětů 

 

Studium 

přírodovědných 

oborů 
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oblastí, avšak pro analýzu globálních změn ve výuce jsme pracovali se škálami jako celkem a 

nevyhodnocovali dílčí změny v jednotlivých sledovaných oblastech.  

 

KVALITA VÝUKY PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH 

Tab. 1 uvádí srovnání celkového průměrného hodnocení výuky přírodovědných předmětů na 

základních školách v letech 2006 a 2008. Průměrné hodnocení bylo vypočítáno pro všechny tři 

sledované předměty (matematika, fyzika a chemie). Pomocí t-testu bylo zjištěno, že mezi 

dosaženými průměry v letech 2006 a 2008 nejsou na hladině významnosti 0,05 statisticky významné 

rozdíly. 

Tabulka 1: Průměrné hodnocení výuky přírodovědných předmětů na základních školách v letech 2006 a 2008 

Průměrné 

hodnocení v roce 

2006  

Průměrné 

hodnocení v roce 

2008 

t f Signifikace 

p 

Počet 

platných 

2006 

Počet 

platných 

2008 

2,60 2,55 1,8706 1296 0,06162 645 653 

Kromě posuzování změn ve výuce přírodovědných předmětů jako celku jsme věnovali pozornost 

také změnám v hodnocení jednotlivých vyučovacích předmětů. Tab. 2, 3 a 4 uvádějí průměrná 

hodnocení výuky v matematice, fyzice a v chemii v letech 2006 a 2008. 

Tabulka 2: Hodnocení výuky matematiky na základních školách v letech 2006 a 2008 

Průměrné 

hodnocení 

v roce 2006  

Průměrné 

hodnocení 

v roce 2008 

t f Signifikace 

p 

Počet 

platných 

2006 

Počet 

platných 

2008 

2,59 2,50 2,6481 1296 0,0082 645 653 

Tabulka 3: Hodnocení výuky fyziky na základních školách v letech 2006 a 2008 

Průměrné 

hodnocení 

v roce 2006  

Průměrné 

hodnocení 

v roce 2008 

t f 
Signifikace 

p 

Počet 

platných 

2006 

Počet 

platných 

2008 

2,49 2,52 -

1,1184 

1296 0,2636 645 653 

Tabulka 4: Hodnocení výuky chemie na základních školách v letech 2006 a 2008 

Průměrné 

hodnocení 

v roce 2006  

Průměrné 

hodnocení 

v roce 2008 

t f Signifikace 

p 

Počet 

platných 

2006 

Počet 

platných 

2008 

2,75 2,62 3,8096 1296 0,0001 645 653 

Poznámka: u použitých hodnotících škál představují vždy menší hodnoty lepší hodnocení výuky. 
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Z uvedených výsledků vyplývá, že mezi průměrným hodnocením výuky předmětů matematika a 

chemie v roce 2006 a průměrným hodnocením těchto předmětů v roce 2008 existují statisticky 

významné rozdíly. Průměrné hodnocení výuky matematiky a výuky chemie je v roce 2008 významně 

lepší než v roce 2006. Zjištěné rozdíly jsou významné na hladině významnosti 0,01.  

Poněkud překvapivé je zjištění, že hodnocení výuky předmětu fyzika je v roce 2008 poněkud horší 

než v roce 2006 (rozdíl však není statisticky významný). Je patrné, že stav ve výuce předmětu fyzika 

způsobuje, že celkové změny ve výuce (všech tří) přírodovědných předmětů se nejeví jako statisticky 

významné.  

 

KVALITA VÝUKY PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH 

Tab. 5 uvádí srovnání celkového průměrného hodnocení výuky ve sledovaných přírodovědných 

předmětech v letech 2006 a 2008 na středních školách. 

Tabulka 5: Průměrné hodnocení výuky ve všech přírodovědných předmětech na středních školách v letech 2006              

a 2008 

Průměrné 

hodnocení 

v roce 2006  

Průměrné 

hodnocení 

v roce 2008 

t f Signifikace 

p 

Počet 

platných 

2006 

Počet 

platných 

2008 

2,80 2,76 1,3152 1039 0,1887 502 539 

Z výsledků analýzy vyplývá, že ani na středních školách nebyly zjištěny statisticky významné rozdíly 

mezi celkovým průměrným hodnocením výuky ve všech přírodovědných předmětech v letech 2006 

a 2008 (hodnota signifikace je větší než 0,05). 

Podobně jako u základních škol jsme věnovali pozornost také změnám v hodnocení jednotlivých 

vyučovacích předmětů. Tab. 6, 7 a 8 uvádějí průměrná hodnocení výuky v matematice, fyzice a 

v chemii v letech 2006 a 2008 na středních školách. 

Tabulka 6: Hodnocení výuky matematiky na středních školách v letech 2006 a 2008 

Průměrné 

hodnocení 

v roce 2006  

Průměrné 

hodnocení 

v roce 2008 

t f Signifikace 

p 

Počet 

platných 

2006 

Počet 

platných 

2008 

2,88 2,68 5,5531 1039 <0,0000001 502 539 

Tabulka 7: Hodnocení výuky fyziky na středních školách v letech 2006 a 2008 

Průměrné 

hodnocení 

v roce 2006  

Průměrné 

hodnocení 

v roce 2008 

t f Signifikace 

p 

Počet 

platných 

2006 

Počet 

platných 

2008 

2,73 2,79 1,4779 1019 0,1397 502 519 
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Tabulka 8: Hodnocení výuky chemie na středních školách v letech 2006 a 2008  

Průměrné 

hodnocení 

v roce 2006  

Průměrné 

hodnocení 

v roce 2008 

t f Signifikace 

p 

Počet 

platných 

2006 

Počet 

platných 

2008 

2,79 2,82 0,7958 1020 0,4263 483 539 

Z uvedených výsledků vyplývá, že mezi průměrným hodnocením výuky předmětu matematika 

v roce 2006 a průměrným hodnocením tohoto předmětu v roce 2008 existují statisticky významné 

rozdíly. Průměrné hodnocení výuky matematiky je v roce 2008 významně lepší než v roce 2006. 

Zjištěné rozdíly jsou významné na hladině významnosti 0,01.  

Hodnocení výuky předmětů fyzika a chemie je v roce 2008 poněkud horší než v roce 2006 (rozdíl 

však není statisticky významný).  

 

3 POKUSY VE VÝUCE A OBLIBA PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ  

Uplatňování pokusů ve výuce jsme vyčlenili jako samostatnou oblast pro hodnocení kvality výuky 

přírodovědných předmětů. Pokusy by mohly a měly působit jako významný motivační prostředek a 

prostředek vzbuzení zájmu o přírodovědné předměty. 

Ve výzkumu jsme ověřovali, zda ve sledovaném období, tj. v době od roku 2006 do roku 2008, se 

změnila frekvence provádění pokusů ve výuce přírodovědných předmětů. Žáci obou typů škol se 

v dotazníku vyjadřovali k otázce Jak často učitelé přírodních věd v hodinách dělají pokusy ? Tab. 9 

prezentuje výsledky získané u žáků základních škol, tab. 10 výsledky získané na středních školách 

Tabulka 9: Dělají učitelé přírodovědných předmětů v hodinách často pokusy? - ZÁKLADNÍ ŠKOLA (v tabulce jsou 

uvedeny pozorované četnosti) 

  ANO NĚKDY NE Σ 

 2006 157 414 71 642 

2008 131 427 84 642 

 Σ 288 841 155 1284 

Pomocí testu nezávislosti chí-kvadrát jsme ověřili, že mezi odpověďmi žáků základních škol v letech 

2006 a 2008 nejsou statisticky významné rozdíly ( 6415,32  ). 

 

 

 

 



 - 274 - 

Tabulka 10: Dělají učitelé přírodovědných předmětů v hodinách často pokusy? - STŘEDNÍ ŠKOLY (v tabulce jsou 

uvedeny pozorované četnosti) 

  ANO NĚKDY NE Σ 

 2006 63 255 176 494 

2008 52 327 115 494 

 Σ 115 582 291 988 

Také v tomto případě test nezávislosti chí-kvadrát ukázal, že mezi odpověďmi studentů středních 

škol v letech 2006 a 2008 nejsou statisticky významné rozdíly ( 2176,52  )  

Z uvedených výsledků analýz vyplývá, že velmi nízká frekvence pokusů v hodinách přírodovědných 

předmětů se ani v období let 2006 - 2008 (přesto, že školy byly zapojeny do řešení projektu) 

nezvýšila. 

 

PROMĚNNÉ PŮSOBÍCÍ MIMO VYUČOVÁNÍ A OBLIBA PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ 

Vedle ověřování účinku proměnných, působících v rámci vyučování, byla ve výzkumu věnována 

pozornost i dalším proměnným, které by mohly oblibu přírodovědných předmětů ovlivňovat. 

Ověřovali jsme např. zda ve sledovaném období let 2006 – 2008 nedošlo ke zvýšení účasti žáků 

v přírodovědných soutěžích. Bohužel ani v tomto případě výzkum nepřinesl příliš pozitivní zjištění. 

V žádné ze sledovaných přírodovědných soutěží nedošlo mezi rokem 2006 a rokem 2008 ke 

statisticky významnému zvýšení účasti žáků. Naopak, v několika případech došlo ke statisticky 

významnému poklesu účasti žáků na těchto soutěžích. Nejvýraznější pokles účasti nastal                                

u fyzikálních soutěží, ale také u účasti v Matematické olympiádě. K velmi podobným výsledkům              

(k poklesu) došlo také při sledování čtenářství přírodovědných časopisů a při sledování návštěvnosti 

přírodovědně zaměřených kroužků. 

 

ZMĚNY V OBLIBĚ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ 

V letech 2006 a 2008 jsme v dotazníkovém šetření u žáků základních a středních škol měřili na 

pětibodové škále stupeň oblíbenosti předmětů matematika, fyzika a chemie.  

Na základních školách došlo k pozitivním, statisticky významným změnám pouze v hodnocení 

obliby předmětu chemie. U zbývajících dvou předmětů (matematika, fyzika) nebyly prokázány 

v oblibě žádné statisticky významné posuny.  

Na středních školách nastala pozitivní, statisticky významná změna u obliby předmětu matematika 

(signifikace 0,0125), zatímco u obliby předmětu fyzika došlo ke statisticky významnému poklesu 

obliby (signifikace 0,0040). Obliba předmětu chemie se podstatně nezměnila (rozdíl v oblibě není 

statisticky významný).  
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5 ZÁVĚRY 

Výsledky provedeného výzkumu poukazují na některé z možných příčin malé obliby přírodovědných 

předmětů (zejména matematiky, fyziky a chemie) u žáků základních a středních škol v současné 

době. U vybraných proměnných jsme zjišťovali, zda jejich pozitivní změna způsobí odpovídající 

pozitivní změnu na straně obliby sledovaných předmětů.  

U proměnné „kvalita výuky“ byly ve sledovaném období zjištěny pozitivní, statisticky významné 

změny pouze ve výuce matematiky na obou typech škol (základních a středních školách) a u výuky 

chemie na základních školách. Pozitivní změně v kvalitě výuky matematiky na středních školách 

odpovídá také pozitivní změna v oblibě tohoto předmětu na školách středních.Také pozitivní změně 

stavu výuky chemie na základních školách odpovídá pozitivní změna obliby tohoto předmětu na 

základních školách. Poslední prokázaná pozitivní změna v kvalitě výuky (matematika na základních 

školách) však nekoresponduje s tím, že obliba matematiky na základních školách zůstala přibližně 

stejná. 

U změn, které nastaly mimo rámec vyučování jsme došli k závěru,, že žádná z nich sama o sobě 

významným způsobem nekoresponduje se změnami obliby sledovaných přírodovědných předmětů. 

Přímý vztah mezi změnami sledovaných proměnných a změnami obliby přírodovědných předmětů 

se tedy nepodařilo téměř v žádném případě jednoznačně prokázat. I tam, kde oba druhy změn spolu 

korespondují (např. změny stavu výuky matematiky na středních školách a změny v oblibě 

matematiky na tomto typu škol) není jisté, do jaké míry se na změně obliby předmětu podílela právě 

změna ve výuce tohoto předmětu. 

Obliba vyučovacích předmětů a postoje k nim jsou značně složité a komplexní proměnné, které se 

jen velmi nesnadno ovlivňují. Ovlivňování zájmů o přírodovědné předměty, motivace žáků                       

a studentů k jejich studiu a formování postojů k přírodovědným předmětům je činnost obtížná            

a časově náročná, přičemž výsledky snah o změnu se zpravidla neprojevují okamžitě. S tímto 

vědomím je třeba jednotlivé dílčí výsledky výzkumu posuzovat a hodnotit.  
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ZÁJEM ŽÁKŮ O PŘÍRODNÍ VĚDY V ZÁVISLOSTI NA ZPŮSOBU JEJICH VÝUKY 

PUPILS' INTEREST IN NATURAL SCIENCES IN DEPENDENCE ON WAYS OF TEACHING 

Helena Grecmanová, Miroslav Dopita 

 

Abstrakt: Příspěvek se zaměřuje na identifikaci změny zájmu žáků o matematiku, fyziku a chemii                 

v závislosti na způsobu výuky fyziky, chemie a matematiky na základních a středních školách 

Olomouckého kraje. Změny ve výuce byly způsobeny realizací projektu Výzkum nových metod 

soutěží tvořivosti mládeže zaměřených na motivaci pro vědecko výzkumnou činnost v oblasti přírodních 

věd, obzvláště v oborech matematických, fyzikálních a chemických (zkráceně STM-

Morava) podporovaného Národním programem výzkumu II. MŠMT ČR v letech 2006-2008. Výzkum 

mapuje stav před zahájením projektu a v jeho závěru. 

Klíčová slova: zájem, žáci, fyzika, matematika, chemie, výuka, základní škola, střední škola 

Abstract: The contribution focuses on the identification of a shift in pupils' interest in mathematics, 

physics and chemistry in dependence on ways of teaching physics, chemistry and mathematics at 

primary and secondary schools in the Olomouc Region. Changes in teaching were results of the 

realization of the project /The research of new creativity competition methods for young people 

aimed on motivation for research activity in hard sciences, especially mathematics, physics, and 

chemistry/ (in short STM-Morava), funded by the National Research Programme II of the Ministry of 

Education, Youth and Sports of the Czech Republic in 2006-2008. The research covers the situation 

before the start of the project and at its end. 

Key words: interest, pupils, physics, mathematics, chemistry, teaching, primary school, secondary 

school 

 

Témata jako genové inženýrství, výzkum kmenových buněk, nanotechnologie atd. stále častěji 

upoutávají naši pozornost. Klademe si otázky: co je ještě dovoleno? Kde leží hranice? Jaká jsou 

rizika? Zabýváme se problémy jako: oteplování klimatu, AIDS, ptačí a prasečí chřipka a další 

epidemie, zvyšování počtu obyvatel, finanční gramotnost. Vývoj komunikačních technologií a 

zpracování dat, znalosti v oboru biotechnologií zasahují do produkce i konzumu. Přírodní vědy a 

technologie se stávají důležitým faktorem rozvoje společnosti. Když se však zeptáme mladých lidí ve 

vyspělých státech, zda se zajímají o přírodní vědy odborně, odpovídají většinou negativně. Což 

dokresluje svým zjištěním například André Giordan (2007, s. 2), když konstatuje, že ve Švýcarsku 

počty studujících přírodní vědy rovněž klesají. 

Jak vzbudit zájem žáků základních a středních škol o přírodní vědy? Možností, které se nabízejí, je 

několik, zatím se však příliš nezohledňují. Když vyjdeme z pedagogicko-psychologických aspektů, 

měli bychom respektovat věk žáků s ohledem na zařazení přírodovědných disciplín do výuky. 

V mladším školním věku je všeobecně jednodušší motivace žáků a navíc desetileté dítě má velmi 

dobrodružnou povahu spojenou s touhou po poznání a objevování, což by mělo být přirozenou 

součástí výuky přírodovědných témat. Zájem žáků o přírodní vědy však klesá kolem 14. roku. Jedná 

se o období, kdy je ve škole stále kladen velký důraz na matematiku, chemie, biologie a fyzika se 



 - 277 - 

vyučují jako samostatné předměty. Před učitele přírodovědných disciplín vyvstává obtížný úkol 

transformovat sekundární motivaci k učení v motivaci primární. 

 Motivovat mladé lidi by mohla změna obsahu a způsobů výuky přírodních věd, což je také cílem 

reformy českého školství zaváděním RVP. Martina Kekule (2008) a další odborníci upozorňují na to, 

že žáci zatím vnímají nedostatečnou relevanci mezi učivem přírodovědných předmětů a 

každodenním životem. Učitelé totiž stále kladou důraz na informace, které jsou již hodně vzdálené 

současnému modernímu světu (např. ve fyzice problematika parního stroje), který je ovládán 

globalizací. Proto se objevují i takové návrhy: nevyučovat přírodní vědy bez ohledu na jejich vztah ke 

společnosti, lidem a životnímu prostředí (Giordan 2007). V této souvislosti Martin Bílek a Olga 

Řádková (2006) upozorňují, že existují rozdíly mezi tím „co se mají žáci učit“ a „co se chtějí učit“. Je 

zřejmé, že se žáci rádi učí to, co má pro ně smysl, co mohou prakticky využít. Jedná se                                       

o smysluplnost a aplikovatelnost učiva. Jednota není ani v pohledu na přírodovědná témata v oblasti 

genderu. Ve výuce přírodovědných předmětů se zajímají chlapci více o techniku, elektrická a 

mechanická zařízení a dívky o otázky spojené se zdravím člověka, zdravým životním stylem, 

prožíváním a pocity např. v beztížném stavu, jak ilustruje Martina Kekule (2008). Problém ovšem je, 

že tematické zaměření učiva častěji vyhovuje spíše chlapcům. Přitom podíváme-li se na zvyšující se 

počty studujících dívek, mohou také z tohoto důvodu přírodní vědy přicházet o potencionální 

studentky.  

Vedle obsahu výuky se ukazuje, že i způsob jejich výuky je velmi významný pro vyvolání a udržení 

zájmu žáků o přírodní vědy. Způsob výuky byl například řešen jako jako dílčí probléme v rámci 

projektu STM-Morava zaměřeného především na zlepšení propagace přírodních věd mezi žáky 

základních a středních škol pomocí nabídky atraktivních soutěží a volnočasových aktivit 

prostřednictvím aplikace poznatků přírodních věd v každodenním životě. Předpokládalo se, že i to 

může vést ke zvýšení zájmu žáků základních a středních škol o přírodní vědy. 

Jaké způsoby výuky použít pro předávání znalostí, dovedností a formování postojů k přírodním 

vědám? Studie Science Teaching at School in Europe. Policies and Research (2006, s. 55–62) nebo 

například Svatava Janoušková a Jan Maršák (2008) doporučují využívat pedagogické postupy 

založené na badatelsky orientovaných metodách), týmovou spolupráci a kooperativní učení, vlastní 

a samostatnou činnost žáků. Úlohy by měly být formulovány tak, aby aktivizovaly poznávací potřeby 

žáků. Zaujmout může jejich novost a neobvyklost, překvapivost, problémovost a záhadnost, 

možnost experimentovat, jak dokladují Jana Miňhová a Vladimíra Lovasová (2005). Důraz je kladen 

na individuální přístup učitele k žákům. Příkladem mohou být finští učitelé, kteří se žákům 

individuálně věnují, znají a respektují jejich potřeby a schopnosti, pracují s nimi v rámci dané 

skupiny. Dávají jim vlastní prostor, ale nenechávají je tzv. vlastnímu osudu. Zdůrazňují 

zodpovědnost (6). 

V první fázi dotazníkového výzkumného šetření v roce 2006 (645 žáků ZŠ, 500 žáků SŠ) a v jeho 

druhé fázi v roce 2008 (653žáků ZŠ, 540 žáků SŠ) – po zásahu intervenující proměnné aplikace 

nových metod propagace přírodních věd (obě výzkumná šetření byla součástí již zmíněného 

projektu STM-Morava) jsme se zajímali o vnímání a posouzení způsobů výuky přírodovědných 

disciplín (fyziky, chemie a matematiky) žáky základních a středních škol. Přírodovědné předměty 

byly nejdříve hodnoceny podle jednotlivých kategoriích: učitelovo nadšení a rozhled, schopnost 

zaujmout, netradiční způsob výuky, aktivita a spolupráce, učitelova podpora a zájem o žáka, 



 - 278 - 

spravedlivý přístup, smysluplnost výuky, přiměřenost požadavků, přehlednost. Upozorňujeme na to, 

že čím nižší průměrná hodnota se u sledovaných kategorií objevila, tím byl výsledek lepší. Vnímání 

způsobů výuky přírodovědných předmětů žáky střední školy bylo horší než u žáků základní školy. 

 

Způsob výuky fyziky, chemie a matematiky na základní škole 

Ve výuce fyziky posuzovali dotazovaní nejlépe učitelovo nadšení a rozhled (průměrná hodnota 

v roce 2006 - 2,11, v roce 2008 – 2,22) a hned potom v roce 2006 přehlednost výuky (průměrná 

hodnota 2,13), avšak v roce 2008 přiměřenost požadavků (průměrná hodnota 2,26). Proti tomu 

netradiční způsob výuky, aktivitu a spolupráci (průměrná hodnota v roce 2006 - 3,46, v roce 2008 – 

3,30 ), v roce 2006 spravedlivý přístup (průměrná hodnota 2,57) a v roce 2008 učitelovu podporu a 

zájem o žáka (průměrná hodnota 2,59) považovali za nejslabší stránky při výuce tohoto předmětu. 

Ve výuce chemie se ukázaly jako nejlépe posuzované kategorie přehlednost (průměrná hodnota                   

v roce 2006 - 2,23, v roce 2008 – 2,26) a učitelovo nadšení a rozhled (průměrná hodnota v roce 2006 - 

2,45, v roce 2008 – 2,31). Naopak se propadl netradiční způsob výuky, aktivita a spolupráce 

(průměrná hodnota v roce 2006 - 3,65, v roce 2008 – 3,48) a spravedlivý přístup (průměrná hodnota 

v roce 2006 - 2,81, v roce 2008 – 2,65). V roce 2008 však nebyla v chemii příznivě hodnocena 

dokonce ani kategorie učitelova podpora a zájem o žáka (průměrná hodnota 2,66). 

Rovněž výuka matematiky se mohla nejvíce pyšnit přehledností (průměrná hodnota v roce 2006 - 

1,98, v roce 2008 – 2,08). Můžeme konstatovat, že výuka matematiky byla pro žáky základní školy 

nejpřehlednější ze všech sledovaných přírodovědných předmětů. Navíc zjišťujeme, že tato 

kategorie byla respondenty hodnocena vůbec nejlépe ve srovnání s ostatními kategoriemi. Takový 

výsledek se dal očekávat s ohledem na systematičnost matematiky jako vědecké disciplíny. Dobře 

vyšla v matematice také učitelova podpora a zájem o žáka (průměrná hodnota v roce 2006 - 2,34, 

v roce 2008 – 2,31) a v roce 2008 dokonce kategorie učitelovo nadšení a rozhled, schopnost 

zaujmout (průměrná hodnota – 2,29). Problémy zde byly však opět s netradičním způsobem výuky, 

aktivitou a spoluprací (průměrná hodnota v roce 2006 - 3,74, v roce 2008 – 2,78).  

U jednotlivě zkoumaných disciplín a kategorií nás také zajímalo, která kategorie byla v jejich 

výuce hodnocena nejhůře. Výše uvedené řádky naznačují, že u matematiky, chemie a fyziky se 

jednalo o uplatňování nebo spíše neuplatňování netradičního způsobu výuky, aktivity a 

spolupráce.  

Při volbě nejoblíbenějšího předmětu žáci uváděli na čtvrtém místě chemii, následovala matematika. 

Fyzika se dostala až na deváté místo (Dopita, Grecmanová, Chráska 2008). 

V případě, zjišťování vztahu mezi nejoblíbenějším předmětem a jednotlivými kategoriemi jsme 

předpokládali, že jsou-li tímto předmětem přírodovědné disciplíny, jsou jednotlivé kategorie 

sledovaných přírodovědných předmětů hodnoceny lépe. Statistická významnost se objevila v roce 

2006 pouze u kategorií netradiční způsob výuky, aktivita a spolupráce, smysluplnost výuky, 

přehlednost. Můžeme konstatovat, že oblíbenost přírodovědných předmětů je ovlivněna právě 

těmito kategoriemi. Když žáci volili přírodovědné disciplíny jako nejoblíbenější, setkali se při jejich 

výuce s netradičními postupy, byli aktivní, spolupracovali, vnímali smysluplnost učiva i činností, 
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oceňovali přehlednost výuky (zaměření se k cíli, spolehlivé plnění úkolů, respektování pravidel, 

důsledná kontrola atd.).  

 

Způsob výuky fyziky, chemie a matematiky na střední škole 

V roce 2006 hodnotili dotazovaní ve výuce fyziky nejlépe učitelovo nadšení a rozhled (průměrná 

hodnota 2,39), následovala přehlednost výuky (průměrná hodnota 2,45), což je potěšující zjištění, 

avšak netradiční způsob výuky, aktivitu a spolupráci (průměrná hodnota 3,75) a učitelovu podporu a 

zájem o žáka (průměrná hodnota 2,82) označili za nejslabší stránky při výuce tohoto předmětu. 

V roce 2008 se potvrdily nejlepší výsledky u kategorií učitelovo nadšení a rozhled (průměrná 

hodnota 2,45), a navíc se objevila příznivě hodnocená smysluplnost výuky (průměrná hodnota 2,56). 

Nejhorší hodnoty byly zase u kategorie netradiční způsob výuky, aktivita spolupráce (průměrná 

hodnota 3,66), učitelova podpora a zájem o žáka (průměrná hodnota 2,93).  

Ve výuce chemie byly v roce 2006 nejlépe posuzovány kategorie přehlednost (průměrná hodnota 

2,35) a učitelovo nadšení a rozhled (průměrná hodnota 2,52). Propadlo se tak jako u fyziky netradiční 

způsob výuky, aktivita a spolupráce (průměrná hodnota 3,82) a učitelova podpora a zájem o žáka 

(průměrná hodnota 2,82). V roce 2008 měla nejlepší hodnocení zase kategorie učitelovo nadšení a 

rozhled, schopnost zaujmout (průměrná hodnota 2,55) a nově smysluplnost výuky (průměrná 

hodnota 2,61). Nejhůře se respondenti vyjádřili k netradičnímu způsobu výuky, aktivitě a spolupráci 

(průměrná hodnota 3,71) a k učitelově podpoře a zájmu o žáka (průměrná hodnota 2,86). 

Ve výuce matematiky jsme zaznamenali přehlednost (v roce 2006 průměrná hodnota 2,18, v roce 

2008 průměrná hodnota 2,04). Opět se můžeme vyjádřit, že výuka matematiky byla pro žáky 

střední školy nejpřehlednější ze všech sledovaných přírodovědných předmětů. V roce 2008 bylo 

zde dosaženo ještě příznivějších hodnot než v roce 2006. Také je patrné, že tato kategorie byla 

respondenty hodnocena vůbec nejlépe ve srovnání s ostatními kategoriemi. Jak již bylo řečeno 

v případě obdobných výsledků u výuky matematiky na základní škole, výsledek koresponduje se 

systematičností matematiky. K přehlednosti matematiky (chemie a fyziky) taktéž přispěla jasně 

stanovená pravidla za spoluúčasti žáků, spolehlivé plnění úkolů a jejich důsledná kontrola, 

neodbíhání od tématu – zaměřenost na cíl, kterým bylo nejen předat obsah, ale rovněž vyvolat a 

udržet zájem o téma. Dále se příznivě projevil v matematice spravedlivý přístup učitele (v roce 2006 

průměrná hodnota 2,73, v roce 2008 průměrná hodnota 2,50 ), v roce 2006 i učitelova podpora a 

zájem o žáka (průměrná hodnota 2,75), v roce 2008 učitelovo nadšení a rozhled, schopnost zaujmout 

(průměrná hodnota 2,45). Problémy zde však byly opět s netradičním způsobem výuky, aktivitou 

a spoluprací (v roce 2006 průměrná hodnota 4,03, v roce 2008 průměrná hodnota 3,85). 

Podotýkáme, že se jednalo o nejhůře hodnocenou kategorii ze všech sledovaných a s nejslabšími 

výsledky právě v matematice ve srovnání s výukou chemie a fyziky, ovšem i u těchto disciplín 

dosahovala nepříznivých hodnot. Ve srovnání s rokem 2006 zde došlo v roce 2008 k určitému 

zlepšení. 

Připomínáme, že k podobným výsledkům jako u žáků střední školy jsme dospěli na základních 

školách. Rozdíl byl pouze v tom, že mladší respondenti mnohem více spatřovali rezervy ve 

spravedlivém přístupu učitele, než aby upozorňovali na nízkou podporu a zájem o žáka 

v přírodovědných předmětech. 
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Zajímavé je, že žáci střední školy si na nespravedlivý přístup ze strany učitelů již tak nestěžovali.                  

I když to nemusí znamenat, že by se s ním nesetkávali. Možná dokázali být „více nad věcí“. Jak je 

patrné ve vztahu učitel a žáci, respondenti ze střední školy silněji vnímali nízkou podporu a zájem o 

žáka. Volali po individuálním přístupu učitele, větší pomoci z jeho strany při předávání vědomostí 

a rozvíjení dovedností (zvláště, když měli problémy), zaměstnávání rychlejších a bystřejších žáků 

dalšími úkoly atd. Tyto výstupy jen potvrzují větší anonymitu a distanc mezi učitelem a žákem na 

střední než na základní škole.  

Pokud žáci ze střední školy uváděli, že mají zájem o odborné studium přírodních věd, pozitivně se 

vyjadřovali k těmto kategoriím výuky přírodovědných předmětů:  

- učitelovo nadšení a rozhled, schopnost zaujmout, učitelova podpora a zájem o žáka, spravedlivý 

přístup, přiměřenost požadavků a přehlednost výuky (rok 2006),  

- učitelovo nadšení a rozhled, schopnost zaujmout, spravedlivý přístup, smysluplnost výuky, 

přiměřenost požadavků (rok 2008). 

Žáci základní školy jmenovali z uvedeného výčtu v roce 2006 pouze přehlednost. Naopak více 

oceňovali postupy ve výuce založené na možnosti uplatňování a obhajování vlastních nápadů, učení 

se nejen ve školních lavicích, skupinové spolupráci, diskusích, pochopení a implementaci učiva 

v praktickém životě. Zdá se, že před dvěma roky na žáky střední školy mnohem více působila 

osobnost učitele a vztah mezi učitelem a žáky, žáci základní školy byli zase více ovlivněni 

metodickými aspekty. V roce 2008 jsme zjistili, že žáci základní školy, kteří uvádějí, že uvažují             

o odborném studiu přírodních věd, pozitivněji hodnotí všechny sledované oblasti výuky 

přírodovědných předmětů. 

Statistická významnost byla nalezena i ve vztahu mezi volbou učitelství přírodních věd                           

a jednotlivými kategoriemi přírodovědných předmětů. V roce 2006 pouze však na střední škole. 

Žáci příznivě hodnotili všechny kategorie až na spravedlivý přístup ve výuce. Můžeme se tedy 

domnívat, že k volbě učitelství přírodovědných předmětů přispělo učitelovo nadšení a rozhled, 

schopnost zaujmout, netradiční způsob výuky, aktivita a spolupráce, učitelova podpora a zájem                      

o žáka, smysluplnost výuky, přiměřenost požadavků, přehlednost v přírodovědných disciplínách. 

V roce 2008 nebyla statistická významnost v tomto vztahu nalezena na střední škole, pro změnu se 

však objevila na základní škole. Dozvěděli jsme tedy, že žáci, kteří uvažují o studiu učitelství 

přírodních věd, hodnotí pozitivněji většinu sledovaných oblastí výuky přírodovědných předmětů, 

kromě spravedlivého přístupu a přiměřenosti požadavků. 

 

Závěr 

 Výzkumná šetření na základních a středních školách Olomouckého kraje ukázala některé stránky 

školní reality týkající se způsobů výuky přírodovědných disciplín. Je patrné, že mezi těmito výsledky 

a požadavky na specifičnost výuky přírodovědných předmětů jsou rezervy. Jejich postupné 

odstranění by však mohlo zvýšit zájem žáků o matematiku, fyziku a chemii. Je zřejmé, že 

zkvalitňování způsobů výuky se musí nejdříve dotknout samotného učitele. Martina Kekule (2008) 

požaduje, aby především na úrovni základní školy vyučovali přírodovědné disciplíny jen ti nejlepší 

učitelé. Jejich kvality jsou ovlivněny již výběrem adeptů učitelství a dále odbornou a pedagogicko-
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psychologickou přípravou na VŠ. S oběma těmito činiteli jsou problémy. Výběr je omezen nízkým 

statusem učitelské profese a při přípravě budoucího učitele se často podceňuje didaktická složka 

studia na úkor zdůrazňování jeho odborných znalostí. Učitelé však musí být připraveni na používání 

badatelsky orientovaných způsobů práce se žáky ve výuce, aby dokázali u žáků rozvinout dovednosti 

pokládat otázky, soustavně, objektivně, spolehlivě pozorovat, experimentovat a měřit, vytvářet a 

ověřovat hypotézy, analyzovat výsledky, hledat argumenty, hodnotit, vyvozovat závěry (Kekule 

2008). Svatava Janoušková a Jan Maršák (2008) požadují, aby vedle učitelů měli příležitost 

participovat na výuce přírodovědných předmětů také vědci, výzkumníci a inženýři, výuka by měla 

probíhat nejen na základních a středních školách ale i ve firmách, v laboratořích a na univerzitách.  
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OBSAH UČIVA PRIMÁRNEHO PRÍRODOVEDNÉHO VZDELÁVANIA VO VYBRANÝCH 

KRAJINÁCH EURÓPY 

CURRICULUM CONTENTS OF THE PRIMARY SCIENCE EDUCATION IN SELECTED EUROPEAN COUNTRIES 

Ružena Tomkuliaková 

 

Abstrakt: Príspevok je komparáciou obsahu učiva Prírodovedy v 1. a v 2. ročníku základnej školy 

v Slovenskej republike s obsahmi učiva ekvivalentných predmetov vo vybraných krajinách Európy. 

Autorka sa zameriava na prírodovedné témy vymedzené v národných kurikulách a analyzuje pozíciu 

Environmentálnej výchovy v jednotlivých krajinách. 

Kľúčové slová: prírodovedná gramotnosť, národné kurikulum, „prírodoveda“, obsah 

prírodovedného vzdelávania 

Abstract: The paper compares the curriculum content of science education in the first and second 

class of primary school in the Slovak republic with the contents of identical subjects in selected 

european countries. The similarities and the differences of contents and the position of 

environmental education in several national curriculums are presented. 

Key words: scientific literacy, national curriculum, „science“, the content of scientific education 

 

Oblasť edukácie cieľovo orientovanej na formovanie vedecko-technickej gramotnosti na základe už 

položených základov a rozvoji poznania dieťaťa v oblasti prírodného prostredia a javov s ním 

súvisiacich poskytujú v jednotlivých krajinách na primárnom stupni prírodovedné predmety. 

Prírodovedné vzdelávanie realizované prevažne v rámci nich poskytuje každému záujemcovi 

priestor a možnosti na rozvoj vedeckej gramotnosti, umožňuje mu vnímať, pozorovať, všímať si 

prírodné prostredie a rozvíjať schopnosti, zručnosti potrebné pre pochopenie a vysvetlenie jeho 

existencie, ako aj aktuálneho prostredia, v ktorom žije (Akinogla, 2008). Výsledkom prírodovedného 

vzdelávania by potom nemal byť len súbor pojmov, predstáv a zručností z oblasti prírodných vied, 

ale aj tzv. vedecká gramotnosť. Vedeckú gramotnosť definujeme ako „schopnosť používať 

prírodovedné vedomosti, identifikovať otázky a utvárať závery, ktoré sú podložené faktami, pričom 

pomáhajú utvárať určité predstavy o prírodnom svete a zmenách, ktoré v ňom prebiehajú alebo ich 

spôsobuje človek svojou činnosťou“ (OECD, http://www.pisa.oecd.org). Prvotnou možnosťou ako 

formovať vedeckú i prírodovednú gramotnosť je absolvovať primárne prírodovedné vzdelávanie 

a v rámci neho osvojiť obsah základných prírodovedných disciplín, ktorý vymedzujú kurikulárne 

dokumenty.  

Zámerom môjho príspevku je identifikovať a načrtnúť pozíciu prírodovedného učiva v programoch 

primárneho vzdelávania vo vybraných krajinách Európy, s dôrazom na vzdelávacie domény. 

 

Obsah prírodovedného vzdelávania v kurikulárnych dokumentoch krajín EÚ 

Osobitosti a odlišnosti edukačného procesu prírodovedy vyplývajú z jeho učebného obsahu a cieľov. 

Ciele a obsah prírodovedných predmetov sú základnou pedagogicko-didaktickou kategóriou, ktorá 

vyjadruje predovšetkým požiadavky a nároky spoločnosti, teda akým smerom sa má uberať proces 
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formovania osobnosti žiaka. Vymedzujú ich platné kurikulárne dokumenty danej krajiny, ktoré 

rešpektujú kontext učiacej sa a globalizujúcej spoločnosti. V tradičných koncepciách prírodovedného 

vzdelávania dominuje obsah vedy, pričom spôsoby vedeckého poznávania sú v nich zahrnuté len 

implicitne. V moderných koncepciách dominujú už spomínané spôsoby vedeckého poznávania, 

ktoré si žiak osvojuje ako autentické nástroje produkcie objektívnych prírodovedných poznatkov.                  

V programoch jednotlivých krajín je obsah vyjadrený v sústave samostatných predmetov, alebo 

prostredníctvom integrovanej oblasti, s presne stanoveným alebo voľným počtom hodín. 

Zoskupovanie predmetov do oblastí sa objavuje v dokumentoch výraznejšie, čo zvyšuje slobodu ale 

aj zodpovednosť učiteľa, ktoré učivo na základe didaktickej analýzy preferuje. Učiteľ je 

profesionálom v transformovaní výchovno-vzdelávacieho obsahu z hľadiska psychologického 

a sociologického, v projektovaní edukačného procesu, realizácii a hodnotení vzdelávania. Prijatie 

národného kurikula v jednotlivých krajinách malo bez pochýb závažné dôsledky na profesijný rozvoj 

a didaktické kompetencie učiteľa. V súvislosti s národným kurikulom profesijné činnosti spočívajú 

predovšetkým v didaktickej analýze učiva, vo vlastnej interpretácii obsahu a v následnom vymedzení 

učiva v rámci jednotlivých tematických okruhov tak, aby došlo k splneniu cieľov edukácie. V ďalšej 

časti približujem pozíciu prírodovedného obsahu na úrovni štátnych programov primárneho 

vzdelávania v krajinách Slovenská republika, Česká republika, Anglicko a Wales, Fínsko, Švédsko ako 

základných školských dokumentov, z ktorých učiteľ musí vychádzať pri plánovaní a projektovaní 

výučby v rámci prírodovedných predmetov. 

 

Prírodovedné vzdelávanie realizované prostredníctvom vyučovacieho predmetu Prírodoveda 

v Slovenskej republike. 

Rozvíjaniu kompetencií v oblasti prírodných vied je na 1. stupni ZŠ venovaná vzdelávacia oblasť 

Príroda a spoločnosť, konkrétne predmet prírodoveda. Povinná časová dotácia prírodovedy pre prvý 

ročník je 0,5 hodiny, pre druhý, tretí a štvrtý ročník 1 hodina týždenne. Učitelia však môžu zvýšiť 

časovú dotáciu v súlade so školským vzdelávacím programom. 

Rozvoj kompetencií v oblasti prírodných vied a vedeckej gramotnosti predpokladá osvojenie si 

obsahu prírodovedy, ktorý je usporiadaný v rámci 1. a 2. ročníka v troch rovinách: 

rovina prírodovedných oblastí: biológia, fyzika, chémia a zdravoveda. 

rovina tematických celkov: biológia – 1. ročník: Zmeny v prírode; Zvieratá; Rodina; Voda; Rastliny 

a semená; 2. ročník: Zelenina a ovocie; Voda; Cyklus stromu; Rastliny a semená; fyzika – 1. ročník: 

Plynutie času; Hmota; 2. ročník: Hmota; U lekára. 

chémia; zdravoveda – 1. ročník: Osobná hygiena a psychohygiena; U lekára; 2. ročník: U lekára; 

Práca a odpočinok.  

rovina konkrétneho učiva v podobe obsahových štandardov: 1. ročník: téma Cyklus stromu – 

obsahový štandard Druhy stromov, listy stromov, na základe listov porovnávanie stromov; téma 

Kalendár prírody – obsahový štandard Ročné obdobie, mesiace v roku, charakteristiky počasia, poľné 

plodiny, ovocie a zelenina; Denný projekt žiaka – Pravidelné stravovanie, striedanie práce 

a odpočinku, správne stolovanie; Čistota tela - Hygiena človeka, zásady; Zdravá výživa – Zásady 

zdravej výživy; téma Čas a jeho trvanie – Objektívny a subjektívny čas; Hodiny – Poznať celé hodiny; 

téma Voľne žijúce zvieratá; Domáce vtáky; téma Moja rodina – Členovia rodiny; Voda a rastliny – 

Rastliny v zime; Voda a človek – Pitný režim; a ďalšie (viac v ŠVP ISCED 1) 



 - 284 - 

2. ročník: téma Jeseň a vzduch – Vietor je pohyb vzduchu, Vzduch je hmota; Ako dlho tvá stavba 

domu? – stavba domu, materiál, stavebná technika a stroje, stavebné náradie; Ovocie, čo ukrýva 

plod? – Plod, semeno, kôstkovice, bobule, malvice, konzervácia ovocia; Zelenina – Semená a plody, 

zelenina koreňová, listová, plodová, uskladňovanie zeleniny; Úraz a choroba – Úraz choroba, 

lekárnička; a ďalšie (viac na www.minedu.sk). 

 

Obsah prírodovedného vzdelávania realizovaného prostredníctvom vyučovacieho predmetu 

science v Anglicku a Walese. 

Zákon o reforme vzdelávania (The Education Reform Act) z roku 1988 ustanovil ako základ 

Národného kurikula (The National Curriculum) v Anglicku desať základných predmetov pre deti vo 

veku 5 až 11 rokov, pričom za kľúčové predmety považuje: angličtinu, matematiku a prírodné vedy 

(science) ako nevyhnutnosť tak z pohľadu ďalšieho efektívneho učenia sa, ale vo všetkých aspektoch 

aj ako nevyhnutná podmienka pre plnohodnotný život v dospelosti. Vyučovacie predmety nemajú 

stanovenú presnú hodinovú dotáciu. 

Obsah prírodovedných vied tvorí v Anglicku a Walese v kľúčovej etape 1 osvojenie si vedomostí, 

rozvíjanie zručností a pochopenie súvislostí v 4 tematických oblastiach: 

Vedecké bádanie, ktoré sa vyučuje v kontexte ďalších troch tematických oblastí (Životné procesy 

a živá hmota; Materiály a ich vlastnosti; Fyzikálne procesy). V rámci „Vedeckého bádania“ ide 

o tematické celky: Nápady a dôkazy vo vede (žiaci sa učia, že v prírodných vedách je veľmi dôležité 

zbierať dôkazy a to prostredníctvom pozorovania a merania, pretože len tak môžu zodpovedať 

jednotlivé kvázi vedecké otázky) a Bádateľské zručnosti (žiaci si rozvíjajú kompetenciu Plánovať; 

Získavať a prezentovať dôkazy; Zvažovať dôkazy a vyhodnocovať a to prostredníctvom rozvíjania 

viacerých spôsobilostí orientovaných na rozvíjanie vedeckej gramotnosti – spôsobilosť klásť 

zmysluplné otázky, kritické myslenie ako nájsť odpoveď na položenú otázku, spôsobilosť objavovať 

dôkazy na základe zapojenia všetkých zmyslov, rozpoznať kedy preverovanie bolo nečestné, a 

ďalšie). 

Životné procesy a živé veci – Živé procesy (žiak sa má naučiť rozdiely medzi živými a neživými 

vecami; že zvieratá vrátane človeka sa hýbu, žerú/jedia, rastú, používajú zmysly a rozmnožujú sa...); 

Ľudia a iné zvieratá (žiak sa má naučiť, rozpoznať a porovnať hlavné vonkajšie časti tela človeka 

a iných zvierat; že ľudia a iné zvieratá potrebujú na prežitie potravu a vodu; že ľudia a zvieratá môžu 

produkovať potomka, z ktorého vyrastie dospelý jedinec...); Zelené rastliny (žiaci sa majú naučiť, že 

rastliny potrebujú pre ich rast svetlo a vodu; rozpoznať a pomenovať list, kvet, stonku a korene 

kvitnúcich rastlín...); Variácia a triedenie (žiaci sa majú naučiť rozlíšiť podobnosti a odlišnosti medzi 

sebou a zaobchádzať s inými ohľaduplne...); Živé veci v ich prostredí (žiaci sa majú naučiť a vypátrať 

o rôznych druhoch rastlín v mieste ich bydliska; identifikovať spoločné a rozdielne znaky prostredí, 

v ktorých našli jednotlivé druhy živočíchov a rastlín; starať sa o životné prostredie). 

Materiály a ich vlastnosti – Triedenie materiálov (žiaci sa majú naučiť použiť ich zmysly na objavenie 

a rozpoznanie spoločných a rozdielnych znakov rôznych druhov materiálov; roztriediť objekty do 

skupín podľa ich základných vlastností; rozpoznať a pomenovať bežné druhy materiálov..); Meniace 

sa materiály (preskúmať a popísať akým spôsobom sa menia niektoré každodenné materiály pod 

vplyvom tepla a chladu...). 
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Fyzikálne procesy – Elektrina (žiaci sa majú naučiť o bežných spotrebičoch, ktoré využívajú 

elektrinu; ako vypínač môže prerušiť elektrický obvod...); Sila a pohyb; Svetlo a zvuk (Svetlo a tma; 

robenie a odhaľovanie zvuku). 

Ekologická výchova závisí od konkrétnej školy, môže sa vyučovať v rámci jednotlivých učebných 

predmetov prierezovo alebo formou kurzov, prípadne samostatného voliteľného predmetu. 

 

Prírodovedné učivo vymedzené v rámci edukačnej oblasti Človek a jeho svet v Českej republike. 

Rámcový vzdelávací program pre základné vzdelávanie (Rámcový vzdělávací program pro základní 

vzdělávání, 2007) striktne nevymedzuje samostatné vyučovacie predmety ale definuje vzdelávacie 

oblasti doplnené o prierezové témy environmentálnej a mediálnej výchovy, osobnostnej a sociálnej 

výchovy, výchovy demokratického občana, výchovy k mysleniu v európskych a globálnych 

súvislostiach, multikultúrnu výchovu. Ide o posilnenie kompetencií v oblasti osobného života 

a života v medziľudských vzťahoch. Prírodovedným a spoločenskovedným predmetom na primárnom 

stupni školy je venovaná vzdelávacia oblasť Človek a jeho svet. Poníma sa ako prepojenie kognitívne 

blízkych oblastí do jedného celku, s dôrazom na komplexnosť a globálnosť poznania. Uplatňuje sa tu 

veľa multilaterálnych medzipredmetových väzieb. 

Obsah vzdelávacej oblasti Človek a jeho svet je v RVP pre ZŠ usporiadaný v 3 rovinách: 

rovina obsahových domén: geografická, spoločensko-vedná, historická, prírodovedná, 

zdravovedná. 

rovina tematických okruhov: Miesto kde žijeme – geografická; Ľudia okolo nás -spoločenskovedná, 

Ľudia a čas – historická; Rozmanitosť prírody – prírodovedná; Človek a jeho zdravie – zdravovedná. 

rovina konkrétneho učiva: tematický okruh Rozmanitosť prírody – látky a ich vlastnosti; voda 

a vzduch; nerasty a horniny, pôda; Vesmír a Zem; rastliny, huby a živočíchy; životné podmienky; 

rovnováha v prírode; ohľaduplné správanie k prírode a ochrana prírody; tematický okruh Človek 

a jeho zdravie – ľudské telo; pertnerstvo, rodičovstvo, základy sexuálnej výchovy; starostlivosť 

o zdravie, zdravá výživa; návykové látky a zdravie; osobná bezpečnosť; situácie hromadného 

ohrozenia. 

Takto rozpracovaná obsahová štruktúra vzdelávacej oblasti ponúka učiteľom oporné body pre 

vymedzenie základného učiva. 

Pre primárny stupeň školy sú platné tri vzdelávacie programy Základná škola (1996), Obecná škola 

(1996), Národná škola (1998), na základe ktorých je možné si koncipovať vlastný školský vzdelávací 

program, v súlade s požiadavkami RVP ZV. 

 

Prírodovedné učivo vymedzené v rámci integrovaného predmetu Náuka o životnom prostredí 

a prírode v 1. až 4.ročníku primárneho stupňa základnej školy vo Fínsku. 

V súlade s centrálnym dokumentom Národné kurikulum pre základné vzdelávanie (National Core 

Curriculum for Basic Education) vypracováva každá základná škola svoje školské kurikulum s ohľadom 

na potreby žiakov a podmienky školy. Špecifickým rysom fínskeho kurikula sú integrované 

vyučovacie predmety, tzn. vyučovacie predmety, ktoré zlučujú dva a viac tradične izolovaných 

predmetov. 
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Prírodovedné vzdelávanie žiakov na primárnom stupni zastupuje integrovaný predmet Náuka 

o životnom prostredí a prírode (ročník 1 – 4), ktorý v sebe zahŕňa prírodovedné domény: biológia, 

geografia, fyzika, chémia, zdravotná výchova; a pre ročníky 5 – 6 primárneho stupňa základnej školy 

predmety: environmentálny výchova, biológia a zemepis, fyzika a chémia. Keďže ekvivalentným 

predmetom k prírodovede v 1. a 2. ročníku na ZŠ v SR je Náuka o životnom prostredí a prírode v ďalšej 

časti sa zameriam práve na obsah tohto predmetu. 

Predmet je založený na výskumnom, problémovo orientovanom prístupe kde spúšťacím bodom sú 

žiakove súčasné vedomosti, zručnosti a skúsenosti; a veci, fenomény, udalosti súvisiace so žiakovým 

prostredím a s ním samotným. Prostredníctvom skúsenostnej výučby a experimentovania žiaci 

objavujú pozitívne vzťahy k prírode a životnému prostrediu. Základné jadro obsahu vzdelávania 

tvoria tematické oblasti v ktorých žiaci rozvíjajú svoje vedecké spôsobilosti: 

Organizmy a živé prostredie – Hlavné znaky živej a neživej prírody; Rôzne životné prostredia 

a adaptácia organizmov na život v nich; Najčastejšie druhy rastlín, húb a zvierat vyskytujúce sa 

v najbližšom prostredí žiakov; Príroda počas ročných období; Životné štádia flóry a fauny; Zdroj 

a produkcia potravy. 

Náš domov a región, svet ako životné prostredie človeka - goegrafia 

Prírodné javy – Javy súvisiace so zvukom a svetlom; chránenie sluchu a zraku; Javy súvisiace 

s teplom, zdroje tepla; Princípy fungovania jednoduchých prístrojov; skúmanie pevnosti rôznych 

štruktúr; magnetické a elektrické javy. 

Hmota okolo nás – Látky a materiály ktoré sú súčasťou každodenného života, ich recyklácia a 

použitie; Vlastnosti vzduchu; Požiarna ochrana; Vlastnosti a zmeny skupenstva vody, spotreba vody, 

Obeh vody v prírode. 

Človek a zdravie – Ľudské telo a štádiá vývoja človeka a vývoj ako všeobecný termín; Každodenné 

zdravé návyky a starostlivosť o naše zdravie; Byť chorý, najbežnejšie detské ochorenia, pohotovosť 

a základy prvej pomoci; Význam rodiny, priateľstva, interakcie a poznania pocitov duševného 

zdravia a pohody. 

Bezpečnosť – Prevencia šikanovania a násilia, rešpektovanie fyzickej nedotknuteľnosti, bezpečia 

v škole, ako sa správať na križovatke a vyhýbanie sa nebezpečným situáciám, nehody doma a počas 

voľného času; Dohoda a pravidlá, slušné správanie, používanie peňazí, rešpektovanie vlastníctva 

druhých. 

 

Prírodovedné učivo vymedzené v rámci predmetov biológia, fyzika a chémia na primárnom 

stupni základnej školy vo Švédsku. 

V nadväznosti na Kurikulum pre povinné školské vzdelávanie, predškolskú triedu a voľno-časové centrá 

(Curriculum for the compulsory school system, the pre-school class and the leisure-time centre) a Sylaby 

pre povinné školské vzdelávanie (obsahujú stručný popis obsahovej štruktúry vyučovacích predmetov 

a výkonové štandardy, ktoré má žiak zvládnuť na konci piateho a deviateho ročníka) si školy tvoria 

lokálny školský plán, na základe ktorého si potom riaditeľ spolu s tímom učiteľov a iným personálom 

školy zostavujú školský vzdelávací plán. 

Prírodovedné vzdelávanie na primárnom stupni zabezpečujú predmety: biológia, fyzika a chémia, 

ktoré umožňujú rozvíjanie kľúčových vedeckých kompetencií, rozvíjanie vedomostí a rozvíjanie 
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kompetencie aplikovať získané vedomostí v jednotlivých témach. Vzdelávací obsah jednotlivých 

predmetov je vymedzený pre celý primárny stupeň, nie je diferencovaný pre jednotlivé ročníky 

a Sylaby neuvádzajú hodinovú dotáciu pre jednotlivé predmety. 

biológia: vzdelávací obsah približujú štyri hlavné tematické okruhy: 

Ekosystémy – poznať základy ekosystému a jednotlivých podsystémov, základné druhy materiálov, 

recyklovanie materiálov; energia, poznať jednotlivé druhy organizmov, populácie a ich spoločenstvá; 

a taktiež (z estetického a etického hľadiska) – ochrana prírodných druhov. Biologická rozmanitosť – 

východiskovým bodom sú teórie o ekosystéme a evolúcii, ďalej pribúdajú poznatky o rôznych 

živočíšnych druhoch a životných podmienkach, vzťahoch medzi rastlinami a zvieratami. Bunka 

a životné procesy – racionálne vysvetlenie viacerých javov a funkcií, s ktorými majú žiaci skúsenosti 

a majú možnosť pozorovať ich; ale i základy vnútrobunkových procesov, genetiky, fotosyntézy, 

horenia. Človek – bunka, vnútorné orgány a ich funkcie, ľudské telo ako celok, otázky zdravia, drog, 

lásky, sexuality a medziľudských vzťahov. 

fyzika: Planéty, rotácia Zeme okolo Slnka, Zem a mesiac, ročné obdobia, kalendár. Základy 

meteorológie. Technické využitie elektrického obvodu a permanentných magnetov. Šírenie zvuku 

a svetla. Oboznámiť sa s príbehmi o prírode. Skúsenosti zo systematického pozorovania, merania 

a experimentovania. Oboznámenie sa s príkladmi kedy objavy vo fyzike ovplyvnili kultúru a pohľad 

na svet. Mať prehľad o tom ako fyzika môže pomôcť pri riešení existenčných problémov. 

chémia: Látky a ich skupenstvá. Chemické zmesi. Faktory spôsobujúce rozklad látok. Vlastné 

skúsenosti s realizáciou experimentov. Pozorovanie rôznych druhov materiálov. Využitie vedomostí 

z chémie pri riešení environmentálnych problémov a pre skvalitnenie životných podmienok.  

Takto rozpracovaný obsah vyučovacieho predmetu ponúka učiteľom oporné body pre vymedzenie 

základného učiva pre jednotlivé ročníky. 

 

Analýza obsahu prírodovedných predmetov vymedzeného v národných kurikulách niektorých krajín 

potvrdzuje, že v moderných koncepciách prírodovedného vzdelávania dominujú spôsoby vedeckého 

poznávania, ktoré si žiak osvojuje vo vedomostnom aspekte, v aspekte spoločenských potrieb 

a aspekte kritického skúmania. V ďalšej fáze sprostredkovania obsahov zohrávajú nezastupiteľnú 

úlohu kompetencie a v rámci nich jednotlivé činnosti učiteľa vyplývajúce okrem iných aspektov                       

i z jeho environmentálneho prístupu ku vzdelávaniu. 

Príspevok je napísaný a publikovaný v rámci riešenia výskumnej úlohy VEGA č.1/0593/038 „Profesia 

učiteľa v elementárnom vzdelávaní - profesiografia a profesiogram.“  
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METODY ROZVOJE KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ JAKO PŘEDMĚT 

PEDAGOGICKÉHO VÝZKUMU 

METHODS OF THE COMPETENCE FOR SOLVING PROBLEMS DEVELOPMENT AS AN OBJECT OF 

EDUCATIONAL RESEARCH 

Richard Macků 

 

Abstrakt: Příspěvek představuje teoreticko-metodologickou studii, která nejprve stručně 

charakterizuje některé přístupy rozvíjející kompetence k řešení problémů – jedná se především                     

o program „Filozofie pro děti“ a jeho modifikace. Dále jsou charakterizovány komplikace vyplývající 

ze snahy výzkumně uchopit obsah a cíle tohoto programu. V další části je již konkrétně popsáno 

jedno z možných výzkumných uchopení problematiky rozvoje kompetence k řešení problémů skrze 

tzv. „problémové kontinuum“. Je představen projekt výzkumu rozvoje kompetence k řešení 

problémů u studentů Jihočeské univerzity, kteří v rámci studia absolvují intenzivní filozofické a 

zážitkové kurzy. 

Klíčová slova: kompetence, řešení problémů, filozofie pro děti, výchova zážitkem 

Abstract: Methods of the Competence for Solving Problems Development as an Object of Educational 

Research 

The paper presents theoretical and methodological study which briefly describes some ways of the 

competence for solving problems development – especially the “Philosophy for children” program 

and its modifications. Complications of the research hold of this program aims and contents are 

described as well. In the next part of the paper, one of the possible way of the research hold of the 

competence for solving problems development – through the “problem continuum” - is described. 

The paper introduces the research project into comptence for solving problems development with 

University of South Bohemia students who take part in intensive philosophical and experiential 

courses. 

Key words: competence, problem solving, philosophy for children, experiential education 

 

1 ÚVOD 

„Hledání často začíná ve chvíli, kdy vyvstane problém ohledně věcí, které až do tohoto okamžiku byly 

považovány za samozřejmé. V takovéto situaci začíná proces hledání a tento nekončí, dokud není 

nalezeno uspokojivé řešení, které by nahradilo to, jež se stalo neuspokojivým.“ (Lipman 1984, s. 12) 

Lipman zde ve dvou větách vystihl celou problematiku tohoto příspěvku, který se zaměřuje na rozvoj 

kompetence k řešení problémů. Tento pojem vychází z Rámcového vzdělávacího programu (dále jen 

RVP), avšak v našem pojetí je chápán úžeji – uvažujeme pouze problémy z kategorie 4 a 5 na tzv. 

problémovém kontinuu (viz kap. 3) - tedy problémů, jejichž povaha je ve své podstatě filozofická a             

k jejichž řešení zpravidla užíváme tzv. divergentního myšlení. (Guilford 1967) Utváření kompetence  

k řešení problémů považujeme (na základě dále uvedených východisek) za nutný předpoklad 
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dosažení kladné sociální změny (např. ve smyslu výchovy k utváření zdravé demokratické 

společnosti), tedy obecného cíle celé oblasti výchovy a vzdělávání. 

Předpokládáme, že k dosažení a rozvíjení kompetence k řešení problémů existuje více cest –                           

z množství přístupů vybíráme Filozofii pro děti i její transformace užívané při výchově ve volném čase 

a dále metody využívané při výchově zážitkem. Oba přístupy jsou představeny v následující kapitole. 

Ve třetí části příspěvku mapujeme dosavadní stav řešení naší problematiky a dále se již věnujeme 

samotnému projektu výzkumu – jeho cílům, metodám atd. Smyslem celého zamýšleného výzkumu 

je jednak ověřit vhodnost metod zmíněných přístupů pro rozvoj kompetence k řešení problémů a 

dále nalézt úlohu dílčích prvků obou přístupů v utváření této kompetence. 

 

2 VYBRANÉ METODY ROZVOJE KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

V této kapitole jsou představeny dva edukační přístupy – filozofie pro děti a výchova zážitkem. 

Kritériem výběru těchto dvou přístupů byla zásadní odlišnost některých metod, které tyto přístupy 

využívají - zatímco filozofie pro děti své metody užívá především za účelem kognitivního rozvoje, 

výchova zážitkem využívá častěji také senzomotorických prvků. Ve využití některých dalších metod 

se oba přístupy naopak shodují. Výběr zkoumaných metod byl částečně určen také výběrovým 

vzorkem respondentů, kterými jsou studenti Jihočeské univerzity. Ti mají ve svých studijních 

programech zařazeny kurzy, na kterých se využívá právě metod dále popisovaných přístupů.  

 

2.1 Filozofie pro děti 

Americký profesor filozofie a logiky Mathew Lipman vytvořil program Filozofie pro děti na popud 

nespokojenosti s výsledky svého vyučování. Uvědomil si, že na lidi je třeba působit, ve smyslu 

zlepšení logického uvažování, již mnohem dříve než na univerzitě. Za tímto účelem napsal první část 

příběhu zaměřeného právě na správnost logických úvah – tento se pak stal první z celé řady příběhů, 

které tvoří motivační texty programu Filozofie pro děti. V nich děti věku blízkého čtenářům řeší 

postupně problémy logické, etické, problémy související s násilím apod. Tím ve čtenáři vzbuzují 

zájem zamyslet se nad takovými problémy a klást si další otázky. Jednotlivé příběhy čte skupina 

společně, každý jen jednu větu nebo malý odstavec. Po přečtení může každý zformulovat svoji 

otázku – cokoliv ho v textu zaujalo, překvapilo, není jasné. Otázky jsou zapisovány na tabuli a jsou 

pak námětem pro další diskuse. Ke každému z relativně krátkých příběhů existuje několik set stran 

metodických příruček, které pomáhají vedoucímu zorientovat se v hlavních myšlenkách obsažených 

v příběhu, nabízejí plány diskuse pro jejich správné nasměrování či prohloubení a cvičení pro oživení 

a lepší pochopení diskutovaných myšlenek. Vedoucí diskuse (facilitátor, animátor) je nezbytná role 

v každém takovém hledajícím společenství. Sleduje, zda diskutující vhodně kladou otázky, zda uvádí 

příklady, protipříklady, analogie, překládají myšlenky druhým, definují pojmy, odůvodňují své 

myšlenky apod. Facilitátor dbá na uvádění východisek, snaží se o vyváženost; diskusi sice vede, ale 

nikoliv ve smyslu obsahovém, ale spíše procesuálním. Facilitátor by tedy neměl diskutující směrovat 

ke „svému správnému“ řešení a to ani otázkami, které si takovou odpověď vynucují. (Macků 2008) 

Ideovým východiskem programu Filozofie pro děti je filosofický pragmatismus – zejména Ch. Pierce 

a J. Dewey. Pragmatismus spočívá „v přesvědčení, že pravdivost a podstatu věcí poznáváme nejlépe 
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v dialogu. V dialogu můžeme své poznání a postoje konfrontovat s poznáním a postoji druhých.“ 

(Bauman 2005, s. 50) Dialogem se zde však nemyslí rozhovor dvou lidí, ale skupinová diskuse, 

společné hledání odpovědí či řešení problému. Samostatné myšlení hraje podstatnou roli, ale až 

v interakci v myšlení s druhými, ve vzájemném dialogu. Ve středu společenství stojí téma či řešený 

problém a opravdová snaha tento problém řešit. (Bauman 2005, s. 51) Ne vždy se podaří všechny 

otázky zodpovědět a problémy vyřešit – pro nás je však důležitý především proces, který napomáhá 

rozvíjení tzv. kritického, tvořivého a angažovaného myšlení. Kritické myšlení vede ke správnému 

zdůvodňování výpovědí a ke stanovování logických kritérií, tvořivé myšlení rozvíjí představivost, 

angažované myšlení pak zdůrazňuje emocionální rozměr hledání (zájem na něco přijít).  

Výsledkem pravidelného filozofování s dětmi by měla být schopnost rozpoznat v textu, ale i běžně 

mluvené řeči filozofické pojmy, být si vědom jejich nejednoznačnosti a někdy i rozporuplnosti a tím              

i jejich nesamozřejmého použití; schopnost rychle a kriticky přemýšlet v běžných situacích.  

 

2.2 Výchova zážitkem 

Základnou výchovy zážitkem (stejně jako do Filozofie pro děti) se především pro své metodické 

uchopení zážitku stává J. Dewey. 

Výchova zážitkem záměrně vyvolává situace vedoucí k získání prožitků a posléze vybízí                           

k introspektivnímu zkoumání vlastních pocitů, postojů, zkušeností a možností poučení pro získání 

nové (či transformaci stávající) zkušenosti. Hlavním prostředkem výchovy zážitkem je hra. 

Umožňuje dočasné vytvoření "virtuání reality", ve které můžeme získat zkušenosti jinak nedostupné. 

Boom výchovy zážitkem nastal během 20. století; kromě Deweyho „progressive education“ vzniklo 

několik dalších alternativních systémů školní výchovy. V polovině 20. století pak začal výchovu 

zážitkem rozvíjet Kurt Hahn. Navazoval na J. J. Rouseaua aj. J. J. Pestalozziho, když prosazoval 

kontakt s přírodou či venkovským prostředím ve výuce. Novodobým základem pro celou oblast 

výchovy zážitkem jsou myšlenky Davida Kolba z knihy Experiential Learning (1984), v níž jednak 

rozvíjí poznatky K. Lewina o dynamice skupinových jevů, a jednak se podrobněji zabývá cykly                       

v učení. (Boud, s. 225) 

Výchova zážitkem má několik základních charakteristik. Patří mezi ně například snaha o osobní či 

skupinový rozvoj, jistá míra nejistoty a přijímání rizik, element výzvy a prvek dobrodružství (nemusí 

mít nutně povahu fyzické zátěže), zasazení programu do neobvyklého prostředí, přítomnost her a 

využití metafor a rozborů proběhlých aktivit. (Franc 2007, s. 14). Je-li vůbec možné obsáhnout cíle 

výchovy zážitkem, pak by se pravděpodobně (na té nejobecnější úrovni) jednalo o následující: 

- přimět lépe chápat sebe sama a svoje místo ve světě, 

- ukázat důležitost a smysl mezilidských vztahů, 

- povzbudit občanskou angažovanost, 

- rozvinout schopnost kreativně myslet, 

- naučit se pracovat s vlastními pocity. (Franc 2007, s. 17) 
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Výchova zážitkem je založena na zapojení co možná nejvíce složek osobnosti – tedy jak intelektu, 

tak smyslů i emocí. 

 

3 DOSAVADNÍ STAV ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY 

Výzkumy problematiky řešení problémů se rozdrobují především do dvou oblastí – a) výzkum 

kritického (logického) myšlení a b) výzkum tvořivosti (popř. tvořivého myšlení). Za všechny je možné 

jmenovat např. některé výzkumy uskutečněné s vysokoškolskými studenty:  

Assessment of Reasoning and Communication, College Outcome Measures Program, The American 

College Testing Program (ACT), 1986 – tento výzkum vycházel především z analýzy textu eseje, 

kterou studenti psali, 

Critical Thinking Interview, by Gail Hughes and Associates, Minnesota State Colleges and 

Universities, 1998 – šetření probíhala formou rozhovorů v nichž byla zjišťována úroveň 

zdůvodňování, schopnost dedukce apod., 

Critical Thinking Test, ACT CAAP Operations, 1989 - na základě textu, který si studenti přečetli, byla 

zjišťována např. schopnost formulace závěrů, identifikace zdůvodnění či naopak inkonzistentních 

tvrzení apod. 

Uvedené výzkumy i všechna další šetření víceméně potvrzují kladnou úlohu speciálních programů 

zaměřených na rozvoj tvořivého a kritického myšlení a ukazují také potřebnost zavádění takových 

programů do běžné edukační praxe. 

K sestavení vlastního testu pro zjištění dovednostní úrovně kompetence k řešení problémů nás 

inspiroval The Ennis-Weir Critical Thinking Essay Test sestavený Robertem H. Ennisem a Ericem 

Weirem (Critical Thinking Press and Software, 1985). Je zaměřen na schopnost hledat důvody a 

východiska, různé úhly pohledu, či na hledání jiných možností vysvětlení atd. 

Teoretické podklady pro výzkum tvořivosti, popř. tvořivého myšlení poskytl především J. P. Guilford 

v souvislosti s teorií struktury intelektu (1967, 1971 aj.). Jeho pojetí divergentního myšlení i úspěchy 

jeho měření vyvolávaly ohlas od padesátých až do konce sedmdesátých let 20. století. Později se 

objevily některé hlasy upozorňující na chyby v Guilfordově přístupu (který příliš spoléhal na tzv. 

faktoriální validitu), avšak většina z těchto kritik neuspěla. (Runco, 2009). 

Z oblasti výzkumu Filozofie pro děti je možné jmenovat např. kvalitativní studii R. Morehouse 

Research in Philosophy for Children. An Outline and an Agenda (Critical and Creative Thinking, 1995). 

Podobných výzkumů proběhlo v minulých desetiletích v USA a v Kanadě celá řada, jejich seznam je 

možné nalézt na oficiálních webových stránkách IAPC77. Náš výzkum pak vcelku ojediněle nahlíží na 

problematiku v krátkodobém horizontu (po absolvování čtyřdenního kurzu). Dále poskytne 

nezbytné informace pro určení významu jednotlivých odlišností mezi standardní podobou Filozofie 

pro děti a modifikovaným pojetím, které celý přístup doplňuje o využití metod spojených s hrou a 

                                                                    
77

 Institute for the Advancement of Philosophy for Children (IAPC), http://cehs.montclair.edu/academic/iapc/ 
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výchovou zážitkem obecně. Výzkum metod, se kterými pracuje samotná výchova zážitkem pak 

existuje i v České republice, nicméně se omezuje především na ověřování funkčnosti jednotlivých 

metod při aplikaci ve speciálních prostředích, se specifickými skupinami apod. Souvislost přístupů 

filozofie pro děti a výchovy zážitkem nebyla doposud zkoumána. V dostupných databázích nejsou 

záznamy ani o tom, že by jeden ze zmíněných přístupů byl zkoumán přímo v souvislosti s rozvojem 

dovedností a schopností řešit problémy (potažmo kompetencí k řešení problémů). 

Komplexně pojatý výzkum řešení problémů představili na přelomu 60. a 70. let 20. století autoři M, 

Csikszentmihalyi a J. W. Getzels. V našem výzkumu budeme vycházet právě z tzv. problémového 

kontinua, jehož základ navrhli a který byl později rozšířen o další problémové typy. Rozdělení typů 

problémů spočívá na tom, kolik je o problému známo – uvažuje se pohled řešitele problémů, ale také 

jeho předkladatele (pokud je). Rozhodující je také, zda známe metody jak problém řešit a také 

výsledné řešení. (J.W. Getzels; M. Csikszentmihalyi 1967). Sami autoři upozorňují, že přestože byla 

většina jejich výzkumů prováděna s lidmi věnujícími se umění, výsledky těchto výzkumů je možné 

zobecňovat a uvažovat analogické procesy i v jiných oblastech. (Csikszentmihalyi M., Getzels J. W. 

1971) Později toto problémové kontinuum doplnila profesorka C. June Maker z University of Arizona 

o další problémové typy. V současné době se problémové kontinuum prezentuje především v novější 

modifikované podobě (viz např. Maker C. J. 2004, s. 341-413).  

Obr. 1- Problémové kontinuum (upraveno podle Maker, Schiever 1991, s. 99-110) 

 

 

 

 

 

 

 

Na obr. 1 je přehledně znázorněna celá matice problémového kontinua. Zatímco první typ 

představuje vysoce strukturované problémy, které je možné řešit pouze jednou konkrétní cestou a 

dojit k jednomu správnému závěru, pátý typ je naopak zcela nestrukturován a s otevřeným řešením 

(popř. několika možnými řešeními), ke kterému je možné dojít zpravidla za pomoci různých metod 

(výběr té správné metody je na řešiteli problému; zároveň u tohoto pátého typu existuje možnost 

nenalezení vhodné metody řešení, protože takové konečné řešení vůbec neexistuje). Abychom 

přiblížili jednotlivé problémové typy, využijeme příkladů, které jsou uvedeny na internetových 

stránkách programu DISCOVER (Maker C. J. [online]). 

Typickým příkladem problému typu 1 jsou jednoduché početní úlohy, např. „vyřeš 3+4“; problém                

i metoda je známa jak předkladateli problému, tak jeho řešiteli. Řešení je známe předkladateli, ale 

řešitel na něj musí přijít. I u typu 2 je problém jasně definován, předkladatel navíc zná metodu. 

Řešitel pak musí odvodit nejen řešení, ale i metodu k jeho dosažení. Příkladem může být jednoduchá 

slovní úloha: „v misce máme deset koláčů; dva koláče byly snědeny; kolik koláčů zbylo?“ Problém 
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typu 3 je znám předkladateli i řešiteli, ale k jeho řešení můžeme dojít celou řadou různých metod. 

Všechny z těchto metod jsou předkladateli známy, ale řešitel na ně musí přijít. Např. „užijte 

následujících čísel k vytvoření co nejvíce rovnic: 3,5,2“. Problémy typu 4 charakterizuje, že řešení a 

metodu vedoucí k řešení již přímo nezná ani řešitel, ani předkladatel. Příklad: „Je třeba dostat se na 

druhou stranu řeky. Jaké mohou být nejlepší způsoby jak to udělat?“ K vyřešení tohoto problému je 

třeba nashromáždit co nejvíce informací a analyzovat potencionální metody a řešení (dostat se na 

druhý břeh vzduchem – skočit, přeletět; vodou - přeplavat, přeplout na lodi; přejít – po mostě, po 

padlém kmeni…). Typ 5 je specifický tím, že ani řešitel, ani předkladatel přesně neznají řešení, 

metody, ale ani problém samotný. Je tedy nejprve třeba začít s problémem samotným – určit, zda 

vůbec jde o problém a pokud ano, o jaký. Příklad: „Jaké jsou nejdůležitější problémy, se kterými se 

lidstvo potýká a jak je možné jim zabránit?“ Proces řešení může u tohoto typu být otevřený od 

začátku až do konce a konečná řešení můžou mít značnou šíři v závislosti na perspektivách, 

prekonceptech, analýzách atd. Dole na Obr. 1 je také návrh dalšího typu problému, který zahrnuje 

úlohy, ve kterých známe řešení problému a je třeba stanovit přiměřenou metodu. Tyto případy by 

však bylo možné posuzovat individuálně - hledání přiměřené metody lze považovat za nový 

problém.  

 

4 PROJEKT VÝZKUMU VYBRANÝCH METOD ROZVOJE KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

Výzkum vlivu vybraných metod na rozvoj kompetence k řešení problemů navazuje na rozdělení 

Csikszentmihalyiho a Getzelse, potažmo Makerové tím, že využívá matici problémového kontinua, 

do které promítá úroveň kompetence k řešení problémů u zkoumaných studentů. Je třeba doplnit, 

že do matice lze zaznamenat pouze dovednostní či znalostní část kompetence (zjištěna testy před a 

po intervenci formou vícedenního kurzu); postojovou část kompetence budeme zkoumat pomocí                 

q-metodologie, která nám zároveň umožní zmapovat zásadní vliv jednotlivých prvků užívaných 

v rámci metod, se kterými se zkoumaní studenti na kurzech setkali. 

 

4.1 Cíle projektu 

Hlavním cílem projektu je zjistit jaké podoby nabývá kompetence k řešení problémů při aplikaci 

vybraných metod (kvantitativní aspekty), což v praxi znamená zjistit a popsat úroveň kompetence 

k řešení problémů u studentů, kteří absolvují zážitkové kurzy / kurzy filozofie pro děti na Jihočeské 

univerzitě 1) před účastí na těchto kurzech a 2) po účasti na těchto kurzech. Dále bude nutné popsat 

a zkoumat proces změny podoby (kvantitativní i kvalitativní) kompetence k řešení problémů 

v závislosti na použitých metodách. Abychom mohli úspěšně dostát stanoveným cílům bude nutné 

nejprve přesně definovat pojem „kompetence“ a pojem „kompetence k řešení problémů“ včetně 

vymezení typů jednotlivých problémů. 

Popularizací výzkumu bychom chtěli přispět k dalšímu rozvoji a uplatňování metod, které z výzkumu 

vzejdou jako úspěšné, popř. dát impuls k jejich další modifikaci. 

Předpokládáme, že náš výzkum potvrdí všeobecné přesvědčení, že krátkodobý intenzivní kurz 

filozofie pro děti (pravidelně uskutečňovaný ve studijním programu Teologické a Pedagogické 

fakulty Jihočeské univerzity) dosahuje zamýšleného efektu - tedy i rozvoje kompetence k řešení 
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problémů a dále, že u absolventů zážitkových kurzů ve studijním programu TF JU nedochází 

k významné změně v kompetenci k řešení problémů. Předpokládáme, že zásadním determinujícím 

prvkem, který kladně ovlivňuje utváření kompetence k řešení problémů, je intenzita kognitivního 

zapojení jedince na kurzech filozofie pro děti. 

Obr. 3 – Design výzkumu 

4.2 Design výzkumu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)  zjištění a popis počátečního stavu u každého jedince ve všech experimentálních skupinách (Tp) – 

q-metodologie 

2)  popis procesu (proces P) 

2a)  popis procesu při využití tradičních metod filozofie pro děti 

2b)  popis procesu při využití metod výchovy zážitkem 

3)  popis a porovnání výsledku 

3a)  popis výsledku při využití tradičních metod filozofie pro děti 

- zjištění stavu bezprostředně po ukončení procesu (výsledek Tv)  

- zjištění stavu po delší době (krátkodobý efekt Te; t-test,b-biografie
 
) 

3b)  popis výsledku při využití herních metod při filozofování s dětmi 

- zjištění stavu bezprostředně po ukončení procesu (výsledek Tv) 

- zjištění stavu po delší době (krátkodobý efekt Te; t-test,b-biografie
 
) 

4) analýza souvislostí mezi jednotlivými prvky procesu a jeho výsledky (2a -> 3a; 2b -> 3b) 
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Naším záměrem je zahrnout mezi skupiny „A“ zahraniční skupinu studentů absolvujících srovnatelný 

kurz filozofie pro děti v Norsku na Oslo University College. Výsledky tohoto dílčího výzkumu 

provedeného v zahraničí nebudou zahrnuty mezi výsledky českého zkoumání, avšak autor je ve své 

disertační práci uvede z kontrolních a srovnávacích důvodů. 

 

4.3 Metody výzkumu 

Kompetence chápeme jako souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých 

pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti (RVP, s. 115). Z této charakteristiky vyplývá, 

že pro nás bude vhodné pro zjištění hodnot Tp a Tv zvolit tzv. Q-metodologii/q-techniku (Stephenson 

podle Kerlinger 1972) pro určení postojové/hodnotové sféry kompetence. Tuto metodu doplníme 

další výzkumnou technikou vybranou na základě podrobnějšího studia obsahu pojmu „kompetence“ 

(testy s praktickými a slovními úlohami), pomocí níž budeme měřit znalostní sféru kompetence 

k řešení problémů. Přestože se budeme snažit zajistit co nejvyšší validitu šetření, je třeba upozornit, 

že testy jsou pouze příkladem, který negarantuje aktuální úroveň, ale z jeho výsledku lze na tuto 

úroveň pouze usuzovat. 

Vzhledem ke způsobu rekrutování respondentů výzkumu bude pravděpodobně možné využít 

(z kontrolních důvodů) techniky rotace faktorů (Chráska 2007). Jako forma kontroly výsledků 

výzkumu poslouží kontrolní skupina, která nebude poznamenána žádným z procesů P. Jako 

kontrolní mechanismus můžeme chápat (ne však primárně) také následný výzkum edukačních 

efektů v krátkém časovém horizontu.  

 

4.4 Základní soubor a výzkumný vzorek 

Vzhledem k technické náročnosti realizace zamýšleného šetření bude použit dostupný výběr, a to 

studenti JU v Českých Budějovicích. Výzkum bude realizován především formou individuálních 

interview se studenty, kteří v době výzkumu absolvují předměty (kurzy) zaměřené na nácvik metod 

filozofie pro děti a výchovy zážitkem a dále formou hromadného vyplnění testů. 

Výzkum je zaměřen na věkovou skupinu vysokoškolských studentů, neboť tato je v současné době 

jedinou dostupnou pro výzkum v oblasti filozofie pro děti v České republice. Práce s lidmi mladšími 

15 let je v této oblasti rozvíjena nesystematicky a v malém rozsahu, proto není možné podrobovat 

její výsledky výzkumu našeho typu.  

Předpokládáme, že zkoumáni budou studenti na 3-4 kurzech filozofie pro děti (včetně norské 

skupiny) a na 2 zážitkových kurzech (tj.80-100 studentů). 

 

5 ZÁVĚR 

Řešení problémů nemůže být popsáno pouze jako samostatná dovednost, je to komplex dovedností, 

znalostí, schopností i postojů, které pracují společně. Řešení problémů zahrnuje logické a kreativní 

přemýšlení jak se za určitých daných okolností dostat z výchozí situace do cíle. Není nikdy příliš brzy 
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na to, začít se tomu učit. Kompetence k řešení problémů je neustále užitečná a proto bychom ji měli 

neustále kultivovat - od toho učit se jak zapnout bundu až po přemýšlení o problémech lidstva. 

Filozoficky se dívat na svět, filozoficky přistupovat k životu znamená v této souvislosti chodit po 

světě s otevřenýma očima, mít zájem na něco přijít, nebrat věci kolem sebe zcela za samozřejmé. 

Jde ale také o snahu, aby podobně ke světu přistupovali i lidé kolem mě, svým příkladem je k tomu 

vychovávat - naslouchat ostatním a vyžadovat po nich to samé, sdílet své myšlenky, připouštět 

zájmy a názory druhých. Prožitek se pak ukazuje jako vhodný potenciál, který by – pokud jej 

dokážeme vhodně připravit a zhodnotit – mohl způsobit, že nám bude více záležet na hledání 

odpovědí na otázky, než v případech, kdy se takový zájem pokoušíme probudit jen např. čtením 

příběhu. Pokud bychom se naučili takto zhodnocovat prožitky navozené v předem připravených 

situacích, pak by se i každodenní prožitky mohly stát momentem, který by nám pomohl zvýšit zájem 

o hledání řešení všech životních otázek. 

Realizace výše popsaného záměru výzkumu může dát konkrétní podněty jak se od sebe mohou 

jednotlivé metody inspirovat, popř. jak je možné je kombinovat za účelem optimalizovaného rozvoje 

kompetence k řešení problémů. 
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MOŽNOSTI POSILOVÁNÍ DOVEDNOSTI ŽÁKA ŘEŠIT PROBLÉMOVOU UČEBNÍ 

ÚLOHU V PŘÍRODOVĚDNÉM VZDĚLÁVÁNÍ 

STRENGTHENING OF PUPIL ̓S SKILL TO SOLVE PROBLEM TASK IN SCIENCE EDUCATION 

Aleš Chupáč 

 

Abstrakt: V rámci transformace vzdělávacího systému v ČR je jedním z cílů i požadavek na 

podněcování žáka k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problému. Právě dovednost 

žáka řešit problém, resp. problémovou učební úlohu v přírodovědném vzdělávání patří k nejslabším. 

Na základě zkušeností jsme připravili pracovní sešit s úlohami s cílem pomoci učiteli posílit 

dovednost žáka řešit problémovou učební úlohu s chemickou (přírodovědnou) tematikou. Příspěvek 

popisuje výzkumné šetření (pedagogický experiment) realizované u žáků 9. roč. ZŠ. Výsledky šetření 

ukázaly na mnohem lepší osvojení vědomostí a dovedností žáků ve výuce chemie u experimentální 

skupiny (s problémově pojatým vyučováním, v němž byl využíván výše zmíněný pracovní sešit) než-li 

u kontrolní skupiny (s tradičním pojetím vyučování). 

Klíčová slova: řešení problému, problémová učební úloha, dovednost žáka, přírodovědné vzdělávání 

Abstract: The contribution describes the possibilities of strengthening of pupil´s skill to solve 

problem task in Science education. On the basis of our experiences we got a workbook ready with 

science tasks and we performed a pedagogical experiment among the pupils in 9th class at the basic 

school. The results of the inquiry showed much better pupil´s adoption of knowledges and skills in 

Chemistry education by experimental group (with problem - based learning, the above workbook 

was used here) than by control group (with traditional learning methods). 

Key words: problem solving, problem learning tasks, pupil´s skill, Science (Chemistry) education 

 

1 ÚVOD 

V rámci transformace vzdělávacího systému v ČR je jedním z cílů i požadavek na podněcování žáka 

k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problému [1,2]. Právě dovednost žáka řešit 

problém v přírodovědném vzdělávání, resp. problémové učební úlohy, jež řadíme do problémových 

metod vyučování, patří k velmi slabým. Uvedené metody patří k vysoce efektivním ve vztahu                      

k osvojovaným vědomostem a dovednostem i ve vztahu k rozvoji tvůrčích schopností člověka díky 

její přirozené aktivizaci [3]. Obecně lze říci, že lidé celý život čelí problémům, proto musejí hledat 

specifické cesty, jak je řešit. Právě metoda problémové vyučování takovéto hledání žákovi 

usnadňuje [4]. Jestliže žák v procesu učení řeší problémy, vede jej to ke vzniku takové situace, která 

jej nutí, aby se pokoušel najít řešení samostatně. Situace tohoto druhu nevznikají ovšem samy 

sebou, dovednost vyvolávat takovéto situace je výsledkem učitelova didaktického mistrovství [5]. 

Samotný pojem řešení problému či problémové úlohy popsují autoři pedagogického slovníku jako 

„postup, při němž jedinec používá kognitivní, někdy i heuristické operace. Začíná rozpoznáním, 

uvědoměním si problému. Pokračuje analýzou problému, jeho zařazením do určité třídy, 

konfrontováním s dosavadními zkušenostmi při řešení obdobných problémů, formulováním hypotéz, 
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hledáním vhodného postupu, příp. přeformulováním problému, vlastním řešením, kontrolou průběhu a 

výsledku řešení“ [6]. Žák vychází ze svých zkušeností (pracuje s dostupnými informacemi), které 

v průběhu řešení transformuje (mění). Ve skutečnosti jde o poměrně složitý komplexní proces, který 

zahrnuje několik etap – kroků [7], jak naznačuje obr. č. 1. Celý jej lze chápat jako flexibilní. Při 

každém kroku probíhá další sběr informací, jedinec získává nové zkušenosti, vrací se k předchozím 

krokům, musí hledat nová řešení apod. 

OBR. 1. Proces řešení problému [7] 

 

Jaký je stav řešení problémových učebních úloh u našich žáků? Z praktických zkušeností i závěrů 

našich výzkumných šetření vyplývá, že žáci nejsou schopni dostatečně vyřešit problémové učební 

úlohy, jelikož se stále opakují tytéž nedostatky. Žáci ve většině případů [8, 9, 10, 11]: 

- nemají osvojen postup při řešení problémových úloh (od identifikace problému až k závěrečnému 

vyhodnocení využité metody řešení); 

Žáci většinou znají pouze pamětně naučený základní algoritmus řešení problému, který nedovedou 

transformovat. 

- nemají dostatek vědomostí a dovedností, kterých by využili při řešení úlohy; 



 - 301 - 

K řešení jakékoli úlohy je třeba jisté penzum dosažených vědomostí a dovedností, aby se jedinec 

dovedl orientovat v celém procesu řešení problému a byl tak schopen mj. vybrat vhodný postup 

řešení. Pokud je však vědomostí dostatek, jsou izolované. Vážným problémem v této oblasti jsou 

výsledky výzkumů ukazující učitelovy snahy o encyklopedické vědomosti žáků. 

- nejsou schopni vybrat z celkového množství informací ty, které jsou podstatné právě při řešení 

úlohy; 

Práce žáků s textem se dostává stále častěji do popředí vědeckých výzkumů. Pozornost se věnuje 

pedagogickému textu především jako základnímu prostředku pedagogické komunikace. Ta 

vyžaduje v prvé řadě orientaci žáka v předloženém textu, ochotu s textem pracovat a žákovu snahu 

dosáhnout řešení [12]. V souvislosti s chemickým vzděláváním se prací žáků s textem zabývala 

Solárová [13]. Autorčiny výsledky jednoznačně dokládají neschopnost žáka pracovat s textem. 

Jedním z důvodů je bezesporu jejich nízká dovednostní úroveň - způsobená především nedostatkem 

zkušeností žáků s textem pracovat, učebnicemi neposkytujícími dostatek prostoru na samostatnou 

práci s textem, přetížeností žáků, neochotou (nebo spíše nedostatkem časového prostoru) učitelů 

učit žáky s textem pracovat.  

- se naučí požadovaný obsah učiva mechanicky, aniž by uvažovali nad souvislostmi mezi základními 

pojmy a také nad aplikací v běžném životě; 

Žáci ve většině případech nemají jakousi motivaci pro vlastní hledání souvislostí s ohledem na další 

využití čili aplikaci ve svém běžném životě, v němž se s pojmem „problém“ setkávají každodenně. 

Předložené důvody lze zařadit do tzv. subjektivních neúspěchů řešení problémů. Při studiu této 

problematiky jsme vycházeli z prací významného maďarského matematika (Polya, G.), který příčiny 

rozdělil na subjektivní a objektivní. Mezi příslušné objektivní příčiny zařadil organizační, technické a 

ekonomické okolnosti [14], tedy vliv okolních podmínek. 

Pojem dovednost charakterizuje Švec [15] jako „získanou komplexní způsobilost k řešení úkolů a 

problémových situací, která se projevuje pozorovatelnou činností“. Autor se v dané práci dále věnuje 

procesu osvojování dovedností, sestávající se z několika etap:  

- motivační etapa (motivace žáka k řešení problému); 

- orientační etapa (identifikace, formulace a analýza řešení problému); 

- krystalizační etapa (osvojování jednodušší myšlenkové a tvůrčí dovednosti řešením přiměřených 

úloh); 

- dotvářecí etapa (na základě dotváření myšlenkových a tvůrčích dovedností žák řeší náročnější 

úlohy a jednodušší problémy); 

- integrační etapa (tvorba a rozvoj dovednostních struktur – čili řešení komplexnějších a 

dlouhodobějších problémů, prognózování, zpracování hodnocení a závěrů z řešení komplexnějších 

problémů – přechází žák k samostatnému řešení náročnějších problémů). 

Je tedy zřejmé, že proces posilování dovedností žáka při řešení problémových učebních úloh 

v přírodovědném vzdělávání je nesmírně náročným komplexem mnoha operací flexibilního 
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charakteru, při němž hrají roli jak faktory vnější (zadání úlohy s pomocnými informacemi, prostředí 

v němž žák pracuje apod.), tak vnitřní (žákova vnitřní motivace, dispozice jedince k řešení, penzum 

získaných vědomostí i dovedností ad.). 

 

2 VÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ 

V roce 2007 byl vydán pracovní sešit Úlohy z chemie pro základní školy [16] a od školního roku 

2007/2008 zařazen do výuky na Základní škole v Šenově a na Gymnáziu Komenského v Havířově. 

Uvedený pracovní sešit jsme sestavili s cílem  

- pozitivně motivovat žáka úlohami s chemickou tematikou z každodenního života člověka;  

- upevnit a osvojit žákův pojmový aparát; 

- rozvinout dovednost žáka pracovat s textem s přírodovědnou tematikou; 

- postupně rozvíjet dovednost žáka řešit problémové úlohy různé obtížnosti – od jednodušších úloh 

po složitější.  

V roce 2008 byl tento pracovní sešit vydán již ve druhém vydání a je využíván asi na pěti školách 

Moravskoslezského kraje s velmi kladnými ohlasy učitelů, v současnosti nemůže být, z finančních 

důvodů, nabídnut školám celé ČR.  

V rámci výzkumného šetření, které jsme provedli na obou výše zmíněných školách, a to z důvodu 

zjištění efektivity využívání tohoto pracovního sešitu u žáků při řešení problémových učebních úloh 

s chemickou tematikou, byly provedeny tyto části vlastního výzkumu: 

- sebereflexe žáků při užívání pracovního sešitu z chemie, 

- pedagogický experiment ke zjištění osvojení vědomostí a dovedností žáků ve výuce chemie ve 

třídách s tradičním vyučováním a třídách s problémovým vyučováním, pro které byl speciálně 

připraven pracovní sešit z chemie. 

 

2.1 Sebereflexe žáků při užívání pracovního sešitu z chemie 

Po ročním užívání zmiňovaného pracovního sešitu jsme provedli anketu u 143 žáků (ZŠ Šenov, 

Gymnázium Komenského v Havířově). Jejím cílem bylo ověřit účinnost souboru učebních úloh 

v praxi na základě subjektivního hodnocení (sebereflexe) žáky, kteří se sešitem pracovali. Inspirovali 

jsme se prací Čtrnáctové [17] a zadali žákům dvě položky: 

1) Napiš, v čem ti pracovní sešit vyhovuje. Jaké jsou podle tebe jeho přednosti? 

2) Napiš, v čem ti pracovní sešit nevyhovuje. Jaké jsou podle tebe jeho nedostatky? 

V anketě se tedy jednalo o sebereflektivní hodnocení, jelikož právě sebereflexe představuje jeden 

z klíčových momentů procesu osvojování dovedností [9]. 
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Vyhodnocení ankety 

I. část: Napiš, v čem ti pracovní sešit vyhovuje. Jaké jsou podle tebe jeho přednosti? 

Respondenti v rámci první anketní otázky uváděli nejčastěji dvě výhody (přednosti), tj. celkem bylo 

získáno 275 odpovědí. Tyto údaje jsme roztřídili do sedmi skupin – viz tab. 1. 

Tab. 1 Sebereflexe žáků k přednostem (výhodám) pracovního sešitu 

Relativní 
četnost (%) 

Odpovědi žáků 

48 úlohy k procvičování, upevňování a pochopení učiva 
 „hodně si jich vyřeším doma, a tak lépe pochopím učivo“ 

35 zařazení úloh z běžného života 
„konečně jsem pochopila, že chemie je i doma“ 

27 srozumitelnost a přehlednost úloh 
„líbí se mi, že jsou v něm úlohy od jednodušších po složitější; mám rada pořádek ve 
všem; obsahuje úlohy pro každé učivo, které probereme; je tam vše pohromadě“ 

25 celkové hodnocení sešitu (vzhled, forma, aj.) 
„je pěkný; líbí se mi; máme ho na dva roky; je dobře slepený – nerozpadne se“ 

20 možnost zápisu řešení do sešitu 
„je dobré, že si odpovědi i s poznámkami můžu psát přímo do něho“ 

11 zařazení úloh pro skupinové práce 
 „obsahuje úlohy, ve kterých můžeme pracovat ve skupině, tak mi aspoň někdo pomůže, 
když něčemu nerozumím; ráda dělám projekty“ 

10 práce s různými informačními zdroji (úlohy s odkazy na internet) 
 „můžeme hledat i v encyklopediích; některé úlohy můžu řešit s pomocí internetu“ 

II. část: Napiš, v čem ti pracovní sešit nevyhovuje. Jaké jsou podle tebe jeho nedostatky? 

Respondenti v rámci druhé anketní otázky uváděli většinou jednu nevýhodu (nedostatek), tj. celkem 

bylo získáno 149 odpovědí. Tyto údaje jsme roztřídili do šesti skupin – viz tab. 2. 

Tab. 2 Sebereflexe žáků k nedostatkům (nevýhodám) pracovního sešitu 

Relativní 
četnost (%) 

Odpovědi žáků 

33 absence řešení úloh 
 „vzadu není řešení“ 

25 absence vysvětlení učiva  
„není v něm vysvětlení učiva – nejsou v něm všechny otázky, které nám dává učitel; 
chybí mi v něm nějaké definice, když si blíže nevím rady“ 

15 nedostatek úloh s neverbálními prostředky v zadání (křížovky, grafy ad.) 
 „nejsou v něm křížovky- ty řeším ráda i s mamkou; obsahuje málo obrázků k popisu“ 

14 obtížnost a počet úloh 
„úlohy jsou dost těžké; je v něm moc úloh, nějak se ztrácím“ 

13 celkové hodnocení sešitu 
„je moc hrubý; není barevný“ 

11 nedostatek úloh s výběrem odpovědí 
„je v něm málo testových úloh, mám radši otázky, kdy můžu odpověď raději vybrat“  
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Závěr (1) 

Skutečnost, že počet uváděných předností je cca 2krát větší než-li počet nedostatků pracovního 

sešitu, vypovídá o oblibě u žáků. 48 % respondentů je přesvědčeno, že řešením souboru úloh 

v pracovním sešitě jim lépe pomohlo při pochopení, upevnění a osvojení daného učiva. Taktéž 

třetina žáků (35 % respondentů) velmi kladně hodnotí zařazení učebních úloh k problematice chemie 

každodenního života (reálné články z novin a časopisů, které se týkají chemie či ukázky z televizních 

filmů a seriálů s touto tematikou aj.), což napovídá o pozitivní motivaci jedinců k tomuto 

přírodovědnému oboru (vzhledem k přetrvávajícímu špatnému stavu). Co se týče nedostatků 

pracovního sešitu, pak lze konstatovat, že se většina žáků neshodla na jednom fundamentálním 

negativu, ale spíše se jednalo o rovnoměrně rozložené výsledky, které jsme zařadili do šesti skupin 

(viz tabulka). Pouze 33 % dotazovaných (největší skupina) se shodla na absenci řešení souboru úloh 

v sešitě. Toto jsme však záměrně do uvedeného učebního materiálu nezařadili, abychom se 

vyvarovali opisování výsledků či jiného usnadnění postupu práce žáků.  

 

2.2 Pedagogický experiment 

V září 2008 byl ve čtyřech třídách (dvou devátých ročnících ZŠ Šenov a dvou kvartách Gymnázia 

Komenského v Havířově) zadán nestandardizovaný didaktický test z učiva obecné chemie s devíti 

položkami (problémovými učebními úlohami), v němž mohli žáci získat celkově max. 13 bodů. Cílem 

bylo porovnat osvojené vědomosti a dovednosti žáků dvou tříd s tradičně pojatým vyučováním a 

vyučováním, ve kterém žáci častěji řešili problémové učební úlohy a zároveň maximálně využívali 

pracovní sešit z chemie. Jednalo se tedy o dvě skupiny respondentů 

kontrolní skupina; 45 respondentů; výuka tradiční, 

experimentální skupina; 42 respondentů; výuka problémová s využitím pracovního sešitu z chemie 

[16]. 

Test byl zadán v září, tedy v době po dvouměsíčních školních prázdninách, žáci na test nebyli 

předem upozorněni. 

Výsledky výzkumného šetření 

Kontrolní skupina (45 respondentů) 

Tab. 3 Relativní četnosti získaných bodů z didaktického testu u žáků kontrolní skupiny 

Počet bodů 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Počet 

respondentů (%) 
5 5 30 22 14 14 5 5 0 0 0 0 0 0 

Z výsledků didaktického testu kontrolní skupiny (viz tab. 3) vyplývá největší četnost bodového zisku 

v oblasti 2 bodů (30 %) ze 13 možných. Maximální počet získaných bodů je 7 bodů, a to pouze u 5 % 

respondentů z celého vzorku. Na jednoho žáka připadá průměrně 3,27 bodů.  
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Experimentální skupina (42 respondentů) 

Tab. 4 Relativní četnosti získaných bodů z didaktického testu u žáků experimentální skupiny 

Počet bodů 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Počet 

respondentů (%) 
0 4 4 4 20 8 12 20 20 4 4 0 0 0 

Z výsledků didaktického testu, který byl zadán v experimentální skupině (viz tab. 4), vyplývá 

znatelný posun v bodové škále (20 % respondentů získalo již sedm či osm bodů z celkového počtu 13 

bodů). Na jednoho žáka připadá průměrně 6,16 bodů.  

 

Závěr (2) 

GRAF 1. Grafické srovnání výkonů obou skupin (kontrolní a experimentální) 

 

Při porovnání obou skupin pedagogického experimentu, tedy skupiny kontrolní (vzorek 

respondentů, který byl vyučován formou tradičního způsobu vyučování) a skupiny experimentální 

(vzorek respondentů, kteří se blíže seznámili s problematikou řešení problémových učebních úloh a 

plně využívali ve výuce i domácí přípravě pracovní sešit z chemie) lze usuzovat, že skupina 

experimentální lépe zvládla osvojení učiva na úrovni osvojení vědomostí a dovedností při řešení 

problémových učebních úloh. 

Uvedené přisuzujeme jednak bližšímu seznámení žáků s problémově pojatým způsobem výuky, ale 

také využívání uvedeného pracovního sešitu. Žáci experimentální skupiny řešili učební úlohy 

z pracovního sešitu nejen při upevňování a osvojování učiva, ale také při osvojování nových 

poznatků. 
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Výsledky výkonu žáků kontrolní skupiny ze zadání didaktického testu ukazují na nedostatek 

vědomostí žáka a zároveň na neosvojený algoritmus a možnosti jeho transformace při řešení 

problémových učebních úloh vzhledem nedostatku dovedností úlohy tohoto typu řešit.  

 

3 ZÁVĚR 

Závěrem lze tudíž říci, že v rámci našeho výzkumného šetření se prokázalo velmi efektivní využití 

souboru učebních úloh (obsahujícího více než 280 položek) [16], který byl aplikován v problémově 

vedené výuce, a to vzhledem k osvojeným vědomostem a dovednostem žáků řešit problémové 

učební úlohy (na základě realizovaného pedagogického experimentu). Uvedené dále potvrzuje velmi 

pozitivní sebereflektivní posouzení zmiňované publikace (souboru úloh) samotnými žáky (48 %             

z nich uvádí mezi největšími přednostmi pracovního sešitu zařazení úloh, které jim lépe usnadní 

upevnění a pochopení samotného učiva). 
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MEDIÁLNÍ VÝCHOVA V PRAXI OČIMA UČITELŮ 

MEDIA EDUCATION IN THE SCHOOL: TEACHER̓ S VIEW 

Jitka Jursová 

 

Abstrakt: Příspěvek se zabývá podmínkami využití masmédií ve výchovně vzdělávacím procesu 

v souvislosti se zaváděním mediální výchovy do školních vzdělávacích programů. Autorka seznamuje 

s výsledky výzkumného šetření, zaměřeného na možnosti a kompetence školy k efektivní mediální a 

informační výchově a k rozvoji studijních kompetencí žáků podle požadavků reformovaného 

českého kurikula.  

Klíčová slova: mediální výchova, informační výchova, masmédia, mediální kompetence 

Abstract: The report deals with conditions of using massmedia in an upbringing-educational process 

in connection with media upbringing introduction into educational school programmes. The 

authoress is introducing her research results, targeted in an opportunities and school competencies 

to effective media and information education and to development of study competences of 

schoolchildren according to requirements of the reformed Czech curriculum became an object of the 

research. 

Key words: media education, information education, massmedia, media competences 

 

1 ÚVOD 

Produkce, kterou nabízejí média, je natolik široká, všudypřítomná a má tak značný vliv na život 

člověka a společnosti, že je doslova životně důležité, aby součástí výchovy člověka bylo naučit se „žít 

s médii“. Kompetence, umožňující účinně se bránit negativním dopadům médií, získat kritický 

odstup od mediálních produktů a na druhé straně využívat jejich potenciálu ke svému prospěchu 

jako zdroje informací, kvalitní zábavy a naplnění volného času i sebevzdělávání, tedy mediální 

gramotnost, je stále potřebnější součástí výbavy každého člověka. Do praxe českých škol proto 

vstoupila v podobě průřezového tématu v RVP mediální výchova. Jedním z nových úkolů, které před 

školami a učiteli stály, byla realizace mediální výchovy a ostatních průřezových témat ve vzdělávací 

praxi. Základní školy mají v tuto chvíli za sebou první dva roky, v nichž se již s požadavky mediální 

výchovy v různé formě a s různou úspěšností vypořádávaly. Požadavky, kladené na školu a práci 

učitele, vyplývající z vytýčených výchovně vzdělávacích cílů tohoto průřezového tématu, jsou velmi 

vysoké. Tento příspěvek je malou sondou do současné situace škol pohledem učitelů na podmínky, 

které mají ve svých školách k naplňování cílů mediální výchovy, na potřeby implementace mediální 

výchovy do výuky, na první dva roky praktické realizace mediální výchovy ve školách, v nichž působí. 
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2 PODSTATA A VÝVOJ MEDIÁLNÍ VÝCHOVY 

Mladá generace vyrůstá v podmínkách, v nichž si média, dříve prostředky usnadňující lidem 

komunikaci a rozšiřující její možnosti, vydobyla velmi výsadní postavení – stala se neodmyslitelnou 

součástí společnosti, součástí života každého člověka. Masově komunikační média jsou nyní nejen 

komunikačním prostředkem s téměř neomezenými možnostmi, ale jsou fenoménem, který se přímo 

podílí na utváření a vývoji společnosti a svým působením intenzivně tento vývoj společnosti 

ovlivňuje. Výchova mladé generace se uskutečňuje v prostředí, jež lze vyjádřit následujícím 

schématem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Součástí vzdělanostní výbavy každého jedince ve společnosti proto musí být vedle dalších složek 

mediální gramotnost.  

Mediální gramotností se rozumí systém poznatků a dovedností potřebných k orientaci v médiích a 

jejich produktech. Mediální gramotnost zahrnuje základní poznatky o fungování médií, o jejich 

společenské roli, o mediálních produktech, jejich uspořádání a záměrech. Mediální gramotnost je 

tedy komplexní kompetence, jíž nelze nabýt spontánně a intuitivně. Mediální výchova v současném 

medializovaném světě vyžaduje systematické získávání poznatků a dovedností, jejich ověřování a 

rozvíjení. Proto je již samozřejmou součástí všeobecného vzdělávání ve většině vyspělých zemí 

světa. 

Prvopočátky úvah o vlivu médií lze nalézt už ve starověkém Řecku ve varováních Platona před 

dopadem divadla na mravní vývoj mládeže. J. A. Komenský v 17. století zdůrazňoval význam textů a 

knih ve vzdělávání, a také noviny považoval za významný zdroj informací a poučení o světě. Zároveň 

už uvažoval o mechanismu působení médií (tisku) ve společnosti. Soustavnější úvahy o vlivu médií a 

mediální výchově zaznamenalo až meziválečné období minulého století. V Anglii a Německu se 

množily úvahy o tom, že obsah novin by měl být tématem vyučované látky, noviny by měly být 

využívány ve výuce jako zdroj informací. V Německu na konci 20. let se k těmto úvahám přidaly 
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požadavky, aby součástí všeobecného vzdělávání bylo také poučení o procesu mediální produkce. 

Tyto myšlenky se stále ještě týkaly tisku. Vznik rozhlasu a později televize a hlavně neblahé 

zkušenosti ze zneužití médií k politické propagandě za 2. světové války se staly impulzem zvýšení 

důrazu na potřebu cílevědomé mediální výchovy. Nejsilněji se snahy o mediální výchovu prosadily 

v Německu, kde bylo v rámci mateřského jazyka zavedeno „kritické čtení novin“ s rozbory jejich 

obsahu. Německo má do současnosti bohatou tradici mediální pedagogiky (Medienpädagogik) jako 

samostatného oboru se širokou základnou výzkumu a s velmi propracovaným systémem metod 

mediální výchovy.  

Druhým impulzem pro rozvoj mediální výchovy pak byla komercionalizace médií, hlavně televize, 

v 50.-60. letech v USA. V občanských iniciativách se v jejím důsledku projevily aktivní snahy s médii 

bojovat. Jednou z nich byla např. organizace A.C.T. (Action for Children´s Television)78 ve státě 

Massachusetts. V 60.-70. letech vyvolali také ve Velké Británii a v Austrálii učitelé aktivitu k vytvoření 

kurikula mediální výchovy, jejímž cílem bylo kritické přijímání mediálních sdělení. Program, který byl 

zaměřen na porozumění skrytému záměru sdělení a na dovednost rozlišovat mezi fikcí a realitou, byl 

úspěšně na anglických i australských školách přijat. Na začátku 80. let následovala Velkou Británii a 

Austrálii v přijetí konceptu mediální výchovy Kanada. Ve všech těchto zemích byla mediální výchova 

postavena na spolupráci rodinné a školní výchovy.  

V Evropě nebyla komercionalizace díky monopolu státních a veřejnoprávních médií tak silná jako 

v USA, takže až do konce 70. let nebyla pociťována potřeba mediální výchovy tak jako v USA. Teprve 

s proniknutím komercionalizace médií začaly více sílit snahy o prosazení mediální výchovy v Evropě, 

zpočátku hlavně ve Skandinávii a úspěšně se již mediální výchova rozvíjela ve Velké Británii.  

Třetí, již celosvětová vlna potřeby mediální výchovy byla vyvolána politickými změnami přelomu 80. 

a 90. let, kdy se s ekonomickou globalizací a s technologickými změnami (šíření interentu, 

digitalizace médií) posílil trend ke komercionalizaci mediální produkce. S rozšířením médií do všech 

sfér života jednotlivce a společnosti a s nástupem nové éry informační společnosti narůstá nutnost 

připravovat člověka pro život ve zcela novém, medializovaném a digitalizovaném světě. Mediální 

výchova se stala součástí všeobecného vzdělání ve většině zemí Evropy, obou Amerik, Asie, Afriky, 

Austrálie a Nového Zélandu.  

V mnoha zemích (v Austrálii, Kanadě, ve většině zemí Evropy) je v současnosti mediální výchova již 

součástí národního kurikula, ve Velké Británii a v Německu má mediální vzdělávání mnohaletou a 

silnou tradici a je pozitivně vnímáno veřejností, některé země však ještě koncept mediální výchovy 

do kurikula nepřijaly, USA se dodnes potýká s podceňováním této součásti výchovy ze strany vlád 

většiny států i (rodičovské) veřejnosti.  

V České republice se stala mediální výchova závaznou součástí kurikula vřazením do Rámcových 

vzdělávacích programů (RVP ZV a RVP GV) jako jedno z průřezových témat. V RVP pro střední 

odborné vzdělávání je mediální výchova společně s výchovou informační součástí průřezových 

témat Občan v demokratické společnosti, Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce a 

Informační a komunikační technologie. V praxi je realizována od školního roku 2007/08 na 

základních školách. Mediální výchova je velmi úzce spjata s výchovou informační, která je především 
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součástí výuky mateřského jazyka a samostatné vzdělávací oblasti Informační a komunikační 

technologie, ale stejně jako výchova mediální by měla prolínat celou výukou.  

 Do výuky může být mediální výchova vřazena jako samostatný předmět, jako součást výuky jiných 

vyučovacích předmětů nebo součást projektů, nebo jako kombinace všech tří možností. V RVP je 

koncipována tak, aby umožňovala podle možností a zájmu konkrétní školy jakoukoli variantu. Jejím 

cílem je vybavit žáka základní úrovní mediální gramotnosti, tedy poskytnout základní poznatky a 

dovednosti týkající se mediální komunikace a práce s médii, a především se společně s ostatními 

průřezovými tématy podílet na rozvíjení postojů a hodnot každého žáka, seznamovat děti 

s podstatou a základními vlastnostmi moderních médií, vytvářet tzv. mediální kompetence jedince.  

 

3 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA V PŘEDCHOZÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMECH  

Mediální ani informační výchova v našich vzdělávacích programech nejsou úplnými nováčky, pouze 

nebyly až do přijetí RVP přesně vymezeny (nepoužíval se pojem mediální výchova, informační 

výchova byla zpočátku nazývána výchovou „informatickou“, nebyly vymezeny cíle a obsah těchto 

výchov). Jejich obsah byl do jisté míry platný ve Standardu základního vzdělávání z roku 1995 (např. 

„osvojit si dovednosti k orientaci ve společnosti, faktech a informacích“, „schopnost vyhledávat 

informační zdroje, čerpat z nich a kriticky je posuzovat“, „chápat funkci divadla, filmu, televize a 

ostatních médií v životě člověka, naučit se orientovat v jejich mnohostranné nabídce a hodnotit ji 

z hlediska její kvality i významu pro vlastní život“79). V těchto vzdělávacích cílech se již promítala 

potřeba připravovat mladou generaci pro práci s informacemi a jejich zdroji a pro aktivní spoluúčast 

na mediální komunikaci. Naplňování takto formulovaných cílů bylo však nesystematické a záviselo 

spíše na schopnostech a vůli jednotlivých učitelů.  

Chybějící formální vymezení cílů a obsahu mediální a informační výchovy se přirozeně projevovalo 

v mnoha faktorech. Jedním z nich byly (a do velké míry stále přetrvávají) značné rozdíly mezi 

školami v kvalitě školních knihoven. Z předchozích šetření vyplynulo, že ve 40% škol není knihovna 

vůbec k dispozici pro přímou práci při výuce80. Jako nejčastější důvod nevyužívání knihovny přímo 

pro výuku byly uváděny nedostačující prostory, v nichž je knihovna umístěna, vyskytly se však                    

i takové odpovědi jako „ve výuce není na práci v knihovně čas“ nebo dokonce „práce v knihovně při 

výuce není potřeba“. Alarmujícím zjištěním byla velmi nízká navštěvovanost knihoven školními 

dětmi: městskou či obecní knihovnu vůbec nenavštěvuje podle svých výpovědí 25% dívek a 50% 

hochů. Školní knihovnu, která by především měla být prostředím pro rozvíjení kompetencí žáků 

k práci s informacemi, nenavštěvuje vůbec 66% dívek a 74% chlapců81. S těmito skutečnostmi 

pravděpodobně souvisí malá podpora dětského čtenářství a práce s knihou ze strany školy: 46% 

žáků se podle svých výpovědí s touto činností při vyučování téměř nesetkává. Navíc pouhých 8% 
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žáků uvedlo, že často pracují s knihami jinými než učebnice v českém jazyce (včetně literatury). 52% 

žáků práci s knihami v českém jazyce neuvádí vůbec82.  

Nejnovějším médiem, využívaným ve škole jako zdroj informací i prostředek vzdělávání, je internet. 

Práce s ním se vyvíjí v podmínkách české školy nejdynamičtěji. Většina dívek a hochů využívá 

internet při práci s informacemi. Pouze minimální část žáků (3-7%) nikdy nepracuje s informacemi 

z internetu mimo školní výuku. Více než tři čtvrtiny žáků podle svých výpovědí využívají internet a PC 

pro vypracování zadaných domácích úkolů a pro domácí přípravu (i když asi čtvrtina jen zřídka). Tři 

čtvrtiny žáků využívají často (nebo dokonce denně) internet jako zdroj informací na základě 

vlastních zájmů a potřeb. Na základě požadavků školy využívají žáci internet k vyhledání informací 

méně – často jej takto využívá cca polovina dětí. Za závažné považujeme zjištění, že možnost 

vyhledávat informace na internetu neovlivňuje negativně práci s ostatními zdroji informací. Naopak 

– žáci, kteří jsou zvyklí pracovat s internetem jako zdrojem informací, vyhledávají informace                        

i v jiných zdrojích častěji, než žáci, kteří s internetem jako zdrojem informací tak často nepracují. 

Domníváme se, že problém malého využívání odborné literatury není v možnostech, které přináší 

internet, ale spíše v celkovém návyku a potřebě dítěte vyhledávat informace a získávat poznatky. 

Odpovědi v dotaznících naznačují, že jsou děti velmi málo motivovány k práci s informacemi 

systematickým zadáváním takto cílených úkolů ve škole či v podobě domácích úkolů. Téměř třetina 

učitelů v dotazníku připustila, že vůbec nezadává úkoly, jež by směřovaly k práci s informacemi83. 

Domníváme se, že jedním z velmi důležitých úkolů školy v rámci reformy je změnit metody 

vyučování i obsah domácí přípravy tak, aby byly naplňovány požadavky nových vzdělávacích 

programů. Mají-li se rozvíjet kompetence žáků a tolik zdůrazňovaná informační a mediální 

gramotnost, je třeba vést výuku tak, aby žáci dostávali mnoho příležitostí samostatně pracovat 

s rozmanitými zdroji informací a aby byli pro tuto vlastní aktivitu motivováni.  

 

4 POHLED UČITELŮ NA MEDIÁLNÍ VÝCHOVU 

Na některá hlediska postojů učitelů k mediální výchově a možností, které učitelé mají k její úspěšné 

realizaci ve výuce, se zaměřila výzkumná sonda, uskutečněná na jaře letošního roku formou 

strukturovaných rozhovorů s 11 učitelkami a učiteli škol z různých obcí a měst Libereckého kraje. 

Byly vybírány školy s rozmanitými podmínkami (velikost školy, vybavení, zaměření vzdělávacího 

programu – základní školy (1. i 2. stupeň), SOŠ, základní škola praktická, škola při středisku 

výchovné péče). Mezi učiteli bylo 9 žen, 2 muži, byly zastoupeny různé aprobace, 5 učitelů bylo věku 

do 30 let, 2 do 40, 4 nad 40 let)84.  

Poznatky z rozhovorů s učiteli lze rozdělit do tří tématických okruhů: 
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ŠVP a mediální výchova ve škole (Do jaké míry a jakým způsobem změnily požadavky RVP a 

zařazení mediální výchovy do výuky práci s médii a s informacemi ve výuce a v domácích úkolech, 

v jaké formě je mediální výchova na školách realizována). 

Postoje učitelů k MV (Vnímání potřebnosti, užitečnosti a přínosnosti vřazení mediální výchovy do 

vzdělávacího programu, preference k jednotlivým tématům obsahu). 

Možnosti pro realizaci (Názory učitelů na vybavenost školy a materiální zajištění pro úspěšné 

naplňování cílů mediální výchovy). 

 

ŠVP a mediální výchova ve škole 

Většina dotázaných učitelů považuje zařazení mediální výchovy jako průřezového tématu do 

vzdělávacího programu za důležitý krok, jímž byly formálně vymezeny a konkretizovány cíle, obsah 

a požadavky jedné z oblastí výchovy, jež byla už dříve učiteli v práci s dětmi uplatňována, avšak 

pouze intuitivně a ve velmi rozličném rozsahu i kvalitě. Novým vzdělávacím programem byl tedy 

stanoven závazný plán na realizaci mediální i informační výchovy, zatímco dříve záleželo jen na vůli 

jednotlivých učitelů.  

Proto mnozí z dotázaných učitelů nepociťují v souvislosti se zavedením nových školních vzdělávacích 

programů zásadní změny v organizaci a metodách vyučování (např. v prolínání předmětů, 

uplatňování projektové výuky, didaktických her a dalších aktivizujících metod). Upozorňují také na 

fakt, že nadále pracují se stejnými učebnicemi, že už dříve pracovali s internetem a dalšími médii. 

Zaznamenávají však rozšiřující se možnosti práce s internetem v souvislosti s vybavováním školy            

i domácností žáků a rozšiřujícími se kompetencemi žáků (i sebe sama) k této práci. 

Za závažné však považujeme zjištění, že podle všech odpovědí nedošlo v souvislosti se zavedením 

ŠVP ke změně v přístupu k domácím úkolům. Na práci s knihami, tiskem, knihovnou se podle 

výpovědí učitelů zaměřují zadávané domácí úkoly nadále ve stejné míře jako dřív. Dvě učitelky 

zaznamenaly změnu v souvislosti s šířením počítačů do domácností – učitelé již mohou více zadávat 

úkoly, k jejichž vypracování může žák využít počítač.  

Podle názoru některých učitelů jsou žáci k domácí studijní činnosti málo motivováni, a to rodinou, 

ale i školou (např. učitelka ze školy, která nemá školní knihovnu, se vyjádřila, že „je těžké přimět 

žáky k nějaké studijní práci navíc, když škola nedává příklad instituce, která si cení knih a investuje 

do nich“).  

Zajímavou a pro školy i po dvou letech praxe stále ještě ne zcela vyřešenou otázkou je forma vřazení 

mediální výchovy do vzdělávacího programu i do vlastní výuky. Sonda naznačuje, že se v českých 

školách setkáme s celým spektrem možností:  

Mediální výchova jako samostatný předmět, a to buď jako povinný nebo jako povinně volitelný. 

MV jako samostatný předmět, ale navíc důraz na práci s textem ve všech ostatních předmětech. 

V ŠVP není MV podrobně rozepsána, realizuje se ve všech předmětech, o metodách a míře zařazení 

rozhodují jednotliví učitelé. 
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Jednotlivé tématické okruhy rozdělené do jednotlivých ročníků 2. stupně ZŠ.  

Všechny tématické okruhy s narůstajícími požadavky v každém ročníku 2. st. ZŠ. 

Tématické celky rozepsané v ŠVP do všech ročníků 1. i 2. stupně pro všechny předměty společně, 

každý učitel si „vybere“ části pro svůj předmět. 

Tématické celky podrobně rozepsané v ŠVP do jednotlivých vyučovacích předmětů na 1. i 2. stupni 

ZŠ. 

V žádné z odpovědí nebyla explicitně vyjádřena možnost realizace v podobě výukového projektu.  

 

Postoje učitelů k mediální výchově 

Všichni dotazovaní učitelé vyjádřili pozitivní postoj k zařazení mediální výchovy do výuky. 

V odpovědích se vyskytovala zejména následující vyjádření o důvodech, proč je jejich názoru 

zařazení mediální výchovy užitečné a přínosné: 

Média jsou nedílnou součástí života, děti se s nimi denně setkávají. Výchovný význam MV je tedy 

především v získání kritického odstupu od mediálních sdělení: děti se učí mediální obsahy nepřijímat 

pasivně, ale hodnotit je a porovnávat. Přijímání sdělení by mělo tvořit základ pro další, aktivní 

činnost. MV učí vyhodnocovat obsah sdělení, uvědomovat si užití jazykových prostředků, kriticky 

myslet, je prostředkem k rozvoji samostatného myšlení, schopnosti vlastního úsudku a 

zodpovědného rozhodování. 

Média jsou zdrojem informací. Žáky je třeba naučit s médii jako zdroji informací pracovat. MV 

soustavněji vede k práci s textem a s informacemi, učí pracovat se zdroji informací, vyhledat, třídit, 

propojovat, hodnotit, porovnávat a vnímat s porozuměním informace, využít je aktivně. (Z těchto 

odpovědí je zřejmé, že učitelé zcela přirozeně propojují mediální výchovu s výchovou informační). 

Mediální výchova vybavuje žáky pro život potřebnými dovednostmi pro mediální komunikaci 

(komunikačními kompetencemi). 

Pro život a práci v současném světě potřebné naučit se pracovat v týmu. V mediální výchově se ve 

značné míře uplatňují právě kooperační formy práce, které vybavují žáky dovednostmi pro týmovou 

spolupráci. 

Podle učitelů, s nimiž byly vedeny rozhovory, by se měla mediální výchova na základní škole zaměřit 

zejména na následující problémy: 

- korekce vědomostí z médií, diskuse, utváření a vyjadřování názoru, argumentace (děti často 

přicházejí do školy s mylnými či zkreslenými informacemi, které mnohdy ani rodiče nekorigují, 

pasivní přijímání informací vede ke snadné ovlivnitelnosti, např. reklamou),  

- aktivní práce s médii ve prospěch vlastního rozvoje a plnohodnotného života (zdroj informací, 

využití volného času), 
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- smysluplná práce s PC a internetem (děti dosud chápou PC více jako zdroj zábavy a prostředek pro 

hraní her), 

- aktivní vyhledávání zdrojů informací a informací v nich, orientace v informacích, účelné využívání 

médií (včetně mobilního telefonu), 

- kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, 

- interpretace vztahu mediálního sdělení a reality (často jsou sdělení přijímána automaticky jako 

pravda),  

- zpracování, třídění a hodnocení informací, 

- využití a aplikace získaných vědomostí, 

- porozumění vlivu médií a imunita vůči nim (zpravodajství, komentáře, diskusní pořady, reklama – 

rozpoznat záměr, snahu o manipulaci, uvědomovat si možnosti zneužívání internetu apod.) – vztah 

dětí k médiím je podle názoru učitelů vesměs (často až nekriticky) pozitivní, 

- nebezpečí závislosti na ICT (gemblerství, závislost na internetu, chatu...), 

- umět využívat to, co je na jednotlivých médiích dobré, přínosné, užitečné (např. ne odmítat televizi, 

ale užitečně a s mírou ji využívat), 

- získat dovednosti pro aktivní práci s médii - pokusy o vlastní mediální prezentaci (tvorba – žákovské 

a studentské texty, grafika, vytvoření časopisu, publikace, prezentace, plakáty, pozvánky, úprava 

fotografií apod.),  

- práce v týmu, 

- komunikační kompetence vztahující se k mediální komunikaci, 

- vytváření vlastního názoru, postojů, respekt k názoru druhého, dovednost vzájemně se 

vyslechnout, pozorné vnímání mediálních sdělení (odstranění zlozvyku využívání televize nebo rádia 

jako kulisy, povrchního vnímání, přepínání programů apod.), 

- dovednost výběru z obsahové nabídky médií.  

 

Možnosti pro realizaci  

Polovina dotazovaných učitelů považuje vybavení školy za dostatečné k tomu, aby mohly být 

naplněny požadavky na mediální výchovu, kladené rámcovým vzdělávacím programem. Učitelé 

oceňují zejména vybavení školy samostatnou počítačovou učebnou, která je k dispozici pro výuku 

v různých vyučovacích předmětech. Za důležité považují také připojení k internetu. Z rozhovorů 

vyznívalo ale také uvědomění si vlastní zodpovědnosti: metody a realizace MV jsou podle názorů 

učitelů i při skvělém vybavení závislé především na ochotě a schopnostech jednotlivých učitelů. Jak 

uvedla jedna z učitelek, cit.“...lze uplatňovat i různé metody výuky, které nejsou otázkou vybavení 

jako spíše nápaditosti učitele a jeho ochoty experimentovat, výuku modernizovat a přivádět ji blíže 

reálnému světu, ve kterém se žáci pohybují...“ 
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Za největší překážky úspěšné realizace mediální výchovy považují učitelé omezené množství 

počítačů (ve většině škol je k dispozici pouze jediná počítačová učebna, o kterou se musí všechny 

třídy dělit), zastarávání techniky, nedostačující vybavení školní knihovny. Uvítali by také dobré 

proškolení pedagogů, a to nejen technické (jak ovládat počítač či interaktivní tabuli), ale především 

metodicky. Využili by metodický materiál – manuály a publikace s náměty na výukové činnosti. 

Kromě drahé techniky by považovali za užitečné doplnění materiálového vybavení o drobné 

pomůcky, jako jsou např. sluchátka, a o dostatek materiálu pro tvořivé činnosti, který na školách pro 

práci ve výuce chronicky chybí (např. papír a fixy). Za velmi důležitý považují učitelé postoj vedení 

školy ke vzdělávacímu programu, moderním metodám výuky, vážnosti problému průřezových 

témat, vybavení školy, významu školní knihovny.  

 

ZÁVĚR 

Rychlost rozvoje ICT a s ním související rostoucí technologické možnosti médií přináší 

bezpodmínečnou nutnost implementace mediální i informační výchovy do celého procesu výchovy        

a vzdělávání, tj. ve škole i mimo ni, do celoživotního vzdělávání. Má-li být informační a mediální 

výchova ve školách skutečně efektivní, musí probíhat v klimatu, které v žákovi vyvolává potřebu 

orientovat se v médiích a ve světě informací. Tomu může napomoci kvalitní práce učitele, 

promyšlená koncepce mediální výchovy ve škole, ale také prostředí moderních učeben a vybavené           

a profesionálně vedené školní knihovny, která se z půjčovny knížek promění v informační centrum    

a mediatéku, podporující vzdělávání v rámci vyučování i mimo ně a poskytující pracoviště pro přímou 

výuku, ale zároveň bude i nadále klasickou knihovnou s knížkami a časopisy, která podporuje 

samostatnou četbu dětí. V životě moderní společnosti je nezbytně nutné, aby se informační výchova 

spolu s výchovou mediální stala opěrným bodem vzdělávacího procesu, aby jí byl věnován dostatek 

pozornosti ve výuce v takovém rozsahu a takovými metodami, aby se rostoucí mediální a informační 

kompetence žáka stávaly opěrným kamenem celoživotního sebevzdělávání a seberozvoje jedince. 
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UŽÍVÁNÍ UČEBNIC V HODINÁCH MATEMATIKY, OBČANSKÉ VÝCHOVY, ANGLIČTINY 

A DĚJEPISU NA 2. STUPNI ZŠ 

TEXTBOOK USE IN THE HISTORY, CIVICS, ENGLISH AND MATHEMATICS LESSONS OF CZECH LOWER 

SECONDARY SCHOOLS 

Zuzana Sikorová, Iva Červenková 

 

Abstrakt: Příspěvek prezentuje první zjištění výzkumu zabývajícího se užíváním učebnic v 8. ročníku 

základních škol. Cílem výzkumu bylo mj. identifikovat, popsat a kategorizovat činnosti s učebnicí a 

dalšími textovými materiály ve čtyřech vyučovacích předmětech – dějepisu, občanské výchově, 

angličtině a matematice. Základní výzkumnou otázkou, kterou jsme si v první etapě výzkumu 

položili, bylo, zda existují nějaké vzorce užívání učebnic (příp. jiných textových materiálů) žáky a 

učiteli ve výuce. Šetření bylo prováděno v 10 náhodně vybraných ostravských základních školách, 

v každé škole jsme se zaměřili na dvě třídy 8. ročníku. Sběr dat byl prováděn pomocí přímého 

pozorování v hodinách a strukturovaných rozhovorů s učiteli. Celkem jsme pořídili záznamy 155 

vyučovacích hodin a rozhovorů s 52 učiteli. Výsledky ukazují, že ve výuce lze vysledovat určité 

typické činnosti založené na učebnicích a že skutečně existují určité vzorce užívání učebnic ve výuce, 

které se odvíjejí především od účelů užívání. 

Klíčová slova: učebnice; užívání učebnic; 2. stupeň základní školy 

Abstract: The paper describes the first findings of the research on textbook use in the 8th grade of 

lower secondary schools in the Ostrava region of the Czech Republic. The research was aimed at the 

identification of textbook-based activities in four school subjects: history, civics, English and 

mathematics. The main research question was "Are there any patterns of textbook use in the 

classrooms?" The investigation was conducted in 10 schools, in two 8th grade classes. The methods 

applied were class observation and interview with teachers. Five trained observers observed a total 

of 155 lessons and 52 teachers were interviewed. The results suggest that the typical textbook-

based-activities occur in the classrooms and that some patterns can be identified in the use of 

textbooks and other text materials, mainly depending on the purposes of use. 

Key words: textbook; textbook use; lower secondary school 

 

1. ÚVOD 

Příspěvek prezentuje první výsledky výzkumu zaměřeného na užívání učebnic, který probíhá od roku 

2008 na ostravské Pedagogické fakultě OU.85 Hlavní výzkumný problém jsme formulovali jako 

otázku „Jaká je role učebnice ve výuce na 2. stupni základních škol?“  Jinými slovy, zda, jak, příp. do 

jaké míry učebnice ovlivňují výuku? Roli učebnice chápeme ve smyslu následujících specifikujících 

otázek: 

 V jaké míře jsou učebnice a další textové materiály ve výuce používány? 

                                                                    
85

 Výzkumný projekt  s názvem „Užívání učebnic na 2. stupni základní školy“ je financován agenturou GA ČR.  
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 Jaké konkrétní činnosti s učebnicí/ s textem žáci a učitelé ve výuce provádějí? 

 Lze identifikovat nějaké styly, vzorce užívání učebnic? 

 Za jakými účely používají žáci a učitelé učebnice a další textové materiály? 

 Jaké jsou názory žáků a učitelů na roli a postavení učebnic? 
 

2. UŽÍVÁNÍ UČEBNIC JAKO VÝZKUMNÝ PROBLÉM 

Výzkumy užívání učebnic se soustřeďují tematicky hlavně do čtyř oblastí: 

Nejčastěji se zkoumá míra užívání učebnic ve výuce. Výzkumy zjišťují, kolik učitelů vlastně pracuje 

s učebnicemi přímo ve třídě se svými žáky, kolik procent představují vyučovací hodiny, ve kterých je 

použita učebnice, kolik výukového času je věnováno práci s učebnicí. 

 Výzkumy uvádějí, že ve výuce pracuje s učebnicí 82 – 95% učitelů (DeCesare 2007, Sikorová 

2005, Zahorik 1991 etc.). D. Tulip a A. Cook (1993) zjistili, že při použití dotazovacích metod se 

údaje uváděné učiteli a žáky liší. 

 Ukázalo se, že frekvence užívání učebnic, tj. procento vyučovacích hodin, ve kterých jsou 

učebnice použité, je také vysoká: v matematice například je to více než 90% hodin (Hiebert et al. 

1999), v přírodních vědách 67% (Roth et al. 2006), v průměru 75% v primárních a sekundárních 

školách (Sikorová, Červenková 2007). 

 Celková doba užívání učebnic, tj. procento času výuky strávené činnostmi založenými na 
učebnicích, se také liší podle vyučovacího předmětu. K. Laws a M. Horsley (1992) zjistili, že           
v sekundární škole je to 80% výukového času v matematice, 60% v angličtině, 50% v přírodních 
vědách, 20-50% ve společenskovědních předmětech; I. Sigurgersson (1992) 74% v matematice, 
77% v hodinách mateřského jazyka, 97% v angličtině a nejméně v zeměpisu – 46% a hudební 
výchově – 16%. 

 Existuje však jedna výjimka – přírodověda v primární škole. D. Tulip a A. Cook (1993) zjistili, že 
více než polovina učitelů vůbec učebnice nepoužívala a dalších 33% zřídka nebo nikdy. Podle          
A. Peacocka a S. Gatese (2000) se zdá, že „… text nehraje v přírodovědném vzdělávání 
v primární škole významnou roli“.  

Zřejmě nejzajímavější otázkou, kterou výzkumníci na tomto poli zkoumají, je vztah mezi obsahem 
učebnice a strategiemi výuky, které jsou v textu explicitně nebo implicitně zahrnuté, na jedné straně 
a obsahem výuky a strategiemi, které ve výuce učitel používá na straně druhé. 

 Většina studií potvrzuje vliv učebnice na obsah i metodické zpracování výuky (DeCesare 2007, 
Fan & Kaeley 1998, Sigurgeirsson 1992, Tulip & Cook 1993). 

 Na druhé straně existují šetření, která odmítají přímý vliv učebnice. Například D. Freeman a A. 
Porter (1988) v dnes již klasické studii tvrdí, že spíše než o přímý vliv jde o důvěru učitele                      
v „autoritu“ učebnice; J. Konová (1995) zjistila, že učitelé používali nově zavedenou učebnici 
různými způsoby; ve výzkumu L. Sosniakové a S. Stodolské (1993) učitelé do značné míry text 
učebnice transformovali. 

 Zdá se, že míra a způsob, jakým jsou učebnice používány závisí více na vyučovacím stylu učitele 
(a ne naopak), a že vyučovací styl úzce souvisí s učitelovým pojetím výuky, žáků a vyučovacího 
předmětu (viz Laws a Horsley 1992, Kon 1995, Sosniak & Stodolsky 1993, Remillard 1999). 
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Mnoho studií se zabývalo zkoumáním faktorů, které mohou užívání učebnic ovlivňovat. Zjištění, 
která se týkají vlivu stupně školy a vyučovacího předmětu, jsou ovšem nekonzistentní. Ve výzkumu 
Z. Sikorové a I. Červenkové (2007) nebyla potvrzena korelace mezi užíváním učebnice a stupněm 
školy. Co se týče vyučovacího předmětu, některá šetření rozhodně vliv potvrzují (Roth et al. 2006, 
Hiebert et al. 1999, Sikorová a Červenková 2007, Laws a Horsley 1992), ale např. L. Sosniaková a            
S. Stodolská (1993) zjistily, že jedna učitelka používala učebnice stejným způsobem v různých 
předmětech. 

Čtvrtou skupinu reprezentují výzkumy, které se zaměřují na činnosti učitele a žáků založené na 
učebnicích. Na základě jednotlivých činností pak autoři hledají modely, styly, vzorce užívání učebnic 
(Freeman 1983, Freeman & Porter 1988, Hinchman 1987, Lambert 1999, Sigurgeirsson 1992). 

 

3. VÝZKUMNÝ VZOREK A METODY 

V našem šetření jsme ke sběru dat použili pozorování ve třídách, individuální rozhovory s učiteli, 

skupinové rozhovory s žáky a dotazník pro učitele. V tomto příspěvku uvádíme některá vybraná 

zjištění, založená hlavně na datech získaných prostřednictvím pozorování a rozhovorů s učiteli. 

Zjištění, která budeme prezentovat, souvisejí s mírou užívání textů, činnostmi založenými na 

učebnicích a vzorci užívání, které jsme identifikovali. 

Celkem jsme pozorovali 155 vyučovacích hodin matematiky, angličtiny, dějepisu a občanské 

výchovy. Pozorování byla zaznamenána do předem připravených protokolů, zachycujících časový 

snímek hodiny. Velká pozornost byla věnována vytvoření kódovacích systémů a předvýzkumu, ve 

kterém jsme v 8 hodinách ověřovali kódování šesti pozorovatelů. Šetření proběhlo na 10 náhodně 

vybraných ostravských školách (z celkem 56 škol 2. stupně). 

Data získaná prostřednictvím rozhovorů slouží jednak k triangulaci, jednak k doplnění, příp. 

vysvětlení údajů zjištěných pozorováním. Rozhovory byly vedeny s učiteli, kteří vyučovali 

v pozorovaných hodinách. Šlo celkem o 52 učitelů z 10 základních škol. Údaje byly zaznamenávány 

do předem připravených formulářů a vztahovaly se vždy ke konkrétnímu předmětu (někteří učitelé 

vyučovali v dané třídě 2 předměty).   

 

4. VÝSLEDKY VÝZKUMU SOUVISEJÍCÍ S MÍROU UŽÍVÁNÍ 

Na základě pozorování jsme získali následující základní údaje o užívání učebnic a dalších textových 

materiálů v hodinách: 

Tab. 1 Frekvence a délka užívání všech textových materiálů 

Druh textu 

Délka užívání 

(min) % 

Frekvence užívání 

(počet hodin) % 

všechny typy psaných textů 4688,5 69,3 154 99,4 

školní didaktické texty vč. učebnic 3010,0 44,5 134 86,6 

Učebnice 2120,5 31,4 119 76,8 

celková délka všech hodin (z 6761,5)     

celkový počet hodin   (ze 155) 
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Žáci a učitelé strávili téměř 70% celkového času všech pozorovaných hodin prací s nějakým druhem 
psaného textu (včetně didaktických textů jako jsou sbírky úloh nebo pracovní listy, jiných 
publikovaných textů jako jsou časopisy a textů vytvářených učiteli nebo žáky jako je text na tabuli). 
45% výukového času bylo věnováno práci se školními didaktickými texty, tj. publikovanými texty 
primárně určenými k didaktickým účelům, včetně učebnic. Činnosti založené přímo na učebnicích 
představovaly třetinu celkového času výuky. (Tento údaj je poměrně nízký ve srovnání s čísly, která 
uvádí většina studií užívání učebnic). Frekvence užívání učebnic je velmi vysoká. Nějaký druh 
psaného textu byl použitý ve všech vyučovacích hodinách kromě jedné; samotná učebnice pak v 75% 
hodin. Údaje získané pozorováním byly podpořeny daty, které uváděli učitelé v rozhovorech – 70% 
učitelů tvrdilo, že používají učebnici téměř v každé hodině a dalších 20%, že ji používají často. 

Dá se tedy shrnout, že učitelé v našem výzkumu používali učebnice velmi často, ale nepracovali           
s nimi příliš dlouhou dobu. Možná by toto zjištění přispělo k vysvětlení ne příliš dobrých výsledků 
českých žáků v testech čtenářské gramotnosti PISA. 

 

5. VÝSLEDKY VÝZKUMU SOUVISEJÍCÍ S ČINNOSTMI S UČEBNICÍ 

Data, uváděná v této části textu, se vztahují přímo k používání učebnice. Na základě pozorování 
jsme identifikovali 29 činností založených na učebnici. Ve všech čtyřech předmětech převažovaly 
jednoznačně dvě činnosti, ať už z hlediska frekvence nebo délky užívání učebnice: 

Tab. 2  Nejfrekventovanější činnosti založené na učebnicích 

Činnost 
Délka  Frekvence 

min % N % 

učitel vysvětluje učivo, žáci zároveň sledují text v učebnici 279,5 13,2 53 44,5 

žáci jeden po druhém čtou nahlas výkladový nebo doplňkový text, 

učitel jen vyvolává 
247 11,6 51 42,9 

Celkem (z 2120,5) (ze 119) 

 

Další činnosti založené na učebnici, které se vyskytovaly v hodinách velmi často: 

 žáci řeší algoritmické příklady, vypracovávají úlohy, odpovídají na otázky hromadně ve 
spolupráci s učitelem, který je usměrňuje, klade doplňující otázky; 

 žáci řeší algoritmické příklady, vypracovávají úlohy, odpovídají na otázky samostatně, učitel 
sleduje, příp. pomáhá jednotlivcům; 

 žáci spolu s učitelem kontrolují výsledky učebních úloh. 

Mezi deseti nejčastějšími aktivitami se objevily pouze dvě, které lze považovat za náročnější 
z hlediska kognitivních operací, které žák musí při jejich řešení uplatnit, a to: 

 žáci vyhledávají v textu údaje, informace, příklady jevů (samostatně nebo hromadně pod 
vedením učitele); 

 žáci s učitelem diskutují na základě přečteného textu. 
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6. ÚČELY UŽÍVÁNÍ UČEBNIC 

Jednou ze základních otázek, na kterou jsme hledali v našem výzkumu odpověď, byl problém, 

k jakým účelům se učebnice ve výuce používají. Zjišťovali jsme ji prostřednictvím rozhovorů s učiteli 

a pozorování ve třídách. Celkem se objevilo 8 různých účelů, z nichž 6 bylo totožných v rozhovorech 

a pozorováních. V rozhovorech navíc učitelé uváděli, že učebnici používají „jen jako inspiraci při 

přípravě výuky“ a pomocí pozorování jsme zjistili, že jsou učebnice často využívané jako prostředek 

„k diagnostice a kontrole“ osvojení učiva. 

Tab. Přehled účelů užívání učebnic podle rozhovorů a pozorování  

Účely (rozhovory) 
počet 
hodin 

% Účely (pozorování) 
počet 
hodin 

% 

zdroj témat a informací 49 84,5% zdroj témat a informací 80 67,2% 

k procvičování 30 51,7% k procvičování 77 64,7% 

jako podklad pro diskusi 22 37,9% ke diagnostice a kontrole 35 29,4% 

zdroj metodického postupu 20 34,5% jako podklad pro diskusi 26 21,8% 

k motivaci žáků 17 29,3% zdroj metodického postupu 10 8,4% 

jako doplňkový materiál 8 13,8% k motivaci žáků 8 6,7% 

jen pro inspiraci učitele 8 13,8% jako doplňkový materiál 5 4,2% 

celkem rozhovorů 58  
celkem pozorovaných hodin 
s použitou učebnicí 

119  

Jednoznačně převažují účely, které souvisejí a informační a řídící funkcí učebnice – učitelé ji využívají 

především jako kurikulární materiál (jako zdroj témat a informací) a jako zdroj učebních úloh               

(k procvičování a k diagnostice). Zjištění související s účely užívání potvrzují  význam učebnic ve 

výuce – jen málo jsou používány pouze jako doplňkový materiál a pro inspiraci učitele. Velmi nás 

zajímala otázka, zda učitelé postupují ve výuce podle učebnice, tedy, zda ji využívají jako inspiraci 

pro metodický postup v hodině. V rozhovorech potvrzuje tuto skutečnost asi třetina učitelů, 

pozorovatelé uváděli mnohem menší počet hodin, ale současně tvrdili, že bylo velmi obtížné tento 

účel zachytit. 

 

7. VZORCE UŽÍVÁNÍ UČEBNIC 

V odborné literatuře se setkáváme s pojmem „vzorce užívání učebnic“ v různém významu. Naopak 

jsou k popisu téže skutečnosti používány různé pojmy, jako „styl“, „typ“ nebo „způsob“. Často se 

objevuje pojem „vzorce“ v souvislosti s mírou závislosti/ nezávislosti učitele na učebnici, tedy 

s otázkou, do jaké míry řídí učebnice proces výuky. V průběhu rozhovorů jsme se učitelů v našem 

setření ptali přímo, zda ve výuce postupují podle učebnice a jakým způsobem. Samozřejmě si 

uvědomujeme, že reliabilita takto získaných dat je diskutabilní. Jedinou spolehlivou metodou, jak 

zjistit závislost/ nezávislost učitelů na učebnici, je srovnat detailně průběh výuky se 

zpracováním příslušné kapitoly v učebnici. Přesto se domníváme, že odpovědi učitelů poskytují 

celkem odpovídající obraz, neboť údaje z rozhovoru byly nepřímo podpořeny zjištěními o účelech 

užívání, které zaznamenávali pozorovatelé. Nakonec jsme identifikovali čtyři výrazné skupiny učitelů 

podle stylů, jakými učebnice používají: 
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1. Učitelé, kteří postupují podle učebnice stránku po stránce, strukturují své hodiny podle učebnice 

a využívají ve velké míře jak výkladové texty, tak cvičení, úkoly a otázky z učebnice. Tito učitelé také 

často tvrdili, že učebnice pro ně představuje zdroj informací i metodický návod pro přípravu hodiny. 

(Typické pro hodiny angličtiny a dějepisu). 

2. Učitelé, kteří považují učebnici pouze za jeden z mnoha dostupných zdrojů. Při přípravě výuky 

obvykle používají několik učebnic různých nakladatelství, příp. doby vzniku a přímo ve výuce s žáky 

pracují s širokým spektrem dalších textových materiálů, z nichž mnohé sami vytvořili. Učebnici 

používají jako zdroj učebních úloh a texty z učebnice jim často slouží jako východisko k diskusi. 

(Různé předměty, velmi vzácný typ!) 

3. Učitelé, kteří téměř výhradně používají učebnice jako zdroj učebních úloh, cvičení, úkolů. Často 

používají i jiné materiály, které jim slouží jako další zdroje úloh. Kapitoly v učebnici pro ně 

představují přehled témat a výkladové texty jim poskytují vodítko, v jakém rozsahu a hloubce mají 

dané téma přibližně probírat. (Typické pro matematiku). 

4. Jednoznačně největší skupina učitelů do různé míry upravuje materiál v učebnici. Jen málo 

z nich pouze redukuje nebo pouze rozšiřuje učivo. Naprostá většina používá více typů modifikací 

současně: některé učivo redukují, jiné rozšiřují, příp. nahrazují jiným. Přes tyto úpravy pro ně 

učebnice zůstává nejvýznamnějším kurikulárním materiálem, který slouží jako zdroj informací                     

i učebních úloh. Celkem často používají také další textové materiály, zvláště k oživení hodiny, 

k motivaci žáků.  
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CPV VIDEOSTUDIE ANGLICKÉHO JAZYKA: ANALÝZA VÝUKY REÁLIÍ A 

INTERKULTURNÍ KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE 

CPV VIDEO STUDY OF ENGLISH: ANALYSIS OF TEACHING CULTURE AND INTERCULTURAL 

COMMUNICATIVE COMPETENCE 

Jana Zerzová 

 

Abstrakt: Příspěvek stručně představuje projekt CPV86 videostudie anglického jazyka. Detailněji se 

věnuje popisu přístupů k výuce reálií a jejich pozorování v hodinách anglického jazyka se zvláštním 

zaměřením na pozorování rozvíjení interkulturní komunikativní kompetence. Příspěvek představuje 

kategoriální systém navržený pro pozorování výuky reálií a interkulturní komunikativní kompetence 

v hodinách anglického jazyka natočených v rámci projektu CPV videostudie anglického jazyka a 

ukázky transkriptů reprezentující jednotlivé kategorie kategoriálního systému, které se ve vzorku 79 

hodin, natočených v 7. a 8. ročnících základních škol Jihomoravského, Olomouckého a Zlínského 

kraje vyskytly. 

Klíčová slova: videostudie, CPV videostudie anglického jazyka, výuka reálií, interkulturní 

komunikativní kompetence, pozorování výuky, kategoriální systém 

Abstract: The contribution briefly introduces the project of CPV87 Video Study of English. It focuses in 

more detail on the description of the planned analysis of the approaches to teaching culture and 

their observation in English classes with special focus on observing enhancing the intercultural 

communicative competence. It introduces the system of categories developed for observing 

teaching intercultural communicative competence in English classes videotaped in the project of 

CPV Video Study of English and examples of transcript extracts representing the categories present 

in the sample of 79 lessons videotaped in the 7th and 8th grades of elementary schools in 

Jihomoravský, Zlínský and Olomoucký regions. 

Key words: video study, CPV Video Study of English, teaching culture, intercultural communicative 

competence, observing teaching, system of categories 

 

1 ÚVOD 

Centrum pedagogického výzkumu Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v současné době 

realizuje výzkumný projekt s názvem CPV videostudie anglického jazyka. Centrum pedagogického 

výzkumu se věnuje výzkumu výuky založeném na analýze videozáznamu v řadě vyučovacích 

předmětů: fyzika (Janík et al. 2008), zeměpis (Hübelová et al. 2008), tělesná výchova (Janíková et al. 

2008) a anglický jazyk (Najvar et al. 2008). Výzkumný projekt byl inspirován německou IPN Video 

Study (Seidel, Prenzel, Kobag 2005). Teoretickým východiskem CPV videostudie anglického jazyka je 

pojetí vyučování jako vytváření příležitostí k učení. Předmětem analýz je 79 vyučovacích hodin 

anglického jazyka, které byly standardizovaným způsobem (Janík, Miková 2006) natočeny za použití 

dvou videokamer v Jihomoravském, Zlínském a Olomouckém kraji. Videozáznamy byly pořízeny ve 

                                                                    
86

 CPV = Centrum pedagogického výzkumu Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity 
87

 CPV = Educational Research Centre of the Masaryk University’s Faculty of Education 
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vyučovacích hodinách 25 učitelů ve školách, které byly vybrány náhodným výběrem. Metodologický 

postup CPV videostudie anglického jazyka (Najvar, Najvarová 2007) byl představen v dřívějších 

publikacích. Plánované analýzy videozáznamů zahrnují organizační formy výuky, fáze výuky, 

didaktické prostředky a média, příležitosti k rozvíjení základních jazykových dovedností, přístupy 

k výuce reálií a rozvíjení interkulturní komunikativní kompetence žáků, příležitosti k osvojování 

strategií učení slovní zásoby a používání mateřského jazyka ve výuce anglického jazyka (Najvar et al. 

2008). 

Následující kapitola příspěvku je věnována přístupům k výuce reálií a pozorování výuky interkulturní 

komunikativní kompetence. 

 

2 PŘÍSTUPY K VÝUCE REÁLIÍ A ROZVÍJENÍ INTERKULTURNÍ KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE 

Navržený kategoriální systém vychází zejména z konceptu rozlišování tzv. „Big-C culture” a „small-c 

culture” (Triandis, 1989). „Big-C culture” zahrnuje především sociokulturní znalosti a tedy poznatky 

z oblasti historie, zeměpisu, literatury, umění apod., zatímco „small-c culture” zahrnuje rozvíjení 

schopností spadajících do oblasti sociolingvistické kompetence. Tomalin a Stempleski (1993) 

upozorňují na fakt, že zatímco pojem „Big-C culture”, nazývaný rovněž „achievement culture“ nebo 

„Culture 1“ zůstává neměnný, koncept „small-c culture”, nazývaný též „behaviour culture“ nebo 

„Culture 2“ byl výrazně rozšířen. Zahrnuje kulturou ovlivněné aspekty vnímání a přesvědčení, 

zejména pokud jsou vyjadřovány pomocí jazykových prostředků, ale také chování ovlivňující přijetí 

hostitelskou komunitou. Toto pojetí bylo využito pro analýzu 10 videozáznamů výuky anglického 

jazyka v jedné součásti projektu DESI-Studie: Qualität im interkulturellen Englischunterricht (Göbel 

2007), ke kterému byla navíc přidána kategorie předsudků.  

Dalším důležitým konceptem pro tvorbu kategoriálního systému byla teorie vnímající pojem 

interkulturní komunikativní kompetence jako zastřešující pojem zahrnující jak kognitivní, tak 

afektivní a behaviorální schopnosti účastníků interkulturní komunikace (Chen, Starosta 1996). Výuka 

interkulturní komunikativní kompetence by měla tedy tyto tři aspekty zahrnovat. V souladu s touto 

teorií byly přímo definovány cíle výuky interkulturní komunikativní kompetence v jazykovém 

vzdělávání (Paige et al. 1999). Tyto cíle jsou rozděleny do kulturně obecných a kulturně specifických, 

přičemž každá z těchto dílčích kategorií dále zahrnuje znalosti, chování a postoje.  

Významným je rovněž model interkulturní komunikativní kompetence zahrnující následující složky: 

znalosti, vzdělávání, dovednost objevovat a interpretovat souvislosti, dovednost interakce a postoje 

(Byram 1997). Tento model je podrobně popsán v publikaci Teaching and Assessing Intercultural 

Communicative Competence (Byram 1997). Rozsah této práce bohužel nedovoluje věnovat se 

detailněji dalším teoriím a modelům, které byly při tvorbě kategoriálního systému zohledněny.88  

                                                                    
88

 Zde uvádíme stručný seznam těchto teorií a modelŧ: Realienkunde, Kulturkunde a Landeskunde (Penning 

1995 In Lüger 1991, cit. dle Seebauer 2005), kognitivní, komunikativní a interkulturní přístup (Weimann, Hosch 

1991 cit. dle Pauldrach 1992), tzv. information (nebo factual), behavioural a achievement (nebo také 

accomplishment) culture (Hammerly 1982), 'Container', 'Collage' and 'Montage' (Kramsch 1991), A-B-C-D- 

Principy a tzv. D-A-CH-L-Koncept (Mnichov 1988), Cultural Studies (Nünning & Nünning 2000), Pětistupňový 

model (Raasch 1997), tzv. Third Domain (Kramsch 1993), model tří rovin interkulturního učení: rovina 

informace, empatie a reflexe (Vollmer 1995), konstruktivistický přístup (Wendt, Wolff 1998), model tzv. 

Cultural Awareness (Tomalin, Stempleski 1993), tzv. 'kontrastive', 'integrative' a 'erlebte Landeskunde' (Simon-

Pelanda 1995), sedm cílŧ interkulturní výuky (Tomalin, Stempleski 1993; Sleeye 1988). 
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Další kapitola je věnována představení kategoriálního systému pro pozorování výuky reálií a 

interkulturní komunikativní kompetence.  

3 KATEGORIÁLNÍ SYSTÉM 

Na základě těchto přístupů a modelů výuky reálií a interkulturní komunikativní kompetence byl 

sestaven následující kategoriální systém. Kategoriální systém je rozdělen do deseti kategorií. Tyto 

kategorie jsou rozděleny na kulturně obecné a kulturně specifické v souladu s modelem Paige et al. 

(1999), přičemž v obou těchto skupinách najdeme čtyři paralelní kategorie zohledňující roviny 

interkulturní komunikativní kompetence.  

Kategorie KU AJ 1 a KU AJ 5 (znalosti) zahrnují kognitivní rovinu interkulturní komunikativní 

kompetence a odpovídají konceptu „Big-C Culture“. Kategorie KU AJ 2, KU AJ 3, KU AJ 4, KU AJ 6, 

KU AJ 7 a KU AJ 8 odpovídají „small-c culture“, přičemž kategorie KU AJ 2 a KU AJ 6 (kulturní 

uvědomění) zahrnují pouze kognitivní rovinu „small-c culture“. Kategorie KU AJ 3 a KU AJ 7 

(dovednosti (chování)) zahrnují behaviorální aspekty interkulturní komunikativní kompetence a 

kategorie KU AJ 4 a KU AJ 8 (postoje) reflektují rozvíjení afektivních schopností žáků.  

První kategorie KU AJ 0 (žádná) označuje fázi před začátkem nebo po ukončení vyučovací hodiny. 

Poslední kategorie KU AJ 9 označuje fázi vyučovací hodiny, která není pro rozvíjení interkulturní 

komunikativní kompetence rozhodující.  

Ostatní kategorie jsou popsány v kategoriálním systému, který uvádí příklady hypotetických situací, 

které by se ve vyučovací hodině anglického jazyka mohly vyskytnout. 

Tabulka č. 1: Kategoriální systém pro pozorování výuky reálií a interkulturní komunikativní kompetence 

KU AJ 0: Žádná 

Obsah: Před nebo po skončení výuky, případně během přerušení výuky, nikoliv v průběhu výuky.  

Z pohledu pozorovatele: Hodina ještě nebyla oficiálně zahájena nebo byla oficiálně ukončena. 

KU AJ 1: obecná: ZNALOSTI 

Obsah: Znalosti z oblasti historie, zeměpisu, literatury, umění, politiky, atd.  

Z pohledu pozorovatele: Např. Otázky vyučující/ho: - Kolik má Evropská unie členských států? 
Např. Žáci spojují názvy států s příslušnými vlajkami. 

Typické podněty: Kdo, co, kdy, kde, jak, jak často, kolik … ? 

KU AJ 2: obecná: KULTURNÍ UVĚDOMĚNÍ 

Obsah: Povědomí o jevech jako např. kulturní šok. Rozdíly ve vnímání času v různých kulturách.  

Z pohledu pozorovatele: Např. Žáci čtou text o kulturním šoku. 

KU AJ 3:  obecná: DOVEDNOSTI (CHOVÁNÍ) 

Obsah: Témata z oblasti sociolingvistiky a pragmatiky pojatá na obecné rovině. Např. Různá gesta 
jsou vnímána v různých kulturách odlišným způsobem. 

Z pohledu pozorovatele: Např. Žáci podle obrázků rozhodují, co by mohla různá gesta znamenat v různých zemích. 

KU AJ 4:  obecná: POSTOJE 

Obsah: Budování kladných postojů k jiným kulturám. Rozvíjení empatie, tolerance. Zkoumání 
zkušeností žáků. Diskuse o pocitech při střetu s jinými kulturními zvyklostmi. Vyjadřování 
názorů v cílovém jazyce. Atd. 

Z pohledu pozorovatele: Diskuze, scénky, apod. 

Typické podněty: Ne/souhlasíte … ? Co si myslíte o … ? Co je nejdůležitější … ? Seřaďte následující … podle 
důležitosti. Jak byste se rozhodli v situaci … ? Atd. 

KU AJ 5:  specifická: ZNALOSTI 

Obsah: Znalosti z oblasti historie, zeměpisu, literatury, politiky, atd. – specifické pro určitou zemi. 

Z pohledu pozorovatele: Např. Otázky vyučující/ho: - Jaké je hlavní město Skotska? 
- Jaký je rozdíl mezi Anglií a Velkou Británií?  

Typické podněty: Kdo, co, kdy, kde, jak, jak často, kolik … ? 
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KU AJ 6:  specifická: KULTURNÍ UVĚDOMĚNÍ 

Obsah: Povědomí o zvyklostech konkrétních zemí. 

 
Pokračování tabulky č. 1: Kategoriální systém pro pozorování výuky reálií a interkulturní komunikativní 

kompetence 

Z pohledu pozorovatele: Např. Žáci čtou text o tom, v kolik hodin je vhodné přijít na večeři, pokud jsou pozváni na 
návštěvu v Londýně. 

KU AJ 7:  specifická: DOVEDNOSTI (CHOVÁNÍ) 

Obsah: Vhodné a zdvořilé vystupování v různých situacích. Jak začít konverzaci? Gesta. 
Pragmatika a sociolingvistika (prakticky). Netýká se pouze lexikální roviny jazyka 
(vhodných frází). 

Z pohledu pozorovatele: Např. Žáci nacvičují, jak si objednat v americké restauraci jídlo a co je považováno při 
stolování za ne/vhodné. 

KU AJ 8:  specifická: POSTOJE 

Obsah: Rozvíjení kladných postojů k jiným kulturám a jejich zvyklostem. Tolerance ke konkrétním 
aspektům jiných zemí. Srovnání se zvyklostmi ve vlastní zemi. 

Z pohledu pozorovatele: Diskuze, scénky, apod. 

Typické podněty: Ne/souhlasíte … ? Co si myslíte o … ? Co je nejdůležitější … ? Seřaďte následující … podle 
důležitosti. Jak byste se rozhodli v situaci … ? Atd. 

KU AJ 9: Ostatní 

Obsah: Gramatická cvičení, lexikální cvičení, diktáty, výslovnostní cvičení atd. 

Z pohledu pozorovatele: Např. Žáci čtou nahlas text z učebnice nesouvisející s žádným tématem spadajícím do 
oblasti reálií, opakují fráze po učiteli, překládají slovíčka, atd. 

 

 

4 UKÁZKY TRANSKRIPTŮ 

Pro práci s videozáznamy byl použit program Videograph (Rimmele 2002). Hodiny byly 

transkribovány za použití označení pro výpovědi učitele (U), jednotlivých žáků (Z), několika žáků 

najednou (ZZ) a celé třídy zaráz (T). Kategoriální systém byl použit pro kódovaní všech 79 

natočených vyučovacích hodin. V těchto 79 hodinách se vyskytly následující kategorie: KU AJ 1 

(obecná: ZNALOSTI), KU AJ 2 (obecná: KULTURNÍ UVĚDOMĚNÍ), KU AJ 5 (specifická: ZNALOSTI), 

KU AJ 6 (specifická: KULTURNÍ UVĚDOMĚNÍ), KU AJ 9 (ostatní) a KU AJ 0 (žádná). Níže jsou 

uvedeny ukázky transkriptů reprezentující jednotlivé kategorie vyjma kategorie KU AJ 0 (žádná) 

ilustrující kódování vyučovacích hodin. Transkripty jsou přesným záznamem výroků, které 

v natočených vyučovacích hodinách zazněly. Lomítko označuje okamžik, kdy aktéři vyučovací 

hodiny mluví zaráz, případně se navzájem přerušují. 
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Tabulka č. 2: Ukázka transkriptu pro KU AJ 1: obecná: ZNALOSTI 

U: Evo, can you read the first sentence, please! 

Z: Tokyo is bigger than New York - false. 

U: So, do you think it's true or false? 

Z: False. 

U: False? 

Z: Yeah. False. 

U: // Are you - are you sure?  

ZZ: // True! True! Jo. 

U: So, when I tell you that Tokyo has a - has thirty-four and half million people living in Tokyo and in 

New York there are twenty-one million. So thirty-four, thirty-four in Tokyo, thirty-four million 

people in Tokyo, twenty-one million people in New York. So, what's bigger? 

ZZ: Tokyo. 

U: Tokyo is bigger, so this is true. So, Tokyo is the biggest city in the world. 

Zde bylo učiněno rozhodnutí kódovat ukázku jako kategorie KU AJ 1 (obecná: ZNALOSTI), protože 

pozornost žáků není soustředěna pouze na gramatické jevy. Po žácích je současně požadováno, aby 

vyjádřili svoje vlastní názory týkající se velikosti měst, které jsou později učitelkou opraveny.89 

Tabulka č. 3: Ukázka transkriptu pro KU AJ 2: obecná: KULTURNÍ UVĚDOMĚNÍ 

U: Yeah, what about number three? Who is a coach potato generation? What do you think? 

Z: Generation in its... 

U: Which generation is it? American people, British people, Czech people? 

ZZ: All. All people. 

U: All people. You think? Yeah, good. Ok, fine.... Which question are you discussing? 

Z: Number three.  

U: Oh, yeah. Which generation is it? American, British, Czech people? 

Zde byla ukázka kódována jako kategorie KU AJ 2 (obecná: KULTURNÍ UVĚDOMĚNÍ), protože 

v hodině probíhá diskuse pojící se s výrazem „coach potato“, která se dotýká životního stylu 

obyvatel více zemí světa. 

 

 

                                                                    
89

 Učitelka se ţáky nediskutuje o moţných kritériích pro určování velikosti měst. Rŧzné přístupy k této 

problematice mohou vést k odlišných číslŧm a dokonce závěrŧm. 
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Tabulka č. 4: Ukázka transkriptu pro KU AJ 5: specifická: ZNALOSTI 

U: Volunteers, please. Dobrovolník. Pojď to ukázat na mapě. Leni, pojď. There are four countries in 

the UK. 

Z: Wales. 

U: That's Wales. Hm [ano].  

Z: England. 

… 

U: So, what about capital cities? Do you remember capital cities? Four. Budeš moje asistentka. 

Ukázka byla kódována jako KU AJ 5 (specifická: ZNALOSTI), protože se jedná o znalosti týkající se 

jedné z anglosaských zemí – Velké Británie.  

Tabulka č. 5: Ukázka transkriptu pro KU AJ 6: specifická: KULTURNÍ UVĚDOMĚNÍ 

Z: Když chci říct, že on je černoch, tak mám napsat he's black? 

U: He's black. Může být. Akorát děcka, když tam napíšete he's black, tak jako jo. Je černý. Ale 

oficiálně, když byste přijeli do Států a tam byste řekli někomu, že je black, tak je to asi tak, jako 

když byste tady přišli do Brna na Cejl a řekli někomu: Ty seš cigán, černá mamba, jo?! Prostě ne! 

Slušná angličtina. Nebo tak, abyste se k těm černochům chovali zdvořile, tak se jim neříká černoch, 

ale říká se jim afroameričané, jo? Pozor na to. Takže, kdybyste čistě náhodou někdy jeli do Států, 

tak nezapomeňte, že afroameričan. Jo?! Ne černoch. (...) Vlastně to, když o někom řeknete, že je 

černý, tak je to úplně urážka. Jo?! Takže, pozor na to. 

Zde byla ukázka kódována i přes specifičnost výkladu vyučující jako kategorie KU AJ 6 (specifická: 

KULTURNÍ UVĚDOMĚNÍ). Jelikož žák není veden k aktivnímu použití slova „Afro-American“ a pouze 

vyslechne výklad vyučující, nebyla ukázka kódována ani jako KU AJ 7 (specifická: dovednosti 

(chování)) ani jako KU AJ 8 (specifická: postoje).  

Tabulka č. 6: Ukázka transkriptu pro KU AJ 9: ostatní 

ZZ: Sightseeing. 

U: Vyhlídový, prohlídka památek. Když jedete někam, vy jste nebyli v Londýně, ale tam jezdí takové 

autobusy a na tom je prostě napsáno sightseeing, neboli prohlídka památek. Prohlížíte rádi 

památky? ZZ: Ne.  

U: No //  

ZZ: // To je nudné.  

U: ještě jste do toho nedorostli, ale to přijde.  

Z: Ještě to tak!  
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Ukázka byla kódována jako kategorie KU AJ 9 (ostatní), protože hlavní cíl této části hodiny spadá do 

lexikální oblasti (žáci si osvojují slovní zásobu, kterou budou později potřebovat pro další část hodiny 

věnující se tématu Londýnských památek). 

5 ZÁVĚR 

Tento příspěvek přináší pouze předběžné výsledky, data budou statisticky zpracována a dále 

publikována. Celkový počet natočených hodin je 79. V těchto 79 hodinách se vyskytly následující 

kategorie: KU AJ 1 (obecná: ZNALOSTI), KU AJ 2 (obecná: KULTURNÍ UVĚDOMĚNÍ), KU AJ 5 

(specifická: ZNALOSTI), KU AJ 6 (specifická: KULTURNÍ UVĚDOMĚNÍ), KU AJ 9 (ostatní) a KU AJ 0 

(žádná). 49 vyučovacích hodin neobsahovalo žádné jiné kategorie, než KU AJ 9 (ostatní) a KU AJ 0 

(žádná). U 9 učitelů z celkových 25 se nevyskytly žádné kategorie, než KU AJ 9 (ostatní) a KU AJ 0 

(žádná). U 7 učitelů se vyskytly pouze kategorie KU AJ 1 (obecná: ZNALOSTI) a KU AJ 5 (specifická: 

ZNALOSTI), tedy kategorie zaměřující se na „Big-C Culture“. Zdá se, že se učitelé zaměřují ve svých 

hodinách zejména na tzv. „Big-C Culture“, případně na znalosti z oblasti „small-c culture“ a tudíž 

převážně znalosti žáků na úkor rozvíjení dalších aspektů interkulturní komunikativní kompetence.  
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KOMPARACE METODOLOGICKÝCH STRATEGIÍ VE VÝZKUMU ČTENÁŘSTVÍ 

COMPARISON OF METHODOLOGICAL STRATEGIES IN CASE READING RESEARCH 

Kateřina Homolová 

 

Abstrakt: Příspěvek se zaměřuje na srovnání metodologických strategií ve výzkumu čtení a 

čtenářství v České republice a v zahraničí. Autorka se orientuje na výzkum čtenářství dětí-žáků. 

Analyzovány jsou nejnovější výzkumy prezentované v odborném časopise Reading Research 

Quarterly a porovnávány jsou tam využité postupy s metodami užívanými v českém pedagogickém 

výzkumu. Cílem příspěvku je poukázat na nové možnosti výzkumu čtenářství jako osobnostní, 

socializované a pedagogické kategorie. 

Klíčová slova: dětské a žákovské čtení a čtenářství, čtenářská gramotnost, výzkum, výzkumný 

design, metodologie, komparace 

Abstract: The paper focuses on comparison of methodological strategies in case reading and 

readership research in Czech republic and abroad. The authoress is specialized in children's and 

pupil's reading research. The up-to-date researches presented in Reading Research Quarterly are 

analysed and compared with home-used reading research policy and its methods. The main 

objective of the paper is to point out new possibilities in case researching reading as personal, 

socialized and pedagogical cathegory. 

Key words: children’s and pupil’s reading and readership, reading literacy, research, research 

design, methodology, comparison 

 

1 ÚVOD TERMINOLOGICKÝ 

Přistupujeme-li k problematice výzkumu čtenářství (dětí i dospělých), vždy se v první řadě 

setkáváme s nutností jasného terminologického vymezení oblasti zkoumání. V tomto případě však 

požadavek definičního rámce naráží na (nejen) domácí poněkud samovolné zacházení s vymezeními 

jednotlivých klíčových pojmů. Fakt používání znečištěných pojmů pak namnoze způsobuje i posunuté 

chápání užitých metodologických strategií. 

Předně cítíme potřebu odlišit od sebe pojmy čtení a čtenářství. Jde o pojmy, které jsou si v běžném 

užívání velmi blízké, a tedy i vzájemně zaměnitelné. O tom svědčí např. i rozpor mezi jejich 

vymezením L. Vášovou (1995) a J. Trávníčkem (2008), který spočívá v postupném přesunutí obsahu 

pojmu čtení (reading) od zvládnuté techniky dekódování psané textové informace směrem 

k mediální aktivitě zaměřené na knihy a jejich duševní přisvojování. Trávníček však inovativně 

operuje i s atributem socio-kulturní dovednost a užívá v závorce i termín gramotnost. U vymezování 

obsahu pojmu čtenářství (readership) starší přístupy (Vášová, 1995) ukazují na jeho provázanost 

s osobnostními charakteristikami jedince, zatímco novější (Trávníček, 2008) jej přisuzují výlučně 

dětskému věku, školním létům a institucionálnímu působení. Jelikož se v českém kontextu jedná         

o jedny z mála monografií zaměřených na čtení a čtenářství (u Vášové teoreticky na 
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bibliopedagogiku, u Trávníčka na výzkum vztahu ke knize), může být nejednotnost terminologie pro 

další vývoj poznání i zkoumání v této oblasti matoucí. 

Klíčem k řešení terminologické a přeneseně pak i metodologické otázky výzkumu čtení a čtenářství 

může být to, co uvádí Trávníčkova definice jako vymezení čtení v dovednostním smyslu, tzn. 

vycházení z implementace pojmu čtenářská gramotnost (reading literacy). Tato vložená pak mezi 

pojmy čtení (reading, reading skill) a čtenářství (readership) umožňuje jejich zkoumání na úrovni 

souboru základních měřitelných dovedností funkční a konstruktivní povahy čtení a rovněž na úrovni 

přidaných, kvalitativně interpretovatelných hodnot/faktorů (srov. Najvar a Najvarová, 2006; 

Najvarová, 2008).  

Čtenářství (readership) jako osobnostní, socializovaná a aplikovaně i pedagogická kategorie 

(Homolová, 2007) – zahrnující v sobě zájem dítěte/žáka o čtení, jeho motivace ke čtení, jeho vlastní 

čtenářské sebepojetí a sebehodnocení v roli čtenáře a pedagogicko-didaktické aspekty jeho 

čtenářského chování – je podle výše uvedeného modelu endogenním faktorem čtenářské 

gramotnosti. Jako takové, čtenářství může a nemusí být ve vlastním výzkumu od zkoumání 

čtenářské gramotnosti oddělováno, lze jej však efektivně zkoumat i pouze jen v rovině zájmové, 

postojové a preferenční (Homolová, 2008).  

V dalším textu příspěvku se proto zaměřujeme na metodologické strategie a design (primárně 

pedagogického) výzkumu čtení a čtenářství v zahraničí (zejména v USA), jak byly ve výzkumných 

sděleních prezentovány na stránkách odborných tematických časopisů (např. Reading Research and 

Instruction, Journal of Literacy Research, Journal of Educational Research aj.), zejména však v Reading 

Research Quarterly. Jelikož zde je terminologie již stabilní (protože zjednodušující – vše včetně 

faktorů zastřešuje reading literacy), očekáváme, že v tomto duchu volené designování bude 

umožňovat větší prostupnost výsledků provedených šetření. 

 

2 MOŽNÉ PODOBY PEDAGOGICKÉHO VÝZKUMU ČTENÍ A ČTENÁŘSTVÍ 

2.1 Příklady zahraničního designování výzkumů čtení a čtenářství 

Pedagogické výzkumy čtení a čtenářství jsou v nejnovějších číslech čtvrtletníku Reading Research 

Quarterly vedeny ve dvou rovinách – jednak jako výzkum dětí-žáků a míry jejich čtenářské 

gramotnosti, řidčeji pak jako výzkum mladých coby čtení prožívajících, jednak jako výzkum učitele 

(reading teacher) a didaktiky čtení (reading instruction). 

Z první linie jsme vybrali výzkum realizovaný D. Poole/ovou/ (2008), který představuje velmi 

rozšířený model realizace a prezentace empirických šetření v široce nastavené oblasti čtení (reading 

+ reading literacy), tzv. situated literacy approach. Zabývá se praxí v heterogenních skupinách 

žáků/studentů při výuce čtení a podpoře čtenářské gramotnosti. Použitou metodou byla interakční 

analýza provedená u nejméně dovedných čtenářů ve dvou smíšených flexibilních skupinách. Autorka 

na materiálu audio- a videonahrávek testuje persvazivní diferenciaci ve skupinách. Technikou 

modifikované frekvenční a sekvenční analýzy data kategorizuje do struktury s pravidelnostmi a jejich 

základě je dále – kvalitativně – interpretuje. 
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V duchu výzkumů dotýkajících se nejen čtenářské edukační reality, ale také vazeb čtení (čtenářství) 

na širší sociokulurní nebo mediální prostředí lze odkázat i na zajímavou studii K. E. Wohlwend/ové/ 

(2009) vycházející z existence tzv. identifikačních textů (identity texts). Autorka pracovala již 

s předškolními dětmi a pro empirické šetření v rámci předčtenářské etapy využívala případové studie, 

pozorování, záznamové archy a analýzu videostudií. Postupovala také podle zásad etnografického 

výzkumu, vzhledem k cílové skupině zařadila analýzu zprostředkovaného rozhovoru a rekurzivní 

analýzu. Validitu zvolené metodologie zvýšila triangulací. 

V druhé rovině – zkoumání přípravy a práce učitele čtení (reading teacher education) je možno na 

stránkách sledovaného čtvrtletníku zachytit zajímavou syntetickou studii V. J. Risko/vé/ a kolektivu 

(2008). Autoři článku představují souborný přehled a kritiku 82 empirických šetření provedených ve 

Spojených státech a zaměřených na přípravu učitelů na výuku čtení. 

Základem pro jejich posouzení, resp. zhodnocení jejich výzkumného designu bylo stanovení 

základních kategorií výzkumů: zkoumání učitelských znalostí a očekávání, zkoumání vlivu 

pedagogických koncepcí na vyučovací praxi a zkoumání úspěšnosti učitelových technik podle míry 

žákovského úspěchu. V takto zacílených skupinách pedagogických výzkumů (a podle teoretické 

orientace výzkumníků) se pak specificky proměňují i použité metodologie. My v následujícím textu 

nabízíme výčty metod a technik právě podle teoretických východisek, která mají na volbu výzkumné 

strategie (s odrazem v použité metodologii) zásadní vliv. 

Sociokulturně laděné výzkumy z výběru chtějí poukázat na provázanost školní praxe s praxí životní. 

Učení se vždy děje v mnohočetné interakci, proto se i tyto výzkumy specializují na skupiny (učitelů            

i žáků) kulturně a jazykově různorodých. Pro sběr dat proto využívají nejčastěji pozorování, 

dotazníkové sondy, analýzu dokumentů, audiostudie a rozhovory. Jejich následnou analýzu pak 

provádějí kvantitativně i kvalitativně frekvenční analýzou, neparametrickým testem chí-kvadrát, při 

užité technice pozorování jsou vzorky podrobovány popisné a srovnávací analýze, často se objevuje 

induktivní kódování a obsahové analýzy s triangulací. 

Kognitivní teorie vycházející z Bartetta a Piageta a zaměřují se výzkumně na stanovování toho, co 

učitel potřebuje znát, na podmínky vzniku takové znalosti a jak lze zpětnovazebně prohloubit 

znalosti a posílit jejich flexibilitu. Stojí tedy v základech těch z posuzovaných výzkumů, které 

využívají k získání potřebných dat – zejména při výzkumech metakognice a rozvoje klíčových 

znalostí (např. slovní zásoby, literatury) – standardizované testy znalostí, popisy scénářů výuky, 

dotazníky k vyprávění, videostudie aj. Zpracování dat se pak uskutečňuje při opakovaných měřeních 

analýzou variance, t-testem, kódováním vzorků a srovnávací analýzou. 

Největší zastoupení mezi studií sledovanými empirickými šetřeními mají metodologie vycházející 

z konstruktivismu. Nejen znalost, ale zejména její propojování s předcházejícím poznáním pro řešení 

problémů jsou v centru zájmu i čtenářsky (učitelsky i žákovsky) orientovaného konstruktivistického 

výzkumu. Funkčními zdroji dat jsou pro ně pre- a postkauzální scénáře a jejich analýzy, dotazníky a 

audio- či videostudie, pozorování a případové studie, uplatnění focus-group, rozhovory a profesní 

(auto)biobiografie apod. K jejich analýze výzkumníci přistupují přes kvalitativně-induktivní kódování, 

analýzu kategorií, srovnávací analýzu a analýzu vzorků/případů. Dále využívají zpracování formou 

opakovaných měření a analýzu variance, případně triangulace dat. 
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Vzhledem k zacílení výzkumů na učitele čtení (a literární výchovy) používají obdobné metody a 

techniky také stoupenci dobře zavedené myšlenky pozitivismu/behaviorismu (stále s ovlivňující 

pedagogický výzkum), kteří však uplatňují mimo to navíc metodu experimentu a Pearsonovu korelaci. 

 

2.2 Postupy využité v českém prostředí 

Jako první příklad vysoce funkčního typu designování výzkumu čtení a čtenářství v domácím 

prostředí můžeme uvést metodologii výzkumné sondy V. Najvarové (2008, podle Najvarová a 

Najvar, 2006) do čtenářské gramotnosti žáků 1. stupně základní školy. Autorka si klade mimo jiné 

otázku, jaké možnosti přináší kombinace kvantitativních a kvalitativních metod při zkoumání 

čtenářské gramotnosti. 

Tento přístup umožňuje jednak s využitím kvantitativních metod provést na početném vzorku 

deskripci a analýzu zkoumaného jevu a jednak s využitím kvalitativní metodologie zevrubně 

analyzovat zkoumané aspekty na konkrétních případech. Jde o sekvenční kombinování kvantitativní 

a kvalitativní metodologie podle schématu QUAN → qual, což znamená, že projekt vychází primárně 

z deduktivního procesu a testování, které se uskutečňuje pomocí kvantitativního přístupu. 

Kvalitativní přístup se použije pro zkoumání vychýlených nebo neočekávaných výsledků (srov. 

Najvarová, 2008 podle Hendl, 2005).  

Výzkumné šetření tedy mělo dvě fáze, z nichž první tvořilo kvantitativní šetření formou žákovského 

dotazníku zadáveného spolu s textem pro testování čtenářských dovedností (oba umístěny 

v testovém sešitě). Dotazníkem byly zkoumány tři faktory čtenářské gramotnosti: osobnostní 

charakteristiky žáků, rodinné zázemí co do pročtenářského klimatu a práce s textovými materiály ve 

škole. Druhá část testování tvořená textem (převzatý z výzkumu PIRLS 2001, mezinárodně 

publikovaný jako moderní ukázková úloha), na který navazovala sada otázek zjišťujících úroveň tzv. 

procesů porozumění, tedy typů činností, které žáci (zde 1. stupně ZŠ) vykonávají při řešení úlohy.  

Druhá fáze výzkumu – kvalitativní šetření – stavěla na sadě šesti textů s úkoly. Při jejich plnění byly 

zjišťovány čtenářské strategie – pozorováním a použitím in-akční metody verbalizace, tzv. hlasitého 

uvažování v průběhu plnění úkolu (Najvarová, 2008 podle Gavora, 1996; Janík, 2005). Sady otázek 

k úkolům pak byly zaměřeny na poznání hlubších souvislostí rozvoje čtenářských dovedností a 

čtenářských strategií žáka. Dále autorka v této fázi výzkumu využila sondážních otázek při žákově 

hlasitém zamýšlení, polostrukturovaného rozhovoru při zjišťování postojů žáků ke čtení, způsobu 

jejich učení z textu, způsobu práce s texty ve škole a učitelových činností s psanými materiály během 

výuky. 

Metodologie zpracování dat získaných dotazníkovou sondou pracovala s H-testem Kruskala-Wallise 

pro nominální a intervalové proměnné, se Spearmanovým koeficientem pořadové korelace nebo 

Kendallův koeficient shody, pro nominální data nabývající dvou hodnot a pro intervalové proměnné 

U-test Manna a Whitneyho nebo opět Spearmana. Pro kvalitativní přístup volila autorka obsahovou 

analýzu textu záznamových archů a následné expertní posouzení vybraných výroků/popisů činností 

žáků s textem odborníky pro jejich kategorizaci. 

Ve shodě se závěry výzkumníků shledáváme takto nakombinované strategie a použité metody a 

techniky vzhledem k problematice čtenářské gramotnosti velmi vhodně zvolenými. Získaná data 
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byla triangulována. Tím je zvýšena jak efektivita výzkumného šetření, tak průkaznost jím získaných 

výsledků. 

Jiným (nikoli však nespojitým) způsobem byl koncipován náš výzkum (Homolová, 2007a; 2007b; 

2008b, souborně 2008a) dětského, resp. pubescentního čtenářství zaměřený na jeho pedagogicko-

didaktické a psychosociální aspekty. Design výzkumu vycházel primárně z pojetí čtenářství jako 

osobnostní, socializované a pedagogické kategorie (tedy z toho, co bývá ve vztahu ke čtenářské 

gramotnosti nazýváno endogenními a exogenními faktory) a tomu odpovídala i zvolená 

metodologie. 

Dotazníkovým šetřením klasického typu jsme zjišťovali, jak jsou u výzkumného vzorku pubescentů 

zastoupeny vybrané rysy čtenářského chování, mezi nimiž byly například náklonnost k četbě, 

uspokojení z ní, potřeba hovořit o přečteném, preference četby časopisů a četby knih, volba knihy 

v konkurenci dynamických a atraktivnějších médií aj. To vše viděno prizmatem pubescenta-žáka,           

tj. bytí čtenářem v jeho subjektivním pohledu. Vzhledem k hlavnímu cíli výzkumu – zjistit stav a 

fungování struktury čtenářství dospívajících – jsme považovali za stále relevantní a účelné sledovat i 

takové tradičně vymezené aspekty čtenářství, jakými jsou počet přečtených knih, frekvence četby, 

návštěvnost knihovny atp., jelikož ve struktuře čtenářských dispozic pubescenta každá z těchto 

aktivit ovlivňuje všechny další.  

Dotazníkem tvořeným uzavřenými položkami s možností výběru jediné varianty odpovědi jsme 

získali sumu nominálních dat (prostých četností). Pro jejich zpracování jsme vybírali 

z neparametrických statistických testů (jsou sevřeny menším počtem předpokladů, nejsou vázány 

podmínkami charakteristik nebo forem distribuce populací výzkumných výběrů). Z nich jsme zvolili 

neparametrický test významnosti chí-kvadrát (test nezávislosti χ2 – po vyhodnocení pak χ2 pro 

čtyřpolní tabulku).  

Náš výzkum probíhal ve dvou rovinách, žákovské a učitelské, zjišťovali jsme proto rovněž existenci a 

významnost rozdílu mezi žákovským čtenářským sebepojetím a učitelským vnímáním jejich žáků 

jako čtenářů. Pro tuto fázi jsme použili testování statistické významnosti jsme využili Studentova          

t-testu. 

Také my jsme se v našem výzkumu zaměřovali – již podle avizovaného psychosociálního náhledu na 

kategorii (nejen) dětského čtenářství – na kombinované kvantitativně-kvalitativní popsání 

subjektivní roviny čtenářství psychosociálních aspektů role čtenáře. Kvalitativní přístupy (opřené o 

elementární či pokročilou kvantifikaci) v našem výzkumu představovalo uchopení čtenářství 

metodami výzkumu chování (Kerlinger, 1972). 

Pro sféru vnímání subjektivní pozice četby a role čtenářství v životě pubescenta jsme zvolili 

psychometrickou metodu sémantického diferenciálu (zástupně by bylo možno použít i tzv. afektivní 

škálování). Tímto způsobem, tj. přisuzováním individuálních psychologických významů pojmům 

respondenty, jsme zamýšleli blíže popsat pozici čtenářství v systému hodnot dnešního pubescenta. 

Zaměřením na vývojově relevantní faktory v intencích „silný“ – „slabý“ chceme postihnout dětské 

pubescentní čtenářství a vztah pubescenta ke knihám v jeho „živé“ podobě. Další práci s daty 

získanými na škále jsme vedli směrem k D-maticím, testování Studentovým t a k analýze vzdálenosti 

seskupení D-statistikou. 
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Metodou Q-třídění jsme ve třetí fázi našeho výzkumu chtěli přispět k deskripci spektra čtenářských 

aktivit pubescentů s jejich specifickými významy, jež jsou jim těmito čtenáři přisuzovány. Chtěli jsme 

tak dosáhnout obrazu autoreflexe vlastních čtenářských potřeb, zájmů a očekávání a celou 

problematiku efektivně triangulovat. Jednotlivé Q-typy (n = 40) byly distribuovány kvazinormálně 

pro možnost využití korelačního koeficientu při srovnání postojů žáků a učitelů. Data takto získaná 

jsme zpracovali do R-matic technikou faktorové analýzy. 

 

3 ZÁVĚR ÚVAHOVĚ KOMPARATIVNÍ 

Metodologické strategie v pedagogickém výzkumu čtení a čtenářství, které jsme zde v sumárních 

přehledech (zahraniční inspirace) nebo v podrobnějších popisech (domácí realizace) představili, 

ukazují, jakým způsobem se děje současné uvažování o uchopení fenoménu čtení (reading), 

čtenářské kompetence (reading literacy) a čtenářství (readership). 

Lze tedy konstatovat, že zahraniční výzkumné designy orientované na čtení a čtenářství se obecně 

ubírají směrem smíšeného uvažování o popisu zkoumání subjektů edukace. Pro sběr dat volí takové 

techniky, které umožňují jak „běžné“ statistické zpracování (jde-li o přijímání hypotéz o rozdílech či 

o změnách mezi skupinami), tak dávají prostor pro psychometrické procedury a hlubší kvalitativní 

interpretaci dat. 

Stejně tak je tomu u výzkumů domácích. Inspirovány dnes dobře dostupnými metodami a 

technikami se mohou výrazně přiblížit a přibližují těmto světovým, nebo chceme-li západním, 

trendům a nastolit tradici takto, tzn. pročtenářsky ve smyslu čtenářské gramotnosti, vedených 

šetření (viz příklad výzkumu prezentovaného V. Najvarovou).  

Novinkou a inspirací pro domácí pedagogický výzkum může být širší rozptyl zkoumání – zaměření se 

také na genderový rozměr čtení, na hru inspirovanou čtením, na faktory povídání si rodičů a děti o 

příbězích a čtení apod. (vždy ale s vazbou na výchvně-vzdělávací instituci) Také tato dimenze 

v zahraniční tradici spadá pod hlavičku obecných pojmů reading (reading literacy) a tedy i reading 

research. 

Jiným odstínem výzkumu čtenářství, s nímž se však v zahraničních výzkumech setkáme spíše 

ojediněle (a je to zjištění poměrně překvapivé), je výzkum čtenářství jedince na zážitkovém základě, 

čtenářství jako soubor specifických postojů a motivací, jako typ chování (readership). Tato 

problematika je v zahraničí řešena s předchozí zmíněnou komplexně, často právě jako jeden 

z faktorů ovlivňující výsledné syntetické „gramotné čtení“. Domníváme se však, že ne vždy je 

slučování čtení a bytí čtenářem ve výzkumu jedince žádoucí – terminologicky i výzkumně. Čtenářství 

má charakteristiky osobnostní a socializované kategorie, tedy i tímto směrem vedený výzkum 

nachází své opodstatnění (potvrzené i zahraničními sociokulturními přístupy). Chtěli jsme proto 

ukázat, že specializované výzkumné sondy (viz náš představovaný výzkum) mohou být vysoce 

funkční, pokud navíc vykazují výsledky prostupné s výsledky šetření ostatních. 

Podstatným rozdílem je však zejména počet provedených výzkumů s využitím aspoň dvou (nejlépe 

však více) zdrojů získávání dat a s jejich analýzou vhodně konstruovanou sadou metod a technik (pro 

žádoucí triangulaci). Zde má český pedagogický výzkum stále ještě rezervy: omezuje se často pouze 
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na prověřené kombinace požitých technik, na výzkumech nepracují týmy badatelů v takové míře, 

jakou by pokrytí všech zmíněných aspektů vyžadovalo aj. 
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VÝZKUM ČTENÁŘSKÝCH KOMPETENCÍ VE VZTAHU K MULTIKULTURALITĚ 

A RESEARCH OF READING COMPETENCE IN RELATION TO MULTICULTURALITY 

Martina Gúberová 

 

Abstrakt: Multikulturní výchova se stala živě diskutovaným tématem dříve, než se stala součástí 

Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Stejně jako na multikulturní výchovu se 

tento dokument, výchozí pro tvorbu školních vzdělávacích programů, zaměřuje na čtenářskou 

gramotnost, která má také mezipředmětový význam. V červnu 2009 je ve 3. ročnících základních 

škol v Ostravě proveden předvýzkum, který se pomocí metod rozhovoru a dotazníku pokouší zjistit, 

zda a jak mohou čtenářské kompetece ovlivnit změnu názorů na multikulturní realitu. Metoda ukáže 

své výhody a nedostatky a také budou diskutovány první výsledky. 

Klíčová slova: funkční gramotnost, čtenářská gramotnost, PISA, multikulturní výchova 

Abstract: Even before the Framework education program for basic education was confirmed as a 

fundamental document for creating the School education programs, the Multicultural education had 

become a topic that is still being discussed vividly. As on multicultural education, the framework 

programme has been focused among others also on the reading literacy, that has also got a cross-

curricular meaning. In June 2009, there is a pre-research made at 3rd grades of primary schools of 

Ostrava. By using interview and questionnaire, the research is trying to find out whether and how 

can the reading competence influence the change in children´s opinions on multicultural reality.  

The method will show its advantages and inadequacies and also the first results of this pre-research 

are to be discussed. 

Key words: functional literacy, reading literacy, PISA, multicultural education 

 

1 ÚVOD 

V současné době je, mimo jiné na základě zjištění mezinárodních výzkumů PISA a PIRLS, 

zdůrazňována potřeba co nejvyšší úrovně tzv. funkční gramotnosti jako předpokladu pro úspěšné 

fungování člověka ve společnosti i pro fungování společnosti jako takové. Funkční gramotnost jako 

komplex mnoha dílčích gramotností, který zahrnuje také gramotnost čtenářskou, plní formativní 

funkci ve smyslu personalizace, socializace a akulturace člověka (DOLEŽALOVÁ 2005). Akulturaci 

definuje Brouček et al. jako „sociální proces, v němž dochází ke kulturním změnám trvalým stykem 

dvou nebo více kultur,… zahrnuje jak přebírání jedněch prvků z jiné kultury, tak vylučování jiných 

nebo jejich přetváření“ (PRŮCHA 2004). Společná existence dvou nebo více kultur je také nosným 

tématem multikulturní výchovy. Rozhodli jsme se tedy zjistit, zda funkční, resp. čtenářská 

gramotnost formuje vnímání multikulturality u žáků 3. ročníku základní školy. Setkávají se zde dvě 

oblasti vzdělávání – čtení a multikulturní výchova. Obě oblasti prostupují celou inovovanou koncepcí 

kurikula pro základní školy, čtení jako dovednost zprostředkovávající informace ze všech oblastí 

vzdělávání a multikulturní výchova jako průřezové téma, jehož podtémata mají být vhodně 

zařazována do výuky.  
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2 ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST 

Kirsch-Jugenblut výše zmíněnou funkční gramotnost definuje jako „schopnost používat tištěný a 

písemný materiál pro splnění širokých potřeb člověka“ (DOLEŽALOVÁ 2005), Součástí funkční 

gramotnosti je mimo jiné gramotnost čtenářská, která je chápána jako „komplex znalostí a 

dovedností jedince, které mu umožňují zacházet s písemnými texty běžně se vyskytujícími v životní 

praxi… Jde o dovednosti nejen čtenářské, tj. umět texty přečíst a rozumět jim, ale také dovednosti 

vyhledávat a zpracovávat informace obsažené v textu, reprodukovat obsah textu aj.“ (PRŮCHA, 

MAREŠ, WALTEROVÁ 2001). Výzkum PISA definuje čtenářskou gramotnost jako „schopnost 

porozumět psanému textu, přemýšlet o něm a používat jej k dosažení vlastních cílů, k rozvoji 

vlastních vědomostí a potenciálu a k aktivní účasti ve společnosti“ (STRAKOVÁ 2002), výzkum PIRLS 

ji chápe jako „schopnost rozumět formám psaného jazyka, které vyžaduje společnost a/nebo oceňují 

jednotlivci, a tyto formy používat. Mladí čtenáři mohou odvozovat význam z široké škály textů. 

Čtou, aby se učili, účastnili se čtenářského života, a také pro radost“ (KRAMPLOVÁ, POTUŽNÍKOVÁ 

2005). Zatímco PIRLS chápe čtenářskou gramotnost včetně jejího citového aspektu jako záležitost 

orientovanou ve větší míře na individuum, PISA ji považuje za podstatnou pro úspěch ve světě, který 

chápe více materialisticky. 

Vývoj čtenářské gramotnosti lze podle modelu překrývajících se etap rozvoje funkční gramotnosti 

J.Doležalové rozdělit na období gramotnosti spontánní (vzniká v předškolním věku na základě 

vlastního zájmu dětí o čtení a jejich snahy o napodobení dospělých), gramotnosti elementární (je 

utvářena systematickou výukou především v 1. třídě základní školy, kdy si žáci osvojují písmena, 

jejich spoje a přiřazují k nim významy, a jejímž výsledkem je osvojení elementárních základů čtení), 

gramotnost základní neboli bázovou (je možné zaznamenat počátky funkčního využívání 

gramotnostních dovedností, v oblasti čtení je to čtení s porozuměním), rozvinutou základní 

gramotnost (tato vyžaduje již vyšší myšlenkové operace a více osobních zkušeností čtenáře, 

v průběhu povinné školní docházky je dovednost čtení automatizována a prohlubována, je 

zlepšována dovednost práce s textovými informacemi, dovednost vyvodit závěr z textu a hodnotit 

jeho obsah i formu) a gramotnost funkční (tato by měla být do 15 let věku jedince utvořena tak, aby 

mu umožňovala plnit běžné úkoly denního života). Jak J.Doležalová upozorňuje, rozdělení vývoje 

gramotnosti na jednotlivá období nemůže být chápáno jako striktní, jelikož se jednotlivá období 

překrývají a je rovněž nezbytné přihlížet k individualitě jedince – „časové vymezení etap má tedy 

spíše hypotetický charakter s didaktickým významem“ (DOLEŽALOVÁ 2005).  

Výzkum PISA vymezuje 5 úrovní způsobilosti v oblasti čtenářské gramotnosti (KRAMPLOVÁ a kol. 

2002). Podle Ch.Garbeové by všichni žáci od 8. ročníku výše měli ve 3 okruzích dovedností,                      

tj. získávání informací, vytvoření interpretace a posouzení textu, zvládat nároky kompetenčního 

stupně II (GARBE 2008). Z této informace lze odvodit, že by žáci 1. stupně měli dosahovat 

kompetenčního stupně I. Srovnáním definic těchto dvou stupňů s vymezením etap rozvoje funkční 

gramotnosti podle Doležalové zjistíme, že stupeň I odpovídá etapě základní (bázové) gramotnosti a 

stupeň II rozvinuté základní gramotnosti. Žáci 3. ročníku základní školy by tedy měli dosahovat 

částečně kompetenčního stupně I.  
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3 CÍLE ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání souhrnně označuje první 3 ročníky povinné 

školní docházky jako 1. období 1. stupně. Obecné cíle základního vzdělávání, které pokrývají rozvoj 

čtenářské gramotnosti, jsou formulovány následovně: 

- „umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení  

- podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů  

- vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci“ (RVP ZV 2007). 

V oblasti čtení jako takového stanovuje tento dokument prostřednictvím očekávaných výstupů pro 

vzdělávací obor Český jazyk a literatura, že žák na konci 1. období: 

- „plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 

- porozumí písemným… pokynům přiměřené složitosti“ (RVP ZV 2007). 

Učivem pro oblast čtení zahrnutého do Komunikační a slohové výchovy je „praktické čtení (technika 

čtení, čtení pozorné, plynulé, znalost orientačních prvků v textu); věcné čtení (čtení jako zdroj 

informací, čtení vyhledávací, klíčová slova)“, v oblasti literární výchovy je očekávaným výstupem, že 

žák „vyjadřuje své pocity z přečteného textu“ (RVP ZV 2007), což lze také považovat za výstup 

související s rozvojem čtenářské gramotnosti. Cíle celé oblasti jsou formulovány velmi široce, 

problémem je často se opakující „přiměřenost“. Označení „texty přiměřené náročnosti“ je možné 

chápat různě, stejně tak „přiměřeně složité sdělení“. Rámcový vzdělávací program neobsahuje 

žádná jednoznačná kritéria explicitně označující požadovanou kvalitu.  

 

4 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

V české společnosti jsou velmi hluboce zakořeněny pojmy národ („osobité a uvědomělé kulturní a 

politické společenství, na jehož utváření mají největší vliv společné dějiny a společné území“) a 

národní vědomí (vědomí příslušnosti k národu na základě uvědomování si jeho společných znaků) 

(PRŮCHA 2004). Přesvědčit takovou společnost o výhodách akceptace existence ostatních kultur 

má právě multikulturní výchova. 

Multikulturní výchova je obecně chápána jako „edukační činnost zaměřená na to, aby učila lidi 

z různých etnik, národů, rasových a náboženských skupin žít spolu, vzájemně se respektovat a 

spolupracovat“ (PRŮCHA 2006), „usiluje o to vytvářet prostřednictvím vzdělávacích programů 

způsobilost lidí chápat a respektovat i jiné kultury než svou vlastní, eliminovat nebo oslabovat 

etnické nebo rasové předsudky. Má značný praktický význam vzhledem k vytváření postojů vůči 

imigrantům, příslušníkům jiných národů, kultur, ras apod.“ (PRŮCHA, MAREŠ, WALTEROVÁ 2001). 

Je zaměřena na změnu a podporování pozitivních postojů příslušníků majoritní skupiny 

k příslušníkům minorit, zároveň je orientována na posilování identity členů menšinových skupin. 

Jedná se o přípravu na reálné situace, se kterými se budou obě skupiny v rámci globalizace a 

„mizení“ hranic setkávat. Je založena především na zkušenostním učení, na emocionálním základě, 

který je podporován také databází informací o této problematice. Jejím cílem je eliminace projevů 
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xenofobie, rasismu, diskriminace, a to především na podvědomém, zvnitřněném základě. 

Multikulturní výchova jako taková tvoří předstupeň výchovy interkulturní, s jejímiž cíli se do značné 

míry ztotožňuje, je ale ve srovnání s ní méně aktivní a preferuje spíše existenci „vedle sebe“ než 

„spolu“ (PRŮCHA 1998, 2001, BALVÍN 1997, POTOČKOVÁ in ŠIŠKOVÁ 1998, TANCOŠ 2004). 

V zahraničních materiálech je spíše využíván druhý termín.  

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání začleňuje Multikulturní výchovu jako 

průřezové téma, které konkrétně „umožňuje žákům seznamovat se s rozmanitostí různých kultur, 

jejich tradicemi a hodnotami… Zprostředkovává poznání vlastního kulturního zakotvení a 

porozumění odlišným kulturám. Rozvíjí smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci, vede k chápání 

a respektování neustále se zvyšující sociokulturní rozmanitosti…, pomáhá nacházet styčné body pro 

vzájemné respektování, společné aktivity a spolupráci.“ Výstupy tématu jsou popsány pro oblast 

vědomostí, dovedností a schopností a pro oblast postojů a hodnot, kde multikulturní výchova mimo 

jiné: 

- „pomáhá žákům prostřednictvím informací vytvářet postoje tolerance a respektu k odlišným 

sociokulturním skupinám, reflektovat zázemí příslušníků ostatních sociokulturních skupin a uznávat 

je;  

- stimuluje, ovlivňuje a koriguje jednání a hodnotový systém žáků, učí je vnímat odlišnost jako 

příležitost k obohacení, nikoli jako zdroj konfliktu;  

- pomáhá uvědomovat si neslučitelnost rasové (náboženské či jiné) intolerance s principy života              

v demokratické společnosti“ (RVP ZV 2007). 

 

5 VÝZKUMNÁ SONDA 

Pro výzkumnou sondu prováděnou v červnu 2009 ve 3. ročnících základních škol v Ostravě byl 

formulován výzkumný problém: Jak může úroveň čtenářské gramotnosti ovlivnit změnu názorů dětí 

v oblasti multikulturní výchovy? V návaznosti na tento problém byla formulována hlavní hypotéza: 

H0: Úroveň čtenářské gramotnosti u dětí ve věku 8 – 10 let nemá vliv na změnu názorů 

souvisejících s chápáním a vnímáním multikulturní reality světa. 

Výzkum PISA rozděluje čtenářskou gramotnost na 3 okruhy dovedností – získávání informací, 

vytvoření interpretace a posouzení textu. Z tohoto byly odvozeny dílčí hypotézy: 

H1: Dovednost získávání informací ze čteného textu nemá vliv na změnu názorů souvisejících 

s chápáním a vnímáním multikulturní reality světa. 

H2: Dovednost vytvoření interpretace čteného textu nemá vliv na změnu názorů souvisejících 

s chápáním a vnímáním multikulturní reality světa. 

H3: Dovednost posouzení čteného textu nemá vliv na změnu názorů souvisejících s chápáním a 

vnímáním multikulturní reality světa. 

Výběrovým souborem pro výzkumnou sondu je cca 150 žáků 3. ročníku základních škol v Ostravě.           

3. ročník byl zvolen na základě prvních formulovaných očekávaných výstupů Rámcového 
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vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v oblasti čtení, jedná se tedy o výběr záměrný 

(podtémata průřezového tématu Multikulturní výchova nemohou být použita, neboť nemusí být 

zastoupena v každém ročníku, povinností školy je nabídnout je v průběhu základního vzdělávání, 

avšak způsob realizace, rozsah a časový plán stanovuje každá škola v rámci svého školního 

vzdělávacího programu). Zároveň je tento výběr výběrem dostupným, neboť školy, kde je výzkumná 

sonda realizována, jsou v blízkosti bydliště výzkumníka. 

 

6 VÝZKUMNÉ METODY 

Použitými výzkumnými metodami skupinové interview s prvky strukturovaného rozhovoru a 

individuální dotazník. Předpokládaná délka trvání interview je 15 – 20 minut, vycházíme-li z toho, že 

délka rozhovoru s žáky na základní škole by neměla přesáhnout 30 minut (ŠVAŘÍČEK 2007). Prvních 

8 otázek mapuje rodinné prostředí, názor dětí na příčinu válek a jejich povědomí o rozdílech mezi 

lidmi, následující otázky z celkových 17 se vztahují ke dvěma fotografickým portrétům rasově 

odlišných dívek (viz. příloha č.2). Podle Pattonových typů otázek (HENDL 2008) se v interview 

objevují otázky: 

1) vztahující se ke zkušenostem nebo chování (4 otázky – 23,5%) - Sledují vaši rodiče zprávy? Jaké 

médium pro získávání zpráv používají? Sledujete zprávy spolu s rodiči? Bavíte se s rodiči o rozdílech 

mezi lidmi? 

2) vztahující se k názorům (10 otázek – 58,8%) - Proč jsou ve světě války? Odkud jsou tyto dívky? 

Kolik mají asi let? Popište, jak vypadají. Jaké je asi zaměstnání jejich rodičů? Jaké jsou jejich oblíbené 

hračky? Myslíte, že mohou být dobrou kamarádkou? Myslíte, že se tyto holčičky mohou spolu 

kamarádit? O čem si spolu mohou povídat? Co se jedna od druhé mohou naučit? 

3) vztahující se ke znalostem (3 otázky – 17,7%) – Co se teď ve světě děje, jaké jsou nejnovější zprávy? 

Co mají všichni lidé společné? Čím se od sebe lidé liší? 

Záznam tohoto rozhovoru bude podkladem pro srovnávací analýzu, zda došlo k posunu v názorech 

dětí po vyplnění dotazníku.  

Základní princip první části dotazníku (otázky č. 1 – 10, viz. příloha č. 2) je obdobný jako v úlohách 

šetření PISA, následující otázky (č. 11 – 15) jsou inspirovány dotazníkem prof. Marie Luísy                         

A. V. Freitas z Univerzity v Minho, který vznikl v rámci projektu CiCe (Children´s Identity and 

Citizenship in Europe). Výchozím textem, který mají děti přečíst, je upravená zpráva převzatá 

z internetu. Zpráva je slohovým útvarem, s nímž se děti mohou denně setkat, který informuje o dění 

ve světě kolem nich a nese informaci, kterou je potřeba zpracovat a zaujmout k ní stanovisko. Podle 

metodiky PISA je z hlediska čtenářské situace čtení tohoto textu čtením pro veřejné využití, jehož 

účelem je zisk informací (vzhledem k věku respondentů a k omezeným časovým podmínkám nebylo 

možné do výzkumu zařadit texty, které navozují situace čtení pro soukromé využití, čtení pro práci a 

čtení pro vzdělávání). Následné otázky č. 1 – 6 (40%) jsou zameřeny na získávání informací, otázka č. 

7 (6,7%) na vytvoření interpretace textu a otázky č. 8 – 10 (20%) na posouzení textu. Úroveň 

způsobilosti pro dílčí škály čtenářské gramotnosti je, posuzováno podle výzkumu PISA, na úrovni I. 

Otázky č. 11 – 15 (33,3%) jsou otázky zameřené na vlastní zjištění posunu v názorech dětí. Otázky           

č. 16 – 21 jsou osobním dotazníkem.  
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Vyloučíme-li otázky osobního dotazníku, jsou otázky formulovány s výběrem odpovědi (č. 1, 2, 4, 5, 

6, 13 – 40%), s výběrem odpovědi s požadavkem zdůvodnění odpovědi (č. 11, 12 – 13,3%) , dále jako 

uzavřené s tvorbou odpovědi (č. 3, 7 – 13,3%) a otevřené s tvorbou odpovědi (č. 8, 9, 10, 14, 15 – 

33,3%). Procentuální zastoupení otázek z hlediska zjišťované dovednosti a z hlediska formulace 

otázek je vzhledem k zaměření výzkumné sondy a k věku respondentů odlišné od výzkumu PISA. 

 

7 VYHODNOCOVÁNÍ VÝSLEDKŮ 

Vyhodnocování odpovědí je rovněž inspirováno výzkumným šetřením PISA. Podle míry správnosti 

jsou jednotlivým odpovědím přiřazovány kódy. U otázek s výběrem odpovědi jsou kódy 1 – správná 

odpověď, 0 – špatná odpověď, 9 – chybějící odpověď. Otázky uzavřené s tvorbou odpovědi 

vyžadující vyšší míru subjektivního posouzení správnosti odpovědi rozlišují kódy 2 – nejvyšší míra 

správnosti odpovědi, 1 – nižší míra správnosti odpovědi, 0 – pokus o odpověď, kterou nelze 

kvalifikovat jako neúplnou (nedostatečná, nevhodná odpověď, žák neporozuměl textu nebo otázce), 

9 – odpověď chybí. Vyhodnocování odpovědí na otázky otevřené s tvorbou odpovědi bude 

prováděno kategorizací odpovědí podle klíčových slov. Otázky uzavřené s požadavkem zdůvodnění 

odpovědi budou vyhodnocovány těmito kódy: 1 – běloška, 2 – mulat, 3 – asiatka, 4 – Ind, 5 – běloch, 

6 – mulatka, 0 – nevyhovující odpověď, 9 – chybějící odpověď.  

 

8 ZÁVĚR 

V době přípravy tohoto příspěvku ještě nebyla vlastní výzkumná sonda provedena. Vyvinutý 

dotazník spolu s rozhovorem teprve prokáže svou reliabilitu a projeví se jeho možná použitelnost 

nejen pro účely vlastního výzkumu, ale také jako evaluačního nástroje výchovně-vzdělávacího 

procesu na samotných základních školách. Ačkoli se multikulturalismus nachází v krizi, zejména 

proto, že „za multikulturní uznání mnohosti kultur platíme jejich totálním odpolitizováním: všechny 

kultury jsou si rovné - žádná z nich už není schopna podřídit ekonomický růst nějakému sdílenému 

smyslu… Multikulturalismus jako politický projekt je vyčerpán, byl příliš rozporný“ (BĚLOHRADSKÝ 

2006), jako společenský projekt je pravděpodobně stále jedinou nadějí na mírové soužití kultur. 

V současné době sílí radikální nacionalismus a extrémismus, proto je na místě zdůraznit, jak 

důležitou úlohu má multikulturní výchova pro naši budoucnost. Je zapotřebí hledat cesty, aby tento 

koncept byl co nejefektivnější. Jednou z cest může být právě propojení multikulturní výchovy a 

čtenářských dovedností.  
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PŘÍLOHA Č.1 

    

 

PŘÍLOHA Č.2 

Autoři: Petr Havránek, Renáta Prátová (rep)  Vydáno: 19.04.2009 

Tři romské obyvatele rodinného domu (Annu Sivákovou, její dceru Natálku a druha Anny Sivákové) zranily 

plameny při nočním požáru ve Vítkově na Opavsku. Podle mluvčího hasičů Petra Fastera šlo o rozsáhlý požár. 

Obyvatelé domku se v prvních chvílích pokusili oheň likvidovat sami a také vynesli dítě. Přitom se zranili a 

děvčátko popálilo. 

První hlášení dostali záchranáři deset minut před půlnocí. Přivolali je zdravotníci Vítkovské léčebny 

dlouhodobě nemocných. Právě tam se totiž matka s popáleným dítětem obrátila o pomoc. Zasahovat musel         

i vrtulník záchranné služby. 

Také matka dívenky utrpěla popáleniny druhého až třetího stupně a sanitka ji odvezla do porubské nemocnice. 

Záchranáři ošetřili i otce dítěte, kterého převezli do Slezské nemocnice v Opavě. 

Policejní mluvčí Soňa Štětínská uvedla, že jednou z možných příčin požáru je rasový útok. „V domě, který byl 

napaden, byla v té době celá rodina. Podle našich informací tam mělo být asi osm lidí. Ke zranění dalších osob 

nedošlo.“ Policie teď zkoumá důkazy v podobě zbytků zápalných lahví, které byly do domu vhozeny oknem. 

Také vyslýchá svědky. Zranění zatím vypovídat nemohou, nedovoluje to jejich zdravotní stav. 

(podle http://www.rozhlas.cz/ostrava/aktualne/_zprava/572481, http://www.novinky.cz/krimi/166876-dcera-

klecela-v-plamenech-rika-zena-o-pozaru-ve-vitkove.html) 

 

1. Jak se jmenuje zraněná holčička? 

□ Soňa 

□ Anna  

□ Natálie 

 

2. Obyvatelé rodinného domu byli: 

□ Slováci 

□ Romové 

□ Indové 

 

 

 

mailto:Petr.Havranek@ov.rozhlas.cz
http://www.rozhlas.cz/_osoba/284
http://www.rozhlas.cz/ostrava/aktualne/_zprava/572481
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3. Kdo přivolal pomoc? ________________________________________________________________ 

 

4. Kolik lidí bylo při požáru zraněno? 

□ 0 až 2 

□ 3 až 5 

□ 6 až 8 

 

5. Která věta je pravdivá? 

□ Obyvatelé domu se zranili, když hasili požár. 

□ Vrtulník nebylo potřeba přivolávat. 

□ Policisté už vyslechli i zraněné. 

 

6. Tento text je: 

□ popis 

□ vypravování 

□ zpráva  

 

7. Vymysli k textu vhodný nadpis. 

________________________________________________________________ 

 

8. Co bylo podle Tvého názoru příčinou události? 

____________________________________________________ 

 

9. Jak by ses cítil/a, kdyby se něco podobného stalo Tvé rodině? _______________________________________ 

 

10. Co si o této události myslíš? ________________________________________________________________ 

 

11. S kým z těchto dětí by ses nejraději kamarádil/a? (u obrázku udělej křížek perem)   

(Zdroj: http://www.benetton.com, http://farm4.static.flickr.com/3416/3278734251_94d8860d6e.jpg?v=0) 

 

□   □   □  

 

□   □    □  

 

http://www.benetton.com/
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Proč? ________________________________________________________________ 

 

12. S kým z těchto dětí by ses kamarádit nechtěl/a? (u obrázku udělej křížek červenou pastelkou) 

Proč? ________________________________________________________________ 

 

13. Které z těchto dětí by mohlo být podle Tvého názoru sourozencem zraněné holčičky z úvodního článku? (u 

obrázku udělej křížek zelenou pastelkou) 

 

14. Co znamená slovo rasismus? ________________________________________________________________ 

 

15. Jaký je Tvůj názor na rasismus? 

________________________________________________________________ 

 

16. Považuješ se za: 

□ Bělocha / Bělošku 

□ Černocha / Černošku 

□ Roma / Romku 

□ Asiata / Asiatku 

□ nevím 

 

17. Jsi děvče nebo chlapec?  Děvče □  Chlapec □ 

18. Kolik máš let?  _______________________________________________ 

19. Jak často si doma čteš? _______________________________________ 

20. Kolik knih přečteš za týden? _______________________________________ 

21. O čem si čteš nejraději? _______________________________________________ 

 

DĚKUJI TI ZA VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU! 

 

Poznámka: Kvůli nedostatku místa byla změněna prostorová úprava dotazníku, obsah zůstal zachován. 

 

zpět na obsah 
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ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST Z VÝZKUMNÉHO HLEDISKA 

READING LITERACY FROM THE RESEARCH POINT OF VIEW 

Radana Metelková Svobodová 

 

Abstrakt: Autorka příspěvku prezentuje svá výzkumná šetření provedená na základních školách, 

čímž částečně navazuje na výstupy mezinárodních výzkumů čtenářské gramotnosti PISA a PIRLS. 

Na čtenářskou gramotnost nahlíží jak z pohledu stávajících didaktických principů a tendencí, tak         

z pohledu současného školského kurikula a jeho kompetenčního charakteru. 

Klíčová slova: čtenářská gramotnost, mezinárodní výzkumy PISA a PIRLS, současné didaktické 

trendy a tendence výuky češtiny, Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. 

Abstract: The authoress of the entry presents her primary and secondary school research findings. 

The attention is payed to a current level of Czech pupils´reading literacy that was charted by two 

international researches, PISA and PIRLS. On the basis of their results were drawn some conclusions 

for our educational system. The authoress thinks of the reading literacy with the view of recent 

didactic principles and movements and also in the term of the Framework educational programme 

for a primary and secondary ecudation. 

Key words: reading literacy, international researches PISA and PIRLS, recent Czech didactic 

principles and movements, Framework educational programme for a primary and a secondary 

ecudation. 

 

1 ÚVOD 

Příspěvek si klade za cíl zabývat se problematikou čtenářské gramotnosti90, zejména pak možnostmi 

zjišťování její úrovně pro potřeby vyučujících českého jazyka a literatury na našich základních či 

eventuálně středních školách. Velmi dobře si totiž uvědomujeme nutnost připravovat žáky pro 

běžný život ve společnosti, čímž dochází k zásadním změnám ve způsobu výuky. Výuka se totiž 

odvrací od memorování a ubírá se směrem naučit žáky pracovat s informacemi, které mohou získat 

z různých zdrojů, k nimž patří např. encyklopedie, naučné publikace, slovníky, internet atp. Jde vždy 

o informace mající podobu psaného textu, z čehož vyplývá základní podmínka pro splnění hlavního 

cíle vzdělávacího procesu, a tou je textu porozumět. 

 

2 ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST V PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

Samotný proces porozumění textu je však mnohem složitější, jelikož počáteční a základní orientace 

v něm by měla plynule přecházet v úrovně vyšší a navazující, tj. ve vyvození přímých závěrů, 

                                                                    
90

 Čtenářská gramotnost byla definována jako schopnost porozumět psanému textu, přemýšlet o něm a pouţívat 

jej k dosaţení osobních cílŧ, k rozvoji vlastních vědomostí a k moţnostem jejich uplatnění v demokratické 

společnosti. 
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v interpretaci, integraci, posuzování a hodnocení. I když u textu je významná i jeho grafická podoba, 

tj. typ písma, užití značek, grafické a barevné rozvržení textu, vlastní text a jeho pochopení jsou pro 

předávání informací prioritní.  

V souvislosti s inovativními změnami ve školství je třeba aktuálně včlenit problematiku žákovské 

čtenářské gramotnosti jako nepostradatelnou součást kompetenčního principu Rámcového 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV). Tento úkol na učitele českého jazyka 

nadále čeká a je hlavně v zájmu našich žáků, aby se jejich čtenářské kompetence zlepšovaly a 

posilovaly. Svá tvrzení opíráme o srovnávací výzkum PISA,91 zaměřeném v roce 2000 na čtenářskou 

gramotnost patnáctiletých žáků – Česká republika patřila mezi podprůměrné země, a o výzkum 

PIRLS, provedený o rok později, který vycházel z narativní prózy a sledoval děti kolem 10. roku věku 

– čeští žáci dopadli průměrně. 

V obou srovnávacích výzkumech naopak excelovali švédští žáci, zvlášť výrazně pak mladší žáci ve 

výzkumu PIRLS. Patrně má na tom podíl i fakt, který vyplynul z údajů zveřejněných v publikaci 

I. Kramplové a I. Potužníkové (2005) a jímž je svým způsobem podpořeno komplexní pojetí výuky 

mateřštiny92 + 93: „Při výuce švédštiny jsou jazyk a literatura považovány za jeden neoddělitelný 

celek. Z tohoto důvodu nemohou být odděleny. Na druhou stranu jak čtení, tak také psaní jsou 

vnímány jako zásadní při výuce ve všech ostatních předmětech. Všichni učitelé si musejí být plně 

vědomi společné odpovědnosti za rozvoj čtenářské gramotnosti žáků a důležitosti jazyka pro 

výuku.“94 

Mezinárodní výzkumy v oblasti vzdělávání PISA se od ostatních liší zejména tím, že nehodnotí, jak 

žáci zvládli učivo vymezené učebními osnovami, ale předmětem jejich zájmu jsou především 

dovednosti a vědomosti, které budou žáci potřebovat pro život v moderní společnosti. Zcela totožné 

cíle sleduje také současné české školské kurikulum, tj. RVP ZV. 

Ve vztahu k porozumění textu vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace doporučuje 

v komunikační a slohové výchově například u žáků druhého stupně základní školy dosáhnout 

následujících očekávaných výstupů: 

Žák: 

- odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek 

nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji; 

- využívá základy studijního čtení; vyhledává klíčová slova, formuje hlavní myšlenky textu, 

samostatně připraví a s oporou o text přednese referát. 

                                                                    
91

 Projekt organizace OECD/PISA je dlouhodobý a klade si za cíl zjistit, zda žáky osvojené vědomosti 
dané osnovami dostatečně připraví na život v dospělosti. Získané informace mohou být přínosné jak pro 
vytváření strategií rozvoje vzdělávacích soustav, tak pro vytváření procesů v českém školství. 
92

 RVP ZV vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura rozčleňuje do tří sloţek, a to Jazyková 

výchova, Literární výchova a Komunikační a slohová výchova. Upozorňuje však dále na komplexnost 

charakteru tohoto vzdělávacího oboru a na to, ţe vzdělávací obsah jednotlivých sloţek se vzájemně prolíná            

(s. 12). 
93

 Danou problematiku totoţně vnímá také Šindelářová, J. (2006), která se věnuje středoškolské oblasti. 
94

 Kramplová, I., Potuţníková, E., 2005, s. 62. 
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Doporučované učivo týkající se čtení stanovuje pro druhý stupeň základního vzdělávání RVP ZV 

takto: 

Čtení: 

- praktické (pozorné, přiměřeně rychlé, znalost orientačních prvků v textu); 

- věcné (studijní, čtení pro zdroj informací, vyhledávací); 

- kritické (analytické, hodnotící); 

- prožitkové. 

 

3 VÝZKUMNÉ MOŽNOSTI UČITELE MATEŘŠTINY (na školské úrovni) 

Na základě výše uvedených údajů se domníváme, že je potřebné problematiku čtenářské 

gramotnosti výzkumně stále sledovat, a to dokonce i na nižší úrovni, tedy na úrovni samotných 

učitelů mateřštiny. Shledáváme potřebným, aby oni sami měli možnost získat zpětnou vazbu a 

zjistit, jak se čtenářské kompetence jejich žáků vyvíjí. Je nadmíru důležité, aby drobnější výzkum i na 

této úrovni probíhal, jelikož samotný učitel může reagovat na jeho výsledky okamžitě a přemýšlet 

nad eventuálními nedostatky bez jakéhokoli prodlení. To je ve výchovně-vzdělávacím procesu cenné 

a progresivní řešení. 

Z toho důvodu budeme dále prezentovat přehled statistických metod, které jsme využili při realizaci 

výzkumného šetření pro potřeby získání praktických podkladů k napsání disertační práce. 

Domníváme se, že totožné možnosti mají také všichni vyučující češtiny a jejich výzkumná 

pozorování, pokud je budou provádět, jim mohou velmi napomoci při zkvalitňování efektivnosti 

výuky. 

Metodologie námi provedeného výzkumného šetření vychází z kvantitativně orientovaného 

výzkumu. Pokoušeli jsme se mapovat úroveň čtenářské gramotnosti žáků druhého stupně základní 

školy, přičemž výběr prvků do výzkumných vzorků bychom mohli charakterizovat jako záměrný 

kvótní výběr.95 Upřednostněny byly následné kontrolní znaky: 

- věk respondentů 13 – 14 let, tj. žáci 7. ročníku základní školy;96 

- typ základní školy97 – běžná základní škola a základní škola waldorfského typu, tj. klasická reformní 

škola.98 

                                                                    
95

 CHRÁSKA, M. Úvod do výzkumu v pedagogice. Základy kvantitativně orientovaného výzkumu. Olomouc : 

Vydavatelství Univerzity Palackého, 2003, s. 21 – 22. ISBN 80-244-0765-5. 
96

 Výzkumné šetření bylo prováděno v rozmezí jednoho kalendářního roku, přičemţ první část výzkumu byla 

realizována v červnu 2006 u vybraných skupin ţákŧ 7. ročníku ZŠ; druhá část výzkumu byla uskutečněna 

v červnu 2007 u totoţných ţákŧ, kteří však jiţ navštěvují 8. ročník ZŠ. 
97

 Záměrně jsme volili jednu základní školu, která v prŧběhu provádění výzkumu vytvářela svŧj školní 

vzdělávací program na základě RVP ZV; druhá základní škola je waldorfského typu. 
98

 Členění dle publikace: PRŦCHA, J. Alternativní školy. Praha : Portál, 1996, s. 24. ISBN 80-7178-072-3. 
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Nezávisle proměnná je prezentována dvěma rovinami, a to práce s textem na běžné základní škole 

a práce s textem na základní škole waldorfského typu. Závisle proměnná byla sledována na úrovni 

rozvoje porozumění textu. 

 

3.1 Didaktický test 

Měrný nástroj – didaktický test v počáteční fázi výzkumu umožnil porovnání obou skupin                       

v ukazatelích závisle proměnné, následující didaktický test (totožné podoby) měl za úkol zjistit 

eventuální vliv jednotlivých pedagogických postupů na zvýšení kvality porozumění textu. Formální 

podoba testu, který byl využit pro naše šetření, byla srovnatelná s podobou mezinárodních 

testových úloh společnosti PISA: 

každá úloha obsahuje úvodní materiál, který navozuje téma úlohy, jedná se vždy o souvislý text 

(v našem případě byly použity dva výchozí texty záměrně zcela tematicky odlišné); 

výchozí text následuje několik otázek různého typu, přičemž všechny otázky obsahově souvisejí           

s tématem úlohy, zaměřují se však na různé dovednosti. 

Jednotlivé položky byly opět inspirovány osvědčenými otázkami, které jsou užívané ve výzkumech 

PISA. Ty jsou členěny na tři typy, a to:99 

otázky s výběrem odpovědi: žáci mají za úkol vybrat jednu z nabídnutých možností odpovědi; jedná 

se vždy o výběr ze dvou až čtyř možností označených různými písmeny; v některých případech mají 

respondenti výzkumu pouze rozhodnout, zda určité tvrzení je nebo není pravdivé; 

uzavřené otázky s tvořenou odpovědí: žáci odpověď nevybírají, ale tvoří, jedná se však o nepříliš 

rozsáhlou odpověď, jejíž správnost lze poměrně snadno posoudit; může to být odpověď vyjádřená 

jedním či několika slovy; 

otevřené otázky s tvořenou odpovědí: žáci musí opět odpověď sami napsat, požadovaná odpověď je 

však rozsáhlejší a náročnější na vyhodnocování; žáci mají například navrhnout nějaký systém, který 

by odpovídal uvedeným pravidlům, popsat celý postup řešení, zdůvodnit svoje rozhodnutí, vytvořit 

nákres apod. 

Výhodou otázek s výběrem odpovědi a uzavřených otázek s tvořenou odpovědí je to, že odpovědi na ně 

mohou být snadno vyhodnoceny a většinou jsou i pro žáky jednodušší. Otevřené otázky jsme 

nezařadili záměrně, jelikož jejich vyhodnocování je náročnější a obávali jsme se toho, že by je určité 

procento žáků vynechalo, aniž by se vůbec pokusili o jejich zodpovězení.100 Uvědomujeme si však, že 

otevřené otázky jsou ž hlediska získání co nejrozsáhlejšího výzkumného materiálu přínosné. Navíc 

kmenoví učitelé češtiny by pravděpodobně nemuseli mít obavy z nedostatečné zpětné vazby. 

Didaktickým testem jsme zjišťovali míru porozumění předloženému textu, schopnost s ním dále 

pracovat, vyhledávat v něm potřebné informace a vyvozovat závěry. Jelikož výzkumné šetření 

probíhalo u totožných respondentů, snažili jsme se zjistit: 

                                                                    
99

 Námi vytvořený didaktický test uţíval pouze první dva typy otázek, tj. otázky s výběrem odpovědi a uzavřené 

otázky s tvořenou odpovědí. 
100

 Tyto zkušenosti jsme získali v provedeném předvýzkumu. 
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- zda lze pozorovat významný rozdíl v úrovni čtenářské gramotnosti žáků dvou typů škol; 

- zda lze pozorovat významný rozdíl v nárůstu úrovně čtenářské gramotnosti žáků obou typů škol za 

jeden kalendářní rok; 

- zda lze pozorovat nárůst úrovně čtenářské gramotnosti u žáků v rámci školy za jeden kalendářní 

rok (bez porovnávání mezi školami). 

Získané výsledky byly kvantitativně zpracovány a následně statisticky ověřovány pomocí 

jednofaktorové analýzy rozptylu,101 Studentova t-testu102 a Párového t-testu.103  

3.2.1 Princip jednofaktorové analýzy rozptylu 

Získaná data byla intervalového charakteru. Sledovali jsme, zda mezi zjištěnými aritmetickými 

průměry naměřených dat jsou či nejsou rozdíly, a proto jsme se rozhodli pracovat se statistickou 

metodou jednofaktorovou analýzou rozptylu.104  

Cílem didaktického testu zadaného dvěma třídám sedmého ročníku běžné základní školy a jedné 

třídě sedmého ročníku základní školy waldorfského typu bylo zjistit, zda lze pozorovat odlišnost 

v jejich schopnosti textu porozumět, pracovat s ním a čerpat z něj informace. Ačkoli jsme se 

původně domnívali, že budeme moci pozorovat lepší výsledky porozumění textu u žáků základní 

školy waldorfského typu a že si tak budeme moci ověřit účinnost kreativních metod a forem výuky 

užívaných běžně waldorfskou pedagogikou, došli jsme k úplně jiným závěrům. 

Problém nastal ještě před zadáváním samotných testů, kdy jsme byli informováni vyučující 

waldorfské základní školy, že se ve vybrané třídě (jediné tohoto ročníku na škole) vyskytuje 5 dětí 

s diagnostikovanými specifickými poruchami učení.105 Náš předpoklad se tedy nepotvrdil – vybrané 

tři třídy se ve svých schopnostech porozumění textu nelišily a museli jsme díky výsledkům analýzy 

rozptylu konstatovat, že patří do jednoho základního souboru.106 

U navazujícího šetření jsme nehodlali být skeptičtí, avšak brali jsme již nyní v potaz skutečnost, že 

třída základní školy waldorfské se neodlišuje pouze způsobem výuky, ale navíc je i řada jejich žáků 

více limitována specifickými poruchami učení. Svá pozorování jsme tedy zaměřili na sledování 

vzniku většího rozdílu ve schopnostech zúčastněných dětí či jeho eventuálním zániku. 

Sledovali jsme, zda bude či nebude možno pozorovat výrazný rozdíl v úrovni porozumění textu            

u žáků běžné základní školy a žáků základní školy waldorfského typu po uplynutí jednoho 

                                                                    
101

 Zjišťovali jsme, zda mezi aritmetickými prŧměry naměřených dat jednotlivých tříd jsou či nejsou statisticky 

významné rozdíly. 
102

 Pomocí Studentova t-testu jsme rozhodovali, zda dva soubory dat, v našem případě vţdy dvě zvolené třídy, 

mají stejný aritmetický prŧměr. 
103

 U opakovaného měření totoţného souboru, v našem případě totoţné třídy, jsme zjišťovali nárŧst či úbytek 

schopnosti porozumět přečtenému textu a dále s ním pracovat. 
104

 V tomto případě nebylo moţno uţít Studentŧv t-test, protoţe jsme srovnávali tři soubory. Z toho dŧvodu jsme 

vyuţili sloţitější měrný nástroj. 
105

 Testy těchto respondentŧ byly následně označeny velkým písmenem D, aby při vyhodnocování bylo zřejmé, 

ţe se jedná o didaktický test dítěte s SPU. 
106

 V této fázi jsme vnímali výsledky ţákŧ 7. ročníku základní školy waldorfského typu s ohledem na to, ţe 11 

ţákŧ z celkového počtu 20 ve třídě se „potýká“ se specifickými poruchami učení. Proto jsme dále sledovali 

totoţné rysy i u ţákŧ dalších dvou zkoumaných tříd, tj. 7. A a 7. B. V 7. A jsme zaznamenali dva respondenty, 

v 7. B dokonce šest respondentŧ, u kterých jsme měli moţnost pozorovat projevy rysŧ SPU. 
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kalendářního roku. A také tentokrát jsme došli ke stejnému závěru – žáci všech tří pozorovaných 

osmých ročníků obou typů základních škol se ve svých schopnostech porozumění textu neliší nijak 

výrazně a lze tedy opět konstatovat, že je můžeme řadit do jednoho základního souboru. 

3.2.2 Studentův t-test 

Vzhledem k tomu, že ve zkoumané třídě sedmého ročníku základní školy waldorfského typu byl 

zjištěn 55 % podíl výskytu žáků buď s diagnostikovanými poruchami učení, nebo s jejich rysy, 

rozhodli jsme se rozšířit naše šetření o výzkum porozumění textu u žáků specializované třídy běžné 

základní školy odpovídajícího ročníku a hodlali jsme zjistit, zda lze či nelze tyto dvě vybrané skupiny 

řadit do totožného základního souboru. Získaná intervalová data jsme zpracovávali pomocí 

Studentova t-testu.  

Nakonec se náš předpoklad potvrdil – mezi schopnostmi žáků obou pozorovaných tříd bylo možno 

shledat rozdíl ve schopnosti porozumět textu. Zjistili jsme, že nejsme oprávněni řadit třídu sedmého 

ročníku základní školy waldorfského typu a specializovanou třídu sedmého ročníku běžné základní 

školy do stejného základního souboru. 

3.2.3 Párový t-test 

Tento test jsme využili při porovnávání výsledků opakovaného měření u téže skupiny žáků,                    

tj. totožné třídy. Hodlali jsme zjistit nárůst či úbytek schopnosti porozumět textu během jednoho 

kalendářního roku, srovnávali jsme měření z roku 2006 a 2007. Komparovali jsme jak výsledky žáků 

běžné základní školy, tak žáků základní školy waldorfského typu. 

Hlavním cílem realizovaného longitudinálního šetření bylo zaměřit se na možný vývoj, tj. zlepšení či 

zhoršení, schopnosti porozumět textu, pracovat s ním a vyhledávat v něm úspěšně potřebné 

informace. Sledovaná schopnost zvolených respondentů byla opět měřena pomocí didaktického 

testu, který jsme pro naše účely sestavili a který jsme v průběhu šetření neměnili. Také poskytnutý 

časový prostor pro vypracování testu nebyl pozměněn, abychom zachovali totožné podmínky jako 

u prvního výzkumného šetření. Uvědomovali jsme si značný podíl žáků s SPU ve zkoumané třídě 

waldorfské základní školy, avšak vzhledem k tomu, že jsme výsledky testů neporovnávali s testy 

jiným respondentů, nepřikládali jsme nyní této skutečnosti příliš velkou důležitost. 

Nakonec se náš předpoklad potvrdil, šetření prokázalo zlepšení výsledků didaktického testu u žáků 

základní školy waldorfského typu. Při procentuálním vyčíslení jsme zjistili rozdíl, tj. nárůst, úrovně 

v procentech, a to u první části – téměř o osm procent; u druhé části – o více než třináct procent. 

Srovnáme-li výsledky dvou výzkumných šetření – žáků základní školy waldorfského typu, kde také 

Párový t-test potvrdil alternativní hypotézu, že došlo ke zvýšení úrovně porozumění textu, a 

výsledky žáků 8. ročníku běžné základní školy, kdy výsledek Párového t-testu nás přiměl přijmout 

hypotézu nulovou, bylo by se možné domnívat, že na běžné základní škole žáci nedosáhli žádného 

pokroku. Uvědomujeme si však nutnost nahlížet na danou problematiku komplexněji, a proto 

nehodláme porovnávat pouze závěry obou výzkumů. Sledovali jsme dále jednotlivé procentuální 

vyčíslení úspěšnosti obou dvou výběrů, to přehledně zaznamenává následující tabulka. 
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Tabulka č.1: Srovnání procentuální úspěšnosti žáků 

ÚSPĚŠNOST V % 
ČERVEN 2006 

ÚSPĚŠNOST V % 
ČERVEN 2007 

ZŠ waldorfská Ostrava ZŠ waldorfská Ostrava 

1. text 2. text 1. text 2. text 

64,2 % 74,44 % 72 % 88,3 % 

ZŠ dr. M. Tyrše, Hlučín ZŠ dr. M. Tyrše, Hlučín 

1. text 2. text 1. text 2. text 

81,4 % 85,7 % 81,16 % 91,79 % 

Z tabulky lze vyčíst rozdílnost „vstupní úrovně“ obou skupin respondentů. V červnu 2006 byl rozdíl 

vyjádřený v procentech u prvního textu 17,2 % a u druhého textu 11,26 %, tj. žáci základní školy 

waldorfské byli podstatně horší v práci s textem než žáci běžné základní školy. V následujícím roce 

se výsledky lišily u prvního textu o 9,16 % a u druhého textu o 3,49 %, tzn. u žáků základní školy 

waldorfského typu lze skutečně hovořit o značném zlepšení, kdežto u žáků běžné základní školy spíš 

o určité stagnaci. Musíme však brát v potaz také tu skutečnost, že výsledek druhé části didaktického 

testu je u těchto respondentů dosti vysoký – do 100% úspěšnosti jí chybí pouze 8,21 %, což je nutno 

také vnímat. 

 

4 ZÁVĚR 

Uvědomujeme si, že většina učitelů češtiny není schopna statisticky zpracovat výsledky sestavených 

didaktických testů. Je však zřejmé, že již samotné procentuální porovnání je pro jejich účely dosti 

vypovídající a lze s ním také pracovat. Navíc pro pedagogickou praxi shledáváme jako přínosné                 

i následující závěry, které jsme učinili díky našim výzkumným šetřením: 

- v rámci výchovně-vzdělávacího procesu na základní škole by bylo pro zkvalitnění čtenářských 

dovedností českých žáků velmi přínosné, pokud by se hodiny literární výchovy nespecializovaly 

pouze na estetickou interpretaci uměleckých textů, čímž by současně přispívaly ke komplexnímu 

vnímání mateřštiny, tj. k posílení komunikačních dovedností dětí a zároveň k podpoře čtenářské 

gramotnosti už prostřednictvím jednoduché orientace v textu;107 

- v souvislosti se čtenářskou gramotností si uvědomujeme potřebu postupného budování 

čtenářských kompetencí tak, aby žáci byli připraveni vnímat text uceleně a čtenářsky jej prožít, tzn. 

musí následovat interpretace a hodnocení, které je však přímo závislé na zkušenostech žáků 

s četbou;108 vyučující českého jazyka tudíž mají za úkol její postupné budování;109 

                                                                    
107 Výsledky našich žáků v testech PISA a PIRLS však naznačují, že české děti primární úroveň čtenářské 

gramotnosti zvládají dobře a v mezinárodním průměru tolik nezaostávají. Jejich nedostatky jsou hlavně 

ve vyvozování přímých závěrů, v interpretaci, integraci, posuzování a hodnocení, což jsou aktivity, které 

by měly na nacvičování základní orientace v textu navazovat. 

108
 Je samozřejmé, ţe čtenářská kompetence jednotlivých ţákŧ se liší a je přímo závislá na jejich věku, ţivotních 

zkušenostech, jejich osobnosti, která se teprve utváří, potřebách a vkusu aj. 
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- je nutno také poukázat na jeden ze zjištěných faktorů výzkumného šetření – to prokázalo, že velmi 

četnou příčinou „neúspěchu“ respondentů v didaktickém testu je rozdílnost formulace výchozího 

textu a formulace zadání dané položky v didaktickém testu; měli jsme si možnost ověřit, že žáci do 

jisté míry „vyžadují“ formulace totožné a nejsou navyklí „interpretovat výchozí text jinými slovy“ – 

toto zjištění shledáváme nadmíru zajímavým a pro pedagogickou praxi velice přínosným; 

- skutečnost, že žákům činí problém vyhodnotit informace získané z přečteného textu, je zapotřebí 

využít v rámci výuky – doporučujeme při „nácviku“ porozumění textu užívání také pouhých 

stylizačních změn, které však naprosto nepozměňují význam výpovědi, čímž žáky záměrně budeme 

mást – z našeho pohledu jde o „cílenou činnost“, ale i o přínosnou aktivitu sloužící k ověření si 

správného chápání textu žáky; 

- naše výzkumné šetření také do jisté míry prokázalo, že určitý vliv na zhoršení schopnosti 

porozumět textu měla nesoustředěnost a nepozornost některých žáků, příčinu lze vidět 

i přítomnosti dětí se specifickými poruchami učení, u kterých se velmi často s poruchami 

koncentrace setkáváme. 

Výše uvedené poznámky a doporučení vyplynuly z výzkumů, a to jak z výsledků mezinárodních 

výzkumů, tak z námi provedeného výzkumu. Zajisté by bylo mylné se domnívat, že drobná 

výzkumná šetření, která doporučujeme provádět samotným vyučujícím v praxi pro jejich potřeby, 

nejsou přínosná a potřebná. Pedagogickou realitu je nutno mapovat neustále a rychlá „reakce“, 

provedení výukových změn či didaktických opatření ze strany učitelů mateřského jazyka je 

nejúčinnější a může pomoci odstraňovat zjištěné nedostatky téměř okamžitě. Pevně věříme, že si 

pedagogové svou nezastupitelnou roli ve výchovně-vzdělávacím procesu uvědomují a nezaleknou se 

této aktivity, aby mohli zjištěné závěry uplatnit co nejdříve v pedagogické praxi a napomoci tak 

postupnému zkvalitňování čtenářské gramotnosti českých žáků.  
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ROZVOJ POČÁTEČNÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ 1. STUPNĚ ZŠ 

DEVELOPEMENT OF ELEMENTARY PUPILS´READING LITERACY 

Marie Švrčková 

 

Abstrakt: Příspěvek prezentuje problematiku rozvoje počáteční čtenářské gramotnosti ve 

výzkumných otázkách a metodologie rozvoje počátečního čtení v 1.ročnících českých základních 

škol. Z výsledků realizované pilotáže připravovaného výzkumu v této oblasti nastiňuje současný stav 

výuky počátečního čtení v 1.ročnících, a to v návaznosti na komparaci s výsledky mezinárodních 

výzkumů realizovaných v této oblasti. 

Klíčová slova: funkční gramotnost, čtenářská gramotnost, počáteční čtenářská gramotnost, výuka 

počátečního čtení  

Abstract: he contribution presents developement problems of elementary reading literacy in 

research questions of metodology a of development elementary reading at first class in czech 

elementary schools.The pilot study results, which is a part of forthcoming extensive research in this 

domain,outline the present condition on the field of elementary reading at first class in context of 

international research results. 

Key words: funcitonal literacy, writing literacy, initial reading literacy, teaching of elementary 

writing  

 

1  ÚVOD 

Problematika čtenářské gramotnosti je v současné době stále více otevíraným výzkumným 

tématem především v otázkách mezinárodních výzkumů zaštínený Organizcí pro hospodářskou 

spolupráci a rozvoj (OECD) a dále Mezinárodní asociací pro hodnocení výsledků vzdělávání (IEA), 

neboť z důvodu rychlého rozvoje ekonomiky soudobé společnosti se také mění požadavky na člena 

této společnosti a jeho dovednosti spojované se čtením a další práci s textem.  

Člověk na kraji třetího tisíciletí si již nevystačí pouze se čtením a psaním (popř. počítáním, jak byl 

vymezován termín gramotnosti dříve), ale požadavek a rozsah kompetencí vyjadřující termín 

gramotnosti se mění tak rychle, jak rychle se vyvíjí soudobá společnost. Nově se objevuje ve spojení 

s přívlastkem „funkční“, tj. funkční gramotnost110 (od 90. let 20. stol.), jenž v sobě zahrnuje v rámci 

komplexu gramotností člověka řadu dílčích gramotností (matematická, přírodovědecká, informační 

atd.) a právě čtenářská gramotnost je z pohledu úspěšného fungování člověka ve společnosti 

považována za klíčovou, což je také jednou hlavních příčin toho, proč se také čtenářská gramotnost 

stala od r. 2001 jednou z hlavních priorit vzdělávácích politik všech vyspělých zemí. Důkazem tohoto 

stavu je Zpráva Evropské komise z roku 2001: "Zajištění toho, aby všichni občané dosáhli 

dostatečné úrovně čtenářské  a matematické gramotnosti, je nezbytným předpokladem 

                                                                    
110 RABUŠICOVÁ, M. Gramotnost: staré téma v novém pohledu. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 

2002. s. 18  
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kvalitního učení. Čtenářská a matematická gramotnost jsou klíčem ke vší následné způsobilosti 

k učení i k pracovnímu uplatnění." Pokud se jedinci nepodaří dosáhnout dostatečné úrovně 

čtenářské gramotnosti, je to považováno za hlavní překážku bránící jeho začlenění do společnosti 

a ekonomiky daného státu.  

Proto výše zmíněné organizace realizují v pravidelných intervalech rozsáhlá výzkumná šetření na 

mezinárodní úrovni v rámci realizovaných projektů PISA (Programme for International Student 

Assessment) orgranizace OECD a PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) asoicace 

IEA, jíž se také účastní žáci českých základních škol, aby byla zjištěna úroveň čtenářské gramotnosti 

žáků  a jejich připravenost jako členů této společnosti. V současnosti se konkrétně jedná                                 

o připravovaný výzkumný záměr měření úrovně čtenářské gramotnosti žáků 9. ročníků ZŠ (tj. 

15letých žáků) v projektu PISA v roce 2009 a dále výzkumný záměr projektu PIRLS, tj. měření úrovně 

čtenářské gramotnosti žáků 4. ročníků ZŠ (tj. 9-10letých žáků), jenž je plánován na rok 2011.  

Pro potřeby připravovaného rozsáhlého výzkumného záměru měření úrovně „počáteční čtenářské 

gramotnosti“ (initial reading literacy) žáků primárního vzdělávání vycházíme z výsledků výzkumů 

PIRLS, kterého se čeští žáci účastnili pouze v roce 2002, ačkoli byl výzkum realizován také v roce 

2006. ČR se však v roce 2006 měření této oblasti na úrovni primárního vzdělávání neúčastnila. Popis 

výsledků výzkumu a úspěšnosti českých žáků v mezinárodním srovnání je podán na inrnetovém 

portále UIV Praha.   

Etapa „počáteční čtenářské gramotnosti“ (žáků 1. a 2. ročníku ZŠ) je však ve výzkumných záměrech 

opomíjena a kromě rozsáhlého výzkumného šetření realizovaného v letech 1996/2002 Doc. PaedDr. 

R. Wildovou, Ph.D Pedagogické fakulty Karlovy univerzity v Praze (dle hledisek pedagogického a 

didaktického) nebylo v této oblasti po r. 2002 provedeno další výzkumné šetření a současný stav 

pedagogické praxe není znám.  

 

2  POČÁTEČNÍ ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST A VÝZKUMNÉ STRATEGIE  

2.1 Uvedení do zkoumané problematiky  

V rámci transformace českého školství (zavedení RVP) po r. 2007 došlo k proměnám koncepce pojetí 

vyučování na českých školách. Tyto proměny se také odrazily v proměně koncepce výuky 

počátečního čtení, dnes pojímanou v širším kontextu, tj. jako rozvoj „počáteční čtenářské (literární) 

gramotnosti“, která tvoří samostatnou etapu a  kvalitu čtenářské gramotnosti, jenž je součástí 

gramotnosti funkční. 

Z hlediska začlení do systému gramotností člověka lze označení etapy „počáteční čtenářské 

gramotnosti“ chápat jako označení administrativní, neboť počátky čtenářské gramotnosti se u dítěte 

vyvíjejí již dříve než dítě vstupuje do školy tzv. „pregramotnost“. Primárním cílem této etapy je 

položit základy čtení a psaní a v souvislosti s termínem gramotnost vyjadřuje toto označení, že se 

nejedná o pouze automatizaci „čtení“ v technickém slova smyslu (v rámci techniky čtení a jejich 

kvalitativních znaků), ale důraz tohoto rozvoje je kladen především na funkční čtení v tzv. celoživotní 

perspektivě.  
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V rozvoji počáteční čtenářské gramotnosti ustupujeme od čtení jako automatizace čtenářského 

výkonu (přesto si svůj význam technika také ponechává, neboť v rozvoji čtenářské gramotnosti má 

svůj opodstatnělý význam, protože čtenářská gramotnost předpokládá rozvinuté čtení nejen na 

úrovni jeho „techniky“ – zjišťovanou na úrovni kvalitativních a kvantitativních znaků čtenářského 

výkonu), ale v tomto pojetí se jedná rozvoj počátečního čtení a psaní v komplexu dalších komponent 

vytvářející celek gramotnosti, tj. poslechu, vyjadřování (komunikační aspekt), rozvoj myšlení. Důraz 

je kladen nejen na rozvoj dovedností, které umožní žákovi při práci s textem rozvíjet čtenářské 

strategie a poznat význam čteného, ale opomíjena také není afektivní složka žákovy osobnosti a 

utváření pozitivních postojů a vztahů ke čtení. Proto termín počáteční čtenářská gramotnost ve 

smyslu rozvoje gramotností jedince označuje utváření základů jazykových kompetencí umožňující 

pozdější dosažení všech gramotnostech kompetencí při práci se čteným (psaným) textem.  

Doposud však nebylo zjištěno, zda-li učitelé v současné pedagogické praxi reflektovali tuto proměnu 

výuky počátečního čtení jako rozvoje počáteční čtenářské gramotnosti a jak se proměnil jejich 

metodický přístup k vlastní výuce počátečního čtení a dále jak se tento přístup (volba učebních 

metod ve výuce počátečního čtení) odrazil na úrovni počáteční čtenářské gramotnosti žáků                             

v 1. ročníku ZŠ, tj. jaké jsou jejich čtenářské a písařské kompetence.  

2.2 Záměr výzkumu  

Záměrem našeho výzkumu je tedy analyzovat současný stav problematiky rozvoje počáteční 

čtenářské gramotnosti v 1. ročníku ZŠ ČR (tj. v období po transformaci české školské soustavy - 

zavedení RVP ZV do škol) dle vybraných hledisek (pedagogického, didaktického). Analýza 

současného stavu metodiky výuky počátečního čtení a úrovně počáteční čtenářské gramotnosti 

žáků 1. ročníků ZŠ by mohla pomoci pozitivně ovlivnit soudobou metodiku výuky rozvoje počáteční 

čtenářské gramotnosti a zároveň by mohla přispět ke zvýšení úspěšnosti českých žáků 1. stupně 

základních škol v mezinárodních výzkumech (např. PIRLS).  

Výzkumem bude sledován jak vliv školského a školního aspektu na výuku počátečního čtení                         

v 1. ročníku ZŠ a tak také vliv domácího aspektu na úroveň počáteční čtenářské gramotnosti žáků 

tohoto ročníku.  

V případě měření úrovně počáteční čtenářské gramotnosti vycházíme z pojetí čtenářské 

gramotnosti mezinárodní organizace IEA projektu PIRLS, jenž jsme modifikovali pro naše potřeby. 

Při práci s textem budou u žáků 1. ročníků ZŠ sledovány tyto aspekty:  

Čtenářské záměry - čtení pro literární zkušenost, čtení pro získání a používání informací 

Procesy porozumění - vyhledávání určitých informací, vyvozování závěrů, interpretace   a integrace 

myšlenek a informací, hodnocení obsahu jazyka a prvků textů 

Čtenářské chování a postoje  

Při aktivní práci s textem se u žáků výzkumného vzorku budeme zaměřovat na procesy porozumění 

čteného textu: vyhledávání určitých informaci, interpretace a integrace myšlenek, vyvozování 

přímých závěrů, hodnocení obsahu textu  
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Vzhledem  k rozsáhlosti na náročnosti výzkumu zkoumané problematiky, bude výzkum realizován 

v několika po sobě následujících fázích. Pro zjištění výsledků bude použita kombinace metod 

kvantitativního a kvalitativního šetření v jednotlivých fázích výzkumu. Východiskem pro nás budou 

výsledky realizované pilotáže, které  jsou příspěvkem představeny a tím nastíněn také opodstatnělý 

význam a přínos výzkumného šetření pro současnou pedagogickou praxi. Pro realizovanou pilotáž 

byly stanoveny tyto cíle:  

1. Zmapovat orientovanost učitelů vyučujících v 1. ročníku ZŠ v problematice rozvoje čtenářské 

gramotnosti (znalost obsahu termínu, proměna koncepce výuky počátečního čtení)  

2. Zjistit současný stav metodologie výuky počátečního čtení v 1. ročnících ZŠ  

3. Zachytit trendy ve výuce počátečního čtení u této věkové kategorie žáků a porovnat je na  

mezinárodní úrovni 

Pilotáž proběhla v květnu letošního školního roku 2008/2009. Nástrojem pro sběr dat byla zvolena 

explorativní metoda dotazníkového šetření. Dotazníky byly rozesílány elektronickou písemnou 

formou. Dotazník  byl anonymní. Zjišťovány byly údaje identifikační (pohlaví učitele, délka praxe 

v oboru, kvalifikace, umístění školy) a údaje o orientovanosti učitelů vyučujících v 1. ročníku ZŠ 

v problematice rozvoje čtenářské gramotnosti a údaje o metodologii výuky počátečního čtení.  

2.3  Popis zkoumaného vzorku pilotáže  

Výsledky pilotáže výzkumu jsou zpracovány z výběrového souboru učitelů celé ČR vyučujících ve 

školním roce 2008/2009 žáky 1. ročníku ZŠ počáteční čtení a psaní (dnes počáteční čtenářskou 

gramotnost) v rámci učebního obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a kteří reagovali 

na výzvu o zapojení do výzkumu, tj. zaslali vyplněný dotazníkový formulář v elektronické nebo                    

v písemné verzi. Výzkumu se účastnilo  225  učitelů vyučujících v 1. ročníku ZŠ, z toho 214 žen (tj. 

95% zkoumaného vzorku) a 6 mužů (tj. 3% zkoumaného vzorku) a 5 účastníků své pohlaví neuvedlo.  

2.3  Výsledky výzkumu a jejich interpretace  

Zpracováním a vyhodnocením zjištěných dat u vzorku respondentů, kteří se do výzkumu zapojili 

byly zjištěny tyto identifikační údaje konkretizující zapojený vzorek učitelů vyučujících v současné 

době 1. ročník ZŠ.  

Z hlediska délky praxe v oboru vyučuje v 1. ročníku ZŠ ve školním roce 2008/2009 92,4% (tj. 208 

respondentů z 225 zkoumaného vzorku) učitelů, kteří pracují v oboru pět a více let. 6% (tj. 14 

respondentů z 225) jsou učitelé působící ve školské praxi dva až čtyři roky a 1,3 % absolventů (tj. 3 

z 225 respondentů).  

Z pohledu kvalifikovanosti zkoumaného vzorku má VŠ vzdělání /tj. vystudováno Učitelství pro 1. 

stupeň ZŠ/ 85% respondentů (tj. 194 z 225 respondentů zkoumaného vzorku). Jinou aprobaci než 

specializaci pro 1. stupeň získanou VŠ studiem má 9,8% (tj. 22 respondentů z 225). 3% (tj. 7 

respondentů zkoumaného vzorku) byli učitelé bez aprobace s vystudovanou střední odbornou 

školou (SPGŠ), zcela bez kvalifikace pro učitelství bylo 1,3% (tj. 3 zúčastnění respondenti 

zkoumaného vzorku).   
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Z hlediska polohy základní školy, na níž učitelé zúčastnění realizovaného výzkumu působí, bylo 40% 

respondentů (tj. 91 škol z 225) ze škol umístěných na vesnicích a 60% (tj. 134 respondentů z 225) 

bylo z města. Velikost města byla ještě specifikována dle počtu obyvatelstva na města s počtem 

obyvatel do 999 (4% zkoumaného vzorku), město nad 1000 – 4999 obyvatel (7% zkoumaného 

vzorku ), město nad 5000 – 100.000 obyvatel (33,3%), město nad 100.000 obyvatel (14,7%).  

Dále bylo dotazníkem bylo zjišťováno, zda-li se učitelé ve své praxi již setkali s termínem „čtenářská 

gramotnost“ a je jim tento termín znám. Z výsledků vyplývá, že 87% respondentů zkoumaného 

vzorku se s tímto termínem během své pedagogické praxe již setkalo a uvádí, že zná tento termín a 

3% vůbec ne. Zbývající část respondentů, tj. 10% se vyjádřila, že se s tímto termínem setkala jen 

okrajově.  

33% zkoumaného vzorku respondentů uvádí, že tento zná prostřednictvím samostudia odborné 

literatury a jim dostupných materiálů (tj. pedagogické časopisy, učitelské noviny apod.), 21% uvedlo, 

že se s tímto termínem setkali již při studiu svého oboru na VŠ, 16% respondentů uvedlo, že termín 

jim představen pouze prostřednictvím médií (televize, rádia, denní tisk), 19% respondentů uvedlo, 

že tento termín jim byl představen až na školeních či kurzech v rámci požadavku zvyšování své 

kvalifikace, 4% uvedlo, že tento termín jim byl představen prostřednictvím vedení školy a zbývající 

část jako zdroj uvedla jiný než nabízený nebo neuvedlo žádný.  

Zkoumaný vzorek respondentů se měl vlastními slovy vyjádřit, jak rozumí pojmu „čtenářská 

gramotnost“, tj. dotazovaní respondenti se měli pokusit vlastními slovy vystihnout obsah tohoto 

termínu. Správnost odpovědí byla hodnocena dle stanoveného kritéria a sémantického vymezení 

pojmu pro potřeby didaktického aspektu výuky v 1. ročníku ZŠ. Pro zpracování výsledků a správnosti 

odpovědi jsme vycházeli z obecného vymezení čtenářské gramotnosti, kterou jsme vymezili jako 

„schopnost žáka  porozumět psanému (čtenému) textu a následně s ním dále  pracovat“. Pod termínem 

„pracovat s textem“ rozumíme vyhledat informaci, rozumět jejímu obsahu, interpretovat informaci 

z přečteného, další uplatnění informace, vyvodit vlastní závěr a další kognitivní činnosti spojené 

s využitím dovednosti číst v běžném životě žáka. Jedná se tedy o funkční využití čtení v celoživotní 

perspektivě.  Vyhodnocením jednotlivých odpovědí bylo zjištěno, že 45 % (tj. 102 respondentů) do 

svých výpovědí uvedlo, že čtenářská gramotnost je podle nich čtení s porozuměním čtenému 

(psanému) textu a další práce s textem, 42% (tj. 95 respondentů) uvedlo, že čtenářkou gramotnost 

chápou pouze jako porozumění čtenému (psanému) textu, 3% (tj. 7 respondentů) uvedlo že se jedná 

o správnou techniku čtení a 10% (tj. 9 respondentů) respondentů uvedlo, že nedokáži pojem popsat. 

Z těchto výsledků lze konstatovat, že správné vymezení obsahu pojmu čtenářské gramotnosti 

dokáže vystihnout pouze necelá polovina zkoumaného vzorku respondentů, zbývající část zná tento 

pojem jen částečně, ačkoli k vystižení obsahu termínu byla použita charakteristika v širším                           

(v obecném) pojetí.  

Pro ověření znalosti obsahového vymezení termínu čtenářské gramotnosti jsme použili také 

kontrolní otázku, v níž měli respondenti uvést alespoň znaky výuky počátečního čtení v současném 

gramotnostím pojetí a 4 znaky tzv. tradiční výuky orientovaném spíše na techniku čtení (tj. jak žák 

čte, než to čte), jíž přestavuje metodika výuky čistě podle metody analyticko-syntetické. K této 

položce dotazníku se zcela vůbec nevyjádřilo téměř 37% dotazovaných respondentů (ve svých 

výpovědích uváděli odpovědi nevím, nedokáži popsat apod.). Správnost odpovědí byla hodnocena 

podle stanoveného kritéria. Za správné odpovědi byly považovány všechny ty, jenž vystihly svými 
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charakteristikami podstatu gramotnostího pojetí výuky dle obecné charakteristiky tohoto pojetí 

vycházejícího z uvedené definice. Lze tedy konstatovat, že ze zkoumaného vzorku 27,6 % (tj. 62 

z 225) respondentů vystihlo 1-2 znaky správně gramotností pojetí (např. čtení s důrazem na 

porozumění, práce s textem, rozvoj myšlení, prožívání a vnímání čteného apod.), 21,3 % (tj. 48 

respondentů z 225) uvedlo správně 3 – 4 znaky tohoto pojetí, 4, 4% uvedlo dokonce 5 znaků, a 10 % 

(tj. 22 respondentů) se k otázce vyjádřilo pokusilo se popsat toto pojetí, avšak popisovalo znaky 

metody analyticko-syntetické, proto jejich výpovědi byly hodnoceny jako chybné.  

V rámci vymezení alespoň 4 znaků tradičního pojetí výuky počátečního čtení, za které považujeme 

respektování didaktických zásad metody analyticko-syntetické se k této položce dotazníků vůbec 

nevyjádřilo 42% respondentů (tj. 95 respondentů z 225), 26% (tj. 58 z 225) uvedlo 1-2 znaky správně, 

29% (tj. 65 respondentů zkoumaného vzorku z 225) vystihlo správně 3-4 znaky tohoto pojetí a 3% (tj. 

7 respondentů) zkoumaného vzorku uvedlo více než 5 znaků tohoto pojetí.  

V rámci splnění stanoveného cíle předvýzkumu, tj. zjistit současný stav metodologie výuky 

počátečního čtení v 1. ročnících ZŠ byla šetřením především zjišťována preference výukové metody 

při rozvoji počátečního čtení v 1. ročníku ZŠ, jejíž volba velice zásadně ovlivňuje rozvoj čtenářských 

kompetencí. Metodické postupy jednotlivých výukových metod se dosti zásadně navzájem odlišují, 

tj. délka přípravného období pro vlastní čtení, délka seznamování s abecedou a jednotlivými 

písmeny, důraz na techniku čtení nebo porozumění, práce se slabikou nebo jen hláskou, kontinuita 

osvojování dovednosti psacích tvarů jednotlivých písmen s nácvikem abecedy apod. V našem 

českém prostředí učitelé vyučující v 1. ročníku ZŠ mohou vyučovat podle metody analyticko-

syntetické (v níž mohou preferovat buď čistě syntetické a nebo analytické postupy), podle metody 

genetické, globální a od 90.let také metodou Sfumato (splývavé čtení). Nutno však podotknout, že 

ani jedna z nabízených metodik pojímaná ve své čisté podstatě dnes nevyhovuje gramotnostnímu 

výuky počátečního čtení a je potřeba tyto metodiky inovovat a přizpůsobit požadavkům současné 

výuky. Tento požadavek inovace a nedostatečnosti jednotlivých metod pro gramotnosti pojetí uvádí 

také ve svých výzkumných závěrech Doc. R. Wildová (r.1996/2002), která také se svými diplomanty 

provedla srovnání efektivity výuky metody analyticko-syntetické s metodou genetickou provedla. 

Se zavedení RVP ZV do škol (r. 2007) a pilotním ověřování tohoto vzdělávacího programu (od roku 

2004) jsme předpokládali proměnu metodologie výuky počátečního čtení. Výsledky výzkumu však 

potvrzují, že tomu tak v praxi není. Odpovídají tomu také preference jednotlivých metodik 

zkoumaného vzorku respondentů. Tj. 77% (174 respondentů) preferuje ve svých učebních postupech 

metodu čistě analyticko-syntetickou. 13% (tj. 29 dotazovaných respondentů) uvádí preferenci 

metody genetické, 4% (5 dotaz.respondentů) preferuje metodické postupy metody Sfumato, vlastní 

autorskou metodu (modifikace ) pro potřeby praxe uvádí pouze 2% (tj. 4 z 225) dotazovaných 

respondentů a 1% uvádí využití metody globální. Tento stav také odpovídá znalosti (neznalosti) 

gramotnostního pojetí výuky počátečního. Nutno však také poznamenat, že preference metodiky 

nemusí odpovídat současnému stavu a využití v praxi, která může být ovlivněna požadavky vedení či 

specifikací a školy a školního vzdělávacího programu. Z těchto důvodů bylo také zjišťováno, kterou 

metodou výuky učitelé v praxi vyučují dílčí kontrolní otázkou, v níž se měli dotazovaní respondenti 

vyjadřovat, kterou metodou výuky ve své praxi vyučují.  

Dle zpracovaných dat bylo zjištěno, že ačkoli současný vzdělávací program podporuje více méně 

gramotností pojetí stanovenými kompetencemi žáka a očekávanými výstupy v jednotlivém období 

při práci s textem, neodpovídá tomu metodologie v současné pedagogické praxi. 78% (tj. 176 
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respondentů) zkoumaného vzorku používá ve své pedagogické praxi metodu čistě analyticko-

syntetickou, 12 % (tj. 27 respondentů) zkoumaného vzorku používá metodu genetickou, 2% (tj. 4 

respondenti) pracují s vlastní autorskou metodou, 1% uvádí práci s metodou globálního čtení a 5% 

respondentů uvádí, že užívá jinou metodu, než byla v nabízených možnostech (z toho 3% používá 

metodiku Sfumato a 2% kombinují metodiky analyticko-syntetickou s genetickou či globální).  

Graf k ot. č. 10: Kterou metodou výuky počátečního čtení sami ve své praxi vyučujete čtení v 1. ročníku ZŠ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky výzkumu také ukazují dílčí aspekty výuky rozvoje počátečního čtení a jejich preferenci, tj. 

bylo zjišťováno, na co je výuce počátečního čtení v 1. ročníku kladen největší důraz při rozvoji 

čtenářských kompetencí žáků. Respondenti měli seřadit vzestupně své preference. Nabízeny jim 

byly možnosti, tzn. důraz na: rozvoj techniky čtení, na rozvoj komunikační složky žáka a jeho celkový 

verbální projev, na čtení s porozuměním a kritickou práci s textem, na rozvoj sluchové analýzy a 

syntézy, na rozvoj čtenářství a kladný vztah ke knihám. Pouze 30% (tj. 68 dotazovaných) 

respondentů zkoumaného vzorku na 1. místě uvedlo důraz na rozvoj čtení s porozuměním a 

kritickou práci s textem, 27% (tj. 62 dotazovaných) na 1. místě uvedlo rozvoj sluchové analýzy a 

syntézy, 22% (tj. 50 respondentů z 225) uvedlo na 1. místě důraz na techniku čtení, 18,7% (tj. 42 

dotazovaných z 225) respondentů uvedlo na 1. místě komunikační složku žáka a celkový verbální 

projev, 13% (tj. 30 dotazovaných z 225) uvedlo na 1. místě rozvoj čtenářství a vztah kladný ke 

knihám.   

 

3  ZÁVĚR 

Uvedené výsledky realizované pilotáže ukazují nesoulad soudobé pedagogické praxe s požadavky 

nového pojetí výuky počátečního čtení, která pojímá tento koncept výuky jako rozvoj čtenářské 

gramotnosti (což je celý komplex čtenářských a písařských kompetencí), čemuž ovšem neodpovídá 

soudobá používaná metodologie výuky při rozvoji počátečního čtení.  
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Důkaz této nedostatečnosti podávají také výsledky mezinárodního výzkumu PIRLS, ve kterém byla 

měřena úroveň čtenářské gramotnosti žáků 4. ročníků ZŠ. Výzkumu se účastnilo v roce 2002 35 

zemí. V tomto měření ČR dosáhla ve srovnání pouze se zeměmi EU výsledků průměrných. Na 

celkové škále se však naši žáci umístili přibližně uprostřed spektra zemí, jejichž výsledek se nacházel 

nad mezinárodním průměrem.  

Naši žáci neměli problém s kvalitou čtení, avšak nedostatky naší metodologie se objevovaly právě 

při procesech porozumění obsahu čteného a následné interpretaci, tj. získávání informací a 

vyvozování přímých závěrů. Což také ukazují výše uvedené výsledky, kde pouze 30% zkoumaného 

vzorku uvedlo, že ve své výuce kladou právě největší důraz na procesy porozumění a kritickou práci 

s textem na 1. místo. Dalším významným faktorem je také fakt, že více než polovina zkoumaného 

vzorku (55%) nebyla schopna vystihnout rozdíly mezi gramotnostním pojetím a tradičním a popsat 

tak kvality čtenářské gramotnost, jenž mají u žáka při práci s textem rozvíjet.  

Pakliže porovnáme gramotnostní pojetí výuky počátečního čtení a tradičního, kde ještě dnes je 

preferována metoda výuky analyticko-syntetická,  zjistíme řadu dílčích rozdílů. Právě u této metody, 

je důležité, jak žák čte, tj. důraz je kladen na kvalitativní znaky čtenářského výkonu v technickém 

slova smyslu, než to co žák čte. Naopak v gramotnostním pojetí je technika jen dílčím prostředkem 

k porozumění čtenému. Učitel tedy neklade důraz na kvalitu čtenářského výkonu, tj, čte-li žák 

přiměřeně rychle, správně, s odpovídajícím výrazem, ale na to jak rozumí obsahu čteného textu, jak 

dále dokáže se získanými informacemi pracovat a využít tyto informace v něžných životních 

situacích. Je upřednostňován především komunikativní význam jazyka. Při práci s textem je žák 

veden k vnímání textu, k prožívání v plném rozsahu a významu, k utváření vlastních názorů a postojů 

v kontinuitě na žákem již osvojené zkušenosti z dřívějška, na které je navazováno (tj. funkční aspekt 

čtení v celoživotním konceptu).  

Vzhledem k tomu, že se ČR neúčastnila měření v roce 2006, nelze posoudit, jak se změnil stav 

úrovně čtenářské gramotnosti žáků prvního stupně ZŠ. Tyto výsledky máme pouze z měření 

projektu PISA u 15letých žáků.  Je však důležité si uvědomit, aby čeští žáci prokazovali úspěšnost 

v mezinárodních měřeních, je potřeba rozvíjet čtenářkou gramotnost již od nástupu žáka do školy, 

tj. podílet rozvíjet tzv. „počáteční čtenářskou gramotnost“. 

Z tohoto pohledu by mohla analýza současného stavu metodiky výuky počátečního čtení a úrovně 

počáteční čtenářské gramotnosti žáků 1. ročníků ZŠ pomoci pozitivně ovlivnit soudobou metodiku 

výuky rozvoje počáteční čtenářské gramotnosti a zároveň by mohla přispět ke zvýšení úspěšnosti 

českých žáků 1. stupně základních škol v mezinárodních výzkumech, neboť jsme si vědomi 

nedostatků metodické základny výuky počátečního čtení.  
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KOMUNIKÁCIA V INTERKULTÚRNOM EDUKAČNOM PROCESE 

COMMUNICATION IN THE INTERCULTURAL EDUCATIONAL PROCESS 

Lucia Zalčíková 

 

Abstrakt: Tento príspevok sa zaoberá problematikou multikultúrnej výchovy, ktorej cieľom je nielen 

poznanie, tolerovanie národov, etník, rás, ale a vzájomné chápanie iných kultúr v komunikácii. 

Interkultúrnu komunikáciu dnes mnohí ľudia chápu ako „nutné zlo“. Cieľom teoretickej časti je 

odborne poukázať na existujúce nepísané pravidlá, ktoré príslušníci troch rozličných národností 

(slovenskej, českej a poľskej) uplatňujú v interkultúrnej komunikácii. Výskumná časť analyzuje 

a porovnáva interkultúrne postoje a ich odraz v používaní verbálnych a neverbálnych 

komunikačných foriem. Dotazník má dopomôcť k presvedčeniu chápať kultúrnu rozmanitosť ako 

prostriedok k vlastnému obohateniu sa. Výsledky prieskumnej časti budú zverejnené v mojej 

dizertačnej práci. 

Klíčová slova: interkultúrna komunikácia, kultúra, kultúrne rozdiely, národnosť. 

Abstract: This essay discusses issues concerning multicultural upbringing, whose goals is not only 

gain knowledge and tolerance of different nationalities, ethnicities and races, but to gain mutual 

understanding of different cultures in communication as well. Intercultural communication is even 

nowadays mostly considered a necessary evil. The theoretical part aims to stress the importance of 

common unwritten rules which are applied by the members of three different nationalities (Slovak, 

Czech, Polish) within the intercultural communication. The research part analyses and compares  

the intercultural minds and their reflection in using verbal or non-verbal communication forms.         

The questionnaire has emphasizes the concept of cultural diversity in terms of self enrichment.         

The results from the research part evaluate in my dissertation thesis. 

Key words: differences, culture, intercultural communication, nationality 

 

ÚVOD 

V súvislosti s narastajúcou fluktuáciou obyvateľstva sa do popredia dostáva otázka 

multikulturalizmu, respektíve jeho výhod a naopak nevýhod. Zo všetkých strán čítame i počúvame 

ako „Nová Európa“ prechádza procesom zbližovania, zjednocovania, humanizácie a ako toto všetko 

povedie k harmonickému spolunažívaniu všetkých so všetkými. Stretnutia s inými ľuďmi sú často 

stretnutiami s cudzincami. Jedným z predpokladov multikulturalizmu je, že všetky kultúry sú si 

rovné a kompatibilné vo svojich morálnych i politických prioritách. Multikultúrna spoločnosť je 

spoločnosť, v ktorej ľudia rôznych rás, kultúr a tradícií žijú vedľa seba v tolerancii a s rešpektom. 

Každá spoločnosť pozostáva z rozdielnych ľudí, nikto z nás nie je rovnaký. Každý národ má svoju 

kultúru, históriu, tradície a samozrejme jazyk.V dnešnej dobe prežíva vo svete 6912 jazykov, z toho 

90% je používaných menej ako 100 tisíc ľuďmi, okolo 2400 jazykov je na okraji vyhynutia a ročne 

vymizne približne 10 jazykov. Jazyk je hodnota, ktorú by si mal každý národ uchovať a vážiť. 

Rozmanitosť jednotlivcov i národov spočíva tiež v rozdielnom náboženskom presvedčení, celkovom 

životnom štýle a zahŕňa tiež špecifické procesy myslenia. Za priekopníka multikultúrnej výchovy 

u nás sa považuje E. Mistrík. Veľkú časť práce a výskumov v tejto oblasti uskutočnili v posledných 
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rokoch aj ďalší autori ako napríklad I. Kominarec či D. Potočková. Z českých autorov musíme 

spomenúť J. Průchu, zo zahraničných A. J. Banksa, A Perottiho, I. Ch. Bennetovú a iných. Prevažná 

väčšina výskumov realizovaných na Slovensku (Koubeková, Kundrátová, 1990, Kundrátova, 1995) je 

zameraných na výskyt negatívnych postojov a predsudkov voči Rómom, ich izoláciu a diskrimináciu 

medzi vrstovníkmi. 

Multikulturalizmus a Slovensko. Od roku 1989 sa Slovensko stalo otvorenou krajinou pre ľudí z iných 

krajín a pokúša sa o ich integráciu. Nie všetci sa ale chcú integrovať. Slovenská spoločnosť je tak 

veľmi rôznorodá. Na našom území žijú obyvatelia maďarskej národnosti, obyvatelia z Čiech, 

Rakúska, Poľska, Ukrajiny a tiež z Nemecka. Čoraz výraznejšou sa za posledných pár rokov stáva 

rómska menšina. Tak ako v každej krajine, aj u nás má multikulturalizmus svoje pomerne silné 

špecifická.  

Slovenské obyvateľstvo je približne z 90% biele, až na výraznú približne 10% menšinu Rómov, ktorá 

nesie skôr znaky negroidnej rasy; 

Okrem toho tu žije silná približne 10% menšina hlásiaca sa k maďarskej národnosti, kde jazykový 

rozdiel umocnený mnohými inými faktormi spôsobuje neustále napätie s majoritnou spoločnosťou, 

najmä na politickej úrovni; 

Vzhľadom na silnú nezamestnanosť nebadať na Slovensku vôbec jav, kedy by isté povolania nebola 

vôľa vykonávať; 

Slovensko je chápané ako tranzitná krajina pre väčšinu prisťahovalcov; 

Azylová politika je v porovnaní s inými štátmi dosť prísna, aj keď je stále silnejší tlak o jej zmiernenie, 

čo sa prejavuje v praxi; 

Po vstupe do EÚ však najmä vo väčších mestách badať nárast čiernych a žltých obyvateľov, ktorí 

vzhľadom na ich počty nepreukazujú znaky patologického správania a aj preto ich obyvateľstvo 

relatívne akceptuje a prijíma.1  

Naša krajina nikdy netvorila a ani netvorí jednotný národný štát, ale je domovskou krajinou 

príslušníkov viacerých národností. Vo výskume sme svoj záujem orientovali na zmapovanie 

národnostných postojov a interkultúrnu komunikáciu, na ktorú sme na Slovensku málo zvyknutí. 

Charakteristickou črtou dneška je kladenie vysokých nárokov na osobnostnú výbavu človeka, pričom 

jeho kultúra správania sa je preverovaná na každom kroku. Práve prostredníctvom multikultúrnej 

výchovy podľa J. Průchu (2008) „môže učiteľ formovať pozitívne vzťahy a postoje k harmonickej 

koexistencii odlišných kultúrnych a etnických skupín v pluralitnej spoločnosti.“2 Postoje spolu 

s hodnotami riadia a ovplyvňujú správanie ľudí. Postoj je sklon ustáleným spôsobom reagovať na 

predmety, osoby, situácie a na seba samého, obsahuje teda aj prvky hodnotenia. Postoje sú 

pomerne stále nie však nemenné zamerania osobnosti. Môžu sa zmeniť podľa kontextu a okolností. 

Nákonečný (2000) chápe postoje ako „trvalé sústavy pozitívnych alebo negatívnych hodnotení, 

emocionálneho cítenia a tendencie správať sa pre alebo proti spoločenským objektom. Mať postoj voči 

niekomu alebo niečomu znamená zaujať voči danej osobe alebo objektu hodnotiace stanovisko“.3 Celý 

rad problémov, hlavne v sociálno-vzťahovej rovine spôsobuje špecifická forma interetnických 

postojov, tzv. predsudkov. Ide o postoje etnického nepriateľstva voči osobe, ktorá prislúcha k inej 

skupine, podmienené jej príslušnosťou k danej skupine. 
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Komunikácia je neoddeliteľnou súčasťou nášho života, je formou sociálnej interakcie. Ľudia začali 

komunikovať pred tisíckami rokov. V odbornej literatúre je neraz napísané: „nemožno 

nekomunikovať – už tým, že nekomunikujme – vlastne komunikujem“. 4 Zvlášť dnes v digitálnom veku 

si náš život bez komunikácie nevieme predstaviť, pričom možnosti ako komunikovať sa veľmi rýchlo 

vyvíjajú. Komunikácia je pojem tradične definovaný ako sociálna interakcia slúžiaca na 

odovzdávanie, výmenu informácií. Musíme si uvedomiť, že jazyk je symbolický znakový systém, 

kód, ktorého jednotlivé symbolické znaky musíme vo verbálnej komunikácii najskôr dekódovať a až 

potom syntetizovať výsledný význam. Odbor interkultúrna komunikácia definuje komunikáciu ako 

„proces, v ktorom centrálnu úlohu hrajú symboly, ... a pretože vedľa verbálnych prvkov majú dôležitú 

rolu aj prvky neverbálne a celkový kontext, stáva sa možnosť interkultúrneho dorozumievania ešte 

zložitejšou“.5 Prispieť k uľahčeniu interkultúrnej komunikácie môže bezpochyby ovládanie jazyka 

komunikačného partnera alebo nejakej spoločnej tretej reči. K nedorozumeniu v komunikácii 

s partnerom inej kultúry môže dôjsť aj preto, že komunikanti vkladajú do komunikácie rozličné 

kultúrne hodnoty a komunikujú podľa rôznych kultúrne podmienených zvyklostí. Okrem verbálnej 

komunikácie, ktorá je tiež označovaná ako osobná, pri ktorej účastníci zvyčajne komunikujú tvárou 

v tvár (face to face) môže nepochopenie toho druhého spôsobiť aj nesprávne dešifrovanie 

neverbálnych signálov. V takomto prípade ide o vysielanie a prijímanie správy bez použitia 

verbálneho kódu – slov. Verbálna komunikácia zahŕňa gestá, mimiku tváre, očný kontakt, úsmev, 

dotyk, postoj, držanie tela, oblečenie a ďalšie prvky.  

Ak totiž chceme mierovo spolunažívať ako kultúry, musíme sa naučiť komunikovať ako ľudia 

a rešpektovať si vlastnú jedinečnosť. Keďže nie je v našich silách ani reálnych možnostiach zmapovať 

stav v celej populácii, za výskumný súbor sme si zvolili študentov učiteľstva, nakoľko práve oni budú 

v tomto smere viesť a ovplyvňovať svojich zverencov. Výskum je realizovaný s podporou môjho 

školiteľa prof. Igora Kominareca a prebieha v spolupráci s univerzitami pripravujúcimi učiteľov 

(pedagógov) nielen na Slovensku, ale i v susednej Českej republike a Poľsku. V súčasnosti sa výskum 

nachádza vo fáze zberu a získavania údajov, pričom máme k dispozícii 100 vyplnených dotazníkov 

od študentov učiteľstva na Fakulte humanitných a prírodných vied a Filozofickej fakulte Prešovskej 

univerzity v Prešove, 100 dotazníkov od študentov Pedagogickej fakulty v Ostrave a zatiaľ 50 

dotazníkov z Vyššej školy humanisticko-ekonomickej v Tarnowe a Vyššej školy lingvistickej                      

v Czenstochowej v Poľsku. Cieľovou skupinou sú teda študenti 1. a 2. ročníka denného bakalárskeho 

štúdia v akademickom roku 2008/2009 (výskum pokračuje v roku 2009/2010). V súčasnosti dosahuje 

návratnosť 90%.  

Hlavným cieľom nášho výskumu je zistiť, ako vo všeobecnosti vnímajú študenti učiteľstva kultúrnu 

rôznorodosť vo svojom okolí. Zo základného cieľa môžeme odvodiť nasledovné špecifické ciele: 

Cieľ č. 1: Poukázať na vybrané javy v oblasti interkultúrnej komunikácie; 

Cieľ č. 2: Na základe zistených faktov navrhnúť zavedenie predmetu Multikultúrna výchova do 

programu výučby študentov učiteľstva. 

Náš výskum špecifikujeme ako terénny a akčný výskum, pretože je zameraný na zistenie 

momentálneho stavu ako i na využitie výskumných poznatkov pre riešenie konkrétnych problémov 

z praxe. Dovolili sme si preto sformulovať nasledovné hypotézy výskumu:  

Hypotéza č. 1: Predpokladáme, že nami skúmaní respondenti (študenti učiteľských fakúlt na 

Slovensku, v Čechách i v Poľsku) majú vo svojom okolí pestré zloženie národností či aspoň kultúr; 
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Hypotéza č. 2: Predpokladáme, že u nami skúmaných respondentov prevažujú pozitívnej 

národnostné postoje; 

Hypotéza č. 3: Predpokladáme že nami skúmaní študenti disponujú aspoň priemernými 

schopnosťami vzhľadom na interkultúrnu komunikáciu. 

Hlavnou úlohou nášho výskumu je na základe dotazníka (zhodného pre všetky 3 krajiny) získať 

informácie o národnostných postojoch a interkultúrnej komunikácii respondentov. Zozbierané 

informácie budeme samozrejme kvalitatívne i kvantitatívne analyzovať a interpretovať. Následne 

budeme tieto informácie konfrontovať s poznatkami získanými štúdiom literatúry a pokúsime sa 

porovnať výsledky troch krajín zaangažovaných vo výskume.  

Hlavnou metódou použitou v empirickej časti výskumu je autorský dotazník určený pre študentov 

fakúlt učiteľského zamerania. Dotazník je anonymný a pozostáva z 3 častí. Prvá časť je určená na 

získanie identifikačných údajov o našich respondentoch, druhá časť poodhalí ich národnostné 

postoje, nuž a tretia časť úroveň interkultúrnej komunikácie. Okrem dotazníka využijeme metódu 

kvalitatívnej i kvantitatívnej analýzy získaných údajov a v neposlednom rade neštandardizovaný 

rozhovor s respondentmi, ktorý nám pomôže pri širšej interpretácií faktov získaných v dotazníku.  

 

ZÁVER 

Závery výskumu ako i diskusia a následné odporúčania pre prax budú publikované v mojej 

dizertačnej práci. Už teraz však môžeme naznačiť, že rozdiely medzi jednotlivými zúčastnenými 

krajinami nebudú markantné. Ako sa teda dohovoriť s inými? Na túto otázku ponúka odpovede aj 

Ján Bouzek (2008) v knižke s rovnomenným názvom. Okrem iného hovorí, že „každý cudzinec 

v cudzom prostredí zostáva cudzincom, ale svojim prístupom a správaním môže urobiť veľmi veľa pre to, 

aby bol v novom prostredí akceptovaný. Väčšina ľudí sa k cudzincom vo svojej krajine správa podľa 

toho, ako k nim pristupujú oni sami“.6 Zmeny v ľudskom zmýšľaní platnom po celé generácie však nie 

je možné kopírovať a realizovať tak rýchlo, ako rýchlo napreduje spoločnosť. Súčasné systémy sú 

vybudované na základoch, ktoré zodpovedali odlišných spoločenstvám ako sú tie, v ktorých žijeme 

a najmä v ktorých budeme žiť. Pripravme si preto učiteľov schopných plniť tieto úlohy!  
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O KVALITĚ ŽIVOTA VE STŘEDNÍ EVROPĚ 

THE QUALITY OF LIFE OF ADULTS IN CENTRAL EUROPE 

Mojmír Vážanský 

 

Abstrakt: Příspěvek se týká výsledků výzkumu o dnešní a budoucí společnosti ve vybraných 

evropských zemích. 

Klíčová slova: kvalita života, chápání pojmu, dotazník kvality života, výsledky výzkumného šetření 

Abstract: The paper concerns the assessment of research in the issues of current and future 

societies in selected European countries. 

Key words: quality of life, comprehension conceive, questionary quality of life, results exploratory 

quest 

 

1 ÚVOD 

Setkávání s pojmem „kvalita života“ probíhá v různých rovinách i situacích, pohybuje se na rozhraní 

mezi životní úrovní a spokojeností. Její hodnocení se vždy časově promítá při porovnávání minulých 

zkušeností s aktuálním životním stylem, s vazbou na dřívější očekávání i budoucí naděje. Pokaždé 

reflektuje socio-kulturní prostředí, v němž jedinec žije a které mu vymezuje základní rámec hodnot a 

souhrn materiálně ekonomických podmínek.  

 K posouzení individuální míry kvality života přispívá baterie faktorů, které se pohybují v širokém 

rozpětí od subjektivních s eventuelním výskytem chyb až k objektivním, sledovatelným, měřitelným, 

hodnotitelným. Jedná se o stanovení své pozice v životě v kontextu kultury a systému hodnot, 

v nichž jedinec žije. Vyjadřuje poměr člověka k vlastním cílům, očekávaným hodnotám a zájmům, 

zahrnuje zdravotní tělesný i duševní stav, úroveň nezávislosti na okolí, sociální vazby, přesvědčení, 

víru v soulad s charakteristikami prostředí. Kvalita života pokaždé zahrnuje subjektivní ohodnocení, 

odehrávající se v jistých kulturních, sociálních a enviromentálních poměrech. 

 

2 CÍL, MATERIÁL A METODY ZPRACOVÁNÍ 

Více než deset let trvá vědecko-výzkumná a hranice překračující spolupráce mezi rakouským 

hlavním městem a německým Hamburkem, Prof. Mag. Peterem Zellmannem na jedné straně a Prof. 

Dr. Horstem W. Opaschowskim na straně druhé. Společně upozorňují na skutečnost, že se současná 

společnost nachází ve fázi pronikavých změn, a přinášejí obraz budoucnosti, zbavený hojných 

moderních mýtů a předpovědí. V rámci kooperace přinášejí jejich studie výsledky reprezentativních 

šetření životních zvyklostí lidí obou států. Situační analýzu doplňují o perspektivy budoucnosti111.  

Omezené možnosti vyjádření všech získaných údajů, jejich zpracování a formulování do podoby 

pouze krátkého příspěvku svazují ruce autora a zabraňují mu poskytnout množinu tabulek, grafů a 

                                                                    
111

 Dlouholeté kontakty autora práce s oběma zahraničními výzkumníky přinášejí ovoce v podobě moţnosti 

participovat osobním zaujetím a přínosem do problematiky a přispějí ke konfrontaci výsledkŧ výzkumných 

aktivit ve vybraných zemích západního světa s jednou ze zemí postkomunistického bloku. 
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komplexních závěrů. Přes poskytnutou prezentaci jistého torza výsledků dosavadní dlouholeté 

výzkumné aktivity se nabízí příležitost částečně poodhalit subjektivní pohledy na problematiku 

kvality života nejen v České republice, ale i v obou sousedních zemích. Je pouze na zainteresovaných 

účastnících konference, zda projeví touhu dozvědět se více (kompletní materiál je k dispozici                          

u autora a stane se součástí připravované publikace). 

Cíl práce spočívá ve vysvětlení problematiky kvality života v první dekádě jednadvacátého století a 

parciálním porovnání získaných údajů z realizovaných výzkumných šetření. Autor uznává, že jejich 

z důvodu limitovaného prostoru částečná interpretace, strohá diskuze a nepochybně kusé závěry 

mohou posunout komplexní posouzení dopadu referátu na odbornou veřejnost do logiky 

případného zkresleného přijetí. Přesto se odhodlal k vykročení a naznačení možností k získání 

verifikovatelných informací. 

Výzkumné šetření vybraných otázek o kvalitě života poskytlo obraz posuzování současného                          

i budoucího života u relativně širokého okruhu respondentů. Ve dvou fázích hledání odpovědí na 

otázky kvality života se zúčastnilo přes 2000 respondentů, návratnost zvoleného dotazníkového 

výzkumu byla značně vysoká. Výsledky přinesly překvapivé postoje a názory občanů České republiky 

obou pohlaví v zastoupení všech věkových kategorií (od minimálně15 do více než 65 let) a poměru 

k zaměstnání. 

Při řešení úkolu se uplatnily následující metody: rešerše zahraničních i domácích literárních zdrojů, 

obsahová analýza dokumentů, sekundární analýza dat, reprezentativní šetření. Statistické 

zpracování aplikovaných dotazníků proběhlo (probíhá) ve shodě se znalostí základů metod vědecké 

práce mechanicky zásluhou dostupných prostředků autora (v září 2009 dojde pouze ke zveřejnění 

necelé poloviny získaných hodnot a vyjádření). Prakticky se využily hlavní momenty matematicko-

statistických metod (určení předmětu statistického zkoumání a stanovení výběru; shromažďování 

údajů, jejich uspořádání, tabelace; formální aplikace zvoleného matematicko-statistického postupu; 

statistická a věcná analýza, interpretace výsledků) i pomocné prostředky (především vyhodnocování 

a registrace). 

 

3 SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY 

Světová zdravotnická organizace definuje kvalitu života jako individuální vnímání pozice člověka 

v kontextu kultury a systémů hodnot, v nichž žije, a s ohledem na cíle, očekávání, normy a zájmy 

(WHOQOL). Posouzení složitého pojmu, typického multidimenzionalitou a komplexností, se dotýká 

chápání lidské existence, smyslu života, hledání stěžejních faktorů bytí. Také zahrnuje zkoumání 

materiálních, sociálních, duchovních, psychologických, vnějších podmínek i vnitřních rozměrů 

člověka pro zdravý a šťastný život jedince.  

Studium kvality života bere v úvahu nejen vývoj, proměny v prostoru a čase, společenské souvislosti, 

historické a kulturní kořeny, civilizační i generační proměny. Přes existenci mnoha odborných 

publikací a četných článků, analyzujících rozmanité aspekty kvality života a přinášejících rozdílné 

úhly pohledu na postihování různých stránek, panuje slabá jednotnost. Především absentuje obecně 

akceptovatelný a teoreticky celistvě propracovaný model, univerzálně platná definice                               

i metodologická shoda. 

Kvalita života se stala předmětem zájmu sociologů, politologů, ekonomů, lékařů, techniků, 

psychologů, pedagogů a příslušníků jiných profesí. Pozornost se dříve věnovala problémům 
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odstraňování a zmírňování životních útrap chudých a nemocných. Později se zkoumala spokojenost 

lidí s jejich životem a prací. Aktuálně se do středu zájmu výzkumníků dostává zjišťování a rozbor 

úrovně pohody a štěstí jako atributů kvality života, zejména z hlediska ekonomického. Západní 

kultury vyzvedávají vedle „dobrého zdraví“ a „funkční rodiny“ hodnotu peněz, vlastnictví 

materiálních statků a civilizačních vymožeností. OSN nabízí k posuzování Index lidského rozvoje 

(Human Development Index „HDI“). V prozkoumávaných aktivitách při cíleném postižení kvality 

života (indexy, indikátory, faktory apod.) však evidentně chybí souhrnné a systémové hodnocení 

komplexní kvality života. 

Sledovaná kvalita života skrývá i lidské potřeby, míru jejich uspokojování, individuální žebříčky 

hodnot. Činnost člověka ovlivňují jeho interní potřeby, vyžadující uspokojení, mění se v čase a 

v poměru k okolnímu prostředí. Klasické stupňovité řazení potřeb podle všeobecně známého 

systému A. H. Maslowa naznačuje jejich individuálně rozdílnou naléhavost pro jedince. Základní 

hierarchii tvoří pět navazujících úrovní potřeb od fyziologických přes potřeby bezpečí a jistoty,            

k sociálním (láska, přátelství, sounáležitost), uznání (ocenění, prestiž, kompetence) až k 

seberealizaci (poznání a estetické potřeby). Rovněž se záměrně zveličuje individuálně odlišný 

význam potřeby výkonu a úspěchu v konkurenčním prostředí, potřeba spojenectví (přátelské a 

soucitné vztahy k ostatním), i potřeba moci (kontrola a ovlivňování druhých). Zdůrazňují se však            

i další charakteristické znaky spokojenosti se životem v podobě svobody, samostatnosti, 

odpovědnosti a příležitostí k rozvoji. Také hodnoty, jako uznávané, chtěné i zavazující ideje, 

představující mnohotvárnou hladinu sepětí s osobnostním a sociálním systémem, působí na chování 

jedince. Akceptovaná hodnotová orientace určuje životní styl a koriguje činnosti člověka. 

Společností přijaté převažující hodnoty jsou pramenem motivace, chování, identifikace a sociální 

soudržnosti. Působí na všechny oblasti lidského rozvoje a tvoří základ kvality života. Individuální 

hodnoty se často liší od významu společenských hodnot, hodnotové žebříčky dokumentují přirozený 

vývoj. 

V současné době představuje studium kvality života nový interdisciplinární obor, zkoumající 

předmět na různých úrovních od hodnocení životní úrovně populace přes porovnání skupin a 

kategorií obyvatel ke zjišťování individuální spokojenosti. Do popředí se prosazuje vícerozměrné 

posuzování člověka jako bio-eko-psycho-sociální jednoty. Poněvadž koncept kvality života vykazuje 

známky abstraktnosti a působí na něj dlouhodobě i rozporně řada činitelů, doposud neexistuje 

jednotná a vymezující definice. Vystižení objektivních aspektů (dostupnost vody, potravy, bydlení, 

délka ve zdraví prožitého života) sice doplňuje subjektivní vnímání (interní pocit dobrého života a 

seberealizace, spokojenost se životem). Nabízí se však poněkud vágní formulace kvality života jako 

dostupnosti možností, z nichž si člověk může vybírat při naplňování vlastního života. Obsah kvality 

života, zahrnující pojmy soběstačnost, autonomie, důstojnost, seberealizace, spokojenost 

v rodinných, partnerských a dalších interpersonálních vztazích, sociální a kulturní integritu, tvořivost 

a jiné, podmiňují společenské hodnoty a normy. Brání se však konformitě s většinovou společností.  

Pro uspokojivý koncept kvality života je stěžejní pocit pohody, pramenící z fyzické, psychické a 

sociální vyrovnanosti individua. Kvalitu života tedy vždy určuje subjektivní vnímání individuální 

životní reality. Ve shodě se sebereflexivním rozměrem, vymezeným tělesnou, duševní i duchovní 

existencí člověka, se za základní kategorii kvality života považuje zdraví.  

Při hledání odpovědi na kvalitu života občanů v Evropské unii se porovnává evropský sen o kvalitě 

života s americkou představou o individuálním úspěchu. Cílená snaha Evropy spočívá ve vybudování 
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konkurenceschopné ekonomiky, založené na podpoře trvale udržitelného hospodářského růstu, 

plné zaměstnanosti a sociální soudržnosti, při prosazování vybraných priorit. Jedná se o zajištění 

plné zaměstnanosti, vytvoření nové ekonomické dynamiky, zavedení bezpečných a trvale 

udržitelných důchodových systémů, rozvoj evropské strategie pro odstranění sociálního vyloučení, 

snižování chudoby a diskrepancí mezi evropskými regiony a územími, kontrolu kvality veřejných 

výdajů a dlouhodobou udržitelnost veřejných financí, stimulaci evropského výzkumu a podporu 

investic do lidských zdrojů. Vedle úsilí v oblasti nových pracovních sil, stavu hospodářství a potřeb 

spravedlivé společnosti hodlá Evropa přispět ke zlepšení kvality života všech občanů, posílit 

evropské občanství akcentováním a uznáním bohatého a různorodého kulturního, jazykového a 

etnického dědictví. Související otázky kriminality, zajištění osobní bezpečnosti a práv, životní 

prostředí, dopravní situace, bezpečnosti letecké dopravy, zahlcování měst a četné další úkoly 

podněcují permanentní úsilí všech zainteresovaných na řešení stavu kvality života. 

 

4 PRAKTICKÁ ČÁST 

Přestože se jako jedna z možností přímo nabízel Dotazník kvality života WHOQOL-BREF nebo 

WHOQOL-100 (www.proqolid.org), který slouží k sebeposouzení kvality života jedince112, přednost 

dostala kooperace s výše uvedeným šetřením výzkumníků v obou sousedních zemích. 

Rozhodování o volbě aplikovaného dotazníkového šetření bylo jednoduché. Dosavadní kontakty 

téměř předurčovaly oboustranně výhodnou spolupráci pro konfrontaci občanů vyspělých 

evropských států s názory obyvatel České republiky (dále jen ČR). Středoevropský stát se mimo jiné 

v souvislosti s palčivými ekonomickými problémy potýká se sociálními otázkami, kriminalitou a 

sociálně patologickými jevy, důchodovou soustavou, celoživotním vzděláváním, hledáním 

optimálních vazeb k minoritám i imigrantům a záplavou dalších závažných momentů aktuálního 

života až ke hrozbě nebo výzvě k řešení otázek stárnutí populace v blízké budoucnosti .  

Dostupné materiály od zahraničního kolegy sloužily jako vodítko, ideální příležitost ke srovnání a 

posouzení předností nebo záporů dílčích oblastí života ve sledovaných zemích. Vzhledem ke 

skutečnosti, že se vzdálenost lokalit respondentů sousedících zemí pohybuje v rozsahu několika 

desítek až stovek kilometrů, mají přibližně stejné historické, geografické, demografické, případně 

další podmínky, dá se po zevrubné analýze vyvodit příslušné závěry. 

Kromě zjištění dat o počtu a pohlaví respondentů, zařazení do příslušných věkových intervalů, 

zaměstnání, respektive druhů zaměstnání, se sledovalo dvacet následujících položek: představa 

dobrého života, důležité oblasti života, obava z pádu, hlavní otázky státní politiky, perspektivy ČR, 

ohniska napětí v ČR, budoucí starosti obyvatel, kvalita života v jeho průběhu, možnosti pracovního 

poměru, vztah k práci, pracovní výkon, pracovní vztahy, rovnováha mezi prací a životem, 

seberealizace v práci, osobní pracovní kvalita, přednosti, návrhy na uskutečnění, priority všedního 

dne, pravidelné aktivity, motivy ke sportování. 

 

 

                                                                    
112

 WHOQOL-100 zahrnuje 24 aspektŧ ţivota, sdruţených do šesti domén: fyzické zdraví, proţívání, úroveň 

nezávislosti, sociální vztahy, prostředí, spiritualita a celková kvalita ţivota. Výsledky dotazníku WHOQOL-

BREF jsou rozděleny do čtyř domén (fyzické zdraví, proţívání, sociální vztahy, prostředí) a dvou samostatných 

poloţek, hodnotících celkovou kvalitu ţivota (kvalita ţivota a spokojenost se zdravím). 

http://www.proqolid.org/
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5 VÝSLEDKY PRÁCE A DISKUZE 

V první fázi realizovaného výzkumného šetření v České republice se počet respondentů zastavil na 

sumě 1086 (s převažujícím ženským pohlavím 53,04 %). Věkové nerovnoměrné rozmezí poukázalo 

na nejvyšší četnost respondentů u obou pohlaví ve věku 20-24, respektive 25-49 let (kolem jedné 

třetiny dotázaných u obou pohlaví), zaměstnaných byla přibližně polovina (52,49 %), převažovali 

„jiní“ (studenti, nezaměstnaní, invalidní důchodci, brigádníci, au-pair). 

V položce „Představy dobrého života“ dominoval souhlas všeobecný souhlas s kladným přijetím, 

spojeným s volným časem (92,73 %) i jistotou zaměstnání (82,78 %). Jako velmi „Důležité oblasti 

života“ respondenti všeobecně považovali zdraví (99,54 %), těsně následované rodinou a 

partnerstvím (93,97 %). Nesporně závažnou okolností „Obav z pádu“ se stává prezentovaný strach   

z budoucnosti v podobě odmítnutí tvrzení „stát přednostně řeší otázku blahobytu obyvatel“ 

většinou dotázaných (více než čtyři pětiny respondentů). „Hlavní otázky politiky“ z hlediska 

důležitosti vidí respondenti zejména ve vytváření míst ke vzdělávání (76,61 %), udržení životního 

standardu (75,05 %) a zachování hospodářských center (73,94 %). V relaci na otázku k „Perspektivám 

České republiky“ se zainteresovaní obávají dalšího rozšíření drogové vášně (65,19 %), trvání vysoké 

nezaměstnanosti (63,81 ) a dalšího růstu mezinárodní zločinnosti (57,46 %). Jako závažná „Ohniska 

napětí v zemi“ spatřují oslovení obyvatelé rozevírající se sociální nůžky mezi chudými a bohatými, 

problémy mezi cizinci a Čechy, ale též mezi poplatníky a příjemci sociální pomoci. Za „Budoucí 

starosti obyvatel“ se považují téměř všechny možnosti s četností, přesahující 75 % (kriminalita, 

agresivita, stres a spěch, sociální nespravedlnost). Při hodnocení „Kvality života v jeho průběhu“ se 

respondenti přikláněli k volbě - velmi důležité - zdraví, případně rodina (100, respektive 95,86 %). 

První náznaky přijetí tvrzení s výhradou se objevily v položce „Možnosti pracovního poměru“, kde 

respondenti „upřednostňovali“ zejména zřeknutí se části dovolené (87,02 %), pozdější odchod do 

důchodu (75,78 %). „Vztah k práci“ s pevně stanovenou a ukončenou pracovní dobou naznačil 

mírnou převahu plného souhlasného přijetí. V položce „Pracovní výkon“ zaujal relativně silný odklon 

od libosti v práci na částečný úvazek (82,69 %) i snížená chuť pracovat doma na dálku (67,71 %). 

„Pracovní vztahy“ stále zachovávají tradiční platnou hierarchii mezi představenými a podřízenými 

(78,36 %). Při posouzení o polovičním pracovním úsilí v „Rovnováze mezi prací a životem“ se 

nepatrně více osob (51,01 %) přiklání k souhlasu. Zajímavé je také procentuelní zastoupení 

pozitivních odpovědí (83,24 %) o zvýhodňování vedoucí sil v otázce „Seberealizace v práci“. Při 

odpovědích na „Osobní pracovní kvalitu“ se většina respondentů shodla na kladně přijímané práci 

s příměsí potěchy, možnosti seberealizace, příležitosti k většímu než průměrnému výdělku, šanci 

pracovního růstu, dále na prožitku úspěchu a uznání, uskutečnění vlastních představ (vše přes 84 %). 

Za „Přednosti“ dotazovaní považují hlavně pružnou a individuelní pracovní dobu (81,49 %) a 

možnost dřívějšího odchodu do důchodu (71,36 %). Z „Návrhů na uskutečnění“ dominuje volba 

firemní mateřské školy nebo finančních příspěvků na péči o děti (84,53%) a stejná platnost pro muže 

a ženy při spojení práce a rodiny (79,28 %). V „Prioritách všedního dne“ převažuje zejména bydlení, 

doplněné jídlem a pitím (93,28 % a 92,28 %). Aspoň jedenkrát týdně respondenti provozují 

„Pravidelné aktivity“ v pořadí televize (82,97 %) a mobilní telefonování (80,48 %). Z důvodů nebo 

„Motivů ke sportování“ vyniká zdraví (91,80 %), kondice (84,90 %), potěšení s radostí (84,16 %) a 

získání dobrého pocitu (82,96 %). 

Pro zamýšlené srovnání jsou k dispozici vybrané ukazatele s uvedeného výzkumného šetření 

v blízkém zahraničí. Položka „Představy dobrého života“ svědčí o poněkud odlišném pojetí života             

v sousedních zemích, s převahou aktivit volného času (téměř 60 %); úspěchy v zaměstnání, vysoký 
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výdělek, na změny bohaté a zajímavé zaměstnání zaujímají až třetí pozici s necelými 13 %.                         

V „Důležitých oblastech života“ rovněž vévodí zdraví a rodina s partnerstvím (po 97 %), v závěsu 

práce (90 %), přátelé a dobří známí (83 %) a volný čas (80 %). Krize občanů a voličů se projevuje 

v „Hlavních otázkách státní politiky“. Jižní sousedé mají k dispozici pořadí z roku 2002 (boj proti 

nezaměstnanosti, posilování důchodů, vytváření vzdělávacích míst, boj proti kriminalitě, zajištění 

zdravotní péče) a prognózu na rok 2010 (posilování důchodů, boj proti nezaměstnanosti, zajištění 

zdravotní péče, boj proti terorismu, boj proti kriminalitě); resumé: pravděpodobně v nejbližším 

období dojde ke změnám na čelných místech a zvýšení nároků na zajištění bezpečnosti vůči 

kriminalitě a terorismu. V samotném dotazníku se procenta zastoupení pohybují v pořadí: boj proti 

nezaměstnanosti (84 %), posilování důchodů (77 %), vytváření vzdělávacích míst a boj proti 

kriminalitě (po 70 %). Směrem k budoucnosti se Rakušané dívají s obavami na rizikové profily 

v pořadí zhroucení zdravotního systému (82 %), následuje pokračování růstu mezinárodní 

zločinnosti (80 %), další rozšíření drogové náruživosti (78 %) a trvání vysoké nezaměstnanosti (76 %). 

V „Ohniscích napětí v zemi“ převažují střety mezi cizinci a Rakušany (61 %); další položky nedosahují 

ani polovičního zastoupení. V čem spočívají „Budoucí starosti obyvatel“? Starostlivě hledí na 

kriminalitu (64 %), sociální nespravedlnost (54 %), ostatní problémy vnímají s evidentně menšími 

obavami. „Průběžná kvalita života“ vykazuje nejvyšší hodnoty rozdílně v závislosti na věku 

respondentů u rodiny (97-92 %), přátel (96-91 %) a zdraví (kolem 95 %); další položky mají nižší 

hodnoty. K otázkám „Možností pracovního poměru“ se vyjádřili sousedé „souhlasně“ následovně: 

příležitostná víkendová práce (20 %), občasné prodloužení práce až na 10 hodin denně (18 %). 

V otázce „Pracovního výkonu“ se nejvíce respondentů přiklonilo ke tvrzení „časově rozdělenou prací 

lze stěží vytvořit nová místa, poněvadž většina bude rozdělena ostatním kolegům“ (36 %). 

V „Pracovních vztazích“ platí přibližně dvě třetiny souhlasu o vládnoucí hierarchii představených. 

„Rovnováha mezi prací a životem“ taktéž kolísá na hranici 50 %. Problematika „Seberealizace 

v zaměstnání“, související s privilegovaným postavením vedoucích sil, zdaleka nestojí v centru života 

dotazovaných (pouze přibližná třetina projevila souhlas). Při hledání subjektivních názorů na 

„Osobní kvalitu v práci“ více než dvě třetiny respondentů má štěstí na práci, která těší; ostatní 

možnosti nedosahují padesátiprocentního zastoupení. V odpovědích na „Přednosti“, volbu mezi 

peněžní nebo časovou kulturou, jižní sousedé mírně upřednostňují finanční stránku (52:48 %)                

s relativně nízkými hodnotami flexibilní a individuelní pracovní doby (42 %) a spokojeností s úpravou 

(32 %). V položce „Návrhů na uskutečnění“ dominuje spojení práce a rodiny pro obě pohlaví (80 %), 

podporované firemními mateřskými školami nebo finančními příspěvky na péči o děti (70 %). 

„Konzumní priority během všedního dne“ zviditelňují jídlo a pití (45 %), oblečení (40 %), méně další 

možnosti, které se pohybují mezi třetinovou až pětinovou volbou. Sledované „Pravidelné aktivity“ 

nabídly přední místa pro sledování televize (89 %), četbu (76 %) a poslech rozhlasu (72 %). Poslední 

položka, přibližující názorovou úroveň o „Motivech ke sportování“, poskytuje fakta: zdraví (57 %) a 

legrace (54 %). Ostatní odpovědi nedosáhly padesátiprocentní hranice. 

Aplikovaná konfrontace realizovaného výzkumu autora se zahraničním výzkumným šetřením 

poskytuje sumu příležitostí k zamyšlení, diskuzi. „Představy dobrého života“ mají identické pořadí,              

i když zahraniční respondenti vysoce upřednostňují sféru volného času, spojenou s dobrými přáteli, 

širším okruhem známých, šťastným manželstvím a rodinným životem, láskou, dětmi, domem, zájmy 

atd. ve srovnání se zbývajícími volbami (neutrální a zaměstnání). „Důležité oblasti života“ mají 

v popředí opět stejné parametry (zdraví a rodina s partnerstvím), zatímco poslední místo v ČR patří 

volnému času (55,34 %, na rozdíl od razantního vzestupu v sousedních zemích), zatímco u sousedů 

paradoxně zaměstnání, práce (84 %). Z výzkumů u sousedů v položce „Obavy z pádu“ vyplývá, že 
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nikdo nechce patřit k poškozeným, kteří doplatí na společenské problémy. Avšak podíl 

dotazovaných, kteří vyslovují svůj stupňující se strach z nejisté budoucnosti koreluje s míněním 

občanů jiných zemí. Odlišné posouzení důležitosti dílčích problémů lze spatřit v položce „Hlavní 

otázky státní politiky“. Zatímco obyvatelé ČR stanovili pořadí všech možností podle důležitosti od 

vzdělanostní sféry (vytváření vzdělávacích míst) a zdánlivě egoistického zájmu (udržení životního 

standardu) po společensky závažný boj proti kriminalitě (necelá polovina respondentů), cizinci 

vyzývají k politickému jednání v otázkách sociálních poměrů (udržení pracovních pozic a zajištění 

důchodů) a boj proti terorismu zařazují na závěr. Přestože se v ČR objevují v položce „Perspektivy“ 

obavy ze zhroucení zdravotního systému „až“ na čtvrtém místě s pouhými 54,42 % (na rozdíl od více 

než 4/5 názorového zastoupení u sousedů), problémy nebezpečí mezinárodní zločinnosti a drogové 

závislosti, stejně jako vysoké míry nezaměstnanosti, si uvědomují všichni. Budoucí sociální konflikty, 

potenciální „Ohniska napětí“, se projevují ve vztazích s přistěhovalci, v ČR navíc v sociální oblasti. 

Obyvatelé ČR podvědomě pociťují markantní starosti téměř ve všech uváděných možnostech 

s vysokou převahou kriminality (téměř 90 %), zatímco zahraniční výsledky „vyzdvihují“ vedoucí 

kriminalitu (64 %), podpořenou sociální nespravedlností. Hodnocení „Kvality života v jeho průběhu“ 

vykazuje velmi podobné výsledky všech dotazovaných osob. Převažuje zdraví, rodina, přátelé;             

u českých respondentů má významný kredit práce. Dokonalá shoda názorů, i když v rozdílné míře 

četnosti, v plném přijetí klíčových momentů se u obou výzkumných šetření projevila v „Možnostech 

pracovního poměru“. Respondenti zdůrazňovali příležitostnou práci o víkendu a občasné 

prodloužení práce. V položce „Pracovního výkonu“ lze spatřit evidentní rozdíly mezi výsledky 

výzkumů v sousedních zemích. Zatímco respondenti v ČR převážně volili váhavé rozhodnutí a jasný 

souhlas naznačili pouze v ochotě něco dělat krátkodobě nebo pracovat ve firmě na časovou práci, 

dotazovaní v sousední zemi se přiklonili k jediné možnosti „časově rozdělenou prací lze stěží vytvořit 

nová místa, poněvadž většina bude rozdělena ostatním kolegům“. Co se týká „Pracovních vztahů“, 

tak panuje naprostá jednota s dominujícím posouzením o platnosti hierarchie představených a 

podřízených v českých poměrech (78:64 %). Podobné přibližně stejné názory respondenti vyjádřili 

v pohledu na rovnováhu mezi prací a životem. Nestejné mínění se však projevilo v otázce 

„Seberealizace v práci“ při vnímání rozdílného postavení pracovníků. Zatímco v ČR se značná část 

dotázaných domnívá, že dochází ke privilegování vedoucích sil, ostatní zainteresované osoby ve 

výzkumném šetření za hranicemi souhlasí pouze přibližně třetinovým zastoupením. V položce 

„Osobní kvalita v práci“ se respondenti shodli na prioritě mít práci, která těší (v ČR více – 95:66 %). 

„Naši“ dotazovaní přidali četně avizovanou příležitost k seberealizaci, příležitost k získání vyššího 

než průměrného výdělku, šanci k pracovnímu růstu, uspokojení potřeby úspěchu a uznání, 

uskutečnění vlastní představy. Odpovědi respondentů výzkumů na položku „Přednosti“ se lišily             

v procentuelním zastoupení. Vysoce převažoval význam pružné a individuální pracovní doby (81:42 

% pro ČR), v závěsu poskytnutí možností dřívějšího odchodu do důchodu (v Rakousku třetí v pořadí 

se 20 %) a zkráceného pracovního zatížení s větší porcí času na odpočinek (70:12 % pro ČR). 

Spokojeni byli dotazovaní s úpravou v obou výzkumných šetřeních (70:32 % pro ČR). Naprostá a 

vysoce procentuelně zastoupená jednota se objevila v položce „Návrhů na uskutečnění“, avšak 

v opačném pořadí. Cizinci upřednostnili rovnocenné podmínky mužů a žen pro spojení povinností 

práce a rodiny, kdežto čeští respondenti zařadili na první místo firemní mateřské školy nebo finanční 

příspěvky na péči o děti zaměstnanců. V „Prioritách všedního dne“ se na vysoké příčky v pořadí 

důležitosti dostala konzumace jídla a pití (výrazný rozdíl v četnosti, 92:45 % pro ČR). První místo 

však zaujaly odlišné „zájmy“: v ČR bydlení (v Rakousku na 6. místě), na rozdíl od Rakouska, kde 

upřednostnili oblečení (v ČR až na 5. místě). Dotazovaní ve výzkumech obou sousedících států se 
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shodli v položce „Pravidelné aktivity“ v hlavní činnosti, ve sledování televize. Rakušané ji zařadili na 

první místo dokonce v 89 %, v ČR v necelých 83 % případů. Další pořadí se paradoxně liší: v ČR 

k hodně oblíbeným aktivitám patří telefonování mobilem, sousedé volili četbu a poslech rozhlasu.             

Z „Motivů ke sportování“ lze vyzdvihnout zdraví (v obou krajinách na prvních místech, avšak 

s rozdílnou procentuelní hladinou), potěšení, radost a legraci. Češi se ještě navíc rozhodli pro 

zvyšování kondice a získání dobrého pocitu. 

 

6 ZÁVĚR  

Celkově lze konstatovat, že dílčí porovnání výsledků výzkumného šetření v Rakousku a Německu 

v polovině stávajícího decennia a aktuálního sledování vybraných problémů kvality života v ČR 

nabídlo baterii cenných údajů a poznatků pro aplikaci v praxi zainteresovaných osob. Mimo jiné 

poskytlo mimořádnou příležitost ke vzájemné informovanosti výše uvedených pracovníků, rozšíření 

výměny zkušeností a zpřesnění perspektivních společných řešitelských úkolů na vědecko-

výzkumném poli. Současně připravilo dostatek námětů pro vysvětlování sporných otázek, umožnilo 

rozpracovat plán využití kapacit kooperace v předmětu společného zájmu. Přednost zřejmě 

dostanou sociálně pedagogické problémy ve světle angažované orientace na ožehavé momenty 

současnosti ve sledované kvalitě života mladé generace, dospělých, ale směrem k budoucnosti            

i trvale rostoucí populační skupiny starších osob.  
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UČENIE V „ZÓNE NAJBLIŽŠIEHO VÝVINU“: VÝSKUMNÁ ORIENTÁCIA A JEHO 

VZDELÁVACIE SŮVISLOSTI
113

 

LEARNING IN THE ZONE OF PROXIMAL DEVELOPMENT: RESEARCH TENDENCIES AND CLASSROOM 

INSTRUCTION IMPLEMENTATIONS 

Zuzana Petrová 

 

Abstrakt: Príspevok sa zapája do diskusie o socio-kultúrnych aspektoch vývinu poznania a učenia 

jedinca. V centre jeho záujmu stojí diskusia o podobách narábania s konceptom učenia v zóne 

najbližšieho vývinu, výskumných témach, ktoré tento koncept iniciuje na pôde pedagogickej 

psychológie a súvislostiach, ktoré sú v nadväznosti na tento pojem diskutované na pôde 

vzdelávania. 

Kľúčové slová: zóna najbližšieho vývinu, metafora „lešenia“, riešenie problémových úloh, vývin 

psychických funkcií 

Abstract: This study is a contribution to the discussion about the socio-cultural aspects of 

knowledge development and learning. Central accent of the study is laid on different approaches to 

the concept of learning in a zone of proximal development, research topics initiated by educational 

psychology in relation to this concept and its consequences discussed in the field of education and 

classroom instruction. 

Key words: zone of proximal development, metaphor of “scaffolding”, problem solving tasks, 

development of psychological functions 

 

1 ÚVOD 

Koncept učenia v zóne najbližšieho vývinu (ďalej len ZNV) patrí medzi koncepty, ktoré sú už dlhšie 

obdobie etablované v pedagogickej psychológii nielen v zahraničí, ale aj u nás. Jeho popularita sa 

spája predovšetkým s prepájaním Vygotského teórie so socio-kultúrnym hnutím, ktoré prinieslo na 

pôdu psychológie a pedagogiky výraznejší záujem o sociálne faktory učenia a procesy, ktoré sa 

podieľajú na utváraní a reštrukturalizácii individuálnych mentálnych fenoménov zo sociálnych 

procesov (Palincsar, 1998).  

Tento koncept je pre pedagogicko-psychologický výskum zaujímavý hlavne z toho dôvodu, že 

upriamuje pozornosť na vzťah medzi aktuálnym a budúcim vývinom (Valsiner, van der Veer, 1999). 

Týmto zameraním ukazuje na súvislosti medzi už rozvinutými psychickými funkciami dieťaťa a tými, 

ktoré sú v stave rozvoja a kultúrne situovanými aktivitami, prostredníctvom ktorých si dieťa za 

pomoci asistencie dospelého osvojuje konvenčné spôsoby riešenia problémových situácií. Tým, že je 

tento systém interakcií zasadený do kontextu rozvíjania psychického systému (od jednoduchších 

                                                                    
113
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podôb fungovania k podobám rozvinutejším, resp. vyšším), naznačuje tento koncept cieľovú 

orientáciu spoločného riešenia problémových situácií v interakcii dieťa – kompetentnejší druhý na 

budúci rozvoj dieťaťa. Tento záujem môže mať čisto akademický význam, ale má aj svoje 

pragmatické súvislosti. Snaha definovať všeobecné ciele na jednotlivých stupňoch vzdelávania vo 

forme kompetencií, ktoré priniesla reforma vzdelávania na Slovensku, naráža na problém 

neschopnosti operacionalizovať vývinové posuny v rámci rozvíjania jednotlivých kompetencií 

a úlohu kompetentnejšieho druhého v rámci nich. Tým vzdelávanie rezignuje na svoje potenciál 

cielene prispievať k budovaniu psychického systému jedinca a to v oblasti transformácie obsahu 

vzdelávania do podoby, ktorá sprostredkuje kľúčové kultúrne nástroje a ich využívanie v sociálnej 

praxi, aj o potenciál, ktorý pre vývin prinášajú učebné interakcie v oblasti vývinových potencií 

jedinca.  

Tento príspevok sa zameria na diskusiu o paralelách medzi konceptom učenia v ZNV 

a prostredníctvom „lešení“, ktorá ilustruje možnosti rozdielneho ponímania úlohy asistovaného 

učenia vo vývine, načrtne metodologické aspekty výskumu učenia v ZNV a v závere stručne 

demonštruje potenciál konceptu učenia v ZNV pre pedagogicko-psychologický výskum.  

 

2 ZNV AKO VÝSKUMNÝ PROBLÉM 

V odbornej literatúre nachádzame mnohé výskumy, ktoré operujú s konceptom ZNV. Najvýraznejšie 

v nich vystupuje analógia, ktorá sa stala popularizovanou najmä v USA – objasňovanie ZNV 

prostredníctvom metafory „lešenia“ (Wood, Bruner, Ross, 1976). Toto hľadanie podobností sa 

v mnohých prácach posunulo do takej polohy, že sa koncept ZNV začal považovať za odlišné 

terminologické uchopenie toho istého fenoménu, akým je poskytovanie „lešení“ pri riešení 

problémových úloh kompetentnejším druhým (napr. Berk, Winsler, 1995; Daniels, 2001; Palincsar, 

1986).  

Táto analógia má korene vo vonkajšej podobnosti Vygotského definičnej tézy o zóne najbližšieho 

vývinu ako „diferencii medzi úrovňou riešenia úloh s pomocou a pod vedením dospelých a úrovňou 

riešenia úloh dostupným samostatne“ (1978, s. 313) a vymedzením učenia prostredníctvom „lešení“ 

v pôvodnej práci D. Wooda, J. S. Brunera, G. Rossovej (1976) ako procesu, „ktorý umožní dieťaťu 

alebo novicovi riešiť problém, splniť úlohu alebo dosiahnuť konkrétny cieľ, ktorý presahuje hranice 

neasistovaného úsilia“ (s. 90).  

Všimnime si kontexty, v akých boli tieto pojmy zavedené. Koncept ZNV je komponentom kultúrno-

historickej teórie L.S. Vygotského a slúži na objasnenie vývinových procesov, ktoré sa podieľajú na 

transformácii funkčnej štruktúry psychického systému. Prostredníctvom tohto konceptu je progres 

vo vývine štruktúry psychického systému vysvetľovaný vzájomnou súčinnosťou aktuálne rozvinutých 

psychických funkcií so sprostredkovaným riešením úlohy, ktorá dieťaťu v spolupráci 

s kompetentnejším druhým umožňuje riešiť úlohu presahujúcu jeho aktuálne schopnosti. Týmto 

zadefinovaním L. S. Vygotskij skĺbil sociokultúrnu povahu vývinu psychických funkcií jedinca 

s úlohou sprostredkujúcich aktivít vo vývine jedinca. Tento koncept sa dokonca stal takým 

základným vodítkom pri narábaní s touto teóriou, pretože poskytuje odpovede na všetky otázky, 

ktoré si môžeme klásť vo vzťahu k psychickému systému: Kto ho rozvíja? Čo sa vyvíja? 

Prostredníctvom čoho a ako? Kde prebieha vývin? (del Río, Álvarez, 2007). Takéto ponímanie vývinu 
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má teda svoju vnútornú aj vonkajšiu stránku a ukazuje, ako sa vnútorné, psychické fenomény 

transformujú do zložitejších funkčných štruktúr prostredníctvom zapojenia dieťaťa do spoločných 

aktivít s kompetentnejším druhým, v ktorých sú mu sprostredkované zložitejšie formy činnosti.  

Metafora „lešenia“ bola zavedená v súvislosti s aktivitami kompetentnejších druhých, ktorými 

napomáhali deťom pri riešení problémovej úlohy, ktorá presahovala hranice ich samostatného 

riešenia. V známom výskume, ktorý tento pojem priniesol (Wood, Bruner, Ross, 1976) výskumníci 

sledovali, aké typy podporných aktivít tútori použijú na to, aby pomohli dieťaťu pri stavaní pyramídy 

zo do seba zapadajúcich kociek. Výsledkom bolo 6 typov „lešení“, ktoré dospelí použili:  

- usmerňovanie pozornosti dieťaťa na dodržiavanie zadaných požiadaviek úlohy, 

- zjednodušenie úlohy do takej podoby, aby sa znížil počet krokov potrebných pre jej vyriešenie 

a úloha bola pre dieťa ľahšie riešiteľná,  

- udržiavanie orientácie dieťaťa na vyriešenie úlohy v situáciách, kedy dieťa stráca záujem o úlohu, 

úloha od neho vyžaduje zvýšené úsilie apod., 

- vyzdvihovanie kritických prvkov úlohy, ktoré má za cieľ upozorniť a vysvetliť nesúlad medzi 

korektným riešením a produktom dieťaťa.  

- zmiernenie frustrácie a strachu dieťaťa zo zlyhania, ktoré hrozí pri riešení problémovej úlohy 

v prítomnosti druhej osoby.  

- modelovania alebo demonštrovanie riešenia úlohy v podobe idealizovaného modelu riešenia úlohy 

(ibid.). 

Samotné definície síce ukazujú vonkajšiu podobnosť týchto konceptov, ale dôkladnejšia analýza ich 

pôvodných zdrojov ukazuje, že ide o pojmy, ktoré nemožno stotožňovať. Toto priblíženie pojmov 

má svoj ideologický rozmer a súvisí s prevzatím konceptu ZNV z prostredia s kolektivistickou 

kultúrou (dobové Rusko) do kultúry s individualistickou kultúrou (USA) (Petrová, 2008). Rovnako 

však môžeme vidieť jeho metodologické súvislosti.  

Najzákladnejší problém pre koncipovanie výskumného problému zameraného na skúmanie vzťahu 

medzi učením v ZNV a vývinom je samotné zadefinovanie ZNV prostredníctvom psychických 

funkcií, ktoré ešte nie sú plne rozvinuté. Pri asistovanom učení totiž môžeme sledovať vonkajšiu 

stránku riešenia problémovej úlohy, t.j. ako dieťa profituje pri riešení úlohy z prostriedkov, ktoré mu 

sprostredkuje kompetentnejší druhý a ako ich použije neskôr pri riešení úlohy samostatne. 

Nemôžeme však reálne skúmať psychické funkcie, ktoré sa plne zapoja do riešenia až v blízkej 

budúcnosti - v situácii riešenia úlohy je možné empiricky obsiahnuť len procesy, ktoré dieťa reálne 

zapája do riešenia úlohy v súčasnosti. A v takomto prípade sa nepohybujeme v zóne najbližšieho 

vývinu, ale v zóne aktuálneho vývinu. Výskumný projekt sa preto musí vysporiadať s problémom 

toho, kam sa reálne posunul vývin dieťaťa pri spoločnom riešení úlohy a čo je výskumne objektívne 

uchopiteľné (Smagorinsky, 1995). Tendencia orientovať výskum učenia v ZNV na odhaľovanie 

a testovanie efektivity „lešení“ sa zdá byť cestou, ktorá problém s nedostupnosťou vývinových 

potencií v ZNV zdanlivo rieši.  
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Tieto koncepty v sebe prepojili problematiku individuálneho a sociálneho učenia a zdôrazňujú 

potenciál učenia pre vývin v kontexte individuálneho a sociálne sprostredkovaného učenia. 

Z hľadiska učenia jedinca ich spája formulovanie hypotéz, ktoré si dieťa vytvára vo vzťahu k úlohe 

a ponúkanej asistencii pri jej riešení (Valsiner, van der Veer, 1999). Poskytovanie „lešení“ tútorom 

však nemá za cieľ rozvinúť psychické funkcie dieťaťa, ale smeruje len k tomu, aby boli nerovnomerne 

dozrievajúce funkcie vykompenzované pomocou tútora tak, aby umožnili vyriešenie konkrétnej 

úlohy. V prípade ZNV ale môžeme sledovať snahu objasniť vo vývine psychických funkcií posúvanie 

psychických funkcií od nižších foriem k formám rozvinutejším. V prípade metafory „lešenia“ sú 

predmetom skúmania užšie chápané schopnosti potrebné na riešenie zadanej problémovej úlohy. 

V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že hoci „lešenia“, ktoré tútor využíva môžu napomôcť k riešeniu 

úlohy, nie každý aspekt spoločnej aktivity má význam vo vzťahu k vývinu psychického systému.  

Tendencie výskumu v oblasti učenia v ZNV teda nezostávajú len v rovine skúmania podôb „lešení“, 

ktoré jedincom poskytujú kompetentnejší druhí a ich potenciálu pre úspešné vyriešenie úlohy, ale 

zasahujú do oblastí vzťahu medzi učením sa prostredníctvom kompetentnejšieho druhého 

a budovaním vývinovo rozvinutejších podôb fungovania psychického systému. V tomto zmysle je 

takým:  

výskum zameraný na odhaľovanie tých aktivít, ktoré vykonáva spoločnosť a majú význam pre vývin 

v konkrétnom období a umožňujú porozumieť tomu, ako vývin v konkrétnom ľudskom spoločenstve 

prebieha, 

skúmanie procesu, ako sa aktivity vykonávané v spolupráci s kompetentnejším druhým menia na 

aktivity každodenné (vykonávané v priebehu riešenia problémových situácií samostatne) a ako tieto 

aktivity (na individuálnej aj interpsychickej úrovni) menia systém psychických funkcií jedinca, 

experimentálne overovanie, ako zvolené asistované učebné aktivity ovplyvnia vývin jedinca (Griffin, 

Cole, 1984).  

Takéto skúmanie, samozrejme, má svoje kultúrne, sociálne aj individuálno-psychické súvislosti. Ich 

prepojenie ale naznačuje, že napriek kultúrnym rozdielom, ktoré rozvíjanie psychických funkcií 

sprevádza, je dobré asistované učenie a vývin psychických funkcií vidieť vo vzájomnom prepojení. 

Problém vývinu jedinca prostredníctvom asistencie kompetentnejšieho druhého (i v učebnom 

procese) tak prestane mať nejasné kontúry, ale nasmeruje aktivity dospelého (učiteľa) na 

dosahovanie vývinovo zložitejších podôb fungovania psychického systému jedinca.  

 

3 ZÁVER: PEDAGOGICKÉ IMPLIKÁCIE 

Úloha kompetentnejšieho druhého v učení sa pod vplyvom konceptu učenia v ZNV presúva 

z rozvíjania izolovaných schopností alebo kompetencií na procesy, ktoré sa podieľajú na zvnútornení 

formy a obsahu asistencie do podoby, ktorá umožní samostatnejšie, vedomé a zámerné fungovanie 

psychických funkcií jedinca. Zámery vzdelávania skrze optiku učenia v ZNV prestávajú operovať len 

v rovine nejasných, všeobecne postavených cieľových kompetencii ako orientačných kategórií 

vzdelávania, ale upriamujú pozornosť na význam asistovaného učenia pri transformácii psychického 

systému od sociálne závislej podoby do podoby individuálne regulovateľnej.  
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V tomto prístupe však nezostáva bokom ani obsahová a procesuálna stránka spoločnej činnosti, 

ktorá má v učení sa prostredníctvom „lešení“ sekundárny význam. V optike ZNV je totiž 

neproduktívne oddeľovať obsah a formu učebných interakcií, nakoľko sa kultúrne nástroje, ktoré 

reprezentujú kultúrne praktiky riešenia problémových situácií pevne viažu na konkrétne oblasti 

spoločenskej praxe. Potom sa témy ako izolovanie kľúčových kultúrnych nástrojov a ich vzťah 

k obsahu vzdelávania a stratégiám jeho sprostredkúvania, štruktúrovanie učebného obsahu do 

zmysluplných tematických jednotiek a didaktická transformácia učiva stávajú základným 

prostriedkom, ako zabezpečiť efektívny vplyv výučby na formovanie vyšších psychických funkcií.  
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VÝZKUM VZTAHU KOGNITIVNÍ A AFEKTIVNÍ DIMENZE MULTIKULTURNÍCH 

KOMPETENCÍ 

RESEARCH ON RELATIONSHIP BETWEEN COGNITIVE AND AFFECTIVE DIMENSION OF MULTICULTURAL 

COMPETENCIES 

Jakub Hladík 

 

Abstrakt: Příspěvek prezentuje výzkum realizovaný v oblasti multikulturních kompetencí. Autor 

vychází z potřeby porozumění vztahu mezi dvěma složkami multikulturních kompetencí: znalostní a 

postojovou. V teorii multikulturní výchovy narážíme na pojetí, které pokládá znalost vztahující se 

k objektům multikulturní reality za determinant postojů. Cílem výzkumu, který se opírá o poznatky 

ze zahraničních výzkumů, bylo ověřit platnost výše uvedeného předpokladu.  

Klíčová slova: multikulturní výchova, multikulturní kompetence, didaktický test, sémantický 

diferenciál 

Abstract: In the paper is presented a research which was carried out in multicultural competence 

area. The author results from need of understanding relationship between two multicultural 

competencies dimensions: knowledge and attitudes. We encounter an approach in theory of 

multicultural education which presents knowledge in multicultural reality objects as a determinant 

of attitudes. The aim of the research which gathers foreign pieces of knowledge was verify this 

premise.  

Key words: multicultural education, multicultural competences, didactic test, semantic differential  

 

Úvod 

Pozornost v článku zaměřujeme na multikulturní kompetence, které jsou nedílnou součástí teorie a 

následně také praxe multikulturní výchovy. Problematika multikulturních kompetencí není v českém 

pedagogickém diskurzu propracovaná. Chybí nám především poznatky o vztazích složek 

multikulturních kompetencí a jejich funkčnosti. Multikulturní kompetence přitom představují 

podstatu multikulturní výchovy. Velmi zjednodušeně můžeme říct, že cílem multikulturní výchovy je 

osvojení určité úrovně multikulturních kompetencí objektem výchovně vzdělávacího procesu. 

Jestliže nedokážeme identifikovat multikulturní kompetence a nedokážeme ani popsat jejich 

strukturu a vztahovou stránku, nemůže být edukační proces a veškeré naše snažení efektivní. 

V souvislosti s výzkumem v oblasti multikulturní výchovy se zatím nemůžeme příliš opírat                       

o tuzemské poznatky. Ve výzkumu multikulturních kompetencí, které chápeme jako součást teorie 

multikulturní výchovy, je situace stejná. Výzkum zaměřený na multikulturní kompetence je 

v zahraničí nepoměrně rozvinutější. Zajímavé výsledky např. přináší výzkum Castelanosové a kol 

(2007). Cílem výzkumu bylo zjistit míru korelace mezi třemi složkami multikulturních kompetencí: 

multikulturním vědomím (awareness), znalostmi (knowledge) a dovednostmi (skills). Výzkum 

vztahů mezi těmito složkami multikulturních kompetencí odhalil jejich vzájemnou vysokou míru 

korelace. Regresní analýza ukázala, že úroveň znalostí a multikulturního vědomí pracovníků 
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univerzit, kteří přicházejí do styku se studenty různých ras a etnických menšin, koreluje s jejich 

dovednostmi. Další analýzy prokázaly, že znalosti vztahující se k multikulturní realitě se jeví jako 

daleko významnější determinant multikulturních dovedností než multikulturní vědomí. 

Základním předpokladem našeho výzkumu je, že postoje vážící se k objektu multikulturní reality 

souvisí se znalostí těchto objektů. Obecně se můžeme u odborníků (např. Průcha, 2006 nebo Cichá, 

2002) setkat s předpokladem, že znalost je v oblasti multikulturního soužití významným 

determinantem pro utváření postojů. Zastávání této pozice se dosud neopíralo o konkrétní 

výzkumné nálezy. Z hlediska poznání, pochopení a efektivního rozvoje multikulturních kompetencí 

je nutné vztah mezi znalostmi a postoji v souvislosti s konkrétními objekty multikulturní reality 

podrobit zkoumání. 

 

Hierarchický model multikulturních kompetencí 

V zahraničí existuje několik modelů multikulturních kompetencí. Většina z nich (týká se to modelů 

uplatňovaných v USA) vychází z poznatků poradenské psychologie. Právě v poradenské psychologii 

se na počátku 80. let 20. století rodí koncept trojsložkového modelu multikulturních kompetencí, 

jehož autory byli Sue, Arredondo a McDavis (srov. Sue a akol. 1982; 1992; 1996). Pro potřeby tohoto 

článku uvedeme hierarchický model multikulturních kompetencí, který slouží jako odrazový můstek 

pro výzkum, s jehož výsledky chceme čtenáře seznámit. 

 Průcha (2006, s. 17) uvádí následující pojetí multikulturních kompetencí. Vyzdvihuje zde význam 

znalostí při konstrukci multikulturních kompetencí, přičemž vychází z následující „rovnice“. 

Multikulturní výchova = poznávat → rozumět → respektovat (jiné kultury, etnika, národy) → koexistovat a 

kooperovat. Je zde patrná jednoznačná hierarchizace způsobená nutností návaznosti jednotlivých 

prvků. Pokud bychom doplnili k uvedeným úrovním tři nejčastěji uváděné složky multikulturních 

kompetencí, vzniká nám jejich hierarchický model.  

Podstavu tvoří znalosti, které tvoří základnu pro postoje. Znalosti jsou na stejné úrovni jako poznání. 

Vychází se z předpokladu, že jen na základě důkladného poznání (tzn. dostatečných znalostí) je 

možné postupovat na další stupeň, který tvoří postoje. Znalosti jsou zde tedy chápány jako 

významný determinant postojů. Jinými slovy bez dostatečných znalostí se nedají budovat žádoucí 

postoje. Paralelou postojů v tomto modelu je pochopení a tolerance. Celý model směřuje ke 

kooperaci. Ta je pokládána za nezbytný atribut fungující kulturně pluralitní společnosti. Na základě 

žádoucích postojů k menšinám, odlišným etnikům a kulturním skupinám jsme schopni adekvátně 

jednat. 
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Hierarchický model multikulturních kompetencí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vztahy mezi složkami multikulturních kompetencí nejsou dostatečně objasněny. Netýká se to jen 

tohoto modelu ale i jiných. Tento model naznačuje hierarchický vztah. Zpětná vazba mezi složkami 

je omezena. Jedna složka staví na druhé. Neznamená to, že bychom zde nenašli zpětnou vazbu, ale 

primárně s ní tento model nepočítá. 

Na identifikaci vztahu dvou složek (znalostní a postojové) ve zkratce popsaného hierarchického 

modelu multikulturních kompetencí se soustřeďuje výzkum, který dále uvádíme. 

 

DESIGN VÝZKUMU 

Krátce zde popíšeme výzkumný design. Vzhledem k omezenému prostoru se budeme zabývat jen 

výzkumnými cíli, výzkumným souborem a použitými metodami. 

Cíle výzkumu 

Primárním cílem výzkumu bylo zjistit, zda mezi znalostmi a postoji žáků a studentů souvisejícími 

s objekty multikulturní reality existuje vztah a jaká je případná míra korelace v tomto vztahu. Na 

tento cíl se váží další cíle, a sice zda ve vztahu mezi znalostmi a postoji hrají významnou úlohu dvě 

proměnné: stupeň vzdělávání a pohlaví. 

Obecným cílem výzkumu tedy bylo přispět k poznání fungování vztahů složek multikulturních 

kompetencí. Konkrétně šlo o to popsat vztahovou dimenzi dvou oblastí multikulturních kompetencí: 

znalostí a postojů. Poznání a pochopení vztahů mezi těmito dvěma složkami pokládáme za klíčové 

pro další vytváření teorie multikulturní výchovy a vzdělávání. Pokud totiž vztahy mezi dimenzemi 

multikulturních kompetencí dostatečně nepoznáme a nepochopíme, nezvolíme efektivní edukační 

strategii. Proto není možná praxe multikulturní výchovy bez její teorie. 

 

poznání znalost 

tolerance 

pochopení 

postoj 

kooperace jednání 

akce složka multikulturních kompetencí 
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Výzkumný soubor 

Výběrový soubor činil 293 respondentů. Z toho 104 respondentů navštěvujících základní školu,          

87 studentů ze středních škol a 102 respondentů studovalo na vysoké škole. Jedním z cílů bylo zjistit, 

zda se vztah mezi znalostmi a postoji respondentů mění v závislosti na věku. Do výzkumného 

souboru tak byli zařazeni žáci devátých ročníků ZŠ, třetích ročníků SŠ a třetího ročníku VŠ. 

Průměrný věk žáků ZŠ byl 14, 5 roku, průměrný věk studentů SŠ činil 18 let a průměrný věk 

vysokoškoláků byl 22 let. Věkové rozpětí výzkumného souboru se pohybovalo od 13 do 29 let.             

U studentů VŠ výrazně převážily ženy (95) mužů bylo 7. U středoškoláků a žáků ZŠ byl poměr mezi 

ženami a muži obdobný. Mezi studenty SŠ bylo 54 žen a mužů 33. Vzorek žáků ZŠ se skládal ze 63 

dívek a 41 chlapců. 

Metody sběru dat 

Úroveň znalostí žáků a studentů byla zkoumána didaktickým testem. Znalosti se vztahovaly                 

k objektům multikulturní reality, šlo o pojmy: Češi, Romové, Vietnamci, Ukrajinci, muslimové, 

křesťané, rasismus a multikulturní společnost. Zkoumány byly znalosti, které můžeme označit jako 

deklarativní (srov. Janík, 2005, s. 21), tedy takové, které mají charakter faktického konstruktu. Tento 

typ znalostí si lidé často osvojují v institucionalizovaném edukačním procesu. 

Test obsahoval 56 položek pro studenty středních a vysokých škol a 49 pro žáky základních škol             

(s ohledem na náročnost pojmu multikulturní společnost vyžadující vyšší úroveň kognitivní přípravy 

nebyla u žáků ZŠ zkoumána úroveň znalostí vztahující se k tomuto pojmu). Ke každému 

zkoumanému pojmu se vztahovalo 7 otázek s výběrem odpovědí, přičemž vždy jen jedna odpověď 

byla správná. Otázky v testu byly identické pro všechny tři stupně vzdělávání, aby bylo možné co 

nejlépe srovnávat úroveň respondentů a také aby bylo realizovatelné další zkoumání vztahu znalostí 

a postojů. 

Odhad reliability položek didaktického testu byl zjišťován Cronbachovým koeficientem alfa 

v programu Statistica 8.0. Cronbachův koeficient alfa vykázal v tomto měření hodnotu α sum = 0,812.  

Pro zjištění postojů žáků a studentů byl použit sémantický diferenciál. Použitý sémantický 

diferenciál byl nasycen dvěma faktory, a sice faktorem hodnocení (vyjadřuje míru pozitivního nebo 

negativního vztahu k pojmům) a faktorem potence (ukazuje na vnímání síly významu pojmu pro 

respondenta). Antonyma adjektiv pro škály jednotlivých faktorů byla čerpána z původního 

Osgoodova seznamu, který uvádí Chráska (2007, s. 223 - 224). Škálová hodnocení se vztahovala ke 

stejným pojmovým indikátorům jako u didaktického testu. 

Pro ověření konstruktové validity škál byla použita faktorová analýza v programu Statistica 8.0 

(rotace VARIMAXnorm). Faktorové náboje se ukázaly jako poměrně silné (od hodnoty 0,85 do 0,45) 

Výjimkou byla poslední škála (hrbolatý – hladký) s faktorovým nábojem 0,2.  

Pro výpočet reliability škál byl použit Cronbachův koeficient alfa. Reliabilita škál faktoru hodnocení 

(jednalo se o škály, které zjišťovaly úroveň pozitivního či negativního hodnocení pojmů) byla 

odhadnuta na hodnotu α hodn = 0,908. 
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VÝSLEDKY VÝZKUMU VZTAHU KOGNITIVNÍ A AFEKTIVNÍ SLOŽKY MULTIKULTURNÍCH 

KOMPETENCÍ 

Pokud jsme analyzovali vztah mezi znalostmi a postoji pro všechny pojmy (Češi, Romové, 

Vietnamci, Ukrajinci, muslimové, křesťané, multikulturní společnost a rasismus), nebyl prokázán 

rozdíl v postojích mezi respondenty s nízkou úrovní znalostí a těmi s vysokou úrovní znalostí. Znalost 

se zde nepotvrdila jako významný determinant postojů. Pokud jsme však tuto analýzu provedli 

s vyabstrahovanými konkrétními pojmy, které se váží k určitým skupinám lidí (Češi, Romové, 

Vietnamci, Ukrajinci, muslimové a křesťané), došli jsme k závěru, že existují rozdíly v postojích mezi 

respondenty, jejichž úroveň znalostí je nízká a respondenty, jejichž znalosti jsou na vyšší úrovni. 

Znalost se zde projevila jako kladný determinant postoje, protože vyšší znalost objektů znamenala také 

pozitivnější vztah (postoj) k těmto objektům. V této souvislosti se vynořuje důležitá otázka, jak silný 

determinant znalost je. Námi použitý Obecný lineární model vysvětluje asi 40 % variability mezi 

proměnnými. Znamená to, že v tuto chvíli neznáme 60 % vlivů, které na zkoumané vztahy působí. 

Vztah znalostí a postojů v závislosti na věku 

Zajímalo nás také, zda se vztah mezi znalostmi a postoji114 mění v závislosti na věku (resp. stupni 

vzdělávání) respondentů. Zde jsme skutečně zjistili rozdíly.  

U žáků ZŠ nebyl prokázán rozdíl v jejich postojích a úrovní znalostí. Na úrovni základní školy (věk 

respondentů zde byl v průměru 14,5 roků) znalost ve vztahu k postojům nehrála významnou roli. 

Potvrzuje se, že důraz na znalosti žáků ZŠ v souvislosti s formováním jejich postojů by neměl být 

zásadní. Ukazuje se totiž, že formování postojů u mladších ročníků na znalostní bázi není příliš 

účinné. Znalost se jako determinant ve vztahu k postojům objevuje až u studentů SŠ. To však 

neznamená, že znalostní báze (kognitivní dimenze multikulturních kompetencí) by měla být na 

základních školách opomíjena. Studenti SŠ logicky musí svou znalostní základnu vystavět na 

znalostech nabytých už na základní škole.  

U studentů SŠ byl prokázán rozdíl v postojích a úrovní znalostí. Tento rozdíl byl zaznamenán ovšem 

mezi studenty, jejichž znalost byla na střední úrovni a studenty, kteří vykázali znalost v souvislosti 

s objekty multikulturní reality na vysoké úrovni. Mezi studenty s nízkou znalostí a těmi s vysokou 

znalostí rozdíl v postojích nebyl. U studentů s prokázanou nízkou znalostí objektů multikulturní 

reality v souvislosti s jejich postoji nesehrává znalost významnou úlohu. Tito studenti své postoje 

konstruují prostřednictvím jiných faktorů než je znalost. Studenti se střední úrovní znalostí se ve 

svých postojích významně lišili od studentů s vysokou úrovní znalostí. Znalost se zde projevuje jako 

významný determinant postojů respondentů se střední a vyšší úrovní znalostí.  

Významný rozdíl v postojích mezi respondenty s nejnižší úrovní znalostí a těmi s vyšší úrovní jsme 

zaznamenali u studentů VŠ. Studenti, kteří vykazují nižší úroveň znalostí, vykazují také prokazatelně 

nižší míru pozitivního postoje než studenti s vyšší úrovní znalostní. Zde opět hraje roli znalost jako 

determinant postoje, který je nutné brát v úvahu. Zatímco na základní škole znalost objektů roli 

ve formování postojů nehraje, na střední škole už částečně ano, tak na vysoké škole je znalost jako 

determinant postoje důležitá. Studenti VŠ už vyžadují pro své rozhodování určité množství 

                                                                    
114

 Jednalo se o konkrétní pojmy vztahující se ke skupinám lidí (Češi, Romové, Vietnamci, Ukrajinci, muslimové 

a křesťané), které jsme souhrnně označovali jako populace. 
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informací. Jejich postoje daleko více reflektují znalosti než u studentů SŠ a žáků ZŠ. Potvrdil se také 

předpoklad, že znalost ovlivňuje postoj pozitivním směrem. Nezaznamenali jsme situaci, kdy by 

vyšší úroveň znalostí předznamenávala negativní postoje.  

Vztah znalostí a postojů v závislosti na pohlaví 

Dále jsme zkoumali, zda pohlaví ovlivňuje vztah znalostí a postojů. Výpočet modelu prokázal 

významný rozdíl mezi pohlavími v souvislosti se vztahy mezi znalostmi a postoji. Tento rozdíl byl 

ovlivněn abstraktními pojmy multikulturní společnost a rasismus. Pokud jsme z modelu GLM vyřadili 

tyto pojmy a ponechali pojmy, které se vztahují ke skupině lidí (Češi, Romové, Vietnamci, Ukrajinci, 

muslimové a křesťané), rozdíl mezi pohlavími nebyl zaznamenán. Abychom mohli tvrdit, že mezi 

ženami a muži existuje rozdíl v postojích k abstraktním pojmům v souvislosti s úrovní znalostí, 

museli bychom provést důkladnější měření zacílené přímo na tuto skutečnost. Přijali jsme tedy 

nulovou hypotézu, že mezi ženami a muži neexistují rozdíly ve vztahu znalostí a postojů. 

 

ZÁVĚR 

Z hlediska poznání vztahu kognitivní a afektové dimenze multikulturních kompetencí se podařily 

zjistit užitečné skutečnosti. Znalost (kognitivní dimenze) skutečně hraje významnou úlohu při 

utváření postojů (afektivní dimenze). Tento vztah se s věkem proměňuje a nabývá na významu. Mezi 

pohlavími z tohoto hlediska není rozdíl. Je nutné upozornit na některé skutečnosti. Nedokážeme 

určit, nakolik jsou respondenty znalosti osvojeny ve školním edukačním procesu. Na formování 

postojů mají nesporně vliv mnohé další činitele, se kterými v rámci výzkumu můžeme těžko počítat. 

Jestliže jsme uvedli, že trojdimenzionální model multikulturních kompetencí vyžaduje mimo jiné 

funkční vazby (tzn. že jejich vztahy jsou propojené a navzájem se ovlivňují), pak je třeba říci, že jsme 

se v tomto výzkumu zabývali jednostranným vztahem, ve kterém je znalost determinantem postoje. 

Vyvstává zde otázka, nakolik je vztah kognitivní a afektivní dimenze multikulturních kompetencí 

dvojsměrný. 

Multikulturní kompetence představují významnou část teorie multikulturní výchovy. Jejich 

osvojování objekty výchovně vzdělávacího procesu probíhá prostřednictvím praktických aplikací 

multikulturní teorie. Jejich význam je tedy zřejmý. Bez toho aniž bychom věděli, co je obsahem 

multikulturních kompetencí, jakými prvky jsou tvořeny, jaké jsou vztahy mezi těmito prvky a jak se 

dá měřit jejich úroveň, nedokážeme efektivně vést multikulturní edukační proces. Z těchto důvodů 

je užitečné zabývat se zkoumáním multikulturních kompetencí i nadále. 
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EDUKAČNÍ STRATEGIE ŽÁKŮ Z ŘAD IMIGRANTŮ 

THE EDUCATION STRATEGIES OF IMMIGRANT CHILDREN 

Martina Vodičková 

 

Abstrakt: Příspěvek se věnuje problematice edukace imigrantů u nás a ve světě. Shrnuje dosavadní 

dílčí poznatky v oblasti výzkumu tohoto tématu. Dále se věnuje vzdělávání imigrantů v zahraničí a 

příkladům ze zahraničních škol (jaké jsou podmínky v dané zemi, jaké pomůcky mohou vyučující 

využívat, atd.). V neposlední řadě je v příspěvku reflektována dosavadní situace v České republice.  

Klíčová slova: vzdělání, žadatel o mezinárodní ochranu, uprchlík, azylant, edukační strategie, 

migrace, imigrant  

Abstract: The target of this paper deals the questions about the education of immigrants. The paper 

summarises actual knowledge about the research of this theme. Further the paper deals about the 

education of immigrations in other countries (the conditions of education of immigrations, the 

special possibilities made for the teachers who cares about the immigrants, ...). Last but not least we 

reflect in the paper the situation in the Czech Republic.  

Key words: education, asylum seeker, refugee, educational system, education strategy, migration 

 

1 ÚVOD 

Ráda bych zaměřila v tomto textu svoji pozornost na edukaci žáků z řad cizinců a zejména uprchlíků. 

Jako vystudovaný pedagog vidím palčivé problémy v edukaci dětí z řad uprchlíků. Právě integrace 

dětí do škol a následná péče vyučujících, komunikace s rodiči a stres, který musejí děti zažívat při 

vstupu do školského zařízení, je podle mého názoru nevyřešenou otázkou českého školství. Děti            

z řad uprchlíků vstupují do školy velmi často poznamenány předchozími zkušenostmi, jako jsou 

nedobrovolný odchod ze země původu, či jiné nepříjemné zážitky z války, chudoby a útlaku. Děti 

pociťují nejistotu v novém prostředí.  

Rodina přichází do České republiky a je na ní pohlíženo jako na rodinu uprchlickou. Stává se jedním  

z mnoha případů žadatelů o udělení mezinárodní ochrany a rovněž je z ní pouze číslo ve statistikách.    

V pobytovém středisku se prokazuje nejen jménem, ale především přiděleným identifikačním 

číslem. Dítě se ocitá v novém, pro něj neznámém prostředí, je ubytováno společně s lidmi, jež 

spoluje jenom žádost o mezinárodní ochranu a nastupuje do neznámého prostředí základní školy. 

Prvotní forma integrace a vůbec styku s českou veřejností nastává v momentě, kdy nastupuje 

„uprchlické dítě“ do školy. Základní školní docházka je v České republice povinná a nezadatelné 

právo na ni mají i tyto děti. Poznamenejme také, že pobytová střediska jsou často v místech, kde 

základní škola chybí nebo je zde zřízen pouze první stupeň. Dítěti pak ještě přibývá nutnost dojíždět 

do jiného města.  

Legislativa týkající se vzdělávání cizinců na cizince moc nemyslí. Můžeme konstatovat, že dítě, které 

základní školu s ohledem na nízký věk navštěvovat nemusí, se nalézá ve snadnější situaci. Toto dítě 

má šanci na umístění v mateřské škole, kde se může snadněji adaptovat a integrovat. Pokud se 

nepodaří dítě umístit ve věku tří let, nastupuje do mateřské školy alespoň jeden rok před nástupem 
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na základní školu. I jeden rok je v životě dítěte velmi důležitý a za tento rok si zvykne jak na režim 

zařízení, tak i na společnost českých dětí, na možné kulturní odlišnosti a zvyky. V neposlední řadě si 

procvičuje a zvyšuje znalost českého jazyka.  

Dítě školou povinné, které přijde do České republiky, má v podstatě jen velmi zanedbatelnou 

možnost, jak se na tuto docházku připravit. Jednou z možností je, že začne navštěvovat kurzy 

českého jazyka v místě svého bydliště, což ale často není možné. Další variantou, jak připravit žáka z 

řad uprchlíků na školní výuku, je tzv. přípravný stupeň, či přípravná třída (ten je však ze zákona pro 

děti, které se chystají teprve do první třídy). Jedná se o třídy, ve kterých je dítě připravováno 

především z hlediska jazykové vybavenosti. Jde zde hlavně o zvyšování jeho jazykových dovedností, 

o navyšování slovní zásoby a orientaci v českém jazyce i kultuře.  

Pokud dítě nemá možnost nastoupit do kurzu českého jazyka či navštěvovat přípravný stupeň, je po 

předchozí domluvě s ředitelem/-kou školy zařazeno do třídy. Ve většině případů je dítě zařazeno do 

nižšího ročníku, než do kterého patří v zemi původu. Není to nezbytně z toho důvodu, že je pozadu          

s probíraným učivem, ale právě proto, že nedostatečně ovládá český jazyk. Adaptace dítěte ve školní 

třídě je značně ztížena z důvodu jazykové bariéry, ale samozřejmě také často kvůli bariérám 

kulturním. Děti pak trpí klasickými příznaky stresu, jako jsou psychosomatické obtíže, noční 

pomočování a nechuť ke školní docházce. Pro tyto děti představuje vstup do české školy „verbální 

šok“. Je nutné zdůraznit, že školy často neznají své kompetence v přijímání žáků odlišné národnosti, 

a tak nastává ještě nezbytný proces vysvětlování termínu „spádová oblast“ nebo „škola pro cizince“. 

Vedení škol nechce, aby na jejich institut bylo pohlíženo jako na „uprchlickou školu“. Sociální 

pracovníci, jejichž cílovou skupinou jsou právě cizinci, se s podobnými komplikacemi setkávají velice 

často především na začátku školního roku.  

Školní docházkou této specifické skupiny se v praxi zabývají Odbory školství krajských úřadů, které 

by podle školského zákona (561/2004 Sb.) měly zajistit žákům ve spolupráci se zřizovatelem školy: 

a) bezplatnou přípravu k jejich začlenění do základního vzdělávání zahrnující výuku českého jazyka 

přizpůsobenou potřebám těchto žáků,  

b) podle možností ve spolupráci se zeměmi původu žáka podporu výuky mateřského jazyka a kultury 

země jeho původu, která bude koordinována s běžnou výukou v základní škole. 

Je však otázkou, jak se výše uvedené opravdu uplatňuje v praxi. 

Počty dětí, jejich úroveň, jejich jazyková připravenost, jejich snaha se vzdělávat atd., to vše je velmi 

různorodé a proměnlivé, jako je proměnlivá situace ve světě. Je proto nutné umět flexibilně reagovat 

na podněty, které tyto nedostatky vyvolávají.  

 

2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA VZDĚLÁVÁNÍ CIZINCŮ 

Teoretická východiska výzkumných studií zaměřených na cizince vychází především z humanitnch 

věd: interkulturní psychologie a etnopedagogika.  

a) Interkulturní psychologie: „popisuje a srovnává vlastnosti a procesy lidské psychiky v závislosti na 

kulturních faktorech založených v odlišnostech etnik, národů, rasových, náboženských či jazykových 

skupin.“ (Průcha, J., 2004, s. 18).  
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b) Etnopedagogika: „zabývá se zkoumáním etnických (kulturních) faktorů, jež působí v edukačních 

procesech probíhajících ve školním, rodinném a jiném prostředí.“ (Průcha, J., 2002, s. 86) 

Tyto dva obory by se daly v českém prostředí označit jako nové a výzkum v této oblasti jako raný. 

Osobností české pedagogické vědy, která těmto tématům věnuje nebývalou pozornost, je prof. 

PhDr. Jan Průcha, DrSc. Ve světě je situace poněkud odlišná. Vzhledem k tomu, že v anglosaských 

zemích je migrace obecně jevem dlouhodobým, jsou i témata interkulturní psychologie a 

etnopedagogiky běžnější. Ze zahraničních autorů můžem jmenovat kanadského profesora Johna  

W. Berryho, jehož výzkumy na tomto poli jsou nejznámější. Interkulturní psychologie je předurčena 

k tomu, aby byla nápomocna při řešení některých naléhavých problémů lidského soužití a 

kooperace. Poznatky z tohoto oboru čerpají lékaři, ekonomové, právníci, manageři, politici a jiní. 

Etnopedagogika má své nazastupitelné místo mezi pedagogickými vědami a to nejen z důvodu 

narůstající globalizace světa, tak i z nutnosti střetávání odlišných náboženství a kultur.  

Problematické okolnosti soužití národů, rasových skupin a rozmanitých etnik motivují k získávání 

dat, která jsou specifikována proměnými jako národ, rasa, etnikum a rozdíly mezi nimi. Vědci jsou 

schopni k této problematice podávat hodnověrnější výsledky, kterými se mohou ostatní odborníci 

řídit. V důsledku této situace se v posledních letech hojně rozvíjely výzkumy, které rozšiřovaly 

praktické poznatky o rychle se měnícím světě kolem nás. Při dodržování určitých „interkulturních 

pravidel“, která výzkumy potvrzují, by nemuselo ve světě obchodu a politiky docházet k tolika 

tragickým nedorozuměním. 

Z dílčích závěrů výzkumů lze usuzovat, že poznatky týkající se imigrantů a jejich vzdělávání jsou             

v zahraničí rozsáhlé. Vzdělávání imigrantů představuje dnes v mnoha zemích nelehký praktický úkol. 

Ve vyspělých zemích světa (USA, Evropa) se často setkáváme s totožnými obtížemi. Děti z rodin 

imigrantů zůstávají v probírané látce pozadu oproti žákům majority, často dosahují horších výsledků 

a jak výzkumy potvrzují, tito žáci dospívají k nižším úrovním vzdělání a profesní kvalifikace.  

Tyto skutečnosti dokládají výzkumy například z multietnického Holandska (Kalmijn, M.; Kraaykamp, 

G., 2003). Šetření, kterého se zúčastnilo více jak 10 000 středoškoláků z rodin imigrantů, ověřuje 

skutečnost, že tito studenti mají trojnásobně vyšší podíl na nedokončeném studiu a tudíž zůstávají 

bez jakékoli kvalifikace ve srovnání s majoritou. Výsledky tohoto a jiných podobných výzkumů jsou 

vysvětlovány především rozdíly, které vznikají už v rodinné výchově (odlišný hodnotový systém) a 

také odlišnými postoji ke školnímu vzdělávání. 

Dále je ale možné nalézt studie, které potvrzují opak výše uvedených výsledků. Výzkumy v USA 

naopak deklarují, že asijské děti dosahují ve srovnání s dětmi z jiných etnik mnohem lepších výsledků 

(Bankston, C. A.; Zhon, M., 2002). Vzdělanostní výkonnost Asiatů je vysoká, ale sebehodnocení je 

nízké (narozdíl od Afroameričanů). Je zde předkládáno jediné logické vysvětlení: adolescenti z rodin 

imigrantů Asiatů se snaží být ve vzdělávání výkonnější, neboť pociťují větší psychologickou nejistotu 

než jiné etnické skupiny. 

V našem prostředí se interkulturním výzkumům zaměřeným na cizince věnují odborníci málo. 

Nastalá situace je v současném stavu zejména proto, že problematika migrace je v České republice 

celkem novým fenoménem. Dříve jsme byli zemí, odkud lidé utíkali, nyní jsme státem, který 

migranty přijímá. V období socialismu nebyly interkulturní rozdíly ve společnosti vítaným 

předmětem vědeckého bádání. I když jsme tranzitní nebo cílovou zemí pro mnoho lidí už skoro 20 

let, tak i přes tuto skutečnost nejsou aktivity na poli výzkumném nějak závratné. Je to 
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pravděpodobně proto, že v České republice nejsou zatím pevně konstituovány základní pilíře, jakými 

by mohla být právě výše zmíněná interkulturní psychologie nebo etnopedagogika.  

Na druhé straně u nás vznikají hojně práce s tematikou multikulturní výchovy, národnostních 

menšin, aj., které se migrantů dotýkají spíše jen okrajově. Prováděné výzkumy se nejčastěji zabývají 

postoji Čechů k imigrantům nebo národnostním menšinám (těmto výzkumům se věnuje agentura 

STEM, Sociologický ústav AV aj.). V Brně existuje Centrum výzkumu vývoje osobnosti a etnicity, 

které se ve své činnosti dotýká i některých aspektů interkulturní psychologie. Dále je na 

Pedagogické fakultě Masarykovy university v Brně Kabinet multikulturní výchovy, ale toto 

pracoviště se zabývá především vzdělávacími programy pro romskou národnostní menšinu.  

V České republice existuje mnoho neziskových organizací, které se migrantům věnují. Tyto subjekty 

výjimečně vyvíjejí také i výzkumnou činnost. Za všechny můžeme uvést občanské sdružení Meta, jež 

má za cíl podporovat osobní rozvoj mladých migrantů, a to především v oblasti vzdělávání, které je 

jednou z podmínek úspěšného začleňování se do společnosti. Tento subjekt provedl v roce 2007 

průzkum týkající se bariér a potřeb mladých migrantů v jejich přístupu ke vzdělání. 

Jak bylo již výše naznačeno, mnoho výzkumů se věnuje migrantům obecně, ať už se jedná                      

o pracovní, ekonomické migranty či zahraniční studenty. Výzkumy, které by se soustředily zejména 

na cílovou skupinu uprchlíků, jsou mizivé ba přímo nedostatečné. V zahraniční literatuře se                              

s výzkumným tématem uprchlictví setkáváme zřídka (tematikou uprchlictví se zabývá zejména 

Journal of refugee sutdies, který vydává Oxford University Press; výzkumy týkající se vzdělávání 

uprchlíků se zde však nevyskytují skoro vůbec), v domácí produkci máme k dispozici pouze 

statistické ročenky. Instituce, která se věnuje tomuto tématu i na poli výzkumném je UNHCR (Crisp, 

J., 2008). 

Vzdělávání cizinců organizuje především Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Při tomto 

ministerstvu existuje i poradní orgán Pracovní skupina pro multikulturalitu a vzdělávání cizinců, 

která je složena z řad odborníků vládního i nevládního sektoru. Aby všechny státní instituce 

dodržovaly vládní Koncepci integrace cizinců, nechalo si toto ministerstvo vypracovat zprávu od 

České školní inspekce, která se zabývala rovnými příležitostmi vzdělávání cizinců v ČR. 

Jediné šetření, která věnuje pozornost cizincům ve školách provedl v roce 2004 tým Jasmin Muhič. 

Na pěti zákládních školách a na gymnáziu v Lounech zjišťovali, jaké jsou názory českých žáků na 

jejich spolužáky z ciziny, názory dětí cizinců samotných na jejich život v České republice a názory 

pedagogů na zkušenost s těmito dětmi v jejich třídách. Empirická sonda Švarcové a Mareše 

provedená v roce 2006 měla za úkol zjistit názory vietnamských rodičů na vzdělávání jejich dětí             

v českých školách. V tomto výzkumu byly identifikovány určité faktory zakotvené v interkulturní 

komunikaci. Můžeme jmenovat například: nevhodnost ostré argumentace, projevování emocí při 

přesvědčování, význam úsměvu jako výrazu nejistoty, atd. (Švarcová, E., Mareš, J., 2006). 

 

3 PROBLÉM INTEGRACE: PRAKTICKÉ VÝCHODISKO  

S narůstající migrací jsou státy nuceny reagovat na změny etnického složení obyvatelstva 

odpovídajícími vládními programy. Modely imigrační a národnostně menšinové politiky cílových 

zemí sdílí shodný cíl – zabránění etnickým konfliktům a destabilizaci země. Liší se svými přístupy             

k etnickým menšinám a jejich vztahu s majoritní společností či integračními postupy. Rozmanitost 
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programů je dána odlišnou historickou zkušeností s imigrací, rozdílným přístupem k původním 

domorodým obyvatelům (např.: USA, Austrálie, Kanada).  

Vzhledem k tomu, že žijeme v globalizovaném světě, je nutné i oblast vzdělávání propojit                               

s hospodářstvím a politikou dané země. Všechny tyto systémy musejí pracovat v určité souhře. 

Každá země světa má vlastní strategii, jak s cizinci/-imigranty, uprchlíky pracovat a jakým způsobem 

jim pomáhat. Nelze opomenout fakt, že imigrační a národnostně menšinové politiky se ve většině 

států vyvíjí a nezůstávají konstantními. P. Barša (2003) dělí integrační a národnostně menšinové 

politiky takto: 

1.koncept asimilace: naprosté začlenění minority do majoritní společnosti státu (teorie tzv.„melting 

pot“ v USA, kdy se z heterogenní společnosti stává společnost homogenní) 

2.diferenciovaná inkorporace: minimalizace styku mezi etnickými skupinami (Německo v 70. letech, 

imigrace zejména tureckých přistěhovalců zde byla vnímána jako dočasný stav) 

3.multikulturalismus: uznává legitimitu kulturní a sociální různorodosti etnických minorit. Stát 

aktivně vstupuje do integračního procesu (Kanada, Holandsko) 

Z výše uvedeného vyplývá, že integrace může mít mnoho forem a variovat v několika podobách.              

V poslední době se však čím dál víc setkáváme s překrýváním termínů integrace a multikulturalismu, 

resp. multikulturalismus představuje v současné době ideální model integrace. Bohužel však ani 

podle samotného autora nelze hovořit o multikulturalismu v České republice. 

A zde se dostáváme k dalšímu stěžejnímu předpokladu disertační práce. Všeobecně je známa 

premisa, že „imigranti většinou uplatňují při své adaptaci v hostitelské zemi strategii integrace, 

kdežto příslušníci dominantní populace v hostitelské zemi preferují u imigrantů strategii asimilace.“ 

(Průcha, 2004). Provedené výzkumy naznačují, že existuje signifikantní vztah mezi stupňem etnické 

identity imigrantů a psychologickou tísní. Tím je myšleno, že čím víc trvají imigranti na své etnické 

identitě (jsou hrdí na své etnikum, hrdost na vlastní jazyk, vazba na komunitu atd.), tím spíš u nich 

dochází k pocitu psychologické tísně v obklopující kultuře majority.  

Pokud chceme hovořit o integraci, musíme se zmínit o nadřazeném pojmu – adaptace. Adaptací 

imigrantů rozumíme přizpůsobování se příslušníků jedné skupiny k jiné nebo skupin navzájem. 

Existuje několik strategií adaptace. Pro naše účely bude asi nejsrozumitelnější dělení podle                      

J. W. Berryho (1997): 

Integrace – imigranti uznávají, že přijetí a poznání hostitelské kultury je důležité, avšak současně si 

chtějí udržet svoji vlastní kulturu. 

Asimilace – imigranti usilují o co největší splynutí s obyvatelstvem hostitelské země. Svoji kulturu 

nepovažují za důležitou. 

Separace – imigranti nejsou v kontaktu s hostitelskou kulturou, jsou v separaci. 

Marginalizace – imigranti necítí potřebu kontaktu s dominantní kulturou, jsou v izolaci. 

Poslední výzkumy veřejného mínění naznačují (Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický 

ústav AV ČR, 2009), že v České republice panuje přesně taková nálada, jak je popsáno v Průchově 

definici. Většina respondentů výzkumných studií je toho mínění, že by se cizinci měli co nejvíce 

přizpůsobit naším zvyklostem. Češi si také myslí, že nejsnazší způsob, jakým se lze zbavit nálepky 

cizinec je: být schopen domluvit se česky a pracovat v České republice. Některé studie tvrdí, že 
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rasové předsudky vznikají už u dětí předškolního věku. Zahraniční výzkumy dokládají, že předsudky 

u dětí jsou významně ovlivňovány sociokulturním prostředím v němž žijí. Obecně lze tvrdit, že 

rasové předsudky se častěji vyskytují u dětí, které vyrůstají v prostředí s nízkým socioekonomickým 

statusem. Dokonce bylo zjištěno, že širší sociokulturní kontext má silnější vliv na žáky než 

multikulturní edukační programy (Gutman, D.B., Hickson, F., 1996). Osobní zkušenost a vliv 

prostředí jsou tedy nepopiratelnými faktory, které mohou situaci ovlivnit zásadněji než 

„multikulturní teorie před tabulí“.  

S procesem integrace je samozřejmě úzce spjata i školní docházka dětí a mládeže z řad uprchlíků. 

Uprchlíkům je integrace do školního prostředí a potažmo adaptace v nových životních situacích 

znesnadňována především třemi aspekty, které jsou různého charakteru: 

Institucionální: školy nejsou připraveny na vzdělávání žáků z řad uprchlíků, vyučující neovládají 

interkulturní kompetence, „multikulturní gramotnost“ spolužáků je mizivá, systém žádostí                         

o mezinárodní ochranu je rigidní, žáci se často v průběhu školního roku stěhují mezi zařízeními 

SUZ.115 

Externí: předsudky, stereotypy majoritní populace. 

Interní: žáci z řad uprchlíků vyrůstají v jiném sociokulturním prostředí než žáci z majority, mají 

odlišné hodnoty, zvyky a tradice, velkou bariéru pro ně znamená neznalost jazyka, ve kterém výuka 

probíhá. Žáci velice často prošli náročnými životními situacemi a vyrovnávají se s tzv. 

posttraumatickým stresem, akulturačním stresem a jinými zátěžovými momenty. 

Existuje spousta klíčových momentů, se kterými se musejí vyrovnávat jak uprchlíci při svém vstupu 

do vzdělávacího systému České republiky, tak i majorita, která s nimi bude čím dál tím častěji                        

v kontaktu.  

 

4 ZÁVĚREM: MULTIETNICKÁ A MULTIKULTURNÍ REALITA 

Země je velice pestrá a bohatá planeta, k její variabilitě přispívá i různorodost lidí, kteří ji obývají. Na 

celém světě dnes žije asi 6,7 miliard lidí. Všichni tito lidé ale nejsou stejní, jedni mají odlišnou barvu 

pleti, jiní mluví cizím jazykem, další vyznávají netradiční náboženství. Tato bohatá variabilita světa 

se nazývá termínem „multietnická realita“ a „multikulturní realita“ (Průcha, 2001).  

Zjistit přesný počet etnických skupin na světě je skoro nemožné. Například Indiáni, kteří jsou obecně 

považováni za jedno etnikum, představují stovky různých etnických skupin, které se od sebe liší 

jazykem, kulturou i náboženstvím. L. Šatava uvádí, že jen v Evropě existuje zhruba 72 původních 

etnik. Do tohoto počtu není zahrnuta evropská část bývalého Sovětského svazu a mimoevropští 

přistěhovalci. Jsou zde zastoupeny několikamilionové národy – např. Němci 80 miliónů, ale                         

i populace, jež čítají pouze stovky tisíc – např. Islanďané (300 000 obyvatel). Pokud by bylo kritériem 

členění jazykové hledisko, pak bychom mohli tvrdit, že etnik je na světě stejně jako jazyků – a to 

zhruba 3 000 až 7 000 (právě tolik jazyků je jazykovědci uznáváno jako samostatných). 

Z tohoto hlediska je zřejmé, že plastická realita současného světa, kdy se lidé nacházejí v neustálém 

pohybu (migraci), se jeví jako nelehká. Odhadnout přesné potřeby různých etnik, národů 

nacházejících se na území České republiky je čím dál tím složitější. Před velice nelehký úkol jsou 

                                                                    
115 Správa uprchlických zařízení 
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stavěni právě učitelé, kteří se mají ve školách věnovat žákům pocházejícím z různých kulturních 

prostředí. Vzdělání může pro tyto žáky a jejich rodiče znamenat něco jiného, než jsme zvyklí. Situace 

pedagogů je o to složitější, že se musí často věnovat imigrantům nebo uprchlíků, kteří se v nové 

situaci cití velice nejistě a zároveň silně vnímají stres z neznalosti jazyka výuky a dalších zdrojů 

(zvyky, hodnoty, kultura, náboženství). 

Vyučující si mohou vzít příklad z některých zemí, kde se vzdělávací politika úspěště potýká s imigrací 

cizinců. V Lucembursku mají tzv. asistenty pro děti imigrantů, kteří žákům pomáhají zvládat cizí řeč 

a indiviuálně se jim věnují při výuce. U nás známe profesi asistent pedagoga, jehož náplní práce je 

pomáhat dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Tito asistenti však nejčastěji pomáhají 

dětem romského etnika a postiženým. Asistence dítěti-cizinci není u nás dosud zavedena v praxi. Ve 

Francii probíhá výuka co nejdříve v jazyce majority. V Německu je běžný model oddělené výuky, 

neboť bylo běžné, že se v německé třídě objevilo až 20% imigrantů. Ve Skandinávii je obecně 

zvykem, že jazyk hostitelské země je doučován souběžně s výukou v rodném jazyce (pokud to 

podmínky umožňují). 

Je známo, že děti, které nemají možnost vzdělávat se ve svém mateřském jazyce a procházejí 

výukou v jazyce hostitelské země – tzn. v cizím jazyce, jsou v nevýhodě po stránce intelektového a 

emocionálního rozvoje. Výsledky z výzkumu PIRLS čtenářské gramotnosti deklarují, že děti, které 

komunikují doma s dospělými v jazyce, ve kterém probíhá výuka ve škole, dosahují v testech lepších 

výsledků než děti, které jazykem výuky hovoří doma jen občas nebo vůbec. Toto dokazují i četné 

zkušenosti z praxe a především z tohoto důvodu je skandinávský model výuky cizinců brán jako vzor 

pro jiné země. Tento model totiž zdůrazňuje principy rovnosti a rovných příležitostí bez jakýchkoli 

rozdílů.  

Příklad ze zahraničí si musejí brát i čeští pedagogové, protože v jejich třídách se cizinci budou 

objevovat stále častěji. Podle údajů z Eurostatu za rok 2004 činil počet žáků-cizinců v českých 

školách pouhé 1% (oproti tomu ve Švýcarsku je to 22% či v sousedním Rakousku 10%), ale jejich 

počet neustále stoupá (ve školním roce 2007/2008 to bylo přes 1,5%). Mateřské školy navštěvovalo 

ve školním roce 2007/2008 přes tři tisíce cizinců, z toho 1 324 z neevropských zemí. Přes 12 000 

cizinců navštěvovalo základní školu, nejvíce Vietnamců a Ukrajinců, 231 dětí z Kazachstánu a přes 

300 z Mongolska. Nejen z důvodu nárůstu cizinců v našich podmínkách, ale i z důvodu otevřenosti a 

možnosti obohacení jsme povinni dostát pověsti moderního středoevropského státu a ukázat, že 

zde existují snahy o integraci lidí, kteří v České republice našli druhý domov. 
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VÝZKUM SUBKULTUR JAKO TÉMA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY 

SUBCULTURE RESEARCH AS A PEDAGOGICAL THEME 

Kateřina Lojdová 

 

Abstrakt: Příspěvek nahlíží na subkulturu jako významné socializační prostředí. Navazuje na 

výzkumy subkultur v zahraničí a přináší nové poznatky vycházející z kvalitativního výzkumu jehož 

jádrem jsou rozhovory se sedmi informanty, kteří v některé fázi své životní dráhy sympatizovali              

s hnutím skinheads. Jsou identifikovány některé mechanismy socializace do subkultury a je popsána 

cesta jedince subkulturou. Dále jsou diskutovány vybrané metodologické aspekty realizovaného 

výzkumu. Výsledky výzkumu rozšiřují teoretické pole sociální pedagogiky o aktuální téma 

socializace do subkultury. 

Klíčová slova: kvalitativní výzkum, skinheads, socializace, subkultura 

Abstract: This paper focuses on one of the most important theme of social pedagogy – 

socialization. It is aimed at socialization into subcultures and describes how young people become 

members of subcultures. Qualitative research is based on interviews with seven members of 

skinheads subculture. I try to find general interrogation of socialisation into subculture. Among 

others, I resume qualitative research strategies and their strong and week sides in gaining evidence 

and making theory in pedagogy. 

Key words: qualitative research , skinheads, socialization, subculture 

 

1. Místo subkultur v sociální pedagogice 

Sociální pedagogika je vědní disciplína, která se u nás výrazně rozvíjí v posledních dvaceti letech. 

Jedním z jejich ústředních témat je vliv prostředí na jedince. Tento příspěvek pojednává o jednom 

z významných socializačních prostředí, o subkulturách. Subkultury často vznikají na pozadí prostředí 

vrstevnických skupin, které je v sociální pedagogice řazeno mezi přirozená prostředí výchovy 

(Přadka, Knotová, Faltýsková, 2004). Zatímco pro vrstevnické skupiny je stěžejním pojítkem 

podobný věk aktérů, v subkulturách to jsou upřednostňované hodnoty a způsoby chování. 

Subkultury tak představuje rozmanité kulturní celky, které jsou v určité míře odlišné od majoritní 

společnosti, přesto jsou však její součástí (Průcha, Walterová, Mareš, 2001). 

Kraus uvádí, že subkultura je „důležitou kategorií mající značný význam pro sociální pedagogiku a 

pro výchovu. Subkultura je pro jedince zdrojem sociálních kontaktů, ovlivňuje trávení volného času, 

hodnotovou orientaci“ (Kraus, Poláčková, 2001, s. 132). Přestože je význam tématu v sociální 

pedagogice reflektován, není výzkumu a teorii subkultur věnován v rámci oboru příliš velký prostor. 

Základy zkoumání subkultur položili sociologové v první. polovině 20. století to byla Chicagská škola, 

jejíž představitelé zkoumali delikventní subkultury skrze metodu zúčastněného pozorování. Ve 

druhé polovině 20. století v Birminghamu působilo Centre for Contemporary Cultural Studies 

(CCCS), které se orientovalo především na subkultury mládeže. I v současné době, která bývá 
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v důsledku proměny podoby subkultur označována jako postsubkulturní, se tématu subkultur věnují 

někteří autoři působící především při katedrách sociologie, kulturních a mediálních studií ve Velké 

Británii nebo v USA. Současní autoři však již nejsou zaštítěni samostatnou výzkumnou institucí, jak 

tomu bylo u jejich předchůdců. To je právě paradoxní, neboť současnost přináší rozmanitější 

subkultury než byly ty, které vzbudily v 70. letech pozornost CCCS116. Díky moderním technologiím 

jsou tyto subkultury „nabídnuty“ širší populaci, zároveň také technologie vytvářejí prostředí vzniku 

nových subkultur117.  

Výzkum subkultur přináší poznatky o těchto význačných socializačních prostředích, zároveň také 

přináší poznatky o samotném procesu socializace, který je úzce svázán se sociálně pedagogickou 

teorií. Tato práce se snaží rozšířit poznání těchto jevů na příkladu subkultury skinheads. Popisuje 

proces socializace do subkultury v kontinuální perspektivě.  

 

2. Metodologie výzkumu 

Pro realizaci výzkumu byl zvolen kvalitativní přístup. Tato volba není nikterak náhodná, kvalitativní 

výzkum v různých podobách a v kombinaci s jinými metodami používali již výzkumnici Chicagské 

školy a CCCS. Pro zkoumání subkultur se tedy jeví jako vhodná metodologie založená na vhledu do 

života několika přívrženců subkultury, která umožní popsat a interpretovat jejich konstrukce této 

subkultury. Tato metodologická volba zapadá i do dané disciplíny, například Kraus přímo označuje 

kvalitativní přístup jako vhodný pro sociálně pedagogický výzkum (Kraus, 2008). V neposlední řadě 

můžeme nahlédnout na tuto volbu z globální perspektivy, podle které rozšíření kvalitativního 

výzkum odpovídá tendenci sociálních věd spočívající v obratu k hloubkovému porozumění (Denzin, 

Lincoln, 2005). 

Výzkum byl proveden metodou hloubkových rozhovorů se sedmi informanty ze subkultury 

skinheads. Samotné členství v subkultuře zahrnuje celou škálu angažovanosti. Pro zjednodušení 

proto bylo zvoleno subjektivní kritérium, tzn. do vzorku byl zahrnut ten, kdo se sám k subkultuře 

skinheads hlásí nebo se k ní hlásil v minulosti. Rozhovory byly přepsány a kódovány technikou 

otevřeného kódování (Strauss, Corbinová, 1999).  

 

3. Kritéria kvality výzkumu 

V důsledku nenumerického charakteru bývá na kvalitativní výzkum oproti výzkumu kvantitativnímu 

často nahlíženo jako na výzkum s nižší reliabilitou. Reliabilita a validita se však ke kvalitativnímu 

výzkumu vztahuje, jen zde má jinou podobu. Validitě výzkumu může dle Lincolna a Guby (Hendl, 

2005) napomoci dostatečné trvání studie, konzultace, analýza negativních případů (rozhovory se 

dvěma informanty z opačného spektra subkultury – extrémní levice jako pomůcka pro analýzu) a 

triangulace (sběr dat nejen z rozhovorů, ale i z webových stránek a internetových diskusí).  

                                                                    
116

 Zejména skinheads a punks. 
117

 Např. výzkum online fankultur (Muggleton, Weinzierl, 2003) 
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Ke zvýšení reliability výzkumu byl výzkum proveden v přirozeném prostředí informantů (restaurace, 

ve které se scházejí), rozhovory byly doslovně přepsány a bylo využito terénních poznámek 

(Silverman, 2005). 

Ke spolehlivým výsledkům výzkumu přispívá i teoretická citlivost a teoretická nasycenost. 

Teoretická citlivost znamená, že výzkumník umí v „datech číst“, že dokáže rozpoznat a pojmenovat 

jevy, které data přinášejí. Pokud se v kategorii objevují stále stejné případy, výzkumník si může být 

jistý, že je kategorie nasycena (Glaser, Strauss, 1968). O teoretické nasycenosti se uvažuje 

především jako o kritériu velikosti vzorku, můžeme o ní však uvažovat i jako o cestě k nasycení teorie 

a tím i k reliabilnímu výzkumu.  

 

4. Prezentace výsledků výzkumu 

4.1 Faktory socializace do subkultury 

Nejprve přiblížíme mikroprostředí jednice, ve kterém jsme identifikovali několik faktorů podílejících 

se na procesu socializace do subkultury. Předně to byl kamarád nebo osoba z blízkého okolí, kterou 

nazýváme významným druhým118.  

„Měl jsem jednoho kamaráda skrz kterýho jsem se mohl začlenit a tou subkulturou proplout. Já jsem se s 

ním znal odmalička a věděl jsem že je dlouho takovej a takovej. Prostě jednu dobu jsem se k tomu 

dostal.“ Franta 

Jiný informant popisuje, jak on sám byl významným druhým pro své spolužáky.  

„Jestli tě zajímá ten zdroj, tak to bylo přes různý kamarády, ne že by mě oni přesvědčovali, ale já jsem 

byl ten dynamickej prvek, začal jsem o tom mluvit ve třídě že bysme si měli všichni pomoct, protože jsme 

Češi, jeden národ a podobně. A chytli se toho tehdy agresivnější jedinci, kteří chtěli tu agresi někam 

namířit. Já jsem tu jejich agresi nasměroval. Oni tvořili základ té mé subkultury. A učili jsme se od sebe, 

zákonům té subkultury, pojmům té subkultury, rozlišovat subkultury a vymezovali jsme další nepřátele.“ 

Gustav 

Dalším faktorem, který mohl usnadnit roli významného druhého, byl stav nespokojenosti 

s členskou. Cyril popisuje nespokojenost s normami skupiny, které byl členem: 

„Hlavní důvod je, že když jsem byl mladší, tak jsem jezdil na bruslích, na kolečkovejch, začal jsem se 

stýkat s těma lidma co jezdili na bruslích, ale postupem času jsem zjistil že jim ani tak nejde o ten sport, 

ale že si sednou, zahulí si a pak jsou vyhulení, takovýhle věci, ale mně to moc nevonělo.“  

Subkultura skinheads se mohla stát referenční skupinou, protože drogy programově odmítá, ve 

svém pravicovém pojetí je pak antitezí k povalečství a proklamuje pevný řád.  

                                                                    
118

 Tento pojem pouţívají Berger a Luckmann pro vysvětlení primární socializace. My jej modifikujeme pro 

proces sekundární socializace, přičemţ odlišnost spočívá ve vztahu obou aktérŧ – zde se jedná spíše o vztah 

partnerský a v dříve nabytých zkušenostech socializovaného, díky kterým mŧţe to, co je mu předáván, 

konfrontovat. Zŧstává podstata postavy významného druhého jako někoho kdo jedinci nový svět subkultury 

„zprostředkovává a v prŧběhu tohoto zprostředkovávání jej pozměňuje“ (Berger, Luckmann, 1999, s. 130) .  
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Zatímco významný druhý jedince do subkultury vtahoval, zajímá nás, zda vůči němu působila nějaká 

protisíla, která by proces socializace do subkultury naopak brzdila. Pro hledání těchto sil jsme 

nahlédli do dvou významných socializačních prostředí – do rodiny a do školy.  

V rodině je téma subkultury tabu. Přestože rodiče o této skutečnosti vědí, se svými dětmi se o tomto 

tématu nebaví. Respektive děti se o tomto tématu nebaví se svými rodiči.  

„Tak byly tam samozřejmě výhrady. Ale nechtěl jsem se s nima hádat. Tak jsem jim nic neříkal a snažil 

jsem se tajit, co se dalo. Protože nebylo potřeba to rozebírat, bylo úplně zbytečný vyvolávat nějaký 

hádky.“ Adam 

Mlčení se v rodině jeví jako oboustranná strategie umožňující kooperaci. Primárním iniciátorem této 

strategie je většinou dítě, rodič na tuto strategii přistupuje sekundárně po neúspěšných pokusech 

„rozmluvit dítěti subkulturu“. Ve škole si učitelé byli příslušnosti svých studentů k subkultuře často 

vědomi, toto téma ale se studenty otevírali jen zřídka: 

„Moc jsme to s učitelkama neřešili, ale ony to vnímaly. Vysvětloval jsem to jednou učitelce v němčině, 

protože se mě na to ptala.“ Adam 

Ze sebraných dat usuzujeme, že reakční potenciál těchto prostředí se nejeví jako dostatečně 

významný k tomu, aby proces socializace výrazně proměnil.  

Pro vstup do subkultury, pro čerpání identity i pro další udržení jedince v subkultuře zaujala 

významné místo hudba. Hudbu můžeme označit za nástroj formování myšlenek subkultury. Jedná 

se především o hudební nosiče, které byly pro skinheady knihou, ze které se mohli „učit“.  

„Hodně nám pomohlo, že on díky svýmu bratrovi měl nějaký kazety, jako třeba Orlík a podobně. Tenhle 

kamarád mi půjčil ty Orlíky, tak jsme poslouchali, díky tomu propagandistickýmu získáš takovej pocit 

sounáležitosti s tím tvým národem, řekne ti tam že ty cikány taky nemá rád, že jsou špatní, že to tak cítí 

taky.” Gustav 

Hudební nosiče jsou tedy důležitým médiem skrz které se šíří “vědění” subkultury. Účinnost toho 

prostředku je dána jasně formulovanými tezemi podtrženými emocionálním nábojem hudby.              

V počátcích subkultury skinheads byly tyto nosiče jedním z mála informačních zdrojů. Až                             

v posledních letech nabývá na významu internet jako informační zdroj. Dále hudba působila ve 

formě koncertů jako kohezivní nástroj subkultury.  

„To byl silnej motor co se týká těch koncertů, nebo shromáždění. Když člověk viděl stejně oblečený, ta 

uniformita, to bylo co mě lákalo, ta sounáležitost, protože to si myslím že každýho lákalo a láká to na 

každý subkultuře, být mezi svýma. To bylo to co mě nabilo, když to človek viděl kolem sebe, jo nejsem 

sám, nejsem divnej, je nás tady víc, jsem tu mezi svýma.” Gustav 

Koncerty přinášejí pocit sociální soudržnosti. Skinheadské koncerty jsou navíc charakteristické 

uzavřeností a vysokou mírou utajenosti, takže účast na nich může vést k pocitu výlučnosti.  
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4.2 Od primární k sekundární subkultuře 

Socializace je procesem změny. Změnu, kterou prošli informanti výzkumu, Dan přibližuje takto: 

„Tady bylo dobrý že bylo silný jádro a když si ti lidi mezi sebou povídali, tak se začali ty myšlenky 

konečně formovat… Postupem času se to segregovalo, vydrželo to tvrdší jádro a ti skinheads spíš 

odsuzujou, zjistili že to nemá budoucnost a snaží se o nějakou politickou scénu, čili vzniká Národní odpor 

a takovýhle organizace.“ Dan 

V subkultuře se tak de facto vytvořila nová subkultura. V prostoru primární subkultury se otevřel 

prostor pro nové sdružování a specifikaci obsahu subkultury odlišného od obsahu subkultury 

primární. Zde se tedy opakuje proces socializace do subkultury, nejedná se však už o proces 

socializace do subkultury primární, nýbrž do subkultury sekundární. Významný druhý je nahrazen 

významnými druhými (obvykle více osob) pocházejícími z primární subkultury, dochází k negaci 

norem primární subkultury, resp. k jejich specifikaci. Pro širší okolí, např. rodinu a školu, může být 

tento proces jen drobnou nuancí, kterou nemusí zaznamenat, proto jejich vliv jako socializačního 

činitele se nemusí lišit od prvotního stádia. Novou subkulturu můžeme označit za sekundární. Je 

třeba si uvědomit, že posun od primární subkultury skinheads k sekundární subkultuře Národní 

odpor se vztahuje ke konkrétním informantům zasazeným v konkrétním historickém kontextu a 

tedy není univerzálním posunem. Pro jiného informanta může být primární subkulturou hnutí 

Národní odpor a sekundární subkulturou subkultura zcela jiná, jejíž základy se vytvoří v jeho řadách.  

 

4.3 Proměna identity 

V identitě jsme identifikovali dvě složky: vnitřní (myšlenkovou či ideologickou) a vnější (vzhledovou). 

Na životní ose informantů došlo k poměrně radikální proměně. Opustili svoji identitu vztahující se 

k subkultuře skinheads (kterou jsme označili jako primární subkulturu) a začali si utvářet novou 

identitu vztahující se k hnutí Národní odpor (který jsme označili jako sekundární subkulturu). 

Hlavním bodem změny vnitřní identity je posun od roztříštěných myšlenek ke koncepci národního 

socialismu. Nutno však podotknout, že ideologické pojetí není v hnutí chápáno jednotně. V přístupu 

k jevům sociální reality které informanti vnímali jako problémové se vyskytovala celá škála přístupů: 

od pocitu zvýhodňování jiných skupin po otevřenou agresi vůči nim, od akcentace vlastní kultury po 

kulturní izolaci, od vlastenectví po neonacismus. Společným prvkem však byl stávající systém, který 

považovali informanti za nedemokratický, neboť potlačuje existenci jejich hnutí. Dochází tak 

k zajímavému paradoxu:  

- extremistická hnutí volají po demokracii, aby ji mohla posléze potlačit.  

S přechodem od skinheads k Národnímu odporu souvisí i velmi důležitá změna zevnějšku.                      

O skinheads panuje představa chlapců s oholenou hlavou, ve vysokých botách a v letecké bundě, 

tzv. bomberovi. Právě tahle sdílená představa vztahující se k subkultuře násilí je pro skinheads 

nálepkou, která je na první pohled označuje a marginalizuje. Političtí skinheads, kteří směřují                

k extrémní pravici, a skinhedství pro ně není jen zábava, ale i životní poslání, identifikovali proces 

nálepkování jako problematický. Pochopili, že jsou označeni za devianty, aniž by projevili deviantní 

chování.  
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„V Národním odporu vidíš že lidi mají na sobě Adidas a řekneš si slušní hodní lidi. Třeba kdybysme přišli 

my dva, asi by ses s náma normálně bavila. Neřekla bys hele, to jsou skini. A o to právě jde.“ Cyril 

Problematika tohoto označkování byla jedním z faktorů, který přiměl politické skinheady „změnit 

kabát”. Jejich oblečení je střídmější a na první pohled majoritou téměř nerozpoznatelné. Tvoří ho 

zejména specifické značky oblečení. Političtí skinheads tak mohou být označeni majoritou na první 

pohled za konformní, ačkoliv jejich aktivity mohou být deviantní. „Převlečením kabátu“ dochází               

k přesunu skinheads od možnosti zjevné deviace, tj. deviantního chování které je označené za 

deviantní119, k možnosti skryté deviaci, tj. deviantního chování které může být označeno jako 

konformní120. Tento posun je přitom pro politické skinheady zásadní. Chtějí-li se zapojovat do 

politického dění, nesmí z něho být a priori vyřazeni v důsledku svého vzhledu. 

 

5. Závěr 

Subkultury představují bohatý svět identit, hodnot, trávení volného času a životního stylu. Jedná se 

tedy o významné kategorie sociální pedagogiky, které by neměly uniknout její pozornosti. Tento 

článek je jedním z možných pohledů na proces socializace do subkultury. Přinesl některé nové prvky 

do sociálně pedagogické teorie jako je postava významného druhého, dotkl se socializačních 

prostředí rodiny a školy, ukázal jaké další prvky drží subkulturu jako konzistentní celek a zabýval se 

cestou jedince subkulturou a proměnou identity, která se k této cestě váže. Zkoumání subkultur 

může sytit teoretické pole sociální pedagogiky a přispět k porozumění tomuto fenoménu 

současnosti. 
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VYMEZENÍ BIO-PSYCHO-SOCIO-PEDAGOGICKÝCH POTŘEB ŽÁKŮ PRO KONCEPCI 

KOMUNITNĚ ORIENTOVANÝCH PROGRAMŮ: VÝZKUMNÝ DESIGN 

STAKING OUT THE BIO-, PSYCHO- AND SOCIO-PEDAGOGICAL PUPILS’ NEEDS FOR CONCEPTION OF 

COMMUNITY ORIENTED PROGRAMS: THE RESEARCH DESIGN 

Lucie Smékalová 

 

Abstrakt: Příspěvek seznamuje s filosofií komunitně orientovaných programů v zahraničí. 

Monitoruje uplatnění principu komunitně orientovaných programů v ČR. Cílem příspěvku je 

navrhnout výzkumné šetření, které zjišťuje bio-psycho-socio-pedagogické potřeby žáků pro tvorbu 

komunitně orientovaných programů. Zaměřuje se na charakteristiku vybraného výzkumného vzorku 

a jednotlivé fáze empirického výzkumu. 

Klíčová slova: komunitní práce, komunitně orientované programy, potřeby, žáci, volný čas, 

výzkumný design 

Abstract: The paper introduces to philosophy of the community oriented programs abroad. It 

focuses on the principle of community programs in Czech Republic. The main aim pf the paper is to 

project a research survey investigating with bio-psycho-socio-pedagogical needs of pupils for 

creation the conception of community oriented programs. The paper targets the research sample 

characteristics and individual phases of the empirical research. 

Key words: community work, community oriented programs, needs, pupils, free-time, research 

design 

 

1  FILOSOFIE KOMUNITNĚ ORIENTOVANÝCH PROGRAMŮ 

Chceme-li náležitě prezentovat filosofii komunitně orientovaných programů, pak musíme vycházet 

z historie a filosofie komunitní práce, které jsou podkladem pro vznik komunitně orientovaných 

programů. 

Samotný pojem komunita není jednotně interpretován, lze ho popsat jako „sociální útvar 

charakterizovaný jednak zvláštním typem sociálních vazeb uvnitř, mezi členy, jednak specifickým 

postavením navenek, v rámci širšího sociálního prostředí.“121 Komunita je vymezena hranicemi 

(geografické, politické, ekonomické nebo sociální), utváří se na určitých pilířích (sdílené hodnoty, 

subkultura, společné zájmy, společné problémy) a má strukturu (tj. formální a neformální organizace 

a sociální uskupení, vazby).122 

Komunitní práce se pak vyznačuje aktivními činnostmi lidí v rámci komunity, jež umožňují zlepšení 

situace a dosavadních životních podmínek. Vytváří příležitost pro diskusi a spolupráci jednotlivců a 

skupin při řešení problémů a rozvoji komunity.123 Jejím posláním se stává dle Jarošové „mobilizace 
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 Srov. KRAUS, B. Základy sociální pedagogiky. Praha : Portál, 2008, s. 193.  
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 Srov. GOJOVÁ, A. Teorie a modely komunitní práce. Ostrava : OU, 2006, s. 31 – 34.  
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občanské pomoci a svépomoci v součinnosti s různými formami státních nebo lokálních 

programů“124. 

Filosofii komunitní práce lze spatřit v myšlenkovém hnutí označovaném jako komunitarismus, které 

vzniklo v 70.-80.letech 20.století v anglo-saském prostředí. Akcentuje vědomí jednoho 

společenského celku, komunity, ve smyslu koncepce všem společného a všemi sdíleného dobra, 

které se opírá o pojmy solidarita, mravnost, altruismu a klade důraz na uvědomělé občanství.125 

Historické kořeny komunitní práce se nacházejí ve 2. polovině 19. století v období industrializace a 

urbanismu, kdy docházelo k rozpadu tradičních komunit, v jehož důsledku vznikaly nové sociální 

problémy.126 Jejím průkopníkem se stal Samuel A. Barnett, který zakládal tzv. settlementy, jež 

nabízely vzdělávací a rekreační příležitosti pro lidi v komunitě s cílem sblížit lidi z různých sociálních 

vrstev.127 

Již na konci 19. století vznikaly v USA a Anglii první organizace, které pracovaly na principu komunit 

pomocí zapojení dobrovolníků, kteří navštěvovali sociálně znevýhodněné lidi, aby jim pomáhali 

podporovat jejich soběstačnost. Tyto sociální problémy vygradovaly v mnoha státech v 60. letech 

20. století. Naznačené zaměření komunitní práce prezentuje Gojová citací Oelschlägela, který ji 

považuje za sociokulturní intervenční strategii.128 Popple ji rozlišuje na osm modelů, ke kterým náleží 

např.: komunitní péče, komunitní organizace, komunitní rozvoj, sociální/komunitní plánování, 

komunitní akce apod.129  

V současnosti komunitní práce akcentuje participaci lidí v komunitě i na oblasti kulturní, osvětové a 

realizaci volného času.130 Z tohoto důvodu vznikají komunitně orientované programy při různých 

institucí s cílem podporovat a pomáhat lidem při jejich sociálním začleňování, řešení problémů a 

uspokojování potřeb. 

1.1 Komunitně orientované programy v zahraničí 

Aktivity komunitně orientovaných programů vznikaly v zahraničí jako přirozený jev v důsledku 

ekonomické krize v roce 1935 ve městě Flint (Michigan), kdy reagovaly na společenské a sociální 

potřeby. Ch. S. Motto založil nadaci, která vytvářela a podporovala tyto aktivity. Ve střední a 

východní Evropě se o podporu těchto programů také prostřednictvím svých nadací zasloužil George 

Soros. Jednotlivé komunitní instituce realizující komunitně orientované programy mají reflektovat 

sociální, kulturní a mezigenerační dialog. 

Máme-li na mysli děti a mládež, konkrétně žáky, pak jsou komunitně orientované programy 

v zahraničí uplatňovány v instituci školy jako součást mimoškolních programů, jejichž cílem je 

implementace volnočasových aktivit jako prevence proti sociálně patologickým jevům  

a jako pomoc a podpora sociálně znevýhodněným dětem. 
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V USA jsou poskytovány takové aktivity, v jejichž poli působnosti je integrovaná podpora služeb jako 

reakce na narůstající sociální problémy dětí, jako jsou chudoba, drogy, násilí a stres. Tyto problémy 

nejsou ojedinělé, a proto školy zahajují poskytování potřebných zdravotních šetření, psychologické 

konzultace, konzultace drogové prevence, vzdělávání rodičů, poradenství o plánovaném rodičovství 

a jiné služby.  

Příklady těchto programů lze spatřit v Baltimoru (Maryland) a Denveru (Colorado). Pittsburgh 

(Pennsylvania) rozvíjí tyto programy ve spolupráci s příslušnými agenturami. Boston 

(Massachusetts), Washington a oblasti v New Yorku uskutečňují programy, které reflektují vládní a 

komunitní iniciativy. Předmětem zájmu se stává mj. stravovací systém škol, který je pro většinu 

nízkopříjmových studentů obtížně dosažitelný.131 McLaugblin navíc konstatuje, že účast dětí 

v těchto programech přispívá k rozvoji sociálních schopností i studijních výsledků.132 

Ve Velké Británii existuje charitativní organizace Contin You, která poskytuje mj. i vzdělávací služby 

mimo vyučování, protože věří v sílu učení jako prostředku k dosažení sociální spravedlnosti. 

Realizuje množství projektů, např. OwnZone (školní péče po vyučování), From primary to secondary 

(podpora dětí při přechodu ze základní na střední školy), Breakfast Club Plus (snídaňové kluby), Cook 

it! (průvodce pro provozování kuchařského klubu), This is how we do it! (průvodce pro provozování 

čtenářského klubu).133 

1.2 Komunitně orientované programy v ČR 

V ČR jsou komunitně orientované programy zasahující dětskou populaci součástí nejrůznějších 

institucí, např. neziskové organizace, komunitní knihovny, komunitní centra, případně i školy. 

Programy jsou realizovány partikulárně, tzn., že principiálně nesou pouze jejich prvky na rozdíl od 

zahraničí, kde jsou součástí komplexní spolupráce komunity a konkrétních služeb. V ČR jsou často 

součástí tzv. PR aktivit institucí, neboť uskutečňují pouze ty aktivity, na které je daná instituce 

zaměřena, co je její filosofií, v rámci které je dětem k dispozici. Jejich společným znakem je volný čas 

a jeho optimální naplnění, které by mělo saturovat potřeby těchto dětí nebo pomoc a podpora 

sociálně znevýhodněným jedincům. 

Pokud bereme v úvahu školní prostředí, pak školy v ČR se zaměřují především na rozvoj 

mimoškolních programů, tzn. volný čas. Objevují se zde i školy s prvky alternativních škol, případně 

alternativní školy, které jsou filosofii komunitně orientovaných programů bližší, než školy tradiční, 

dochází zde k větší otevřenosti veřejnosti a pořádání společenských a společných akcí s komunitou.  

Obecně lze konstatovat, že školy v ČR mají možnost aplikovat tzv. vztah škola – komunita, který lze 

interpretovat také v podobě vztahu škola – veřejnost, kdy se rozvíjí pocit sounáležitosti žáků s místní 

komunitou a také se prohlubuje zájem a podpora, která je veřejností v komunitě poskytována škole. 

Jedná se o finanční podporu, kontakty školy s místní správou, podniky, organizacemi, kulturními 

                                                                    
131

 Srov. DRYFOOS, J. Full-Service Schools: A Revolution in Health and Social Services for Children, Youth, 

and Families. San Francisco : Jossey-Bass Publishers, 1994. 
132

 Srov. MCLAUGHLIN, M.W. Community Comments : How Youth Organizations Matter for Youth 

Development. Washington : DC, 2000. 
133 Srov. Contin You. Dostupné na WWW: 

http://www.continyou.org.uk/what_we_do/children_and_young_people 

http://www.continyou.org.uk/what_we_do/children_and_young_people
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zařízeními, ale i uměleckými skupinami apod. Představená sociální spolupráce může mít formu 

zastoupení veřejnosti v radě školy, sociálních a pracovních aktivit žáků v místních podnicích, 

společné sociální programy a projekty školy a komunity, také otevřené dny školy a společenské 

aktivity. 134 

Konkrétně pak můžeme uvést příklad realizace komunitně orientovaných programů v instituci Nová 

škola o.p.s., což je nevládní nezisková organizace, která podporuje vzdělávání menšin  

a od roku 2000 uskutečňuje různé programy, jejichž výsledkem je např. vznik komunitních center 

apod.135  

Všeobecně můžeme tvrdit, že se v ČR uplatňují komunitně orientované programy v podobě tzv. 

interaktivních vzdělávacích programů např. v zoologických zahradách (komentované prohlídky, 

soutěže, akce s vybranou enviromentální tematikou apod.), v muzeích (animace, workshopy, 

komentované prohlídky, společenské akce), v komunitních knihovnách136 (např. komunitní projekty, 

akce spojené se čtenářstvím a knihou jako takovou), v neziskových organizacích (např. Člověk 

v tísni137, viz programy sociální integrace, informační a vzdělávací projekty – např.Varianty) atd. 

 

2  VÝZKUMNÝ DESIGN 

2.1  Cíl a popis výzkumného záměru 

Výzkumným záměrem je určit bio-psycho-socio-pedagogické potřeby žáků pro koncepci komunitně 

orientovaných programů tak, abychom mohli zjistit a analyzovat volbu preferencí těchto potřeb 

vybranou skupinou respondentů. Na základě metodologického procesu budeme zpětně reflektovat 

kontinuum vztahu probandů a jejich preferencí potřeb. 

K empirickým cílům tedy náleží identifikace bio-psycho-socio-pedagogických potřeb žáků, tvorba 

60ti Q-typů strukturovaných do 3 oblastí potřeb (pedagogické, sociální, zdravotní), analýza pořadí 

preference potřeb a jejich podobnosti v hodnocení respondenty, posouzení míry těsnosti vztahu 

mezi tříděním osob, ověření existence statisticky významného rozdílu mezi preferencemi skupin 

potřeb a ověření statisticky významné těsnosti vztahu mezi preferencemi skupin potřeb. 

Výzkumné šetření začíná oslovením žáků žijících v dětském domově, kde pomocí metody 

brainstormingu a Q-metodologie se zjišťují jejich pedagogické, sociální a zdravotní potřeby  

a také preference jejich potřeb. Pro statistickou analýzu rozdílu mezi preferencemi skupin potřeb a 

těsnosti jejich vztahu aplikujeme test dobré shody ch-kvadrát, Kendallův koeficient shody a testové 

kritérium chí-kvadrát. 

Vzhledem k výzkumným účelům použijeme záměrný výběr respondentů a malou skupinu osob (od 8 

– 12). Výběr respondentů bude proveden na základě konzultace s vedením dětského domova, který 

nám umožní výzkum realizovat. Výzkumník navštíví žáky osobně dvakrát, nejprve uskuteční 

brainstorming, po zpracování dat zajistí třídění Q-typů s náležitou motivací a instrukcemi pro žáky.  

                                                                    
134

 Srov. PRŦCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. 4. aktualit. vyd. Praha : Portál, 

2003, s. 304.  
135

 Srov. Nová škola, o.p.s.  Dostupné na WWW: http://www.novaskola.org/  
136

 Srov. Komunitní knihovna. Dostupné na WWW: http://skip.nkp.cz/akcKom.htm   
137

 Srov. Člověk v tísni. Dostupné na WWW: http://www.clovekvtisni.cz/  

http://www.novaskola.org/
http://skip.nkp.cz/akcKom.htm
http://www.clovekvtisni.cz/
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Konkrétní a podrobné informace o empirickém šetření jsou součástí následujících kapitol. 

2.2  Charakteristika výzkumného vzorku 

Jak jsme naznačili v předchozí kapitole, jedná se o záměrný výběr žáků z dětského domova. Jejich 

sociální znevýhodnění je pro výzkumný záměr významné, neboť tito žáci mohou prezentovat právě 

ty pedagogické, sociální a zdravotní potřeby, které jsou pro ně obtížně dosažitelné nebo ty, které ve 

veřejné nebo soukromé sféře absentují. Tito žáci mohou být tedy indikátory identifikace poptávky 

po určitých potřebách, jejichž saturace je v běžném životě žádoucí. 

Z předchozí deskripce vyplývá, že určité potřeby jsou důležité pro většinu populace, avšak 

prizmatem marginalizovaných skupin existují potřeby, které jsou potřebnější v kontextu současného 

nebo budoucího začlenění do společnosti. Výzkumník předpokládá, že respondenti jsou senzitivnější 

a odpovědnější k otázkám svého budoucího směřování, neboť na ně doléhá tíha života, který žijí. 

Žáky žijící v dětském domově označujeme za sociálně znevýhodněné, případně marginalizované už 

jen proto, že nežijí v přirozeném rodinném prostředí a také proto, že mohou tvořit potenciální 

klienty sociálních služeb ve znění zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách138, např. by se mohlo 

jednat o klienty domova na půl cesty apod. Z tohoto důvodu představují žáci patřičný 

reprezentativní vzorek osob sociálně znevýhodněných, na které se přednostně váží komunitně 

orientované programy. 

2.3  Stanovení výzkumného problému a formulování hypotéz 

V empirickém šetření chceme získat odpověď na 2 výzkumné problémy, které blíže specifikují 

výzkumný záměr, tedy vymezení bio-psycho-socio-pedagogických potřeb žáků.  

První výzkumný problém reflektuje alternativu, zda mezi zjištěnými preferencemi skupin potřeb 

existují nebo neexistují rozdíly. Je tedy vyjádřen otázkou: Existují statisticky významné rozdíly mezi 

preferencemi skupiny pedagogických, sociálních a zdravotních potřeb u vybrané skupiny žáků? Za 

nezávisle proměnnou považujeme respondenta a jeho individuální preference potřeb. Závisle 

proměnnou se pak stává pořadí jednotlivých skupin potřeb.  

Pro konkrétní uchopení představených pojmů formulujeme ještě jejich operacionalizované definice. 

Pojem žák představuje výchovně vzdělávací subjekt, na kterého je zaměřena edukace na úrovni 

základní (případně střední školy). Charakteristickým rysem této vybrané skupiny je jeho sociální 

znevýhodnění, tedy jsou to žáci z dětského domova. Potřebou rozumíme „stav lidského organizmu, 

který znamená porušení vnitřní rovnováhy nebo nedostatek ve vnějších vztazích 

osobnosti…komplementárním pojmem jsou hodnoty, jejichž výběrem mohou být potřeby 

uspokojovány“.139 Zaměřujeme se na potřeby biologické v kontextu zdravotního stavu, na potřeby 

sociální, ke kterým přiřazujeme i potřeby psychické ve smyslu relaxace a socializace a také na 

potřeby pedagogické, tedy výchovně vzdělávací. 

                                                                    
138

 Srov. Zákon č. 108/2006Sb. o sociálních službách. Dostupné na WWW: 

http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb06108&cd=76&typ=r  

139
 HARTL, P., HARTLOVÁ, H. Psychologický slovník. Praha : Portál, 2004, s. 444.  

http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb06108&cd=76&typ=r
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Pro ověření prvního stanoveného výzkumného problému jsou formulovány následující hypotézy, 

věcná a statistické: 

- H1: Mezi preferencemi skupin potřeb existují rozdíly. 

- H10: Četnost bodů reflektující preferenci pedagogických, sociálních a zdravotních potřeb je 

stejná. 

- H1A: Četnost bodů reflektující preferenci pedagogických, sociálních a zdravotních potřeb je 

rozdílná. 

Druhý výzkumný problém má jistou afinitu s prvním výzkumným problémem, avšak zkoumá 

preferenci potřeb z hlediska těsnosti vztahu u jednotlivých respondentů. Je vyjádřen následujícím 

dotazem: Existuje statisticky významná těsnost vztahu mezi preferencemi skupin potřeb u vybraných 

respondentů? Určení závisle a nezávisle proměnné a jednotlivých operacionalizovaných definic je 

stejné jako u předchozího problému.  

Pro ověření druhého stanoveného výzkumného problému jsou formulovány následující hypotézy, 

věcná a statistické: 

- H2: Mezi preferencemi skupin potřeb existuje statisticky významná těsnost vztahu. 

- H20: Vypočítaný Kendallův koeficient nevypovídá o statisticky významné shodě mezi 

preferencemi skupin potřeb u vybraných respondentů. 

- H2A: Vypočítaný Kendallův koeficient vypovídá o statisticky významné shodě mezi preferencemi 

skupin potřeb u vybraných respondentů. 

2.4 Metodologie výzkumného šetření 

Pro uskutečnění výzkumného záměru je třeba použít několik metod. K zjištění bio-psycho-socio-

pedagogických potřeb jsme se rozhodli použít metodu brainstormingu, případně jeho písemnou 

formu tzv. brainwriting. Tato Osbornova metoda podněcování skupin k tvůrčímu myšlení nám 

pomůže pomocí vhodných formulací zaznamenat jednotlivé projekce žáků v oblasti potřeb. Je 

využitelná zejména při řešení konkrétních problémů, které vyžadují produkci množství nápadů a 

poté se posuzuje jejich užitečnost. Nezajišťuje však úplné vyřešení problematiky, ale vybízí k tvorbě 

nových myšlenek, nápadů, metod, jak daný problém analyzovat a řešit.140 Výhodné jsou také 

autentické výpovědi žáků, ze kterých vybereme a vytvoříme 60 Q-typů. Z výzkumného hlediska jsou 

sice tyto výpovědi subjektivní nikoliv však sugestivní, což považujeme v tomto případě za relevantní 

a oprávněné při použití Q-metodologie, která je skupinou psychometrických a statistických 

procedur. 

Q-metodologií zjišťujeme, jak vybraná skupina respondentů (žáků) hodnotí množinu 60ti objektů, 

tzv. Q-typů (tj. vlastní výpovědi reflektující pedagogické, sociální a zdravotní potřeby) podle určitého 

kritéria (tj. podle preference pro zkoumanou osobu).141 Jednotlivé Q-typy budou strukturovány po 20 

do třech oblastí, kterými jsou pedagogické, sociální a zdravotní potřeby. Pro práci se souborem 

                                                                    
140

 Srov. MAŇÁK, J., ŠVEC, V. Výukové metody. Brno : Paido, 2003, s. 164.  
141

 Srov. KERLINGER. F.N. Základy výzkumu chování : Pedagogický a psychologický výzkum. Praha : 

Academia, 1972. s. 564. 
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karet je vytvořen návod, ze kterého je patrné schéma třídění karet dle kvazinormální distribuce 

(třídění Q-typů do jedenácti hromádek s rozložením četností 2,3,4,7,9,10,9,7,4,3,2) a pořadové 

kontinuum třídění od „maximální“ do „minimální“ preference potřeb. 

Ze získaných empirických dat lze vyvozovat preferenci potřeb respondentů, které lze rozdělit 

minimálně do dvou kategorií (nejvíce a nejméně preferované potřeby). Z dalšího rozboru získáme 

průměrné hodnocení Q-typů a také hodnoty směrodatné odchylky, které vypovídají  

o tom, jak dalece se respondenti při hodnocení jednotlivých Q-typů (potřeb) shodují nebo liší. 

Pomocí Pearsonova korelačního koeficientu posoudíme těsnost vztahu mezi tříděním Q-typů pro 

všechny možné dvojice probandů. V této souvislosti porovnáváme koeficient korelace s tzv. 

minimální hodnotou, která vypovídá o skutečné podobnosti v třídění (rmin = 0,254).142 Pokud je 

Pearsonův koeficient korelace větší nebo roven hodnotě rmin = 0,254, pak lze hovořit o významné 

podobnosti třídění. 

Z uvedeného je patrné, že „doménou používání Q-metodologie není ani tak deskripce celého 

výběru, jako spíše posouzení, jaké rozdíly v třídění se u jednotlivých osob vyskytují.“143 Nejde nám 

tedy o generalizaci výsledků, ale o odhalení možných souvislostí. Její výhody spočívají v intenzivním 

zkoumání individuí (malé soubory osob), analytických možnostech, má těsnou afinitu k teorii, třídění 

se může libovolně a mnohokrát opakovat, empirická data se dají verifikovat dalšími metodami a lze 

ji také použít k heuristickým účelům (k objevování nových oblastí a proměnných pro jejich identitu, 

vzájemné vztahy a funkci).144 

Statistické námitky, které jsou známé při použití Q-metodologie jsou zmírněny patřičnými 

opatřeními, například: námitka nucené volby je zmírněna velkým počtem Q-typů, spolehlivost 

závěrů je umožněna zvýšením statistické významnosti apod.145   

Pro testování hypotéz a ověřování statistické významnosti aplikujeme test dobré shody chí-kvadrát, 

Kendallův koeficient shody a testové kritérium chí-kvadrát. Test dobré shody chí-kvadrát použijeme 

pro testování hypotézy H1, abychom zjistili, zda mezi preferencemi skupin potřeb existují 

rozdíly.Tento test totiž ověřuje, zda četnosti získané měřením reality se odlišují od teoretických 

četností dané nulovou hypotézou.146 Po formulování statistických hypotéz, výpočtu testového 

kritéria, určení stupňů volnosti, zvolení 5% hladiny významnosti porovnáme testové kritérium 

s kritickou hodnotou. Pokud bude vypočítaná hodnota testového kritéria větší nebo rovna hodnotě 

kritické, pak lze odmítnout nulovou hypotézu a naopak. Jestliže by byla odmítnuta nulová hypotéza, 

lze konstatovat, že určité potřeby jsou žádanější než jiné. 

Kendallův koeficient shody je významný pro ověření hypotézy H2, která zjišťuje, zda mezi 

preferencemi skupin potřeb existuje statisticky významná těsnost vztahu. Charakteristika 

Kendallova koeficientu shody spočívá v tom, že umožňuje posoudit těsnost vztahu mezi více jak 
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 Srov. CHRÁSKA, M. Zkoumání individuální koncepce učitelŧ pomocí Q-metodologie. In Acta Universitatis 

Palackianae Olomoucensis Facultas Paedagogica : Studia pedagogica 2. Olomouc : VUP, 1992, s. 135.  
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 CHRÁSKA, M. Zkoumání individuální koncepce učitelŧ pomocí Q-metodologie. In Acta Universitatis 

Palackianae Olomoucensis Facultas Paedagogica : Studia pedagogica 2. Olomouc : VUP, 1992, s. 140.  
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 Srov. KERLINGER. F.N. Základy výzkumu chování : Pedagogický a psychologický výzkum. Praha : 

Academia, 1972. s. 573 – 579. 
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 Srov. CHRÁSKA, M. Metody pedagogického výzkumu. Praha : Grada, 2007, s. 235.  
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 Srov. CHRÁSKA, M. Metody pedagogického výzkumu. Praha : Grada, 2007, s. 71.  



 - 419 - 

dvěma pořadími. Může nabývat hodnot v intervalu od 0 do +1 s tím, že čím je hodnota vyšší, tím je 

vztah mezi pořadími těsnější.147  

Pro statistické posouzení významnosti Kendallova koeficientu shody lze použít testové kritérium chí-

kvadrát. Určíme 5% hladinu významnosti a počet stupňů volnosti a můžeme porovnat vypočítanou 

hodnotu testového kritéria s kritickou hodnotou. Pokud bude vypočítaná hodnota větší než hodnota 

kritická, odmítáme nulovou hypotézu a naopak. Jestliže se potvrdí odmítnutí nulovou hypotézy, pak 

můžeme interpretovat, že mezi preferencemi pořadí skupin potřeb, které určili vybraní respondenti, 

je statisticky významná shoda.  

 

3  VÝZNAM VÝSLEDKŮ VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ  

Výsledky empirického šetření jsou významné z hlediska poznání reality a její interpretace, 

samozřejmě s omezenou platností na zkoumaný vzorek. Elementární platformou pro koncepci 

komunitně orientovaných programů se stává rozeznání žádoucích potřeb vybrané skupiny 

obyvatelstva. Pro sesbírání a zpracování empirických dat je důležitá adekvátní metodologie, která 

odhalí hlubší význam stanoveného problému. Poukáže na kontext mezi proměnnými, míru jejich 

vztahu a jednotlivé konsekvence, z nichž můžeme vyvozovat patřičné závěry a korigovat stanovení 

výzkumného problému tak, abychom získali relevantní informace o zkoumané realitě a mohli z nich 

vytvářet kompatibilní komunitně orientované programy. 

V našem případě se jedná o sociálně znevýhodněnou skupinu žáků, která žije v dětském domově. 

Tito žáci jakožto marginalizovaná skupina společnosti mohou prezentovat významné podněty pro 

tvorbu takových programů, neboť si uvědomují možnosti a limity reality, ve které žijí.  Představují 

tak patřičný reprezentativní vzorek osob sociálně znevýhodněných, na které se přednostně váží 

komunitně orientované programy. 

Na základě brainstormingu pak žáci vytváří individuální koncepce svých potřeb, které jsou zpětně 

hodnoceny skrze Q-metodologii podle míry preference. Výzkumník získává nejen představu                

o žádoucích potřebách a jejich pořadí, ale také o podobnosti v hodnocení jednotlivých potřeb až po 

posouzení míry těsnosti vztahu mezi tříděním osob. Z uvedeného lze dedukovat, zda existuje 

koherence mezi homogenitou respondentů a homogenitou jejich pořadí potřeb. Pokud by 

koherence existovala, pak bychom mohli oprávněně tvrdit, že vybraná skupina sociálně 

znevýhodněných respondentů vykazuje značnou podobnost v preferencích jednotlivých potřeb, 

tudíž jsou tyto potřeby pro cílovou skupinu stejně významné co do obsahu a pořadí jednotlivých 

potřeb. 

Prostřednictvím strukturování Q-typů do 3 základních skupin potřeb (pedagogické, sociální, 

zdravotní) získáváme dalším statistickým zpracováním informace o tom, zda mezi preferencemi 

skupin potřeb existují rozdíly a zda mezi preferencemi skupin potřeb existuje statisticky významná 

těsnost vztahu. Z uvedeného zase interpretačně vyplývá, že existence shody nebo rozdílnosti 

v preferencích skupin potřeb je otázkou obliby či míry potřebnosti určité skupiny potřeb. Tedy, že 

existuje nebo neexistuje skupina potřeb, která je právě pro tento vzorek respondentů žádoucí. 
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 Srov. CHRÁSKA, M. Metody pedagogického výzkumu. Praha : Grada, 2007, s. 107 – 108.  
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Zároveň je podnětné vědět, že těsnost vztahu mezi preferencemi skupin potřeb může vypovídat        

o důležitosti těchto potřeb pro vybranou skupinu probandů. 

Všechna zjištěná a interpretovaná data jsou aplikovatelná v soukromém i neziskovém sektoru pro 

optimální koncepci komunitně orientovaných programů tak, aby saturovaly identifikované potřeby 

dané skupiny respondentů. Pro žáky se mohou uplatnit v nabídce volnočasových aktivit např. 

v družinách, školních klubech, domovech dětí a mládeže apod. 

Popsané empirické šetření může pregnantně evokovat další výzkumné problémy, například 

odpovědět na otázku: Ovlivňuje sociální status respondentů jejich volbu (preferenci) potřeb?  

 

LITERATURA 

Contin You. Dostupné na WWW:  

http://www.continyou.org.uk/what_we_do/children_and_young_people cit. 10.6. 2009 

Člověk v tísni. Dostupné na WWW: http://www.clovekvtisni.cz/ cit. 9.6. 2009 

DRYFOOS, J. Full-Service Schools: A Revolution in Health and Social Services for Children, Youth, 

and Families. San Francisco : Jossey-Bass Publishers, 1994. 330s. ISBN 1-55542-601-8. 

GOJOVÁ, A. Teorie a modely komunitní práce. Ostrava : OU, 2006. 116s. ISBN 80-7368-154-4. 

HARTL, P., HARTLOVÁ, H. Psychologický slovník. Praha : Portál, 2004. 774s. ISBN 80-7178-303-X. 

Historie komunitní práce. Dostupné na WWW: http://www.kmen.info/cka/Komunitni-prace-

home.aspx cit. 9.6. 2009 

CHRÁSKA, M. Metody pedagogického výzkumu. Praha : Grada, 2007. 265s. ISBN 978-80-247-1369-4. 

CHRÁSKA, M. Zkoumání individuální koncepce učitelů pomocí Q-metodologie. In Acta Universitatis 

Palackianae Olomoucensis Facultas Paedagogica : Studia pedagogica 2. Olomouc : VUP, 1992, s. 133 

- 145. ISBN 80-7067-151-3. 

JAROŠOVÁ, D. Úvod do komunitního ošetřovatelství. Praha : Grada, 2007. 99s. ISBN 978-80-247-

2150-7. 

KERLINGER. F.N. Základy výzkumu chování : Pedagogický a psychologický výzkum. Praha : 

Academia, 1972. 705s.  

Komunitní knihovna. Dostupné na WWW: http://skip.nkp.cz/akcKom.htm cit. 9.6. 2009 

KRAUS, B. Základy sociální pedagogiky. Praha : Portál, 2008. 215s. ISBN 978-80-7367-383-3. 

LINHART, J., PETRUSEK, M. Velký sociologický slovník. Sv.1, A-O. Praha : Karolinum, 1996. 747s. 

ISBN 80-7184-164-1. 

LINHART, J., PETRUSEK, M. Velký sociologický slovník. Sv.2, P-Ž. Praha : Karolinum, 1996. 749-

1627s. ISBN 80-7184-310-5. 

http://www.continyou.org.uk/what_we_do/children_and_young_people
http://www.clovekvtisni.cz/
http://www.kmen.info/cka/Komunitni-prace-home.aspx
http://www.kmen.info/cka/Komunitni-prace-home.aspx
http://skip.nkp.cz/akcKom.htm


 - 421 - 

MAŇÁK, J., ŠVEC, V. Výukové metody. Brno : Paido, 2003. 219s. ISBN 80-7315-039-5. 

MCLAUGHLIN, M.W. Community Counts : How Youth Organizations Matter for Youth 

Development. Washington : DC, 2000. 32s. ISBN 202-628-7460. 

Nová škola, o.p.s.  Dostupné na WWW: http://www.novaskola.org/ cit. 10.6. 2009 

POPPLE, K. Analysing Community Work. Its Theory and Practice. Buckingham-Philadelphia : Open 

University Press, 1995. 131s. ISBN 0-335-19408-7. 

PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. 4. aktualit. vyd. Praha : Portál, 2003. 

322s. ISBN 80-7178-772-8. 

Zákon č. 108/2006Sb. o sociálních službách. Dostupné na WWW:  

http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb06108&cd=76&typ=r cit. 9.6. 2009 

 

Kontakt 

PhDr. Lucie Smékalová, Ph.D., Lesní 452, 783 86 Dlouhá Loučka  

lucka.smekalova@seznam.cz  

 

zpět na obsah 

http://www.novaskola.org/
http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb06108&cd=76&typ=r
mailto:lucka.smekalova@seznam.cz


 - 422 - 

OBTĚŽUJÍCÍ CHOVÁNÍ VYUČUJÍCÍCH VŮČI STUDUJÍCÍM NA VŠ 

HARRASING BEHAVIOR OF TEACHERS TOWARDS STUDENTS AT CZECH UNIVERSITIES 

Petr Pavlík 

 

Abstrakt: Problematika sexuálního obtěžování ve školách je dosud v českém kontextu opomíjené 

téma. V letech 2008–2009 probíhá obsáhlý výzkum obtěžujícího chování vyučujících vůči studujícím 

na vysokých školách. Výzkum se zabývá nevhodným a explicitně obtěžujícím chováním, které má 

sexuální i šířeji genderově-stereotypní charakter. Výzkum využíval kombinovanou metodologii – 

dotazníkové šetření a hloubkové rozhovory. Příspěvek přináší výsledky dotazníkového šetření, které 

zahrnulo více než 800 studujících českých vysokých škol různých oborů. Prostřednictvím dotazníku 

bylo mapováno, jak studující rozumí pojmu obtěžování, jaké jsou jejich zkušenosti s nevhodným či 

obtěžujícím chováním od vyučujících, jak hodnotí situace, které se z hlediska vnější definice hodnotí 

jako obtěžující. 

Klíčová slova: sexuální obtěžování, gender, vysoké školy, studenti/ky 

Abstract: Sexual harassment in educational environment has been an invisible topic in the Czech 

context so far. Between 2008 and 2009, the first extensive research of harassing behavior of 

teachers towards students at universities has been carried out. It has focused on improper or 

explicitly harassing behavior, which has sexual or gender-stereotypical character. It combined 

survey and semi-structured interviews. The paper presents results of the survey of more than 800 

students from different universities and study fields. The survey addressed the following issues: 

students´ definitions of harassment, students´ experiences with teachers´ improper or harassing 

behavior, students´ evaluations of situations, which could be defined as harassment. 

Key words: sexual harassment, gender, universities, students 

 

ÚVOD 

Téma sexuálního obtěžování (dále SO) studujících ze stran vyučujících je v českém vysokoškolském 

prostředí tabu, alespoň pokud jde o předpisy a základní dokumenty předních univerzit. V tomto 

ohledu se vymykáme civilizovanému světu, kde jsou pravidla týkající se obtěžujícího chování, včetně 

sexuálního, v univerzitním prostředí normou a institucionální podpůrné struktury samozřejmostí148. 

Důvody jsou jednak etické - SO se neslučuje s představou o profesionalitě vyučujících, nemluvě           

o negativních dopadech na studující (např. Paludi a Barickman, 1991; Dziech a Hawkins, 1998), ale               

i ekonomické. SO je totiž potenciálně velmi nákladná záležitost, a to nejen v důsledku možných 

žalob, nezanedbatelné jsou i ztráty studujících (a školného), náklady na jejich zdravotní péči či 

                                                                    
148

 Problematika SO ve vysokoškolském prostředí je předmětem výzkumu minimálně od 80-tých let minulého 

století, kdy Dziech a Weiner (1984) publikovaly přelomovou studii The Lecherous Professor a soudy v USA 

vynesly první rozsudky, které ustavily analogii mezi SO v pracovním a ve školním prostředím (Dziech a 

Hawkins, 1998). 
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fluktuace zaměstnanců/kyň (např. Dziech a Weiner, 1990; Allen, 1995). Jak ukazují výzkumy, jde 

přitom o poměrně rozšířený fenomén a zranitelnost studujících je vysoká (Brandenburg, 1997).  

Cílem našeho projektu149 je alespoň částečně napravit neuspokojivý stav věcí a otevřít téma SO 

v českém kontextu. V první řadě mapujeme výskyt obtěžujícího chování na vybraných vysokých 

školách, o kterém referuji v tomto eseji. Zároveň zkoumáme i individuální představy studujících          

o obtěžujícím chování (související text I. Smetáčkové). 

 

SEXUÁLNÍ OBTĚŽOVÁNÍ: DEFINICE 

V odborné literatuře lze narazit na celou řadu definic SO, od obecnějších typu „nechtěná sexuální 

pozornost, která by byla nepříjemná rozumnému člověku a která má negativní vliv na pracovní či 

školní prostředí“ (Brandenburgh, 1997: 18), až po velmi detailní, specifikující konkrétní kategorie 

chování spadající pod SO. Definování SO je přitom zásadní, protože bez něj postižené/í nemají jak 

pojmenovat své zkušenosti. V českém kontextu bohužel stále platí slova McKinnon (1979), že: „ženy 

si neztěžují na zkušenost, pro kterou není pojmenování“ (27). Různé definice také implikují různé 

výsledky výzkumů výskytu SO. 

Paludi a Barickman (1991) dělí existující definice na dva typy: právní a empirické. První zahrnují 

legislativní definice a teoretické konstrukce, které Fitzgerald (1990) také nazývá a priori definice a 

které se týkají obecných formulací vymezujících povahu chování, které je považováno za SO. 

V českém kontextu se s takovou definicí lze setkat například v návrhu antidiskriminačního zákona, 

kde se pod SO rozumí chování, které má sexuální povahu a: 

jehož záměrem nebo důsledkem je snížení důstojnosti osoby a vytvoření zastrašujícího, 

nepřátelského, ponižujícího, pokořujícího nebo urážlivého prostředí, nebo 

které může být oprávněně vnímáno jako podmínka pro rozhodnutí ovlivňující výkon práv a 

povinností vyplývajících z právních vztahů. (§ 4 odst. 1 a 2)  

Po vzoru evropské legislativy jsou tedy rozlišovány dva druhy SO: quid pro quo (něco za něco) a 

vytváření nepřátelského prostředí. První se týká vynucování si sexuálních úsluh či vztahů hrozbou 

nebo příslibem výhod. Implikován je tedy nerovný mocenský vztah. Druhý odkazuje na chování, 

které nemusí mít nutně sexuální povahu (např. poznámky o nižších intelektuálních schopnostech 

žen).  

Empirické definice jsou výsledkem zevšeobecňování z výzkumů, které zjišťují jaké kategorie chování 

lidé považují za SO v různých situacích. Příkladem může být často citovaná definice Fitzgerald et al. 

(1995), kteří rozlišují tři úrovně SO: genderové obtěžování, sexuálně motivovaný nátlak a nechtěná 

sexuální pozornost. Genderové obtěžování (dále GO) se týká: „široké škály verbálního a 

neverbálního chování, jehož cílem není sexuální spolupráce, ale které komunikují urážející, 

nepřátelské či degradující postoje k ženám (…) zahrnuje sexuální nadávky, urážky, narážky a gesta; 

                                                                    
149

 Výzkum realizuje Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze za finanční podpory Ministerstva 

školství, mládeţe a tělovýchovy. Výzkum probíhá od roku 2008 a plně ukončen bude v prosinci 2009. Hlavním 

výstupem bude závěrečná výzkumná zpráva a dále materiál pro vysoké školy obsahující doporučení týkající se 

prevence a řešení sexuálního a genderově motivovaného obtěţování. 

 



 - 424 - 

vystavování nebo distribuci obscénních či pornografických materiálů; genderově založenou šikanu; a 

ohrožující, zastrašující či nepřátelské akty“ (Fitzgerald et al., 1995: 430). Povahu nechtěné sexuální 

pozornosti vyjadřuje samotný název a zahrnuje: „širokou škálu verbálního a neverbálního chování, 

které je urážející, nevyžádané a neopětované“ (Fitzgerald et al., 1995: 431). Jde například o nechtěné 

doteky či opakované zvaní na schůzku. Sexuálně motivovaný nátlak konstituuje „vydírání sexuální 

spolupráce výměnou za protihodnotu vázanou na pracovní prostředí“ (Fitzgerald et al., 1995: 431) a 

příkladem by mohl být příslib lepšího hodnocení, pokud studující svolí k sexuálnímu aktu. 

Z této definice Fitzgerald et al. (1995) vycházeli při konstruování jednoho z nejpoužívanějších 

nástrojů pro mapování výskytu SO – Dotazníku zjišťujícího sexuální zkušenosti (dále SEQ – Sexual 

Experience Questionnaire), který jsme využili v první části našeho dotazníku. V podstatě totiž 

vymezuje jaké typy chování jsou v rámci pedagogického vztahu nepatřičné až nepřijatelné, protože 

překračují hranice jeho etiky, a dává studujícím možnost vyjmenovat své zkušenosti bez ohledu na 

jejich osobní chápání SO.  

V druhé části dotazníku jsme následně dali studujícím prostor, aby specifikovali, co podle nich SO 

znamená, jaké typy chování zahrnuje, jak je časté na českých vysokých školách a koho se primárně 

týká. Vytvořili jsme tak prostor pro posouzení úrovně jejich povědomí o sexuálního a genderově 

motivovaného obtěžování ve světle současného stavu poznání. 

 

VÝSKYT SEXUÁLNÍHO OBTĚŽOVÁNÍ VE VZTAZÍCH VYUČUJÍCÍ-STUDUJÍCÍ 

V zahraničí je SO ve vysokoškolském prostředí předmětem intenzivního výzkumu a je proto 

k dispozici mnoho studií nabízejících jak sumární informace o jeho výskytu (např. Dziech a Weiner, 

1990; Roosmalen a McDaniel, 1998; Kelley a Parsons, 2000), tak i o různých faktorech, které činí 

některé skupiny studujících zranitelnějšími (rasa, úroveň studia, statut atd.) (např. Fain a Anderton, 

1987; Barickman et al., 1992; DeFour, 1996). Problémem je však malá srovnatelnost těchto zjištění 

z důvodů využívání různých nástrojů a definic SO (Brandenburg, 1997).  

Protože využíváme SEQ, zdají se být nejrelevantnější výzkumy skupiny kolem Fitzgerald, které 

například již v roce 1988 ukázaly, že polovina z 2600 studentek předních státních univerzit v USA se 

setkala s nějakou formou obtěžujícího chování (Fitzgerald et al., 1988). Nejčastěji se jednalo                          

o sexistické poznámky (34 %), následované svádivým chováním (15 %).  

Přehled výsledků vybraných studií nabízí Brandenburg (1997), která sumarizuje: „Pokud se definice 

omezují na vynucené pokusy o sexuální sblížení se ženami (včetně quid pro quo sexuálního 

obtěžování) je obvykle uváděn výskyt mezi 15 a 50 % (…) Když definice zahrnuje vytváření 

nepřátelského prostředí a méně závažné formy sexuálního obtěžování (jako je zírání, poznámky 

atd.), pohybují se čísla v rozmezí od 50 do 90 %“ (13). Podle ní také otazníky, které se studujících 

přímo ptají, zda byly sexuálně obtěžováni/y, vedou k nižším hodnotám (mezi 15 a 60 %), než ty, 

které se ptají na konkrétní typy chování bez zmínky o SO. Mezi výsledky podobných výzkumů a 

počtem oficiálních podnětů týkajících se SO ze strany studujících je dramatická disproporce, protože 

se k takové obraně uchylují poměrně výjimečně (Brandenburg, 1997). Zdaleka nejčastěji jsou 

obtěžované ženy, nejčastěji pak obtěžují muži (např. Shakeshaft a Cohan, 1995).  
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VÝZKUMNÁ ZJIŠTĚNÍ150  

První výsledky našeho výzkumu v některých ohledech rezonují s odbornou literaturou, v jiných však 

nikoliv. Zjistili jsme například, že 48 % respondentů/ek mělo ze studia na vysoké škole alespoň jednu 

zkušenost s odlišným zacházením proto, že jsou ženy, či muži, přičemž podle 32 % opakovanou. 

Pouze 11 % z nich indikovalo znevažující až urážlivé chování, ale celých 54 % si alespoň jednou 

vyslechlo nevhodné až zesměšňující poznámky o mužích či ženách (jejich schopnostech, vzhledu, 

postavení atd.) a 32 % sexuálně laděné příběhy nebo vtipy o sexu, včetně příběhů a vtipů                              

o homosexuálním chování. Více než polovina respondentů/ek se tak během studia osobně setkala 

SO, ale převážně na úrovni GO. Frekvence výskytu je na spodní hranici uváděné Brandenburgh 

(1997). Většina respondentů/ek si však tuto skutečnost nedává do souvislosti se SO, což naznačuje 

nízké povědomí o dané problematice. Vzhledem k tabuizaci tématu v českém vysokoškolském 

prostředí, není toto zjištění tak úplně překvapivé. 

Pokud jde o nechtěnou sexuální pozornost a sexuálně motivovaný nátlak, naše zjištění 

nekorespondují se závěry Brandenburgh (1997), protože se frekvence výskytu pohybují od 0,2 do 

7 %, podle jednotlivých otázek. Nejčastěji šlo o pozvání na rande (7 %) a nevhodný fyzický kontakt 

(6 %). Nejméně často byly indikovány pokusy vynutit si sexuální sblížení pomocí trestů (0,7 %) či 

odměn (0,4 %). 

S těmito zjištěními ostře kontrastuje skutečnost, že 97 % respondentů/ek odpovědělo na přímou 

otázku ohledně zkušeností s SO záporně. Na druhé straně 81 % respondentů/ek zná někoho, kdo 

zažil obtěžující chování ze strany vyučujících, protože je žena, či muž. Je tedy evidentním, že si 

respondenti/ky většinu osobních zkušeností s genderově motivovaným obtěžujícím chováním ze 

strany vyučujících, ale i s nechtěnou sexuální pozorností nedávají do souvislosti s SO. S tím 

koresponduje i skutečnost, že téměř 57 % z nich vidí rozdíl mezi GO a SO. 

Podle respondentek/ů nejčastěji sexuálně obtěžují muži (91 %) a obtěžované jsou nejčastěji ženy 

(92 %), což je v souladu s předchozími výzkumy. Nejrizikovějším místem z hlediska SO jsou podle 

nich konzultace (55 %) a akce mimoškolní povahy (39 %). Mají také pocit, že se obtěžování spíše 

vyskytuje ve středoškolském prostředí (81 %) než na vysokých školách (16 %). Vzhledem 

k neexistenci pravidel pro řešení SO na českých vysokých školách není překvapivé, že 93 % 

respondentů/ek neví, zda na jejich škole existují.  

 

ZÁVĚR 

Prezentovaná výzkumná zjištění jsou pouze malou ukázkou výsledků dotazníkového šetření, 

protože více omezený prostor neumožňuje. Demonstrují však, že SO není ani v českém kontextu nic 

vzácného. Naše další výsledky, které budou publikovány následně, to jen potvrzují. Je proto nejvyšší 

čas začít tento závažný problém řešit, k čemuž nás zavazuje přinejmenším naše odpovědnost ke 

studujícím. 

                                                                    
150

 Vzorek zahrnoval 832 studujících z 11 vysokých škol a 16 fakult rŧzných typŧ. Ačkoliv jsme se snaţili 

zahrnout obory s rŧzným poměrem ţen a muţŧ podle statistik MŠMT, bylo finální sloţení nerovnoměrné: 70 % 

ţen a 30 % muţŧ. Převáţná většina spadala do věkového rozmezí 19 aţ 25 let a studovala bakalářský (66 %) či 

magisterský (30 %) program. První ročník studovalo 29 % z nich. 



 - 426 - 

LITERATURA 

Adams, J., Kottke, J., Padgitt, J. Sexual Harassment of University Students. Journal of College 

Student Personnel, 1983, Vol. 24, 484-490. 

Allen, B. T. Preventing Sexual Harassment On-Campus. Washington: College and University 

Personnel Association, 1995. 

Barickman, R. B., Paludi, M. A., Rabinowitz, V. C. Sexual Harassment of Students: Victims of the 

College Experience. In E. Viano (Ed.), Victimization: An International Perspective. New York: Springer. 

Brandenburg, B. J. Confronting Sexual Harassment: What Schools and Colleges Can Do. New York: 

Teachers College Press, 1997. 

DeFour, D. C. The Interface of Racism and Sexism on College Campuses. In M. A. Paludi (Ed.), Ivory 

Power: Sexual Harassment on Campus. Albany: SUNY Press, 1996. 

Dziech, B. W., Hawkins, M. W. Sexual Harassment in Higher Education: Reflections and New 

Perspectives. New York: Garland Publishing, 1998. 

Dziech, B. W., Weiner, L. The Lecherous Professor: Sexual Harassment on Campus. Urbana: University 

of Illinois Press, 1990. 

Fain, T. C., Anderton, D. L. Sexual Harassment: Organizational Context and Diffuse Status, Sex 

Roles, 1987, Vol. 17, 291-311. 

Fitzgerald, L. F. Sexual Harassment: The Definition and Measurement of a Construct. In M. A. Paludi 

(Ed.), Ivory Power: Sexual Harassment on Campus. Albany: SUNY Press, 1990. 

Fitzgerald, L. F., Shullman, S., Bailey, N., Richards, M., Swecker, J., Gold, Y., Omerod, A., 

Weitzman, L. The Incidence and Dimensions of Sexual Harassment in Academia and the Workplace. 

Journal of Vocational Behavior, 1988, Vol. 32, 152-175. 

Fitzgerald, L. F., Gelfand, M. J., Drasgow, F. Measuring Sexual Harassment: Theoretical and 

Psychometric Advances, Basic and Applied Social Psychology, 1995, Vol. 17 (4), 425-445. 

Kelley, M. L., Parsons, B. (2000). Sexual Harassment in the 1990s: A University-Wide Survey of 

Female Faculty, Administrators, Staff, and Students, The Journal of Higher Education, 2000, Vol. 

71(5), 548-568. 

MacKinnon, C. Sexual Harassment of Working Women: A Case of Sex Discrimination. New Haven: Yale 

University Press, 1979. 

Paludi, M. A., Barickman, R. B. Academic and Workplace Sexual Harassment: A Resource Manual. 

Albany: State University of New York Press, 1991. 

Roosmalen, E., McDaniel, S. A. Sexual Harassment in Academia A Hazard to Women's Health, 

Women and Health, 1998, Vol. 28(2), 33-54. 

 

http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t775648090~db=all
http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t775648090~db=all~tab=issueslist~branches=17#v17
http://www.informaworld.com/smpp/title~content=g783714340~db=all


 - 427 - 

Kontakt 

Ing. Petr Pavlík, Ph.D., Katedra genderových studií, Fakulta humanitních studií, U Kříže 8, Praha 5 

e-mail: petr.pavlik@seznam.cz 

 

zpět na obsah 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:petr.pavlik@seznam.cz


 - 428 - 

„UČITEL MĚ OBTĚŽOVAL“ – OBTĚŽOVÁNÍ Z HLEDISKA STUDENTEK/Ů VŠ 

EXPERIENCES OF STUDENTS WITH SEXUAL HARASSMENT AT UNIVERSITIES - THE QUALITATIVE STUDY 

Irena Smetáčková 

 

Abstrakt: Článek představuje část výsledků výzkumu „Sexuální a genderově motivované obtěžování 

vyučujících vůči studujícím na VŠ“. Informuje o tom, jaké chování studenti/ky označují za sexuální 

obtěžování a jaké pocity v nich obtěžující chování vyvolává. Vychází přitom z rozhovorů s deseti 

studujícími a z dotazníkového šetření s účastí více než 800 studujících. Chování spojované se 

sexuálním a genderově motivovaným obtěžováním lze rozdělit do několika kategorií podle toho, na 

koho směřuje (jedinec, skupina, společnost) a jaký má obsah (osobní zájem, sexuální narážky, 

znevažování). Pro většinu chování platí, že jej studující vnímají ambivalentně, což snižuje jejich 

možnost se obtěžování bránit.  

Klíčová slova: vztah mezi vyučujícími a studujícími na vysokých školách, moc, sexuální a genderově 

motivované obtěžování, osobní vnímání obtěžujícího chování 

Abstract: The article starts from the extensive research of improper and harassing behavior of 

teachers towards students at universities. Semi-structured interviews with ten students and 

questionnaires for 800 students were used to identify how students understand the term sexual 

harassment and how they feel. The behavior linked to sexual and gendered harassment can be 

divided to several categories based on target (individual, group, global) and content (personal 

interest, sexual hints, disparagement). Students perceive most such behaviors in ambivalent way 

what inhibit their defending reaction.  

Key words: relationships between teachers and students at universities, power, sexual and 

gendered harassment, individual perception of harassing behavior 

 

ÚVOD 

Článek představuje část výsledků z výzkumu Sexuální a genderově motivované obtěžování na 

českých vysokých školách151. V kvantitativním zkoumání sexuálního a genderově motivovaného 

obtěžování (dále jen SGO, případně SO či GO) existují dva obvyklé přístupy. Jeden vychází z tzv. 

objektivní definice, která odpovídá legislativnímu či jinak ustálenému vymezení obtěžování a ve 

shodě s ním mapuje zkušenosti s konkrétním chováním. Cílem takového výzkumu je zjistit, jak často 

se lidé setkávají s chováním, které spadá do definice obtěžování, aniž by tak ale bylo ve výzkumu 

označeno. Druhý přístup se zaměřuje na individuální představy o SGO. Podstatou je, že 

                                                                    
151

 Výzkum realizuje Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze za finanční podpory Ministerstva 

školství, mládeţe a tělovýchovy. Výzkum probíhá od roku 2008 a plně ukončen bude v prosinci 2009. Hlavním 

výstupem bude závěrečná výzkumná zpráva a dále materiál pro vysoké školy obsahující doporučení týkající se 

prevence a řešení sexuálního a genderově motivovaného obtěţování. Výzkumný tým je sloţen z následujících 

osob: PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D., Ing. Petr Pavlík, Ph.D., Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D., Bc. Kateřina 

Cidlinská, Bc. Eva Juračková, Bc. Lenka Slavíková, Bc. Lenka Vrbová. 
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respondenti/ky vymezí pojem obtěžování, včetně příkladů obtěžujícího chování. V obsáhlejších 

výzkumech se oba přístupy propojují. To přináší některá metodologická úskalí (např. zkreslení 

v důsledku pořadí obou částí), ale zároveň to dovoluje fenomén SGO lépe poznat (Paludi, 1990).  

Vedle uvedených dvou přístupů je využívána technika scénářů. Ta spočívá v tom, že 

respondentům/kám jsou předloženy konkrétní situace, u nichž hodnotí, zda se jedná z jejich pohledu 

o obtěžování a současně situaci podrobněji komentují. Scénáře jsou užitečné proto, že se věnují 

úrovni každodenních praktik, ale přitom nevyžadují od respondentů/ek, aby měli a popisovali vlastní 

zkušenosti s takovým chováním. Jejich výhodou tak je, že i v rámci dotazníku umožňují získat hlubší 

vhled do toho, jak lidé SGO vnímají a jak o něm uvažují. 

Uvedené tři přístupy byly zkombinovány v dotazníkovém šetření, které tvořilo první fázi našeho 

výzkumu. O tom, jaká je frekvence chování spadajícího do objektivní definice SGO a jaká je osobní 

definice SGO u studentů/ek českých vysokých škol, referuje článek P. Pavlíka v tomto sborníku. 

Tento příspěvek se soustředí na vnímání, hodnocení a reagování na konkrétní situace splňující 

subjektivní definici SGO. Vycházet přitom budu jednak z dotazníkového šetření s účastí 832 

studentů/ek (konkrétně z části využívající scénáře) a jednak z navazujících 10 rozhovorů152.  

 

SEXUÁLNÍ OBTĚŽOVÁNÍ: HETEROGENNÍ OZNAČENÍ 

 Jak bylo ukázáno v článku P. Pavlíka, pojem sexuální obtěžování má širokou škálu významů. Podle 

obvyklých definicí i podle osobních vymezení respondentů/ek do něj spadají projevy od 

zesměšňujících poznámek na ženy či muže, které vytváří nepříjemnou atmosféru, po otevřený 

sexuální nátlak. Společným rysem tohoto chování je zneužívání asymetrické pozice mezi 

interagujícími osobami, tzn. zneužívání moci, kterou jedna osoba či skupina osob má nad druhou 

(Gutek, 1985). Moc obvykle vyplývá z postavení v rámci instituce (vyučující versus studující), ovšem 

v některých situacích se může kombinovat s mocí stojící na jiném principu, například genderovém 

(žena versus muž), věkovém (starší versus mladší) či socio-kulturním (majorita versus minorita). Tyto 

jednotlivé aspekty se mohou v konkrétním vztahu mezi dvěma lidmi či skupinami podpořit a 

mocenskou převahu alokovat na jednu stranu, nebo se mohou vzájemně popírat a vytvářet 

komplikované konstelace, které se mění podle situačního kontextu (McKinney, 1990).  

Navzdory tomu, že bližší pohled na SO vede k širokému vymezení, většina lidí si jej primárně spojuje 

s přímými sexuálními projevy. Protože téma SO není běžně přítomno ve veřejném diskurzu, lidé o 

něm obvykle nepřemýšlejí, a mají proto tendenci jej redukovat. Chování, které není explicitně 

sexuální, bývá za SO označováno až při podrobnějším pohledu, jež je obvykle třeba stimulovat153. Při 

otázce, co je SO, lidé většinou nejprve odpoví, že se jedná o nechtěné154 chování s cílem navázat 

                                                                    
152

 Ve výzkumu bude celkem uskutečněno 45 rozhovorŧ. Článek vzniká v momentu, kdy bylo realizováno a 

analyzováno 10 hloubkových rozhovorŧ s devíti ţenami a jedním muţem, kteří studující rŧzné obory a rŧzné 

vysoké školy v ČR. Přibliţně polovina z nich předem avizovala osobní zkušenost s SGO. Polostrukturované 

rozhovory byly vedeny a zpracovány standardním zpŧsobem odpovídajícím kvalitativní metodologii. 

Podrobnější údaje budou k dispozici v závěrečné výzkumné zprávě v prosinci 2009. 
153

 Tato redukce v rámci výzkumu například znamenala, ţe část lidí, s nimiţ byly vedeny rozhovory, uváděla, ţe 

nemá ţádné zkušenosti s SO. Posléze však vyplynulo, ţe mají řadu záţitkŧ s chováním, které splňuje některé 

aspekty SGO.  
154

 Otázka, zda SO musí být nutně chování nechtěné či dokonce explicitně odmítané, je přítomna v teoretických 

diskusích. Zde není prostor se jí věnovat, avšak další výstupy z výzkumu ji tematizují.  
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sexuální styk, následně to doplní o chování se sexuálním podtextem a dále o chování znevažující 

ženy či muže. Pro označení posledního jmenovaného chování je terminologicky přesnější používat 

pojem genderové či genderově motivované obtěžování. Protože klíčovým aspektem genderového 

řádu je sexualita, s čímž souvisí fakt, že vztahy mezi ženami a muži jsou v naší kultuře a priori 

sexualizované, je logické, že GO a SO často splývá (Fitzgerald, 1995). 

Prostřednictvím rozhovorů a techniky scénářů jsem identifikovala kategorie učitelského chování, 

které jsou označovány za obtěžující z hlediska samotných studentů/ek. Toto chování lze pro lepší 

názornost uspořádat do následujícího schématu:  

 Osobní investice Sexuální jednání Znevažování žen a mužů 

Individuální mentorství až zamilovanost svádění dobírání a urážení 

Skupinové Kamarádství sexuální frajerství fragmentování 

Neadresné „guruovství“ „loudilství“ stereotypy 

Schéma kombinuje dvě osy, a sice cílový objekt (konkrétní student/ka, skupina studentů/ek, 

společnost) a obsah (projevy osobního zájmu, narážky a jednání se sexuálním podtextem, 

znevažování žen a mužů, resp. určité skupiny žen a mužů). Zařazení konkrétního chování v rámci 

schématu je třeba vnímat s nadsázkou; jedná se o první pokus o kategorizaci, který bude zpřesněn 

po dokončení plné série rozhovorů.  

Uvedené kategorie chování studující zmiňují v souvislosti s SO. To však neznamená, že by je 

jednoznačně za SO označovali. Jak podle subjektivní, tak podle objektivní definice splňují jednotlivé 

kategorie chování charakteristiky SGO v různé míře. Za SGO je nejvíce považováno chování 

směřující na konkrétní studentku/a a obsahující sexuální narážky či výzvy. Další typy chování 

vyvolávají ve studujících ambivalentní až nepříjemné pocity, ale s označením SGO váhají.  

Ačkoliv schéma jednotlivé kategorie chování odlišuje, je třeba připomenout, že v realitě dochází 

často k jejich vzájemnému prolínání. Například projevování osobního zájmu (investice) může v určité 

fázi získat sexuální podtext nebo sexuální narážky mohou být kombinovány s celkově 

znevažujícími vtipy na skupinu žen či mužů.   

V dotazníku se studující shodli, že pokud k obtěžování dochází, dopouští se jej nejčastěji učitelé-

muži (81 %) a je namířeno vůči studentkám-ženám (91 %). Z tohoto důvodu budeme dále v textu 

popisovat chování mezi učiteli a studentkami, včetně jazykového určení. Nicméně to neznamená, že 

nemůže docházet k obtěžování mezi učitelkami a studenty155. 

                                                                    
155

 Vztah mezi učitelkou a studentem, ale i obtěţování studentŧ ze strany učitelek má v dŧsledku nastavení 

genderového řádu mnoho rozdílných charakteristik v porovnání s častější vztahovou konstelací učitel-muţ a 

studentka-ţena. Signifikantní například je menší viditelnost podobných vztahŧ a zároveň menší tolerance 

v případě partnerských vztahŧ.  
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V následujícím textu budou představeny hlavní kategorie chování, které naznačilo schéma. Rozsah 

článku však neumožňuje provést popis vyčerpávajícím způsobem. Zájemce/kyně proto odkazuji na 

další výstupy z výzkumu. 

 

OSOBNÍ INVESTICE – VÍC NEŽ PROFESIONÁLNÍ ZÁJEM 

Za nejméně problematické je studujícími považováno chování vycházející z osobního zájmu, který 

překračuje obvyklou blízkost vztahu mezi vyučujícími a studujícími. Pokud učitel projevuje zájem         

o všechny studující, nebývá to označováno za obtěžování a naopak je takový přístup pozitivně 

přijímán. Podobně je to i v případě zájmu o skupinu studujících, zvláště pokud se jedná o celou 

formálně vzniklou skupinu (např. studijní kruh). Méně pozitivně je přijímáno, pokud má učitel 

vytipovanou určitou skupinu studentů/ek se společným znakem (např. shodný zájem), jímž věnuje 

větší pozornost. Taková situace bývá vnímána ostatními studujícími jako nespravedlivá, a pokud je 

vybraná skupina genderově homogenní, může být učitelovo chování vnímáno jako SGO.  

Velmi ambivalentně jsou zpravidla vnímány situace osobního zájmu vůči konkrétní studentce/ovi. 

Pokud se zájem drží v odborné oblasti, můžeme takový vztah označit jako mentorský (tj. vyučující 

pomáhají studujícím v profesním rozvoji, přičemž k nim mají i bližší osobní vztah, ovšem bez 

sexuálního podtextu). Jinou situací je, když vztah překročí či je snaha aby překročil odbornou oblast, 

která vyplývá z učitelsko-studentské vazby, a začne v něm převažovat charakter vztahu přátelského 

či mileneckého (ve schématu zjednodušeně nazváno „zamilovanost“). Takový vztah může mít tři 

základní varianty – vztah oboustranný, vztah jednostranný od učitele, vztah jednostranný od 

studentky. Výzkumná data nám dovolují soustředit se pouze na vztah s aktivním zapojením učitele, 

tj. vztah jednostranný od učitele nebo vztah oboustranný.  

Respondenti/ky se shodují, že oboustranný milenecký vztah mezi učitelem a studenkou vzniká 

poměrně často. Je založen na dobrovolnosti, a proto není označován za SGO. Partnerské vztahy 

studující neodsuzují, ale ani je zcela nepřijímají. Důvodem je zejména uvědomování si rizik, která 

takové situace přinášejí pro všechny zúčastněné – pro učitele, studentku i celou studijní skupinu. 

Zvláště důležité je, že studující spojují důsledky podobných vztahů s efektivitou vzdělávání. Zejména 

kvůli obavě z nespravedlnosti a degradaci učitele v očích ostatních studujících dochází ke zhoršení 

atmosféry ve studijní skupině, což následně sníží úspěšnost procesu učení. Proto je navazování 

partnerských vztahů povětšinou vnímáno jako nešťastné a většina respondentů/ek se domnívá, že je 

součástí učitelské profesionality, aby k tomu nedošlo. Řešení jsou dvě – odložení vztahu do chvíle, 

kdy studentka dokončí studium, nebo převedení studentky do jiné studijní skupiny.  

Pokud je vztah jednostranný, tj. učitel projevuje zájem, který studentka neopětuje, je situace 

čitelnější. Studující se shodují, že při delším trvání se takové chování stává obtěžováním, nicméně i 

tak může být těžké si to uvědomit a zejména se proti tomu vzepřít. Důvodů je několik: a) obava 

z odmítnutí učitele, který se může mstít, b) respekt k autoritě učitele, c) obtížné zdůvodnění toho, 

proč učiteli nevyhovět, zvláště když jeho chování neobsahuje explicitní sexuální výzvy. 

Dobře to ilustruje příběh Kláry. Klára začala navštěvovat fakultní pěvecký sbor, kde působil také její 

učitel. Při jedné neformální příležitosti ji požádal o telefonní číslo se zdůvodněním, že jí musí poslat 

termín zkoušky sboru. Dát mu své číslo jí nebylo příjemné, ale nevěděla, jak by mohla odmítnout. 
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Druhý den jí napsal zprávu s informacemi o sboru, která však působila velmi osobním dojmem. 

Neutrálně zareagovala. Začaly jí chodit další zprávy s dotazy, jak se má, jak tráví víkend atd. Zprávy 

byly čím dál osobnější, ale neobsahovaly žádné sexuální poznámky. Rovněž ve škole se jí snažil často 

kontaktovat, zastavoval ji na chodbách nebo ji žádal, aby počkala po přednášce. Projevoval o ní 

zájem, ptal se jí na studium, opakoval, jak je šikovná atd. Několikrát ji pozval na osobní schůzku, 

z které se Klára vymluvila s tím, že se musí učit. Kontakt prostřednictvím sms i krátká setkání 

ve škole však pokračovaly, navzdory Klářiným nepříjemným pocitům, několik měsíců. „Mně přišlo, že 

si nemůžu dovolit neodepsat nějaký autoritě, že můžu třeba odpovědět neutrálně, že nemám čas nebo 

tak, ale úplně to ignorovat mi přišlo, jako že to není správný.“  

 

SEXUÁLNÍ JEDNÁNÍ 

Chování označené ve schématu jako „sexuální jednání“ obsahuje sexuální narážky, pohledy a výzvy, 

a proto nejlépe odpovídá běžnému chápání SO (zvláště, je-li použito ve spojení se studijními 

povinnostmi). Učitelský komentář ‚S vaší prací nejsem spokojený/á, a proto zápočet nedostanete. 

Můžeme to ale probrat při večeři a uvidíme, co by se s tím ještě dalo dělat‘ hodnotilo v dotazníku 93 % 

studujících jako obtěžování. Označení SO je pro takové chování použito jednoznačně v situaci, kdy je 

namířeno vůči jedné studentce („svádění“); méně jednoznačně, směřuje-li ke skupině („sexuální 

frajerství“) či je neadresné („loudilství“). 

Pro svádění je typické, že jej studující spojují s vlastní atraktivitou a zpravidla je jim zpočátku 

částečně příjemné. Bývá to však ambivalentní pocit, který se posléze mění v nepříjemný pocit až 

strach. Negativní pocity souvisí s nezájmem o sexuální kontakt s daným člověkem, dále s obavou, 

zda mohou projevy učitele bez rizika pomsty explicitně odmítnout, ale také s reakcemi 

spolustudujících, kteří často pocity dané studentky znevažují s poukazem na možné výhody nebo 

původní pozitivnější tón komentování učitelova chování. 

Jak bylo uvedeno výše, často dochází k redukci SO na otevřené sexuální výzvy. Z hlediska pocitů 

nepříjemnosti a nepatřičnosti jsou však stejně závažné i jemnější projevy. Protože se pohybují 

v určité šedé zóně, často neoznačované za SO, jsou navíc pro studentky/y hůře rozpoznatelné a 

obtížněji na jejich základě získají dojem, že je důvod, proč si na takové chování stěžovat. O jaké 

projevy může jít, ilustrují dvě studentské výpovědi.  

„Dávala jsem mu index, podíval se do něj, prohlédl si mě a zeptal se: ‚A vy jste odkud?‘ Tak říkám, že od 

Plzně. A on: ‚Já jsem si to myslel. Znám tady jednoho pana Nováka, ten by mohl mít tak pěknou dceru.‘ 

To mi přišlo takový divný. Nebylo to hnusný, v jiné situaci by mě to třeba potěšilo. Ale když tam jdete 

s nějakýma znalostma a on takhle... Bylo mi to prostě nepříjemný. Trochu jsem se usmála, jako že 

děkuju za kompliment, ale pak jsem i připadala divně.“  

„Dělala jsem u něj ročníkovou práci, často jsem s ním konzultovala v kabinetu. Vždycky jsme seděli u 

stolu, vedle sebe a mluvili o textech, které jsem přinesla. Hodně jsem si ho vážila, byl dobrej odborník i 

dobrej učitel. Ale jednou jsme zase takhle seděli a on se najednou ke mně otočil a tak mě sjel pohledem. 

Podíval se na mě úplně jinak než před tím, ne jako na studentku. Za chviličku to bylo pryč. Ani nic neřekl. 

Ale mě ten pohled přišel hrozně divnej. Pořád jsem to pak měla v hlavě. A trochu jsem se pak bála, jestli 

se to neobjeví zase.“  
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V obou případech studentky referují o „divných pocitech“, které v nich situace vyvolaly. Došlo ke 

zlomu ve vztahu k vyučujícím (zejména v případě druhého příběhu bylo důsledkem prohloubení 

odstupu od učitele). Učitelova poznámka předefinovala původní učitelsko-studentský vztah na 

žensko-mužský vztah, tj. změnila profesionální situaci, v které je a priori gender upozaděn, na situaci 

plně genderovanou, v níž hlavní charakteristikou daných osob bylo ženství/mužství. Studentky             

s takovou změnou kontextu nesouhlasily, ale protože zároveň zůstávaly v institucionálním podřízení 

vůči učitelovi, necítily možnost se bránit.   

Z hlediska osobního prožívání se od výše popsaného výrazně liší situace, kdy je sexuálně laděné 

jednání namířené vůči skupině či je neadresné. „Sexuální frajerství“ představuje poznámky vůči celé 

skupině či její části, např. Támhle napravo sedávají vždycky krasavice, radši se tam ani nebudu dívat, 

abych se soustředil na výuku. „Loudilstvím“ označuji chování s celkovým sexuálním nábojem, bez 

přímé vazby na konkrétní studující, např. poznámky typu [při historickém výkladu] Když ženy bojovaly 

za volební právo, pálily na protest svoje podprsenky. U toho bych chtěl být.  

Takové chování je vnímáno jako nepatřičné a nepříjemné, ale zároveň i jako méně nebezpečné. 

Negativní pocity ve studujících často vznikají až časem, a to v důsledku opakování podobných situací 

a vlastního odstupu, při kterém je důležitá aktuální absence vrstevnického kolektivu. V samotných 

situacích, kdy k narážkám dochází, mohou být pocity studujících naopak pozitivní, což jim 

znemožňuje se proti nim ohradit. Důvodem bývá jednak humor, s nímž jsou obvykle narážky 

podávány, a jednak tlak okolí (tj. informační i normativní vliv skupiny). 

 

ZNEVAŽOVÁNÍ ŽEN A MUŽŮ 

Třetí skupina chování nazvaná „znevažování žen a mužů“ odpovídá definici genderového či 

genderově motivovaného obtěžování a buduje nepříjemné až hostilní prostředí. Jeho podstatou je 

využívání genderových stereotypů, které stojí na polarizaci žen a mužů, respektive ženství a mužství, 

na androcentrismu a biologickém esencialismu (Bem, 1993). Vyučující používají různé komentáře 

upozorňující na to, že ženy a muži mají rozdílné charakteristiky, především schopnosti. Komentáře 

mohou být zaměřeny pouze na skupinu žen či mužů, např. blondýny, homosexuály156 atd.  

Z hlediska toho, ke komu komentáře směřují, můžeme chování rozdělit na tři kategorie, které jsem 

předběžně označila takto: a) „dobírání a urážení“ – pozitivně i negativně laděné poznámky typu 

Vidím, že vám počítání moc nejde, jste zkrátka typická žena, b) „fragmentování“ – poznámky směřující 

k části skupiny, která je ironizována, což může vyvolat sblížení mezi vyučujícími a druhou částí 

skupiny, např. Kdybychom si udělali soutěž blondýny versus brunety, vsadil bych si na výsledek, c) 

„stereotypy“ – poznámky bez konkrétního adresáta, často související s výkladem učiva, např. Snaha 

přinutit tento obor, aby v něm začaly působit ženy, je proti přírodě a přinese nám to jen neúspěchy. 

Genderové stereotypy jsou používány ve všech třech kategoriích chování, nicméně v prvních dvou, 

které směřují ke konkrétnímu člověku či konkrétní skupině mohou být zastírány popisem 

charakteristik daného člověka či skupiny. Ve skutečnosti je ale osobní zkušenost v takových situacích 

                                                                    
156

 Jeden ze scénářŧ v dotazníku obsahoval následující výrok učitele/ky: Ten graf je vyvedený v pěkných 

barvách. To se vám homosexuálům jistě líbí. Výsledky jsou ovšem zcela špatně. Z 832 respondentŧ/ek jej za 

obtěţování označilo 73 %. 



 - 434 - 

druhotná a komentáře jsou činěny na základě generalizované představy o „správných ženách“ a 

„správných mužích“.  

Komentáře obsahující stereotypy jsou často studujícími přijímány, protože korespondují s celkovým 

nastavením společenského diskurzu (tj. nevyvolávají překvapení) a bývají obvykle pronášeny 

s humorem, který jejich vyznění tlumí. Stejně jako u předchozí kategorie chování však při opakovaní 

nebo při odstupu od dané situace dochází k změně náhledu. Ilustrovat to lze na následující ukázce 

z rozhovoru: „Při přednáškách ekonomie pan docent říkal: ‚Ženské žijí donekonečna, to je strašné, co to 

stojí stát, ta sociálka a zdravotní, měli bychom je likvidovat.‘ On to řekl jako vtip. I já jsem se zasmála. 

Ale tím, že z nás udělal jakoby nějaké vyžírky, tak to [že měl spadeno na holky] už jakoby podprahově 

pouštěl.“ 

  

ZÁVĚR 

Ačkoliv pojmenování sexuální obtěžování studující neužívají příliš často, popisují velkou škálu 

chování, které souvisí s sexualitou a genderovými stereotypy a které jsou pro ně ve školním prostředí 

obtěžující. Podle široké definice SGO, podle níž jde o chování vázané na sexualitu a genderovou 

příslušnost a vyvolávající v důsledku nepříjemné pocity, by se o obtěžování jednalo.   

Jak bylo řečeno v úvodu, klíčovým rysem situací, v nichž k SGO dochází, je zneužívání moci, která je 

mezi vyučujícími a studujícími rozdělena nerovnoměrně. Studující si asymetrii uvědomují a do 

značné míry ji chtějí zachovat. Je sice pravda, že pro ně ideálním učitelem/kou je takový člověk, 

který v nich dokáže vzbudit dojem kolegiálního přístupu, ale vždy v mezích odbornosti a odlišného 

institucionálního postavení. Dojde-li k překročení těchto mezí, mohou vzniknout nepříjemné pocity 

související s tím, že situace je nově definována a další interakce se již nemohou řídit formálními i 

neformálními pravidly, které regulovaly učitelsko-studentský vztah.  

Důležité přitom je, že „předefinování situace“ může nastat velmi nečekaně a může souviset nejen 

s explicitními sexuálními výzvami, ale i s jemnějšími náznaky prohloubení osobního rozměru mezi 

učitelem/kou a studentem/kou. Celkový kontext genderového řádu i aktuální kontext studentské 

skupiny může navíc vést k tomu, že studující zpočátku takové chování nevnímají nepříjemně (mohou 

jej zlehčovat či jim dokonce může lichotit). Přijmout a zdůvodnit následnou změnu pocitů však již 

může být komplikované. Nicméně není v povinnostech, ani v možnostech studentů/ek předjímat, do 

jakých rozměrů mohou počáteční zdánlivé maličkosti narůst. Profesionální závazky jsou 

jednoznačně na straně učitelů/ek.  
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ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ V KONTEXTU VÝVOJE 

VENKOVSKÉHO PROSTORU V ČR 

VOCATIONAL EDUCATION AND LIFELONG LEARNING IN THE CONTEXT OF RURAL DEVELOPMENT 

Jiří Votava, Jiří Husa 

 

Abstrakt: Cílem příspěvku je analyzovat, jak se změny a vývoj venkovského prostoru České 

republiky podílí na změnách v postavení a funkcích odborného vzdělávání, konkrétně posoudit 

zdroje a charakterizovat poskytovatele celoživotního vzdělávání, stanovit motivaci dospělých 

vzdělávat se a celkovou poptávku po vzdělání. Příspěvek seznámí s výsledky expertního šetření, 

které proběhlo k tomuto tématu v prvním pololetí roku 2009.  

Klíčová slova: celoživotní učení, odborné vzdělávání, venkovský prostor  

Abstract: The aim of the paper is to analyze the impact of changes and development of the rural 

area in the Czech Republic on changes in the status and functions of vocational education, 

specifically to assess resources and characterize providers of lifelong education, to explore 

motivation of adults for learning and the general demand for education. We would like to present 

chosen results of expert survey that was conducted in the first half-year 2009.  

Key words: lifelong learning, vocational education, rural area 

 

ÚVOD  

Celoživotní učení je pojem, který se rychle šíří v mnoha oficiálních dokumentech, odborných statích     

i v pedagogickém diskursu obecně. Někteří doufají, že maximální rozvíjení lidského kapitálu                       

i v oblasti, kde existují nevyužité rezervy, se stane jakými dalším válcem v motoru evropské 

ekonomiky, který zvýší výkon a akceleraci evropského prostoru a tím přiblíží naši společnost cílům 

Lisabonské procesu, v jehož propozicích mimo jiné stojí, že Evropa by se měla: "stát 

nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější ekonomikou na světě, která čerpá ze znalostí a dovedností a 

je schopna nepřetržitého hospodářského růstu při současném dosažení většího množství lepších 

pracovních příležitostí a větší sociální soudržnosti". Záměrem našeho příspěvku je zaprvé 

připomenout stručně základní východiska celoživotního učení. V dikci přirovnání ke spalovacímu 

motoru si uvědomujeme, že není možné chápat vzdělávání jen jako sílu, energii či investici, ale 

zajímá nás například, odkud a kam automobil hnaný touto silou jede (cíle v oblasti celoživotního 

učení a vzdělávání), kdo ho řídí a kdo „se veze“ (postavení důležitých subjektů a vztahy mezi nimi),             

o jakou značku a typ vozidla se jedná (vlastnosti poskytovatelů, vybavenost i know how vzdělávacích 

institucí), jaké palivo stroj pohání (motivace k učení, financování celoživotního učení) a především 

komu přináší zisk a prospěch. Stroj je lidský vynález, který člověk zkonstruoval, aby uspokojil své 

potřeby, ale promítnul do něj i svá přání a vize. Věříme, že koncepce celoživotního učení, byť 

někomu může na první pohled připadat jako tendenční, umělá nebo dokonce účelově vytvořená, má 

velmi blízko k podstatě člověka a jeho touze rozvíjet svěřená nadání a podporovat růst vlastní 

osobnosti. 

V příspěvku zužujeme velmi komplikované a komplexní téma celoživotního učení a zaměřujeme se 

na jeho průnik s oblastí odborného vzdělávání, a to v kontextu vývoje venkovského prostoru. 
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Reformní procesy, které byly nastartovány v evropském i národním kontextu, mají specifické 

dopady jak z hlediska regionální různorodosti (odlišná situace venkov – město, různé situace 

v krajích a okresech) tak i v případě oborů vzdělání (dnes velmi sledované dopady hospodářské krize 

na některá odvětví a z nich plynoucí změny v zaměstnanosti apod.). Pokud se (již naposledy) vrátíme 

k dopravní paralele, rádi bychom porozuměli různým typům terénu a navrhli, jaké typy dopravních 

prostředků používat, kudy a kam jet a koho vzít jako pasažéra. Analýza (která svým rozsahem 

překračuje možnosti tohoto příspěvku) se bude věnovat nejen městskému prostředí, které hustě 

protkává síť dálnic z betonu i dálnic informačních, ale i krajině menších sídel a oblastí venkova. Jsme 

zvědaví na to, jak se stroj zvaný celoživotní učení s touto výzvou vypořádá. V textu bude nejprve 

stručně pojednáno o chápání pojmu celoživotní učení a o jeho efektech. Dále prezentujeme první 

zkušenosti z výzkumu, který byl zahájen v lednu 2009.  

 

CELOŽIVOTNÍ UČENÍ A VENKOVSKÝ PROSTOR  

Na začátku je třeba položit otázku, co rozumíme pod pojmem celoživotní učení. Dokumenty 

Evropské komise zdůrazňují[1], že na celoživotní učení se nelze dívat úzce jako na fenomén 

ekonomický, tedy předřazovat hodnotu vzdělání jako investice do lidského kapitálu před 

uspokojování individuálních potřeb a rozvíjení osobnosti jedince, nebo pouze jako na vzdělávání 

dospělých. Obecně přijímaná definice říká že „celoživotního učení zahrnuje všechny možnosti učení (ať 

už v tradičních vzdělávacích institucích v rámci vzdělávacího systému či mimo něj), které jsou chápány 

jako jediný propojený celek, který dovoluje rozmanité a četné přechody mezi vzděláváním a 

zaměstnáním a který umožňuje získávat stejné kvalifikace a kompetence různými cestami a kdykoli 

během života.“ [2] Celoživotní učení v širší definici OECD je „individuální i společenský rozvoj ve všech 

směrech a prostředcích v rámci formalizovaném (tedy ve školních institucích, v zařízeních odborné 

přípravy; terciárním vzdělávání, vzdělávání dospělých) a v prostředí neformálním (tedy doma, 

v zaměstnání a v jiných společenských celcích). Jedná se o systémový přístup: zaměřuje se na standardy 

vědomostí a dovedností, které platí pro všechny žáky od nejútlejšího věku, týká se učení po celý život. 

Cílem je zajištění příslušných možností pro všechny dospělé, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnané 

usilující o postoupení na vyšší kvalifikační stupeň či nezaměstnané, kteří se potřebují rekvalifikovat.“ [3] 

Retrospektivu důležitých evropských dokumentů přináší například Pol a Hloušková[4], kteří 

upozorňují mimo jiné na dnes již všeobecně citovanou Delorsovu publikaci Učení je skryté bohatství, 

ve které byly formulovány čtyři pilíře vzdělanostní společnosti – učit se poznávat, učit se jednat, učit 

se žít společně, učit se být.  

Pojem celoživotní učení není příliš starý – ještě v dokumentech ze 70. let najdeme pojem průběžné 

vzdělávání (permanent education, publikace UNESCO) a periodické vzdělávání (recurrent education, 

publikace OECD), což měla být alternativa k počátečnímu (jednorázovému) vzdělávání. [2] 

Memorandum o celoživotním učení z roku 2001 bylo výstupem zasedání Rady Evropy v březnu 2000 

a určilo budoucí směr politiky a činností v Evropské unii. Celoživotní učení se podle Memoranda 

„musí stát vůdčím principem pro poskytování vzdělávání a pro účast na vzdělávání v celém jeho 

kontextu. V nadcházejícím desetiletí musí dojít k uskutečnění této vize.“ [6] Všimněme si imperativu 

(angl. must become) – znamená to, že není jiná cesta než cesta celoživotního učení? Musíme 

opravdu splnit stanovené požadavky, případně o jaké požadavky konkrétně se jedná?  
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Memorandum zmiňuje šest klíčových myšlenek celoživotního vzdělávání:  

Zaručení všeobecného a stálého přístupu k učení pro získávání a obnovování dovedností potřebných 

pro trvalou účast ve společnosti znalostí; 

Viditelné zvýšení úrovně investic do lidských zdrojů; 

Rozvoj efektivních metod vyučování a učení a kontextu pro kontinuitu celoživotního učení; 

Výrazné zlepšení způsobů pojímání a hodnocení účasti na vzdělávání a jeho výsledků, zejména 

v případě neformální a informálního učení; 

Zajištění snadného přístupu ke kvalitním informacím a poradenství o příležitostech k učení pro 

každého v celé Evropě a v průběhu celého života; 

Poskytování příležitostí k celoživotnímu učení co nejblíže lidem, v jejich obcích, a všude tam, kde je 

to vhodné, podporovat je zařízeními založenými na informační a komunikační technice. 

Celoživotní učení ve svých důsledcích má podle Memoranda přispět: [6]:  

- k budování společnosti, která poskytuje rovné příležitosti v přístupu ke kvalitnímu učení v průběhu 

celého života všem lidem, a v níž vzdělávání vychází především z potřeb; 

- k přizpůsobování nabídky vzdělávání a organizace pracovního života tak, aby se lidé mohli učení 

účastnit v průběhu celého života a mohli si plánovat, jak kombinovat učení, práci a rodinný život; 

- k dosažení vyšší celkové úrovně vzdělávání a kvalifikací ve všech odvětvích tak, aby se zajistila 

vysoká kvalita vzdělávání a zároveň aby se zajistilo, že vědomosti a dovednosti lidí budou odpovídat 

měnícím se požadavkům povolání, organizaci pracoviště a pracovním metodám; 

- k podněcování a uzpůsobování lidí k tomu, aby se aktivněji podíleli na všech sférách moderního 

veřejného života, zejména na sociálním a politickém životě na všech úrovních společenství včetně 

evropské úrovně. 

Důležitým zdrojem informací je Strategie celoživotního učení, která obsahuje také SWOT analýzu 

celoživotního učení v České republice. Silné stránky současného systému jsou například vysoký podíl 

obyvatelstva se středním vzděláním, nadprůměrné výsledky funkční gramotnosti na 1. stupni 

základní školy, nízký počet žáků, kteří opouštějí předčasně vzdělávací systém, široké teritoriální 

pokrytí vzdělávacími institucemi všech stupňů a typů, diverzifikovaný systém nabídky terciárního 

vzdělávání, vysoké poptávka po terciárním vzdělávání a vysoká pestrost nabídky zájmového 

vzdělávání. K slabým stránkám (uvádíme jen jejich výběr) naopak patří nízký celkový podíl populace 

s terciárním vzděláním, nedostatečná kvalifikační vybavenost starší populace, nízká míra 

vybavenosti domácností aktuálními informačními technologiemi, regionální rozdíly ve vzdělanostní 

úrovni populace, nízká vzdělanostní mobilita, nízká úroveň rozvoje klíčových kompetencí a nízká 

účast sociálních partnerů na rozvoji celoživotního učení. Dále chybí ucelený systém identifikace 

vzdělávacích potřeb a dostupný individualizovaný systém poradenských a informačních služeb. 

Přetrvává nerovnost v přístupu k terciárnímu vzdělávání, neexistuje systémové prostředí pro další 

vzdělávání, což omezuje jeho rozvoj – na nabídkové straně chybí systém zajišťování kvality 

vzdělávacích programů i vzdělavatelů, na poptávkové straně stimuly pro účast. Účast dospělých na 

všech formách dalšího vzdělávání je nízká. [5]  

Charakteristika situace celoživotního učení v České republice je startovací čárou pro stanovení 

opatření pro jeho zlepšení. Mezi strategická rozhodnutí patří princip uznávání a prostupnosti, tj. 
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vytvoření otevřeného prostoru pro celoživotní učení včetně uznávání výsledků neformálního 

vzdělávání a informálního učení, princip rovného přístupu, tj. podpora dostupnosti a rovnost šancí 

v přístupu ke vzdělávacím příležitostem během celého vzdělávacího cyklu, princip funkční 

gramotnosti, tj. rozvíjení funkční gramotnosti a dalších klíčových kompetencí včetně schopnosti učit 

se v průběhu celého života, princip sociálního partnerství, tj. spolupráce se sociálními partnery, 

vytváření souladu vzdělávací nabídky s potřebami ekonomického, environmentálního a sociálního 

rozvoje, princip stimulace nabídky, princip zajištění kvality nabízených vzdělávacích příležitostí a 

princip rozvoje informačních a poradenských služeb. K tomu kompetentní instituce jsou dále 

zodpovědné za prostředky a mechanismy, jako jsou opatření legislativní, systémová a procesní. 

V praxi se také využívá operačních programů, především programu Lidské zdroje a zaměstnanost a 

Vzdělání pro konkurenceschopnost.  

Předpokládáme, že zmíněné strategie i konkrétní opatření budou mít pozitivní efekt na snižování 

slabých stránek v systému. Jak bude vypadat rozvoje celoživotního učení v kontextu venkovského 

prostoru?  

Venkov bývá definován podle různých kritérií například jako území, které má hustotu osídlení nižší 

než 100 obyvatel na km2. Takto vymezených obcí je v ČR téměř 5000 (80 % z celkového počtu 

6 242), jejich rozloha dosahuje 75% státu, ale žije v nich jen necelá čtvrtina obyvatel [7]. Metodika 

OECD rozlišuje tři typy regionů: převážně venkovské, kde více než 50% obyvatel regionu (okresu) 

žije v obcích s hustotou menší než 100 obyvatel na km2, částečně venkovské, kde 15 – 50 % obyvatel 

žije v obcích s hustotou menší než 100 obyvatel na km2, a převážně městské regiony, kde méně než 

15 % obyvatel žije v obcích s hustotou obyvatel menší než 100 na km2.  

Pro venkov je charakteristická rozdrobená sídelní struktura, rozmanitost způsobená odlišnou 

geografií, historií, ekonomikou a mnoho regionálních specifik. Pro venkovské obyvatelstvo jsou 

typické tyto charakteristiky [8]:  

Vyrovnaný podíl mužů a žen (ve městech žije více žen) 

Zvyšuje se podíl starších lidí hlavně v menších obcích 

Nižší podíl dětí v menších obcích 

Snižuje se sňatečnost, zvyšuje věk vstupu do manželství 

Porodnost se zvyšuje (dočasně), děti se rodí starším matkám 

Vyšší podíl věřících 

Vyšší nezaměstnanost 

Vzdělanostní struktura horší než ve městech, lepší u mladších lidí 

Nízká prostorová mobilita (malá ochota ke stěhování)  

Silnější vztahy v rodině  
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Tabulka 1 – Rozdělení obyvatel podle dosaženého vzdělání a velikosti obce  

Velikostní skupina obce Nejvyšší ukončené vzdělání v % 

 I. II. III. IV. V. VI. VII. Celkem 

Celkem všechny obce v % 23,0  38,0  24,

9  

3,5  8,9  0,4  1,3  100  
do 199 obyvatel  31,8  43,6  17,7  2,0  3,4  0,5  1,0  100  

1 000 - 1 999  26,

8  

42,

8  

21,3  2,4  5,0  0,7  1,0  100  

10 000 - 19 999  22,3  37,9  26,3  3,8  8,1  0,4  1,2  100  

100 000 a více  16,8  30,5  29,

2  

4,7  16,8  0,2  1,8  100  

Zdroje dat Český statistický úřad, Sčítání lidí, domů a bytů 2001. Poznámka – ve snaze o přehlednost neuvádíme 

všechny kategorie obcí podle velikosti. Legenda: I. – Základní vzdělání, II. – Střední bez maturity, III. Střední 

s maturitou, IV. Vyšší odborné a nástavby, V. Vysokoškolské, VI. Bez vzdělání, VII. Nezjištěno  

Pro venkovskou oblast je typické, že v ní lidská sídla a infrastruktura zabírají jen malou část území, 

převládá zde přírodní ráz krajiny, ve srovnání s městy relativně větší část obyvatel pracuje na 

farmách či v zemědělských podnicích. Venkov však není možné chápat dichotomicky jako protiklad 

k městské oblasti, oba prostory tvoří kontinuum [9].  

Ve venkovském prostoru hrálo vzdělávání vždy osvětovou roli, podporovalo technologické inovace a 

sociální strukturu obce. Vztah mezi vzděláváním a rozvojem venkova je zpracován především 

v rámci zahraniční literatury [10]. Publikovány jsou výstupy z rozvojových projektů, které usilují                     

o snížení rozdílů mezi městským a venkovským prostorem (např. fondy Evropské unie, projekty 

OECD). Společné projekty UNESCO a FAO se především v rozvojových zemích zaměřují na reformu 

zemědělství, budování vzdělávacích kapacit, zdravotní osvětu, na vytváření pracovních příležitostí 

nejen v rámci farem, na rozvoj venkovských institucí a na ochranu ohrožených skupin [11]. Posláním 

rozvojových projektů je zlepšovat životní podmínky obyvatel a to jak ve smyslu sociálním, tak 

environmentálním. Zdůrazňován je spravedlivý přístup k přírodním, technologickým, finančním, 

sociálním a dalším zdrojům. Diskutován je také problém rovnosti a spravedlnosti ve vzdělávání, 

požadavky na kvalifikaci pracovní síly a příprava na budoucí pracovní uplatnění [12]. Většina 

pramenů se shoduje v názoru, že vzdělávání představuje klíčový faktor působící na procesy změn ve 

venkovském prostoru. Jaká je aktuální situace v českém prostředí?  

V první fázi výzkumného šetření proběhlo sondování zkoumané problematiky. Základními 

metodickými postupy byla teoretická analýza informačních zdrojů, pomocí kterých jsme vytvořili 

první verze výzkumných modelů, dále byl sestaven expertní tým ze zástupců důležitých skupin a 

institucí. Každý člen týmu se nejprve zapojil do ankety, ve které měl reagovat na otázky zaměřené 

na celoživotní učení, odborné vzdělávání a vývoj venkova, a to ze svého úhlu pohledu, tj. s využitím 

profesních i odborných zkušeností. Následovalo jednodenní pracovní setkání, kde došlo k prezentaci 

výsledků ankety a přizvaní odborníci vysvětlovali své názory a postoje. Následná diskuse přinesla 

první závěry, doporučení a indicie pro další směřování výzkumu. Mezi čtrnácti experty jsou dva 

zástupci vysokoškolských pracovišť, která se specializují na odborné vzdělávání, tři zástupci 

středních odborných škol v různých funkcích (management i učitelé), dva zástupci zemědělských 

podniků a farmářů, po jednom expert oboru sociologie venkova, zástupce zařízení pro další 

vzdělávání pedagogických pracovníků, pracovník samosprávy (školský odbor krajského úřadu), 

pracovník ministerstva zemědělství, pracovník Ústavu zemědělské ekonomiky a informací, 

zaměstnanec Národního ústavu odborného vzdělávání a jeden zaměstnanec úřadu práce. 
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Následující poznatky jsou syntézou získaných dat, i když další zpracování a intenzívní komunikace 

v užším i širším týmu stále pokračuje.  

 

Modely  

Do modelu celoživotního učení zařazujeme poskytovatele a příjemce učení a vzdělání a 

komplementární vztahy mezi nimi.  

Obrázek 1 - Model poskytovatelů a příjemců celoživotního učení a vzdělávání 

 

Schéma (Obrázek 1) naznačuje, v jakých směrech se jejich postavení bude pravděpodobně dále 

vyvíjet. Očekává se především posun v nabídce vzdělávacích příležitostí například obohacením 

spektra programů a kurzů (kvantitativní proces), ale také v jejich kvalitativní transformaci (již nyní 

sledujeme použití nových forem, metod, materiálních prostředků). V systému se objevují noví hráči 

(například soukromé firmy, které nabízejí rekvalifikace) a instituce, které dříve nevěnovaly 

vzdělávání tolik pozornosti, se v něm začínají intenzivně angažovat (úřady práce, profesní sdružení). 

Proměnny zaznamenává i strana poptávky.  

Na systém lze pohlížet z různých hledisek – jsou to konkrétní lidé (příjemci), kteří zamýšlí zvyšovat 

svou úroveň znalostí a dovedností, rozvíjet zájmy či doplňovat kvalifikaci, což může zlepšit šance na 

trhu práce. Zaměstnavatelé a podnikatelé chtějí maximalizovat produktivitu a dosahovat zisku. 

Z hlediska zemědělství a potravinářství je cílem systému efektivní a kvalitní rostlinná a živočišná 

produkce a z hlediska vývoje venkova a regionální politiky připravit celý venkovský prostor na změny 

v budoucnosti. Se zřetelem na tato hlediska volí poskytovatelé strategie při tvorbě vzdělávací 

nabídky a při její realizaci.  

Ze získaných podkladů (teoretických i z podnětů expertů) vznikla podrobná situační analýza, která 

kategorizuje důležité dimenze problému a naznačuje budoucí otázky (viz Tabulka č. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

Současní a potenciální  

příjemci vzdělání 

Potřebují /chtějí se vzdělávat Nepotřebují / nechtějí se vzdělávat 

Současní a potenciální 

poskytovatelé vzdělání 

Nabízejí relevantní vzdělání Nenabízejí relevantní vzdělání 
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Tabulka 2 – Situační analýza celoživotního učení v kontextu venkovského prostoru 

Lidé – příjemci celoživotního učení Zaměstnavatelé 

Přesná představa, úplná 

kvalifikace –  

Nabízené, řízené 

vzdělávání 

Široká představa o 

vzdělávání -  

Nabízené, řízené 

vzdělávání 

Současní –  

Mají zkušenosti se 

vzděláváním 

Noví -  

Mají zkušenosti se 

vzděláváním 

Přesná představa, úplná 

kvalifikace – 

Zodpovědnost za vlastní 

vzdělávání  

Široká představa o 

vzdělávání - 

Zodpovědnost za vlastní 

vzdělávání 

Současní –  

Málo zkušeností se 

vzděláváním 

Noví -  

Málo zkušeností se 

vzděláváním 

Management – Produkce 

 

Podnikatelé -  

Produkce  

Místní komunita – 

Sociální aspekty 

Regionální úroveň –  

Sociální aspekty 

Management – 

Konzumenti 

Podnikatelé – 

Konzumenti 

Místní komunita - 

Ekonomické aspekty 

Regionální úroveň -  

Ekonomické aspekt 

Zemědělství, potravinový průmysl a lesnictví Vývoj venkova 

Na straně příjemců celoživotního učení existují různé kategorie osob. Kritérium dělení je například 

míra konkrétnosti představ o požadovaném vzdělání – do jedné skupiny řadíme osoby, které mají 

přesnou objednávku (úzká poptávka, například kvalifikace požadovaná zaměstnavatelem, trhem 

práce apod.), do druhé naopak jedinci, kteří se tolik neváží na přesně definovaný kurz, kvalifikaci 

nebo cíl, ale chtějí se dále rozvíjet, učit se něco nového apod. Druhé kritérium popisu postihuje míru 

samostatnosti učících se subjektů – někteří příjemci vzdělání jsou řízeni a směrováni (není důležité, 

zda vždy musí být), využívají připravené kurzy a hotové nabídky (například žáci střední školy 

v konkrétním oboru vzdělávání, frekventanti rekvalifikačních kurzů), jejich opakem jsou žáci či 

studenti, kteří se cítí odpovědní za vzdělání a učení.  

Kategorizace zaměstnavatelů je jednodušší – pro naše účely vezměme v úvahu, zda se jedná o staré, 

tedy v současné době fungující podnikatele, nebo o nové subjekty. Zde se dostáváme na tenký led, 

protože těžko můžeme predikovat, kdo nový do systému vstoupí. Podstatou volné soutěže a tržní 

ekonomiky je konkurence a tedy možnosti pro nové stimuly a nové cesty. Druhá kategorie dělí 

zaměstnavatele podle rozsahu zkušeností se vzděláváním. V některých podnicích například funguje 

vnitropodnikové vzdělávání, pracovníci jsou motivováni k zvyšování kvalifikace, existují programy 

osobního růstu apod. Jinde zatím takový systém chybí.  

Odvětví zemědělsko-potravinářského komplexu lze tradičně kategorizovat na příjemce 

(konzumenty) a producenty, křížem k nim aplikujeme dělení na management a podnikatele. 

Dichotomie konzument – producent má v oblasti venkovského prostoru dlouhou tradici, ve které se 

promítá na jedné straně funkce venkova ve smyslu výroby, na druhé straně ale stále stoupá 

důležitost postavení toho, komu je produkce určena. Celoživotní učení proto může směřovat i ke 

vzdělávání konzumentů nebo k rozvíjení důležitých kompetencí producentů ve vztahu k marketingu 

prodeje.  

Poslední pole situační analýzy popisuje souvislosti s regionálním rozvojem. Zde se nabízí dichotomie 

ekonomický a sociální rozvoj (i když nechceme tvrdit, že by ekonomická složka nemohla mít dopadu 

sociální) a dále to jsou rozměry dopadu vzdělávacích aktivit. Odstupňování začíná místní (lokální 

úrovní) a posouvá se k větším územním jednotkám (region, okres, kraj). Tento rozměr se projevuje 
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například ve variabilitě účastníků vzdělávání – některé programy jsou více „pro místní“, v jiných se 

schází lidé z celé republiky.  

V požadavcích na vzdělávání a celoživotní učení se pohledy zástupců expertní skupiny lišily podle 

toho, jaký sektor zastupují. Obecně panuje shoda v tom, že tradiční odborné vzdělávání                                  

v zemědělských oborech prošlo mnoha změnami (ústup od „tradičních“ specializací směrem 

k inovativním a hraničním oblastem, například v programu agropodnikání zaměření na 

agroturistiku). V současnosti probíhá veřejností ostře sledovaná školská reforma (posílení autonomie 

škol, důraz na výstupy učení, spolupráce škol se sociálními partnery…), která je školami vnímána 

jako výzva a příležitost, někde však s příměsí nejistot a skepse. Nově se od středních škol očekává 

aktivní participace na dalším vzdělávání, například v rámci ověřování a uznávání výsledků dalšího 

vzdělávání. To však naráží na obtíže, například v personálně organizačním zázemí škol. Učitelům 

chybí motivace měnit dosavadní postupy a především nejsou připraveni na nové profesní role, 

zvláště v oblasti vzdělávání dospělých a v používání moderních didaktických prostředků. 

Identifikovány byly také obtíže v oblasti rychlé a efektivní saturace požadavků zaměstnavatelů na 

kvalifikovanou pracovní sílu. V praxi se ukazuje, že jsou žádány velmi úzké specializace (ovládání 

moderních technologií), jejichž přípravu hromadná výuka v rámci počátečního vzdělávání nezajistí. 

Co bude pravděpodobně žádáno, je rychlé a flexibilní rozšiřování a prohlubování kompetencí. 

Pracovníci v zemědělství stárnou, ale nejsou připravováni flexibilně a efektivně jejich nástupci, 

motivace pracovat v zemědělství je tradičně nízká.  

 

Závěry 

Odborné vzdělávání je významné pro venkovský prostor z mnoha důvodů – připravuje 

kvalifikovanou pracovní sílu pro zemědělsko-potravinářský sektor, je předpokladem rozvoje 

agrobusinessu, zlepšuje šance na pracovní uplatnění jeho obyvatel. Vzdělávací nabídky v rámci 

celoživotního vzdělání se značně liší, například svou návazností na požadavky trhu práce, svou 

flexibilitou a schopností přizpůsobit se cílové skupině. Demografické, sociální, ekonomické změny 

venkovského prostoru jsou pozvolné, přesto je třeba s nimi v budoucnosti počítat. Venkov nezůstává 

svázaný stereotypem o jeho primární produkční funkci. I zde rostou nové možnosti rozvoje, tedy 

cesty k jistější budoucnosti. Bude otázkou dalšího šetření, jak po venkovských cestách vůz 

celoživotního učení pojede a co přiveze nejen jeho obyvatelů, ale čím obohatí také ostatní regiony a 

skupiny naší společnosti  
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VÝZKUMY DROGOVÉ ZÁVISLOSTI A PROBLÉM OBJEKTIVITY 

SOCIAL CONTEXT OF CONSUMMATION OF ILLEGAL DRUGS AND ITS PEDAGOGIC CONSEQUENCES 

Martin Stanoev 

 

Abstrakt 

Cílem příspěvku je nejprve seznámit s tématem mé disertační práce – jež představují sociální 

souvislosti průběhu drogové závislosti mezi adolescenty a zasadit  toto téma do kontextu sociální 

pedagogiky. Hlavní část příspěvku chci věnovat problematice objektivity výzkumů závislosti; kdy 

tuto výzkumnou oblast (s odkazem na zahraniční literaturu) chápu jako oblast, ve které jsou do 

výzkumů často promítaný mimovědecká – etická, hodnotová kritéria. Na závěr si chci položit 

otázku, proč se jedná o tolik kontroverzní téma (jehož kontroverznost se promítá i do odborné 

diskuse).  

Klíčová slova: drogy, drogová závislost, adolescence, objektivita sociálně-vědního výzkumu, 

výzkumy závislosti  

ABSTRACT 

 The aim of my report is firstly the introduction of subject of my dissertation – The social 

consequences of  process of drug addiction among adolescents and afterward put it into context of 

social pedagogy. The mainstay is about issue of objectivity of addiction research. 

I perceive this research area (with reference on foreign literature) as very influenced by value 

judgements. At the end I would like put question why is this issue a bone of contention. 

Keywords: drugs, drug addiction, adolescence, objectivity of social-science research, addiction 

research 

 

Ve svém příspěvku bych chtěl nejprve stručně seznámit s tématikou mojí disertační práce a zasadit ji 

do kontextu pedagogiky. Poté bych se krátce dotkl problému objektivity sociálně-vědního výzkumu, 

jak ho pojímali dva klasikové sociologie – K. Manheim a M. Weber a poreferoval bych o dvou 

publikacích zahraničních autorů, které byly vydány v minulém roce a přímo se vztahují k mnou 

v názvu nastíněném tématu. Na závěr problematiku vztáhnu k našemu, českému kontextu a 

souvislostem, které ovlivňují diskusi o drogové problematice. Cílem referátu je reflexe současného 

vnímání drogového problému odbornou i neodbornou veřejností a snaha zasadit tak téma svoji 

disertační práce do souvislostí, jejichž pochopení by mělo přispět k větší objektivitě mé práce. 

 

Cíl  disertační práce 

Cílem mé disertační práce je zachycení „sociální trajektorie“ drogově závislých, jejichž původ je ve 

střední vrstvě a jejichž problémový vztah k návykovým látkám začal v období adolescence, počínaje 
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„iniciačním prostředím“ – prvním kontaktem s drogou a konče vyčleněním do subkultury drogově 

závislých, se zaměřením na vně rodinu se nacházející sociální svět, na svět vrstevnických skupin. 

Cílem je vytvořit „sociální mapu“, která by zachycovala sociální dynamiku, proces - proměny 

sociálních rolí, skupin, vztahů s vrstevníky, sociálního statusu, příslušnosti k subkultuře mládeže, 

významu drogy v životě jednotlivce, způsobu trávení volného času, životního stylu a v neposlední 

řadě také postavení v třídním kolektivu a postojů k většinové společnosti při jednotlivých fázích 

drogové cesty. 

Základní cíl práce tedy vidím v analytické rovině – zachycení toho, pro co jsem použil metaforu 

sociální mapy a sociální trajektorie kvalitativním výzkumem, tedy výzkumem na jehož konci je vedle 

deskripce teorie, podložená kvalitativními daty (zamyšlenou výzkumnou metodou je biografický 

výzkum). 

Cílem sekundárním je z analytické části práce odvodit pro praxi relevantní závěry – vztahující se 

k možnosti sociální diagnózy drogového problému jednotlivce a adekvátnosti případných sociálních 

intervencí. Již samo porozumění o sobě, pokud je citlivě použito kompetentním člověkem (třeba 

třídním učitelem) může mít nezanedbatelné praktické dopady.  

Období adolescence jsem si nevybral náhodně, – vybral jsem ho mimo jiné z důvodu selhání při 

plnění vývojových úkolu s adolescencí spojených (psychologická autonomie, osamostatnění se…) 

těmi, co v tomto období započali kariéru drogově závislého. Náhodně vybrán není ani původ ve 

střední vrstvě, kdy existuje diametrální odlišnost aspirací a očekávání rodičů (a také pedagogů) a 

reálným životním příběhem. 

Volba výzkumné skupiny souvisí s jedním dilematem – může se drogový problém týkat opravdu 

kohokoli? Domnívám se, že ano a to z důvodu rizikových aspektů, které sebou adolescence nese 

(především adolescenční moratorium) – a i mladí lidé, kteří měli naplnit aspirace svých rodičů, díky 

nezodpovědným volbám v době, kdy se učí svobodě, mohou skončit jako drogově závislí, kdy cesta 

zpět není jednoduchá. 

Tématika neobsahuje explicitně pedagogická témata, nicméně připomněl bych, že období 

adolescence je obdobím, kdy se objevuje problematický vztah k autoritám, zároveň toto období 

provází určitý prostor autonomie, reprezentovaný především vrstevnickými skupinami. Pedagog 

působící ve škole, který si klade výchovné cíle (pochopitelně stejně jako sociální pedagog), pokud 

chce dospívající generaci „vést“, „provázet“, musí jí především porozumět a k tomu patří                                 

i porozumění problémům této generace a mezi ty nejpalčivější patří právě drogová tématika. 

Zastávám tedy názor, že nejprve je nutno problému porozumět, při čemž je třeba se snažit o co 

největší nestrannost, což vyžaduje analytický a věcný přístup, objektivitu. Adekvátní reflexe jak se 

s problémem vypořádat následuje pak jako druhá v řadě. 

 

Problém objektivity sociálních věd 

Jak je tomu však s objektivitou v sociálních vědách? Touto problematikou se zabývali dva klasikové 

sociologické teorie – K. Manheim a M. Weber. K. Manheim zdůrazňoval, že poznání společnosti a 

společenských jevů, je možné jen z určité perspektivy, je vázáno na určitou sociální pozici, která 
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sebou nese určitou sociální zkušenost. Bytí (sociální zkušenost) a vědění jsou v jeho spojení 

nerozdělitelně svázány. Manheimovy byl vytýkán relativismus, ten však pro svou teorii používal 

označení relacionismus a zdůrazňoval, že to že pravda je sociálně vázána neznamená, že v rámci 

určité perspektivy neexistují kritéria pravdivosti. 

M. Weber naproti tomu zdůrazňoval hodnotovou neutralitu výzkumu. Hodnotová kritéria by neměla 

být promítána do výzkumu (kritéria převzatá například z oblasti politiky či náboženství).  Vytvořil 

teorii ideálních typů – ideální typ představuje analytický nástroj, který redukuje v celistvosti 

neuchopitelnou realitu pro účely bádání, ve své ideální pojmové podobě se ve skutečnosti 

nevyskytuje – zdůrazňuje jedno nebo několik hledisek, které slučují něčím navzájem příbuzné jevy.  

Rozdíl mezi těmito dvěmi autory není tak velký jak by se první pohled mohlo zdát – Manheim 

připouští určitou možnost formální sociologie (tedy poznání nezatíženého sociální zkušeností),               

u určitých otázek však v jeho pojetí možná není. Stejně tak Weber si uvědomuje, že ideál zcela 

hodnotově neutrální sociální vědy není možný – hodnoty se promítají jednak ve volbě tématu bádání 

a také výchozí kategorie výzkumníka jsou v určitém smysle subjektivní.  

Dle mého soudu závisí na tématu výzkumu, způsobu kladení otázek, zda nám umožní dostatečný 

odstup a přiblížení se k ideálu hodnotově neutrálního přístupu. Umožňuje takový přístup mnou 

nastolené téma? 

 

Problém objektivity výzkumů závislosti 

Uhl (2008) se zabývá problematikou hodnotových soudů ve výzkumech závislosti a to ve vztahu 

k mezinárodnímu kontextu. S odvoláním se na D. Huma (a s patrnou podobností s přístupem M. 

Webera) odlišuje etické a hodnotové soudy a faktické soudy, kdy etické soudy není možno odvodit 

z faktických. Jeho pohled na výzkumy závislosti a také jejich spojení s politikou je velmi kritický.  

Na jedné straně kritizuje situaci, kdy hodnotové soudy jsou skrytě promítány do výzkumu. Netvrdí, 

že etická měřítka nemohou být součástí vědeckého výzkumu, ale musí být zřejmá – explicitní. Dále 

se pozastavuje nad termíny protidrogová politika založená na důkazech (pojem pravděpodobně 

běžný v evropské protidrogové politice) – a založený na důkazech – kdy hovoří o mylném 

nadhodnocování nezávislosti výzkumu, zavádějícím zejména v kontextu politiky. 

Poodhaluje některé logické chyby objevující se ve výzkumech závislosti a zabývá se také vztahem 

výzkumů závislosti a politiky (kdy propojení politiky a výzkumu závislosti je vnímáno značně 

negativně). Jako jeden z příkladů logických chyb ve výzkumech závislosti uvádí teorii vstupní brány – 

která vychází z předpokladu, že konzumace konopných látek je spojena se zvýšeným rizikem 

následného užívání heroinu. Považuje tento předpoklad za chybnou časovou následnost, kdy proto 

že jedna věc následuje po druhé, je chápána jako způsobena touto věcí. Dále ukazuje na  chybně 

postavená dilemata (například je marihuana nebezpečná – které jednání je bez rizika) a další logické 

chyby (například popisování výsledků výzkumu bez interpretace, nicméně výsledky samy k určité 

interpretaci navádí).  
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Autor na otázku po příčinách klamů ve výzkumu - zda jsou způsobeny nedostatečnou erudicí 

výzkumníků, nebo  záměrným uvedením v omyl, zodpovídá, že se jedná o dva krajní body a většina 

případů se vyskytuje někde na spojnici mezi nimi. 

Shrnuto, autor kritizuje výzkumy závislosti jako často hodnotově zatížené, příčinou čehož můžou 

být hodnotová nebo politická stanoviska. Ideálem autora není hodnotově neutrální výzkum, ale 

výzkum ze kterého jsou hodnotová hlediska patrná a upřednostňován je logický pohled, před 

promítáním hodnotových stanovisek do výzkumu. Sám poukazuje na některé logické chyby ve 

výzkumech závislosti. Z textu vyplývá, že i v zahraničí je oblast drog dosti kontroverzní a to 

s důsledky i pro výzkumnou činnost, od které by člověk naopak očekával co možná největší 

objektivitu. 

Konkrétní realizace výzkumu a jeho závěry však není ovlivněna jen hodnotami výzkumníka – tradice 

určitého oboru či v rámci určitého oboru sebou nese určité paradigma (způsob nazírání, který 

ovlivňuje teoretické přístupy i vědecké metody), jež ovlivňuje způsob kladení otázek i způsob hledání 

odpovědí na tyto otázky. S jednotlivými paradigmaty ve výzkumech závislosti seznamuje Hartnoll 

(2008) – a je patrné že ani vědecká paradigmata v této oblasti nelze vnímat vždy jako zcela 

hodnotově neutrální. 

Hartnoll rozlišuje v rámci teorie a výzkumu fenoménu drog tato paradigmata: 

 Biomedicínské a klinické paradigma – vycházející z klinické praxe a biomedicínského výzkumu 

 Paradigmata veřejného zdraví – zohledňováno je populační hledisko. Zahrnují patogenní model 

nemoci, jež klade důraz na potírání rizikových faktorů a léčbu nemoci a Salutogenní přístup, kdy 

je kladen důraz na protektivní (ochranné) faktory 

 Sociologická a ekonomická paradigmata – zahrnují řadu rozmanitých modelů, obvykle 

z důrazem na normalizování užívání drog ve společnosti (s odůvodněním, že důsledkem bude 

snižování stigmatizace, kriminality a jiných škod) 

 Striktně zákonná paradigmata – vykazují nesmlouvavý postoj vůči drogám 

Sám Hartnoll zdůrazňuje, že jasně vědecky vymezené paradigmata jsou spíše výjimkou, vědecká 

východiska jsou spojována s moralistickými předsudky, ideologickými postoji, kulturně-historickým 

kontextem. K zjednodušování vědeckých paradigmat dochází zejména jakmile se stanou součástí 

politické debaty (zde se tedy Hartnollův postoj blíží Uhlovu stanovisku). 

Hartnollova i Uhlova analýza teorie a především výzkumu závislostí nám ukazuje, jak obtížné je 

držet se věcného a analytického pohledu. Popisují situaci především v evropském kontextu, 

v českém kontextu bude situace pravděpodobně ještě problematičtější. Čím si vysvětlit, proč 

vědecké uchopení právě tohoto tématu vyvolává tolik pochybností?   

Proč drogy představují téma, které vyvolává tolik emocí? Problému určitě nepřispívá, že téma je 

zpolitizované a to především ve špatném slova smyslu. Můžeme sledovat, jak se do tématu promítají 

z jedné strany moralizující postoje – drogy jsou vnímány jako společenské zlo a individuální neřest 

zcela nekompromisně, z druhé strany krajně liberální přístup, kdy právo brát drogy je chápáno jako 
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sféra individuální svobody člověka, která musí být chráněna a protidrogová politika je pak chápána 

jako hon na čarodějnice. 

Přestože se jedná o dvě krajnosti (a obě můžou najít oporu v odborné literatuře) i pro většinu 

veřejnosti představují drogy  kontroverzní téma. Mnohé je vysvětlitelné generačním střetem, 

respektive tím, že velká část dnešní generace čtyřicátníků a starších nemá zkušenost s obdobím 

dospívání, kdy drogy byly dostupné a pro část vrstevníků také reálnou (případně i osudovou) volbou. 

Tím však nelze vysvětlit vše – odkázal bych na Uhlovu a Hartnollovu publikaci a na to, že drogy jsou 

kontroverzním tématem i v zahraničním kontextu. 

Možná charakter dnešní doby, který tím že požitek, hédonistické hodnoty staví do popředí (jak                

o tom velmi čtivě pojednává polský sociolog Z. Bauman), dělá z drog zároveň lákavé zboží a zároveň 

nebezpečnou hrozbu.  

A situaci může ještě zcela proměnit, stanou li se určité drogy (obvykle označované jako měkké) 

běžnou součástí životního stylu určitých sociálních skupin. 

Při svém výzkumu bych se chtěl vyhnout zejména „patologizujícímu“ přístupu k drogové 

problematice, kdy drogy jsou vnímány prizmatem patologie či potenciální patologie (a jiné cesty 

není). Stejně tak přístupu, který je podle mě do značné míry reakcí na postavení drog na veřejný 

pranýř a to je přístup snažící se legitimizovat konzumaci nelegálních drog. 

Drogy a konzumace drog chápu jako fenomén především sociální a kulturní. Pravděpodobně ve 

většině známých společností a kultur bychom nalezli drogu nebo drogy (návykové látky), které jsou 

v ní rozšířeny, a normy, které se k jejich konzumaci vztahují a mají často regulativní charakter. Cílem 

mého výzkumu by mělo být přispět k pochopení role, jakou drogy mají v naší společnosti, konkrétně 

v období adolescence, kdy jsou pravděpodobně nelegální drogy konzumovány nejčastěji a vzhledem 

k tomuto životnímu období představují problém mimo jiné pedagogický. 

 

Seznam použité literatury 

BAUMAN, Z. Úvahy o postmoderní době. 2. vyd.  Praha: Slon, 2002. 165 s. ISBN: 80-86429-11-3 

HARTNOLL, R. Drogy a drogové závislost i: Propojování výzkumu, politiky a praxe [Co jsme se 

naučili a co bychom se ještě naučit měli]. 1. vyd. Praha: Úřad vlády české republiky, 2005. 96 s. ISBN 

80-871-5490-2 

MACEK, P. Adplescence. 2. vyd. Praha: Portál, 2003. 141 s. ISBN: 80-7178-747-7 

MANHEIM, K. Ideologie a utopie. 1. vyd. Bratislava: Archa, 1991. 357 s. ISBN 8071150223  

PŘADKA, M. et al. Kapitoly ze sociální pedagogiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 45 s. 

ISBN 80-210-1946-8 

UHL, A. Jak maskovat etické otázky ve výzkumu závislosti [Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě 

nezačalo]. 1. vyd. Praha: Úřad vlády české republiky, 2008. 20 s. ISBN 978-1-84619-093-3 

WEBER, M. K metodológii sociálných vied. 1. vyd. Bratislava: Pravda, 1983. 408 s. 



 - 450 - 

Kontakt 

Martin Stanoev, Katedra sociální pedagogiky, Poříčí 31, 603 00 Brno 

mstanoev@seznam.cz 

 

zpět na obsah 

mailto:mstanoev@seznam.cz


 - 451 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekce 5 – Pedagogické problémy z pohledu oborových didaktik 
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POROVNÁNÍ EFEKTIVITY PROBLÉMOVĚ A KLASICKY VEDENÉ VÝUKY U ŽÁKŮ 

NIŽŠÍHO GYMNÁZIA 

COMPARING EFFECTIVENESS OF PROBLEM-BASED AND TRADITIONAL EDUCATION OF SECONDARY 

SCHOOL STUDENTS 

Věra Čížková, Sabina Radvanová 

 

Abstrakt: V práci je porovnána efektivita problémově a klasicky vedené výuky na příkladu 

tematického celku dýchání člověka u žáků nižšího gymnázia. Efektivita byla porovnána pomocí 

vytvořeného výzkumného nástroje– pretestu, posttestu I, posttestu II. Výsledky žáků v didaktických 

testech byly statisticky vyhodnoceny pomocí dvouvýběrových testů, korelační analýzy a Chí kvadrát 

testu. 

Klíčová slova: problémově vedená výuka, klasicky vedená výuka, nižší gymnázium, experimentální 

skupina, kontrolní skupina, problémové úlohy, pretest, posttest I, posttest II, dýchání člověka 

Abstract: In this thesis is compared effectiveness of problem-based and traditional education of 

secondary school students as an example of thematical unit „human respiration“. The effectiveness 

was compared by created research work – pretest, posttest I, posttest II. Student‘s results in 

achievement tests were statistical evaluated with two-sample tests, correlation analysis and chi-

square distribution. 

Key words: problem-based education, traditional education, secondary school, experimental group, 

checking group, problem-based items, pretest, posttest I, posttest II, human respiration 

 

1 ÚVOD 

Dnes ještě výrazněji než kdykoliv dříve vystupuje do popředí otázka účinnosti vzdělávacích institucí, 

postupů a metod, což podstatně zvyšuje nároky na obecnou vzdělanost a zároveň vytváří ze 

vzdělávání a učení celoživotní proces. Tento požadavek se však dostává do rostoucího protikladu          

s určitými objektivními i subjektivními limity: I když by měl člověk více vědět, lépe si osvojit řadu 

nových dovedností, způsobilostí a vlastností, nelze dále prodlužovat dobu základního i odborného 

vzdělávání, nelze donekonečna zvyšovat společenskou kapacitu pedagogické obsluhy. Odtud 

pramení současný světový zájem o efektivitu vzdělávacích procesů učení a vyučování a o intenzivní 

metody zvýšení kapacity vzdělávací základny ve společnosti, Kulič (1980). 

Jedním ze způsobů, kterým učitel může těchto požadavků dosáhnout a zároveň zvýšit aktivní účast, 

samostatnost a tvořivost žáků, je problémová výuka, Čížková (2002). Tento dlouhá léta se vyvíjející a 

přesto stále aktuální způsob výuky vede žáky k osvojování schopnosti kritického myšlení a                     

k vytváření vlastního úsudku, Özlem et al. (2004), Kendler, Grove (2004), Tessier (2004), Goodnough 

(2006). Musí však být opřen o solidní kostru základních pojmů a vztahů. Ačkoliv je problémová výuka 

pro své nesporné přednosti všeobecně uznávána a doporučována, praxe ukazuje, že je ve 

vyučovacích hodinách stále poměrně málo uplatňována. Důvody však nelze hledat pouze ve větší 

časové náročnosti, ale také, a to zřejmě častěji, v nedostupnosti materiálů, konkrétních námětů a 

úloh. Dalším důležitým faktorem, jenž ovlivňuje nízké využívání problémové výuky, je přesvědčení 
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některých učitelů, že tradiční způsob výuky zprostředkuje žákům mnohem efektivněji potřebné 

poznatky. 

Na potřebu výrazné změny v obsahovém i organizačním uspořádání výuky přírodovědných 

předmětů upozorňuje řada zahraničních prací, např. Garrett, Sanchz (1992), Mintzese, Wandersee, 

Novak (2001), Bouillion, Gomez (2001), Anderson (2002). Samozřejmou součástí kurikul v západních 

zemích se stává využívání na zkušenostech a otázkách založených přístupů, což podporuje přirozený 

zájem žáků o vědu. Žáci mají tvořit a klást vlastní otázky, testovat hypotézy, shromažďovat a 

prezentovat informace z různých zdrojů Prokop, Tuncer, Kvasničák (2007). Realizace těchto přístupů 

v praxi s sebou přináší, jak uvádí Anderson (2002), řadu otázek. Může být tento nový přístup ke 

vzdělávání realizován ve třídách, nebo je to jen zidealizovaný přístup, který je více teoretický než 

praktický? Může tento nový přístup využívat „průměrný“ učitel, nebo je určen pouze pro „výjimečné“ 

učitele? Jaké jsou cíle jeho použití? Budou dosaženy lepší výsledky v učení žáků? Jak připravit učitele 

k využití tohoto nového přístupu ve vzdělávání? Jaké hranice musí být překonány k jeho uvedení do 

škol? 

Učitelé, vychovatelé, rodiče i politici chtějí vědět, co odpoví výzkumy na úspěšnost těchto modelů 

vyučování ve školní praxi a jaká je jejich efektivita. Výzkum efektivity výuky v českých podmínkách 

byl ale realizován především v teoretické rovině, konkrétní, experimentálně doložené, výzkumy jsou 

řídké a ve vztahu k problémové výuce v biologii se prakticky nevyskytují. Ze zahraničních prací se 

efektivitou problémových situací v biologii zabýval např. Kinchin, (2003), Kendler, Grove, (2004) a 

Tessier (2004). Hlavní výzkumnou otázkou v šetření Özkana, Tekkaya, Gebana (2004) bylo, zda 

existuje významný rozdíl mezi instruktáží s aktivním řešením problémů žáky či klasickou instruktáží. 

Vliv tradičního vyučování a učitelem či žákem tvořených samovyučovacích instrukčních zdrojů na 

krátkodobý výkon a postoje řešili McManus, Dunn, Denig (2003). Změny v porozumění pojmů u žáků 

byly hodnoceny v práci Costua et al. (2007) pomocí pretestu a dvou posttestů. Skóre v testu bylo 

analyzováno pomocí kvalitativní a kvantitativní metody. Obě metody odhalily, že vyučování pomocí 

této strategie přineslo pozitivní změny v pojmovém porozumění žáků. Žádné statisticky významné 

rozdíly mezi oběma posttesty ale nalezeny nebyly. 

Z výsledků dosavadních studií týkajících se efektivity problémové výuky v biologii vyplývá, že se 

zaměřovaly především na zjištění rozdílu ve vztahu ke klasicky realizované výuce (výklad, předávání 

hotových poznatků), přičemž pojem efektivita nevnímaly stejně. Efektivita je pojem velmi složitý a 

mnohostranný a různými autory nejednotně chápaný, což znemožňuje vytvoření kvalifikovaného 

srovnání s vyvozením obecnějších závěrů. U nás se teoretickou stránkou efektivity zabýval např. 

Kulič (1980), Bacik (1984, 1985), Skalková, (1989), Průcha (1990), Dvořák (2005), ale obecně 

přijímané vymezení tohoto pojmu nenajdeme. Lze ji posuzovat úspěšností v získávání vědomostí a 

dovedností ale i rozvojem poznávacích schopností žáků, utvářením jejich rozumových operací při 

práci s učivem, vynaloženým časem a energií. Jedná se o mnohostranný jev, jehož jednotlivé složky 

se mnohdy jen obtížně exaktně měří. Podle Kuliče (1980) existují tři typy úsudku na efektivitu: 

deduktivním úsudkem z teorie, závěrem z běžné zkušenosti a na základě experimentu. 

Naše práce zvolila cestu experimentu zaměřeného na posuzování výsledků výuky (vědomostí a 

dovedností) pomocí série didaktických testů a následného statistického zpracování. Zajímal nás 

jednak krátkodobý účinek, zjišťovaný 1 –2 týdny po realizované výuce a dále dlouhodobý efekt, 

zjišťovaný po 6 měsících. 
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2 VYMEZENÍ VÝZKUMU, STANOVENÍ HYPOTÉZ 

Hlavním cílem výzkumné práce bylo porovnat krátkodobou a dlouhodobou efektivitu problémově a 

klasicky vedené výuky na příkladu tematického celku dýchání člověka u žáků nižšího gymnázia. 

Splnění cíle předpokládalo: 

- zpracovat přípravy pro klasicky a problémově vedenou výuku 

- navrhnout problémové úlohy pro vyučovací hodiny a pro praktická cvičení 

- vytvořit výzkumný nástroj – pretest, posttest I, posttest II 

- provést didaktický experiment 

- statisticky zpracovat, vyhodnotit a interpretovat získané výsledky 

Ve výzkumu byla ověřována platnost těchto hypotéz: 

1. Žáci experimentální i kontrolní skupiny dosahují v pretestu stejných výsledků 

2. Žáci experimentální skupiny vykazují v posttestu I lepších výsledků než žáci kontrolní skupiny           

v témže posttestu 

3. Žáci experimentální skupiny vykazují v posttestu II lepších výsledků než žáci kontrolní skupiny          

v témže posttestu 

4. Žáci experimentální i kontrolní skupiny vykazují lepších výsledků v posttestu I než v posttestu II 

 

3 METODIKA PRÁCE 

3.1 Výzkumný vzorek 

Pro zjištění efektivity klasicky a problémově vedené výuky byl proveden experiment, jehož se 

zúčastnili žáci dvou pražských osmiletých gymnázií, Nad Kavalírkou a Truhlářská. Na každém 

gymnáziu byly vybrány dvě paralelní třídy (tercie), jedna experimentální a jedna kontrolní. Třídy, 

které se účastnily experimentu, byly vybrány podle následujících znaků: věk žáků ve třídě, působení 

stejných podmínek v obou třídách, tzn. stejný ročník, stejný vyučující, stejné podmínky pro výuku. 

Rozdíl mezi experimentální a kontrolní třídou spočíval pouze v odlišných metodách výuky, které 

různou měrou využívaly aktivizující prvky činnosti žáků. 

Rozdělení tříd na experimentální a kontrolní bylo zcela náhodné (losem). Experimentu se celkem 

zúčastnilo 111 žáků, z toho 56 žáků bylo ve třídách experimentálních a 55 žáků ve třídách 

kontrolních. 

3.2 Výuka 

Pro realizaci didaktického experimentu byly vytvořeny přípravy pro dvě varianty výuky - výuku 

vedenou klasicky a výuku vedenou problémově. Vyučovaným tématem bylo dýchání člověka. 

Organizační formou v kontrolní třídě bylo frontální vyučování, použitými metodami byl výklad a 

zjišťovací dialog. 

V experimentální třídě bylo využito vedle frontálního vyučování i vyučování skupinové a partnerské. 

Učivo bylo žákům předkládáno problémově pojatým výkladem, řízeným dialogem využívajícím 
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problémové úlohy, prací s textem, vyhledáváním informací žáky z různých informačních zdrojů a 

využita byla také didaktická hra. 

První část experimentu probíhala v březnu a dubnu roku 2008, druhá část v říjnu a listopadu roku 

2008. Ve všech experimentálních i kontrolních třídách výuku realizoval týž vyučující. 

3.3 Výzkumný nástroj 

Vytvořený výzkumný nástroj pro hodnocení efektivity obou variant výuky byl identický pro žáky 

experimentální i kontrolní skupiny. Jednalo se o pretest, posttest I a posttestII. 

Pretest 

Pomocí pretestu byla zjišťována vstupní úroveň znalostí všech žáků. Byl zadán v první vyučovací 

hodině a obsahoval celkem 10 úloh, z toho 9 úloh znalostních a 1 úlohu aplikační, které pokrývaly 

tematický celek dýchání člověka. Součástí pretestu byl krátký dotazník zjišťující u žáků především 

zájem o biologii, známku z biologie na vysvědčení a předpokládaný směr dalšího studia. Doba 

stanovená na vypracování pretestu včetně dotazníku byla 25 minut. 

Posttest I 

Posttest I, který byl zadán 1-2 týdny po výuce, poskytl srovnání výsledků krátkodobého osvojení 

učiva žáky v závislosti na tom, zda byli vyučováni klasicky či problémově. Test obsahoval celkem 12 

úloh, z toho 7 úloh znalostních, 4 úlohy aplikační a 1 úlohu hodnotící. Úlohy pokrývaly výukové 

oblasti tematického celku dýchání člověka shodně s vymezením v pretestu. 

Posttest II 

Posttest II byl totožný s posttestem I a hodnotil vliv problémově vedené výuky na trvalost osvojení 

učiva žáky. Test byl zadán s časovým odstupem 6 měsíců (podobně dle práce Bognera, 1998). Doba 

stanovená na vypracování posttestu I i II byla 30 minut. 

Pretest psalo celkem 106 žáků, z toho 51 žáků bylo ze třídy experimentální a 55 žáků ze třídy 

kontrolní. Posttest I psalo 109 žáků, z toho 55 žáků bylo ze třídy experimentální a 54 žáků bylo ze 

třídy kontrolní. Posttest II psalo 111 žáků, z toho 56 žáků bylo ze třídy experimentální a 55 žáků bylo 

ze třídy kontrolní. Výsledky pretestu byly statisticky vyhodnoceny u všech žáků účastnících se 

experimentu. Výsledky posttestu I a posttestu II však byly statisticky zpracovány pouze u těch žáků, 

kteří byli přítomni na zadávání obou posttestů. Výkon žáků v didaktických testech v závislosti na 

jejich známce z biologie na vysvědčení či zájmu resp. nezájmu o biologii byl statisticky vyhodnocen 

pouze u žáků, kteří psali kromě obou posttestů i pretest. 

3.4 Statistické zpracování dat 

Výsledky experimentu a stanovené hypotézy byly statisticky hodnoceny pomocí dvouvýběrových 

testů, korelační analýzy a Chí kvadrát testu. Všechna data byla zpracována v prostředí statistického 

programu NCSS 6.0. Při statistickém zpracování dat je za signifikantní považován výsledek                            

s p-hodnotou nižší než 0,05. V takovém případě zamítáme nulovou (testovanou) hypotézu ve 

prospěch uvažované alternativy. 
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4 VÝSLEDKY VÝZKUMU, JEJICH HODNOCENÍ A DISKUSE 

1. hypotéza (H): žáci experimentální i kontrolní skupiny dosahují v pretestu stejných výsledků. 

Aplikujeme test shody středních hodnot hodnocení výkonů žáků v pretestu dle skupin. 

- nulová hypotéza (H0): střední hodnocení je u obou skupin žáků shodné 

- alternativní hypotéza (HA): střední hodnocení není u obou skupin žáků shodné 

Tabulka č. 1: Výsledky dvouvýběrového testu pro hypotézu 1 

Charakteristika souboru 
Skupina 

Experimentální Kontrolní 

Počet žáků 51 55 

Průměrný počet bodů 11,765 11,8 

Průměrná procentuální úspěšnost 65,359 65,556 

Medián 12 12 

Normalita nejednoznačné 

Shoda rozptylů nejednoznačné 

Wilcoxonův test nezamítneme H0 (p=0,925) 

Aspinův-Welchův test nezamítneme H0 (p=0,916) 

Aplikované testy ověřující předpoklad shody rozptylů a předpoklad normality neposkytly jasnou 

odpověď. Na základě výsledků použitých dvouvýběrových testů lze ale střední hodnotu náhodné 

veličiny (výkon žáků v pretestu) v obou skupinách žáků považovat za shodnou. Byla tedy prokázána 

rovnocennost žáků experimentální i kontrolní skupiny na základě jejich stejné vstupní úrovně 

znalostí. 

Hypotéza 1 byla potvrzena. 

Splnění předpokladu, že žáci obou skupin řešili přibližně se stejným úspěchem jednotlivé úlohy 

pretestu bylo velice významné pro zdárný průběh celého experimentu. Jelikož se didaktického 

experimentu zúčastnili žáci dvou škol, bylo důležité, aby se počáteční znalosti žáků experimentální            

i kontrolní skupiny významně nelišily. 

 

2. hypotéza (H): žáci experimentální skupiny vykazují v posttestu I lepších výsledků než žáci kontrolní 

skupiny v témže posttestu. 

Aplikujeme test shody středních hodnot hodnocení výkonů žáků v posttestu I dle skupin. 

- nulová hypotéza (H0): střední hodnocení je u obou skupin žáků shodné 

- alternativní hypotéza (HA): střední hodnocení není u obou skupin žáků shodné 
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Tabulka č.2: Výsledky dvouvýběrového testu pro hypotézu 2 

Charakteristika souboru 
Skupina 

Experimentální Kontrolní 

Počet žáků 54 51 

Průměrný počet bodů 13,463 12,333 

Průměrná procentuální úspěšnost 64,109 58,731 

Medián 13 13 

Normalita nejednoznačné 

Shoda rozptylů zamítneme 

Wilcoxonův test nezamítneme H0 (p=0,131) 

Aspinův-Welchův test zamítneme H0 (p=0,041) 

Aplikované testy ověřující předpoklad normality neposkytly jasnou odpověď. Testy ověřující shodu 

rozptylů zamítly tento předpoklad. Na základě výsledků použitých dvouvýběrových testů nelze 

střední hodnotu náhodné veličiny (výkon žáků v posttestu I) v obou skupinách žáků považovat za 

shodnou. Byl tedy prokázán mírně nadprůměrný výkon žáků experimentální skupiny v posttestu I. 

Hypotéza 2 byla potvrzena. 

Žáci experimentální skupiny dosáhli v posttestu I mírně nadprůměrných výkonů než žáci kontrolní 

skupiny. Tito žáci převážně s větším úspěchem řešili úlohy, ve kterých museli aplikovat získané 

poznatky při řešení nové situace či tuto situaci nějakým způsobem zhodnotit. Skóre žáků obou 

skupin v úlohách vyžadujících pouhé vybavení si určité znalosti bylo přibližně stejné. 

 

3. hypotéza (H): žáci experimentální skupiny vykazují v posttestu II lepších výsledků než žáci 

kontrolní skupiny v témže posttestu. Aplikujeme test shody středních hodnot hodnocení výkonů 

žáků v posttestu II dle skupin. 

- nulová hypotéza (H0): střední hodnocení je u obou skupin žáků shodné 

- alternativní hypotéza (HA): střední hodnocení není u obou skupin žáků shodné 

Tabulka č. 3: Výsledky dvouvýběrového t-testu pro hypotézu 3 

Charakteristika souboru 
Skupina 

Experimentální Kontrolní 

Počet žáků 54 51 

Průměrný počet bodů 10,593 9,941 

Průměrná procentuální úspěšnost 50,441 47,339 

Medián 11 10 

Normalita nezamítneme 

Shoda rozptylů nezamítneme 

Dvouvýběrový t-test nezamítneme H0 (p=0,238) 

 



 - 458 - 

Aplikované testy ověřující normalitu a shodu rozptylů přijaly tyto předpoklady. Na základě výsledku 

použitého dvouvýběrového testu lze střední hodnotu náhodné veličiny (výkon žáků v posttestu II)            

v obou skupinách žáků považovat za shodnou. Nebyla tedy prokázána žádná statisticky významná 

odlišnost mezi experimentální a kontrolní skupinou v úspěšnosti řešení posttestu II. 

Hypotéza 3 nebyla potvrzena. 

Zadal-li se žákům stejný test (posttest II) po delším časovém odstupu od probrání daného učiva, žáci 

experimentální skupiny opět s větším úspěchem řešili především úlohy aplikační a úlohu hodnotící. 

Ovšem statisticky významný rozdíl v úspěšnosti žáků experimentální a kontrolní skupiny prokázán 

nebyl. 

Výsledky 2. a 3. hypotézy podporují tvrzení Andersona (2002), jež říká, že problémově vedená výuka 

má pozitivní vliv na rozvoj myšlenkových procesů žáka (především indukce a dedukce) používáním 

kognitivních postupů vyšší úrovně. Nelze také opomenout kladné působení na celkový rozvoj 

osobnosti žáka. Souhlasíme s názory Andersona (2002), McManuse, Dunna, Deniga (2003) a 

Özkana, Tekkaya, Gebana (2004), kteří na základě výsledků provedených experimentů tvrdí, že žáci 

vyučováni problémovou metodou dosahují lepších výsledků v testech než jejich kolegové s tradiční 

instruktáží. Shodujeme se též s názorem Andersona (2002), Ladenthina (2003), kteří jsou 

přesvědčeni, že pokud jsou žáci motivováni k učení, dosahují lepších výsledků než žáci 

nemotivovaní. Problémové vyučování poskytuje vhodný prostředek k povzbuzení zájmu u žáků         

o učení a k většímu zapojení do učebního procesu. 

 

4. hypotéza (H): žáci experimentální i kontrolní skupiny vykazují lepších výsledků v posttestu I než          

v posttestu II. Aplikujeme test shody středních hodnot hodnocení výkonů žáků v posttestu I a II. 

- nulová hypotéza (H0): střední hodnocení je u obou testů shodné 

- alternativní hypotéza (HA): střední hodnocení není u obou testů shodné 

Tabulka č. 4: Výsledky párového t-testu pro hypotézu 4 

Charakteristika souboru 
Test 

Posttest I Posttest II 

Počet žáků 105 105 

Průměrný počet bodů 12,92 10,3 

Průměrná procentuální úspěšnost 61,523 49,047 

Normalita nezamítneme 

Párový t-test zamítneme H0 (p<0,001) 

Aplikované testy ověřující normalitu přijaly tento předpoklad. Na základě výsledku použitého 

párového testu nelze střední hodnotu náhodné veličiny (výkon žáků v posttestu I a posttestu II)           

v obou skupinách žáků považovat za shodnou. Byl tedy prokázán významně nadprůměrný výkon 

žáků obou skupin v posttestu I než v posttestu II. 

Hypotéza 4 byla potvrzena. 
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Z rozboru výsledků je patrná klesající tendence úspěšnosti žáků v řešení posttestu II než v posttestu I 

v důsledku projevujícího se vlivu faktoru zapomínání během delší časové prodlevy mezi oběma 

testy. Významnou roli zde sehrála také skutečnost, že posttest I byl žákům na rozdíl od posttestu II 

předem ohlášen, a proto se na něj mohli lépe připravit. Žákům nebyly sděleny po napsání posttestu I 

správné odpovědi. Z odpovědí žáků je možné vysledovat, že největší problémy jim činily úlohy na 

vybavení pojmů. 

 

4 ZÁVĚR 

V příspěvku jsme se zaměřili na problematiku krátkodobé a dlouhodobé efektivity dvou různých 

vyučovacích postupů ve výuce biologie. V kontextu výzkumu v oborové didaktice se jedná zatím        

o málo empiricky podchycené téma. Neexistují proto žádné podložené informace o srovnání 

efektivity těchto dvou vyučovacích postupů v praxi českých škol. Výsledky prokázaly statisticky 

významný krátkodobý efekt problémové výuky na trvalost osvojení učiva žáky, ale nepodařilo se 

statisticky prokázat její dlouhodobý efekt, přesto nelze opominout její vliv na celkový rozvoj 

osobnosti žáka tak, jak dokládají zahraniční studie, např. Anderson (2002), Kendler, Grove, (2004), 

McManus, Dunn, Denig (2003) a Özkan, Tekkaya, Geban (2004). Problémově vedená výuka pomáhá 

efektivněji rozvíjet u žáků myšlenkové procesy používáním kognitivních postupů vyšší úrovně. 

Pomáhá též rozvíjet i řadu dalších schopností a dovedností, které nebylo možné pomocí testů 

posoudit. Nelze také opomenout její vysoký motivační náboj. 
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VÝZKUM GENDEROVÉ KOREKTNOSTI VE VÝUCE ANGLIČTINY 

FIRST RESULTS OF RESEARCH ON REPRODUCTION OF GENDER STEREOTYPES IN EFL TEACHING 

Marie Doskočilová 

 

Abstrakt: Příspěvek představuje výsledky pilotní studie kvalitativního výzkumu reprodukce 

genderových stereotypů ve výuce angličtiny. Ve vybrané hodině analyzujeme četnost a kvalitu 

interakcí mezi učitelkou a žáky a představujeme viditelné diskrepance v jejím přístupu k dívkám a 

chlapcům. 

Klíčová slova: genderový stereotyp, genderová korektnost, interakce ve třídě, trest, pochvala 

Annotation: This pilot study of qualitative research into reproduction of gender stereotypes in 

teaching EFL introduces the first results. On a sample of one lesson of EFL, number and quality of 

teacher-student interactions is analysed, as well as the obvious discrepancies in the teacher´s 

attitude towards boys and girl in the class.  

Key words: gender stereotype, gender correctness, classroom interactions, discipline, praise  

 

Po letech rozvoje genderových studií se pozornost některých výzkumníků upřela směrem 

k fenoménu genderové korektnosti ve vyučovacím procesu. Škola je zvláštní prostředí. Na jedné 

straně slouží jako pokladna nejlepších tradičních hodnot každé společnosti, na straně druhé odráží 

nové objevy v jednotlivých předmětech, které jsou zde vyučovány, společně s moderními trendy a 

poznatky sociálních věd. Z podstaty věci je pravděpodobné, že snaha o kombinaci těchto 

protikladných úkolů předznamenává třecí plochy mezi tradicionalistickou funkcí školy a její snahou 

realizovat inovace, obzvláště pak v oblasti interpersonální interakce a mocenských hierarchií ve 

třídách i na institucionální úrovni. 

V současnosti je nepravděpodobné nalézt v civilizované společnosti explicitní projevy genderové 

diskriminace na institucionální úrovni, v oblasti formálního či plánovaného kurikula. Nicméně skryté 

kurikulum je pro výzkumníka v oblasti genderu živnou půdou. Zde představíme výsledky pilotní 

studie k dizertační práci ve formě interpretativní a obsahové analýzy hodiny angličtiny na druhém 

stupni základní školy. Pokusíme se prezentovat genderově nevyvážené prostředí třídy tak, jak je 

vidět skrze čočku videokamery. Takové prostředí je možné označit mnoha výrazy, například 

genderová (ne)korektnost, (ne)rovnost, (ne)objektivita, anglicky bias. Genderovou korektností 

nemyslíme přesný překlad tohoto výrazu jako „správnost“, přikláníme se k jejímu chápání jako 

genderové neutrálnosti ve výchovně-vzdělávacím procesu. Genderovou neutrálností rozumíme 

nepřiklánění se na stranu dívek či chlapců, stejnou míru pozornosti ze strany učitele pro chlapce          

i dívky a vědomé vyvarování se manipulace žáků a žaček do předem nastavených, sociálně a 

kulturně podmíněných představ a očekávání, které se pojí s jejich biologickým pohlavím, tedy do 

genderových stereotypů.  
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Projekt disertační práce je výzkumem kvalitativním, který v sobě zahrnuje dva typy analýz 

s rozdílnými kořeny. Na jedné straně je použita obsahová analýza, která čerpá z pozitivistické 

tradice, na straně druhé interpretativní analýza, jejíž původ leží v hermeneutice a fenomenologii. 

Domníváme se, že oba typy analýz jsou pro tento výzkum nosné. Obsahová analýza nabízí možnost 

systematizace dat do pochopitelných schémat, zatímco interpretativní analýza umožňuje 

analyzovat data skutečně hluboko a zaměřit se nejen na jednoznačné disjunktivní kategorie, ale i na 

procesy, které se nedějí, na náznaky, gesta a vzájemné vztahy zdánlivě spolu nesouvisejících dějů. 

Cílem výzkumu je popsat oblasti, v nichž lze výuku považovat za genderově nekorektní, zaměřit se 

na genderové stereotypy a jejich případnou reprodukci v samotném vyučovacím procesu, a nastínit 

možné souvislosti mezi pozorovanými jevy z hlediska genderu.  

Na základě předchozích výzkumů jsme rozdělili oblasti genderově stereotypního vnímání chlapců a 

dívek ve výuce do čtyř hlavních kategorií.  

- Chlapci jsou vnímáni jako aktivní, ať již v pozitivním (projevují zájem, hlásí se o slovo), tak 

v negativním slova smyslu (jsou roztěkaní, baví se, vyrušují). Dívky jsou vnímány jako pasivní 

příjemkyně vyučovací látky opět pozitivně (neruší, dávají pozor, zapisují si, co učitel/ka diktuje)                     

i negativně (nezapojují se, nejsou dostatečně aktivní). (Fenema, Peterson 1985; Žinec Anima 2002) 

- Chlapcům je přisuzována dominance, dívkám naopak submisivita. To se projevuje například ve 

vztahu k hodnocení ze strany učitele, na němž jsou chlapci daleko méně závislí („jsem dobrý, 

protože jsem to dokázal“) než dívky („jsem dobrá, protože učitel/ka řekl/a, že jsem dobrá“). 

(Smetáčková 2006; Žinec Anima 2002)  

- Chlapci jsou považováni za analytické typy, kteří si rádi k závěrům docházejí kreativně vlastní 

cestou na základě logického úsudku, naproti u dívek se předpokládá, že se látku prostě naučí. (Bem 

1993) 

- U chlapců se předpokládá nadání na matematiku, respektive na přírodovědné předměty, u dívek 

zase zvládání jazyka, potažmo sociálních věd. (Smetáčková, Valdrová 1995; Fenema, Peterson 1985) 

Co se týče genderově nekorektního přístupu vyučujících k žákům/žákyním, v literatuře jsou popsány 

především následovné oblasti:  

- Míra pozornosti obecně věnovaná žákům a žákyním ve výuce (Fenema, Peterson 1985; Brophy 

1985)  

- Četnost vyvolávání. (Thorne 1993; Brophy 1985) 

- Typy a konotace zadávaných otázek (v závislosti na stereotypním vnímání odlišností mezi chlapci a 

dívkami v schopnosti logicky uvažovat). (Fenema, Peterson 1985; Žinec Anima 2002) 

- Četnost a způsob napomínání, pochval a trestů (Handley, Morse 1985; Smetáčková 1996)  

- Organizace práce v hodinách. (Thorne 1993; Sunderland 2000)  

Výše zmíněné faktory jsme sledovali v naší analýze. Vzorkem zkoumání je hodina výuky angličtiny 

v sedmém ročníku ZŠ. Tato hodina je jednou ze 79 hodin angličtiny náhodně vybraných 

v moravském regionu v rámci projektu LC 06046 Centra základního výzkumu školního vzdělávání, 
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CPV videostudie angličtiny (Najvar et al. 2008). Přítomno je 13 žáků, z toho 6 chlapců a 7 dívek. 

Celou hodinu probíhá opakování k nadcházejícímu testu. Učitelka je ve věku 25-30 let. Na výuku 

angličtiny nemá aprobaci, respektive nemá žádné vysokoškolské vzdělání. Výuka probíhá ve většině 

hodiny frontální formou (30 minut), pouze 7 minut pracují žáci ve skupinách. Zbývajících 6 minut 

jsou sice formálně rozsazeni do skupin, ke skutečné skupinové práci ale nedochází, jelikož jde                  

o nácvik dovednosti poslechu s porozuměním. Výuka je vysoce interaktivní ve směru učitelka - žáci a 

žáci – učitelka, pracovní komunikace mezi jednotlivými žáky ale kromě výše zmíněných sedmi minut 

prakticky neprobíhá. Každý ze žáků má možnost odpovídat na učitelčiny dotazy a v práci se zapojit, 

jelikož tato je v poměrně rychlém sledu vyvolává. Na četnost vyvolávání a typy kladených otázek se 

zaměříme v následné části naší analýzy.  

Ačkoli chlapci a dívky se v průběhu hodiny hlásili rovnoměrně, učitelka vyvolávala chlapce viditelně 

častěji. Chlapci byli celkem vyvoláni 63x, dívky celkem 45x. Co se týče typů otázek, chlapci byli 

častěji vyvoláváni na otázky obojího typu, mechanické i analytické. Pro potřeby výzkumu 

definujeme mechanické otázky jako otázky závislé pouze na paměťovém učení (překlady 

izolovaných slovíček, naučené české definice gramatických jevů). Za analytické otázky označujeme 

takové, které předpokládají samostatný úsudek a syntézu dosud získaných znalostí k tomu, aby 

mohly být zodpovězeny. Jako zajímavý hodnotíme jev, kdy dívky jsou častěji vyvolávány, aby 

opravovaly chyby chlapců, zatímco kromě jediného případu chlapci dostanou vždy první slovo. 

Markantní je to především u otázek mechanických, kdy poměr celkového počtu vyvolání chlapců a 

dívek je 30:20, ovšem vezmeme-li v úvahu pouze „první šance“, počet vyvolání dívek klesá na 

polovinu počtu vyvolání chlapců. Ve cvičení, kdy učitelka nechá vždy nejprve přeložit pouze sloveso 

a potom celou větu, dokonce až na dva případy dívky překládají pouze izolovaná slova, zatímco 

chlapci celé věty.  

Tab.1: Četnost vyvolání chlapců/dívek, typy otázek:  

 Chlapci  Dívky  

Mechanické otázky  29 (+1)  15 (+5)  

Analytické otázky  33  23 (+2)  

celkem  62 (63)  38 (45)  

Podobný vzorec lze sledovat i u skupinových aktivit. V prvním případě se mohou žáci teoreticky 

rozdělit do skupin sami, prakticky ale učitelka jasně indikuje, kdo s kým bude pracovat. Výsledkem 

jsou dvě genderově homogenní skupiny a jedna skupina smíšená (dva chlapci a dvě dívky). 157 Při 

druhé aktivitě již učitelka otevřeně chlapce a dívky rozděluje podle pohlaví na dvě genderově 

homogenní skupiny158. Při obou aktivitách jsme zaměřili pozornost na míru pozornosti věnovanou 

chlapcům a dívkám při skupinové práci, kdy učitelka procházela třídou a věnovala se žákům 

individuálně. Vycházeli jsme z výsledků šetření Fenemy a Petersona (1985) a Morse a Henleyho 

                                                                    
157

 „Vy teď dostanete do tří skupin... mŧţete je utvořit, jak chcete… tak, jak sedíte v lavicích, tak to bude dobré, 

ano?“ (Y2: 14:10 –14: 20)  
158

 „Takţe teď zkusíme, kdo má lepší uši. Takţe dámy pŧjdou s dámami a páni pŧjdou s pány.“ (Y2: 40:30 – 

40:50) 
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(1985), z nichž vyplývá, že chlapci jsou v samostatné práci více podporováni, učitel s nimi tráví více 

času, podává více zpětné vazby, vysvětluje, opravuje a chválí. Za pozornost označujeme každý 

verbální či neverbální projev učitelky, který je jasně směřován žákovi či skupině. Zaměřili jsme se 

pouze na četnost, nikoli na délku. Učitelka se chlapcům věnuje významně více než dívkám. 

Paradoxně dokonce i v rámci heterogenní skupiny obrací svou pozornost téměř výhradně 

k chlapcům a to velmi viditelně, k dívkám se natáčí bokem či zády a komunikuje pouze s chlapci. 

V souladu s výše zmíněnými závěry dosavadních studií, učitelka chlapcům aktivně radí, ujišťuje se, že 

rozumí zadání, opravuje jejich chyby a podporuje je ve snaze přicházet s novými řešeními. S chlapci 

interaguje i na neformální úrovni159. Naopak když kontroluje práci dívek, povětšinou jen mlčky čte 

papír s jejich poznámkami, komunikace se omezuje na zdvihnuté obočí nebo pokývání. Verbálně je 

neopravuje ani nechválí za dobře odvedenou práci. Když aktivita skončí a učitelka vybírá papíry, 

chlapce pochválí, zatímco od dívek jej opět převezme mlčky.  

Negace dívek ze strany učitelky je ještě patrnější při druhé aktivitě, kdy dvě genderově homogenní 

skupiny poslouchají diktát slovíček z kazety a mají zapsat co nejvíce slov na papíry. Když nahrávka 

skončí, učitelka slova znovu čte a vzápětí překládá do češtiny, aby si skupiny mohly výsledky 

zkontrolovat. Během této kontrolní fáze se ani jednou neobrátí na dívčí skupinu, ačkoli ta je 

situována přímo naproti ní. Nepřetržitě sleduje chlapce, opravuje je, reaguje na jejich poznámky a 

pomáhá jim dobrat se správných odpovědí. Skupina dívek jakoby ve třídě ani nebyla.  

Tab.2: Pozornost věnovaná žákům při skupinové práci  

 Chlapci  Dívky  

pozornost  51  18  

Jak jsme již zmínili výše, hodina probíhá monotónně, výuka je většinou frontální a zadání úloh se 

prakticky neliší. Na tuto situaci žáci reagují různými formami nezájmu. Chlapci jsou roztěkaní, ale ani 

dívky se nesoustředí. Dívky se k výuce staví lhostejně, dělají vedlejší činnosti (kreslí), případně si 

špitají. Chlapci se otáčejí, jsou hlučnější, baví se. Z pohledu učitelky je efektivnější chlapce co nejvíce 

vyvolávat a tím je udržovat v alespoň částečné pozornosti. Paradoxně tím ovšem jsou trestány její 

netečností dívky, které hodina také nebaví, ale nenarušují ji aktivně. Jsou tím „trestány“ za dobré 

chování, zatímco se učitelka zvýšenou pozorností brání rozmarům chlapců? 

Tab. 3: Napomínání a výslovné pochvaly  

 chlapci  dívky  

Napomenutí  19  5  

Pochvaly (výslovné)  2  1  

Na základě výše zmíněných skutečností bychom mohli dojít k závěru, že učitelka favorizuje chlapce 

a proto s nimi interaguje o poznání více než s dívkami. Nicméně realita není černobílá. Učitelka totiž 

s chlapci nejen komunikuje a chválí je více, ale také je téměř 4x více napomíná než dívky. Využívá 
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k tomu přímé verbální pokárání, děsivé pohledy, v neposlední řadě pak ironii160 a lehkou formu 

vydírání161.  

Ironie je v této hodině zajímavý jev. Učitelka v průběhu výuky působí, jakoby nevěděla, jak se 

k chlapcům chovat. Na jedné straně ji jejich vyrušování viditelně obtěžuje, na straně druhé ale 

působí, jakoby s nimi chtěla za každou cenu dobře vyjít. Ironie často vyznívá spíše než jako agresivní 

strategie jako snaha o zjemnění napomenutí, kdy učitelka svou pozici znejišťuje spíše než upevňuje. 

Jeví se bezradná vůči chlapcům. Z tohoto úhlu pohledu působí její výchovné působení spíše jako 

sebeobrana než jako projev moci. S chlapci z našeho pohledu komunikuje, neformálně se baví a 

chválí je proto, aby získala čas, zaměstnala je, a tím jim zabránila v dalších „útocích“ na sebe.  

Závěrem lze říci, že v této hodině angličtiny je skutečně chlapcům věnována větší pozornost na 

všech úrovních. Předpokládaná mocenská hierarchie ve třídě je pozměněna na základě chování 

chlapců. Paradoxně se odklání od předpokládatelného modelu, kdy učitelka by měla mít vůdčí 

úlohu, „dobří žáci“ (v našem případě dívky, které jsou připravené, snaží se pracovat a neruší) by měli 

být chváleni a „špatní žáci“ (v našem případě chlapci, kteří ručí, neznají slovíčka a občas se chovají 

urážlivě k spolužákům i učitelce) by měli být trestáni. Namísto toho se mocenská hierarchie přímo 

odvíjí od chování chlapců. Chlapci s tichým bezradným souhlasem vyučující odrážejí stereotypní 

představu o aktivních dominantních mužích. Učitelka na situaci reaguje předvídatelně, tedy ještě 

vyšší mírou pozornosti jim věnované. Celá situace se takto dostává do pomyslné spirály, kde učitelka 

pravděpodobně podvědomě v chlapcích upevňuje tento stereotyp. Chlapci totiž, pokud se tohoto 

chování drží, získávají v hodině všechny trumfy do ruky. Je jim poskytnuto více zpětné vazby, více 

pozornosti, a díky tomu je „jejich“ hodina méně nudná. Když učitelka navíc téměř vždy pozitivně 

reaguje na jejich výkon, jakkoli slabý v porovnání s výkonem připravených dívek, sebevědomí a 

sebejistota chlapců roste. Tím, že učitelka přistoupila na jejich hru, získali chlapci všechny výhody 

v dané hodině, ačkoli pracovali méně.  

V osmdesátých letech 20. století Jere Brophy publikoval studii, v níž se zaměřil na četnost a kvalitu 

interakcí ve třídě mezi učiteli a žáky. Došel k závěru, že zkoumané situace vykazovaly velkou míru 

genderové nekorektnosti, nicméně předpověděl, že tento problém bude do konce let devadesátých 

překonán. Na základě analýzy této hodiny bohužel jeho optimismus nesdílíme.  
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OTÁZKY UČITEĽA VO VYUČOVANÍ ANGLICKÉHO JAZYKA – EFEKTÍVNY NÁSTROJ 

ROZVOJA KOMUNIKATÍVNEJ KOMPETENCIE ŽIAKA 

TEACHER’S QUESTIONS IN THE ENGLISH LANGUAGE TEACHING AND LEARNING AS AN EFFECTIVE 

TOOL IN THE PROCESS OF THE DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE COMPETENCE 

Martina Šipošová 

 

Abstrakt: Autorka sa zaoberá dôležitosťou učiteľom kladených otázok vo vyučovaní anglického 

jazyka, pričom zdôrazňuje úlohu a význam jednotlivých typov otázok, obzvlášť produktívnych ako aj 

reproduktívnych, ktoré sleduje vo svojom výskume v prostredí slovenských gymnázií. Autorka 

predkladá svoje vlastné výskumné zistenia počiatočnej fázy výskumu, pričom konštatuje, že každý 

učiteľ anglického jazyka si musí uvedomiť nevyhnutnosť vzťahu typ otázky – obsažnosť a forma 

odpovede, nakoľko vhodnosť učiteľovej otázky by mala viesť k následnej odpovedi žiaka, ktorý tým 

dostáva príležitosť využiť svoj jazykový potenciál a rozvíjať komunikatívnu kompetenciu.  

Kľúčové slová: učiteľove otázky, funkcie a dôvody kladenia otázok, produktívne (otvorené 

a zatvorené), reproduktívne (otvorené a zatvorené) otázky  

Abstract: The article deals with the importance of teacher’s questions in the English language 

classroom. The author emphasizes the importance of particular question types, especially 

referential as well as display, which she observes in the classrooms of Slovak grammar schools. The 

author presents her own research findings of the initial stage of the research on the base of which 

she claims that an English teacher must be aware of the relation: a question type – content and the 

form of an answer, since the appropriateness of teacher’s question should lead to the subsequent 

student’s answer, who gains the opportunity to utilize his/her language potential and develop 

his/her communicative competence.  

Key words: teacher‘s questions, functions of questions, referential questions (open, closed), display 

questions (open, closed)  

 

„Väčšina ľudí myslí ináč, keď sú sami, a iné myšlienky im vnukne zmenené okolie. Ľudia väčšinou 

nedávajú na určitú otázku rovnakú odpoveď – odpovedajú rôzne, podľa toho, kto sa pýta.“  

Johanes Robert Becher (1891-1958) 

 

OTÁZKY UČITEĽA VO VYUČOVANÍ 

Ak by sme si položili otázku, kto sa najviac pýta v škole, v triede, odpoveď je jednoznačná – UČITEĽ. 

Učiteľ je ten, kto začína väčšinu rozhovorov v triede a taktiež kladie väčšinu otázok. V najkrajnejších 

prípadoch si na otázky musí aj sám odpovedať. Spôsob, akým sa učiteľ vyjadruje, ako vyberá, 

formuluje a kladie otázky vo vyučovaní ovplyvňuje učenie sa žiakov nielen bezprostredne na hodine 
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v triede, ale aj z hľadiska dlhodobej perspektívy osvojenia si učiva, v našom prípade anglického 

jazyka. Aké otázky teda učitelia kladú v triedach vo vyučovaní tohto jazyka? V našom článku chceme 

čitateľovi poskytnúť odpoveď na túto otázku a predstaviť vlastné zistenia prvej fázy z realizovaného 

výskumu vo vyučovaní anglického jazyka v 3. ročníkoch slovenských gymnázií. 

Učiteľove otázky a žiakove odpovede zaraďujeme medzi najdôležitejšie prostriedky vyučovania. 

Problematikou otázok vo vyučovaní sa zaoberali mnohí domáci i zahraniční autori (Gavora, Mistrík, 

Zelina, Mareš – Křivohlavý, Nelešovská, Černotová, Homolová, Velikanič, Bloom, Brock, Long and 

Sato, Lynch, Pica, Richards and Lockhart, White and Lightbown, Wragg a iní). Gavora (1999) 

považuje otázky za najčastejší diagnostický nástroj vo vyučovaní, pričom konštatuje, že učiteľ položí 

počas vyučovacej hodiny 40 až 150 otázok buď vo forme výroku, ktorý ma opytovaciu formu, alebo 

vo forme úlohy či zadania (i keď sú formulované v rozkazovacej alebo oznamovacej vete) 

obsahujúceho v sebe potenciu stať sa otázkou. S takýmto vymedzením otázky súhlasí aj Mareš – 

Křivohlavý (1995) a Nelešovská (2005), ktorí taktiež chápu otázku nielen ako opytovaciu vetu, ale aj 

ako nejaký problém či úlohu, ktorú je potrebné vyriešiť. Nelešovská (2005) zdôrazňuje, že otázka je 

východiskom každého dialógu a spolu s odpoveďou jeho rozhodujúcou súčasťou. Na to, aby otázka 

vyvolala patričnú odozvu, musí spĺňať určité požiadavky. Didaktické požiadavky na učiteľove otázky 

(Nelešovská, 2005; Mareš - Křivohlavý, 1995) je možné rozdeliť do skupín: primeranosť, 

zrozumiteľnosť a stručnosť, jednoznačnosť, vecná správnosť a presnosť, jazyková správnosť 

a pravdivosť.  

Dôvody, pre ktoré učiteľ kladie otázky vo vyučovaní, závisia od konkrétneho vyučovacieho 

predmetu, témy a cieľa hodiny, veku a úrovne žiakov. Kým v predmetoch náukových je funkciou 

otázok zisťovať fakty, informácie a vedomosti žiakov, v cudzojazyčnom vyučovaní, ktoré Choděra 

(2006) radí medzi predmety činnostné, spočíva špecifickosť otázky v tom, že učiteľ by sa mal snažiť 

navodiť čo najviac situácií podobných reálnym životným situáciám, v ktorých by sa žiak mohol 

ocitnúť pri kontakte s cieľovým jazykom. Štyri funkcie učiteľových otázok vo vyučovaní anglického 

jazyka (AJ) rozpracoval Brown (2001). Môžeme konštatovať, že otázky vytvárajú študentom 

príležitosť hovoriť cudzím jazykom bez toho, aby sami museli iniciovať interakciu. Učiteľove otázky 

môžu vyvolať sériu ďalších následných konverzácií medzi študentmi a taktiež pomáhajú učiteľovi 

zistiť, či a ako dobre študenti chápu učivo a či pomáhajú študentom objavovať ich vlastné názory. 

Richards and Lockhart (1996) zdôrazňujú, že otázky pri osvojovaní si cudzieho jazyka zohrávajú 

kľúčovú úlohu, nakoľko umožňujú učiacemu sa participovať v diskurze a dokonca ho meniť tak, aby 

sa používaný jazyk stal zrozumiteľnejším a osobnostne relevantným. Všetky spomenuté funkcie 

a dôvody kladenia otázok v triede tvoria bázu, na základe ktorej je možné otázky rozdeliť do 

špecifických kategórií. 

 

TAXONÓMIA OTÁZOK 

V odbornej literatúre, zaoberajúcej sa otázkami vo verbálnom diskurze a vyučovaní anglického 

jazyka, existuje viacero taxonómií otázok, ktoré boli vypracované v priebehu uplynulých troch 

desaťročí. Kearsleyho taxonómiu z r. 1976 (In: Long and Sato) upravili v r.1983 Long and Sato. V tejto 

taxonómii sú otázky kategorizované podľa funkcií:  
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Echoic:  

a) Comprehension checks (e.g. Alright?; OK?; Does everyone understand “polite“?) 

b) Clarification requests (e.g. What do you mean?; I don’t understand; What?) 

c) Confirmation checks (e.g. S: Carefully. → T: Carefully? Did you say “he“?)  

Epistemic: 

a) Referential (e.g. Why didn’t you do your homework?) 

b) Display (e.g. What‘s the opposite of “up“ in English?) 

c) Expressive (e.g. It‘s interesting the different pronunciations we have now, but isn’t it?) 

d) Rhetorical: kladené len pre efekt, neočakávame od poslucháča žiadnu odpoveď, odpovedá si sám 

hovoriaci (e.g. Why did I do that? Because I ....) 

Náročnú taxonómiu otázok obohatila svojím prínosom aj T. Pica (online), ktorá vyzdvihuje, že vo 

vyučovaní anglického jazyka by sa učitelia mali pýtať viac otázok, ktoré vyvolávajú lingvisticky 

komplexné odpovede - vety. Z tohto dôvodu autorka vyzdvihuje dva základné typy otázok, z ktorých 

každý má svoje podskupiny (otvorené a zatvorené): 

1. Produktívne otázky (referential questions) 

a) Otvorené produktívne otázky (open referential questions) svojou podstatou kopírujú pýtanie sa 

v reálnej životnej situácii, pričom zohľadňujú potrebu získania chýbajúcej informácie a vyvolávajú 

lingvisticky komplexné odpovede (e.g. Can you tell me how to make chocolate chip muffins?). 

b) Zatvorené produktívne otázky (closed referential questions) taktiež zohľadňujú potrebu 

získania chýbajúcej informácie, pričom odpovede sú krátke, väčšinou faktické (e.g. What’s your 

name?). 

2. Reproduktívne otázky (display questions) 

a) Otvorené reproduktívne otázky (open display questions) - otázky, ktorých odpovede sú 

učiteľovi vopred známe (napr. otázky k prečítanému či vypočutému textu), avšak vyvolávajúce 

lingvisticky komplexné odpovede (e.g. Can you summarize five ways to get to the airport?) 

b) Zatvorené reproduktívne otázky (closed display questions) - otázky, ktorých odpovede sú 

učiteľovi vopred známe, vyvolávajúce krátke, stručné odpovede. (e.g. What is the opposite of “up“?) 

 

VÝUKOVÝ DIALÓG 

Ako už bolo vyššie uvedené, otázka je východiskom každého dialógu a spolu s odpoveďou jeho 

nevyhnutou rozhodujúcou súčasťou. Mareš - Křivohlavý (1995, s. 73) tento dialóg v prostredí školskej 

triedy nazývajú výukovým dialógom, ktorý je „dialógom riadeným, nedochádza v ňom k prelínaniu či 

striedaniu kontextu“. Dialóg učiteľa a žiaka na vyučovacej hodine má svoju charakteristickú 
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štruktúru a rutinný charakter. Zúčastnené strany v dialógu participujú formou otázok a odpovedí. 

Učiteľ položí otázku, žiak odpovie, učiteľ reaguje na odpoveď. Tento sled participácií sa v didaktike 

anglického jazyka nazýva IRF interchange (Initiation – Response - Feedback) (Carter–McCarthy, 

1997, s. 124). Napriek tomu, že sa tento sled participácií zdá byť pomerne obmedzujúci žiakovu 

interakčnú schopnosť na hodine anglického jazyka, je potrebné žiaka otázkami aktivizovať, aby 

mohol vzhľadom k rozvoju svojej komunikatívnej kompetencie v cudzom jazyku využívať svoj 

celkový jazykový potenciál. Práve v dialógu sa žiak môže stať aktívnym užívateľom cudzieho jazyka. 

V krajine, kde anglický jazyk nie je národným jazykom, ale v súčasnosti jedným z povinných 

vyučovacích cudzích jazykov, je na učiteľovi, aby vytvoril a navodil žiakom na hodine situácie, 

v ktorých by sa mohli ocitnúť pri pobyte v anglicky hovoriacich krajinách i napriek tomu, že 

prostredie triedy má svoj osobitý diskurz.  

Aký dialóg prebieha medzi učiteľom a žiakom/žiakmi vo vyučovaní anglického jazyka? Početné 

výskumy typov a frekvencie učiteľom kladených otázok vo vyučovaní anglického jazyka boli 

realizované prevažne v anglosaskom prostredí (Brock, Cundale, Cheryl Wei-yu Chen, Long and Sato, 

Shomoossi), pričom v našom domácom prostredí sa touto problematikou v krátkosti zaoberala 

Homolová (2003). Rozhodli sme sa preto pre detailnejší výskum v súčasnom prostredí štyroch tried 

3. ročníka slovenských gymnázií, kde sa výučba AJ realizuje domácimi kvalifikovanými učiteľmi 

anglického jazyka.  

Tabuľky: Frekvencia jednotlivých typov otázok počas 45 min. vyučovacej hodiny u jednotlivých vyučujúcich AJ. 

I. učiteľka Júlia     II. učiteľka Hanka  
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III. učiteľka Klára    IV. učiteľka Klaudia 

  

 

PRIEBEH A METODOLÓGIA PRVEJ FÁZY VÝSKUMU 

Cieľom výskumu v prvej fáze bolo zistiť zastúpenie jednotlivých typov učiteľom kladených otázok na 

základe uplatnenia vyššie uvedenej taxonómie. Pre potreby výskumu sme sa zámerne rozhodli 

vybrať 3. ročník rôznych typov gymnázií (Žilina: osemročné cirkevné gymnázium, dve klasické 

štvorročné gymnáziá, bilingválne súkromné gymnázium), nakoľko žiaci v tomto ročníku by už mali 

mať dostatočne rozvinutú schopnosť vyjadrovať sa v cudzom jazyku (AJ sa začína v priemere 

vyučovať od 5. roč. ZŠ) a zároveň v tomto ročníku začína intenzívna príprava na maturitnú skúšku 

z cudzieho jazyka, ktorá v súčasnosti na Slovensku svojou formou i obsahom čiastočne kopíruje 

používanie jazyka v reálnych životných situáciách. V období november 2007 – november 2008 sme 

zrealizovali videonahrávky 12 vyučovacích hodín AJ u štyroch rôznych učiteliek, pričom z dôvodu 

zabezpečenia maximálnej objektívnosti videonahrávok sme pred začatím nahrávania strávili 

v každej z tried ďalšie 3 hodiny, počas ktorých sme v triedach pôsobili v roli pozorovateľa. Prepisom 

videonahrávok sme následne analyzovali učiteľkami kladené typy otázok na základe uvedenej 

taxonómie. V priebehu analýz prepisov bolo zistené, že je potrebné obohatiť pôvodnú taxonómiu 

otázok o ďalšie podskupiny, nakoľko v pôvodnej taxonómii boli rovnako produktívne otázky 

(referential questions) ako aj reproduktívne otázky (display questions) rozdelené na podskupiny - 

otvorené a zatvorené (open a closed). Zaujímavým zistením však bolo, že v otázkach našich učiteliek 

došlo k transferom v jednotlivých podskupinách, čo je v tabuľkách označené ako OD→CD, CD→OD, 

OR→CR, CR→OR. Čiže napr. učiteľka zvolila úvodnú časť otázky ako OD (otvorená reproduktívna - 



 - 473 - 

OD), ale vzápätí položila dodatočnú otázku, ktorou obmedzila žiakov prehovor na odpoveď typu 

áno-nie (zatvorená reproduktívna otázka - CD) “How did the mum react – was she happy?“  

Na základe získaných kvantifikovateľných parametrov a zohľadnením potreby, aby učiteľ vo 

vyučovaní AJ vytváral čo najväčší priestor na lingvisticky komplexné žiakove odpovede 

prostredníctvom kladenia väčšieho počtu otvorených produktívnych otázok, resp. nepreferovania 

reproduktívnych otázok na úkor produktívnych otázok, sme si stanovili tri základné hypotézy:  

H1: Učiteľ kladie vo vyučovaní anglického jazyka viac otvorených produktívnych otázok ako 

zatvorených reproduktívnych otázok (H1: OR > CD). 

H2: Učiteľ kladie vo vyučovaní anglického jazyka viac otvorených produktívnych otázok ako 

zatvorených produktívnych zatvorených otázok (H2: OR > CR ).  

H3: Nie je rozdiel v distribúcii učiteľom kladených otvorených reproduktívnych a zatvorených 

reproduktívnych otázok (H3: OD=CD). 

Na prijatie či zamietnutie stanovených hypotéz sme sa rozhodli testovať zhodu stredných hodnôt 

týchto dvoch náhodných výberov pomocou t-testu. Testovali sme teda nulovú hypotézu (H0: OR = 

CD) oproti H1: OR>CD na hladine významnosti a=0,05. Rozdiel medzi počtom otázok OR a CD je 

priemerne -15,75 ± 18,01. Nameraná hodnota testovacej štatistiky T = - 3,03. Na overenie nulovej 

hypotézy zisťujeme, či platí nerovnosť T ≥ t2a (n-1), čiže -3,03 ≥ 1,7959. Nerovnosť neplatí, t.j. H0 

nezamietame. Týmto testom sa nepotvrdilo, či počet otázok OR > CD. Testujeme teda H0 oproti 

opačnej alternatíve H1: OR<CD, pričom overujeme nerovnosť T t2a ≤ (n-1), čiže -3,03 ≤ -1,7959. 

Nerovnosť platí, t.j. zamietame H0 a prijímame opačnú alternatívu H1, z čoho vyplýva, že test 

potvrdil na hladine významnosti 0,05, že učiteľ kladie menej otvorených produktívnych otázok ako 

zatvorených reproduktívnych otázok. Rovnako sme testovali aj H2 (nulová hypotéza H0: OR=CR 

oproti alternatíve H1: OR>CR ), pričom overujeme, či platí T ≥ t2a (n-1), čiže -2,28 ≥ 1,7959. Na 

základe tejto nerovnosti nezamietame H0. Testom sa nepotvrdilo, že učiteľ kladie OR > CR. 

Testujeme teda H0 oproti opačnej alternatíve H1: OR<CR, pričom overujeme nerovnosť T t2a ≤ (n-1), 

čiže -2,28 ≤ -1,7959. Táto nerovnosť platí. Zamietame H0 a prijímame opačnú alternatívu H1, z čoho 

vyplýva, že test potvrdil na hladine významnosti 0,05, že učiteľ kladie menej otvorených 

produktívnych otázok ako zatvorených produktívnych otázok. Pri testovaní H3 (nulová hypotéza H0: 

OD=CD oproti opačnej alternatíve H1: OD≠CD) bolo zistené, že táto nerovnosť platí, z čoho vyplýva, 

že je rozdiel v distribúcii učiteľom kladených otvorených reproduktívnych a zatvorených 

reproduktívnych otázok. Nakoľko je rozdiel v distribúcii reproduktívnych otázok, zisťovali sme, či je 

teda viac otvorených reproduktívnych alebo zatvorených reproduktívnych otázok zisťovaním 

nerovnosti T ≥ t2a (n-1), resp. T t2a ≤ (n-1), čiže -4,88 ≥ 1,7959, resp. -4,88 ≤1,7959. Testom sa 

potvrdilo, že učiteľ kladie menej otvorených reproduktívnych otázok ako zatvorených 

reproduktívnych otázok.  

 

ZÁVER 

Naše zistenia z počiatočnej fázy výskumu, žiaľ, dokazujú neradostný stav, ktorý pretrváva vo 

vyučovaní AJ i napriek tomu, že naši učitelia sa snažia uplatňovať tzv. komunikatívny prístup 

(Communicative approach), ktorým by malo byť zabezpečené preferovanie a kladenie otvorených 
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produktívnych, aby bol žiak vhodne aktivizovaný a mohol produkovať lingvisticky komplexné 

výpovede a rozvíjať svoju komunikatívnu kompetenciu. Bolo by neprofesionálne a nesprávne tvrdiť, 

že kvalita vyučovacích hodín AJ je stanovená práve prevahou položených otvorených produktívnych, 

nakoľko rovnako produktívne ako aj reproduktívne otázky (otvorené a zatvorené) majú svoje 

opodstatnenie a funkciu pri výučbe cudzieho jazyka a ich frekvencia nevyhnutne závisí najmä od 

cieľa hodiny, praktizovaných aktivít, organizačnej formy práce, jazykovej úrovne žiakov a pod.  

Kladenie správnych typov otázok v správnom čase by sa malo stať jednou z najdôležitejších ciest, 

ktorou sa treba uberať pri aktivizovaní našich žiakov a rozvíjaní ich komunikatívnej kompetencie 

v cudzom jazyku. Ani plynulosť ani presnosť jazykového prejavu študentov stredných škôl 

nedosiahnu učitelia cudzích jazykov bez toho, aby poskytli svojim študentom čo najväčší priestor 

a čas na precvičovanie si ústneho prejavu práve v prostredí triedy, kde môžu na „bezpečnej pôde“ 

precítiť a praktizovať reálny cudzí jazyk.  
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PERCEPCE ANGLICKÉ HLÁSKY SCHWA 

PERCEPTION OF THE ENGLISH SOUND SCHWA 

Kristýna Poesová 

 

Abstrakt: Percepce cizích hlásek je do značné míry ovlivněna fonémickým inventářem mateřského 

jazyka. Příspěvek představuje výsledky testování percepce anglické střední středové samohlásky 

schwa mezi českými žáky dvou sedmých tříd základní školy. Testování proběhlo v únoru letošního 

roku jako počáteční fáze pedagogického experimentu, který bude ukončen v červnu tohoto roku. 

Jedním z cílů tohoto testování bylo zjistit míru percepční citlivosti dvanácti až třináctiletých žáků 

vůči, v anglickém jazyce hojně používané a ve standardní češtině neexistující, redukované 

samohlásce schwa. Měřící nástroj byl vytvořen a odpilotován v rámci doktorského výzkumu, jehož 

hlavní motivací je efektivita výuky výslovnosti v českém vzdělávacím prostředí. 

Klíčová slova: percepce, střední středová hláska schwa, testování 

Abstract: The perception of foreign sounds is influenced by the phonemic inventory of the mother 

tongue to a large extent. This paper presents the results of testing the perception of the English 

mid-central vowel schwa among Czech pupils of two seventh forms at a lower secondary school. The 

testing was carried out in February 2009 as the initial phase of a pedagogical experiment which is 

planned to be terminated in June of the same year. One of the goals of this testing was to discover 

the extent of perceptual sensitivity of 12 and 13-year-old learners towards the reduced sound schwa 

which is frequently used in English although it does not occur in standard Czech. The measuring 

instrument was devised and piloted within doctoral research, the general focus of which is the 

effectiveness of teaching pronunciation in the Czech educational environment. 

Key words: perception, mid central sound schwa, testing 

 

ÚVOD 

Tento příspěvek se zaměřuje na analýzu dat získaných v počáteční fázi pedagogického experimentu, 

jehož hlavním cílem je zjistit, zda systematická výuka výslovnosti má vliv na zlepšení percepce a 

produkce vybraného výslovnostního jevu u dvanácti až třináctiletých žáků anglického jazyka. 

Vybraným výslovnostním jevem je v případě tohoto výzkumného projektu anglická střední středová 

hláska schwa, jejíž percepce a produkce patří mezi časté výslovnostní obtíže českých mluvčích, 

především v oblasti suprasegmentální (nepřízvučné slabiky, slabé formy gramatických slov, rytmus). 

Její špatné zvládnutí má velký podíl na neanglické výslovnosti. Výběr věku testovaných subjektů byl 

do značné míry určen hypotézou kritického období, podle níž optimální období pro osvojení 

fonologie cizího jazyka blížící se úrovni rodilého mluvčího končí pubertou (Patkowski, 1994). Žáci 

sedmých tříd, pohybující se mezi úrovněmi A1 a A2 Evropského referenčního rámce představují 

vhodné kandidáty pro výzkumný vzorek. V tomto věku jsou již schopni určité lingvistické reflexe a 

zároveň u nich ještě nedošlo k úplnému upevnění a zautomatizování zvukové stránky cílového 

jazyka. 
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Pedagogický experiment byl zahájen v únoru letošního roku ve dvou sedmých třídách Základní školy 

Mládí Praha s rozšířenou výukou cizích jazyků. Nejprve byla zjištěna úroveň percepce a produkce 

cílové hlásky u žáků obou tříd pomocí měřícího nástroje vytvořeného pro specifické potřeby tohoto 

testování (percepční test a nahrávání). Poté byly určeny experimentální a kontrolní skupiny. Po dobu 

následujících tří měsíců vyučující pravidelně zařazovaly pětiminutové aktivity zaměřené na schwa do 

výuky v experimentálních třídách, v kontrolních skupinách výuka probíhala jinak identicky, avšak bez 

nácviku percepce a produkce cílové hlásky. Baterie aktivit byla vytvořena částečně před a částečně 

v průběhu experimentu autorkou výzkumu a reflektovala probíranou látku ve snaze integrovat 

cvičení na schwa do ostatního učiva. Vyučující obdržely soubor tří aktivit každý týden s určitým 

časovým předstihem včetně popisu a vysvětlení aktivit, poznámek pro učitele, pracovního listu pro 

žáky a nahrávek. V polovině června 2009 všichni žáci absolvovali výstupní test s použitím stejného 

měřícího nástroje. Tato studie se soustřeďuje na analýzu dat obdržených z percepční části vstupního 

testu od všech žáků a klade si za cíl co nejpřesněji zmapovat počáteční stav percepční citlivosti vůči 

schwa. Následné srovnání se souborem dat získaných po ukončení experimentu odhalí míru 

účinnosti výslovnostních cvičení na schopnosti žáků rozpoznat a vyslovit anglické schwa. 

Nesnáze spojené s percepcí cizích hlásek jsou způsobeny celou řadou faktorů, mezi nejčastěji 

uváděné patří věk, ve kterém se začalo s osvojováním cizího jazyka, motivace, množství 

autentického jazyka, kterému jsou mluvčí vystaveni, a v neposlední řadě rozdílnost fonologických 

systémů (Sebastián-Gallés, 2005). Osvojování nemateřských zvuků probíhá s odlišnou rychlostí a 

stupněm obtížnosti, existuje však obecná tendence přiřazovat zvuky cizího jazyka k fonémům 

z mateřštiny. Jelikož český samohláskový inventář obsahuje menší počet fonémů než jeho anglický 

protějšek, čeští mluvčí musí rozšířit svůj inventář o anglické samohlásky odlišné kvality i kvantity, 

včetně schwa. S výjimkou hovorové formy, standardní čeština nemá schwa a vyžaduje realizaci 

samohlásek v plné kvalitě ve všech pozicích (Palková, 1994). Následkem této odlišnosti čeští 

posluchači pravděpodobně zažívají jeden typ řečové iluze nazývaný mutace (Sebastián-Gallés, 

2005), během níž je hláska schwa vnímána v řečovém signálu jako jedna z pěti českých krátkých 

samohlásek. Ačkoliv špatná identifikace schwa nevede ve většině případech k neporozumění 

jednotlivých slov, mohou se vyskytnout problémy s vnímáním souvislé řeči, která je bohatá jak na 

nepřízvučné slabiky obsahující samohláskovou redukci v podobě schwa, tak na slabé formy 

gramatických slov.  

  

METODA 

Testování rozdělené do dvou částí se uskutečnilo v průběhu dvou týdnů na ZŠ Mládí v Praze v únoru 

2009. Čtyři skupiny ze dvou sedmých tříd čítající 43 dvanácti až čtrnáctiletých respondentů nejprve 

prošly percepčním testem, jehož zadavatelkou byla výhradně autorka příspěvku. Vyučující se 

zúčastnily všech testování a jejich přítomnost napomohla jejich hladkému průběhu. Test včetně 

úvodní části nepřesáhl třicet pět minut. Zvukové stimuly audioformátu *.wav (Fs=48 kHz) 

k jednotlivým cvičením byly přehrávány z notebooku Asus A6 vždy ve stejné místnosti. V druhé 

etapě testování byli všichni přítomní kandidáti individuálně nahráni pomocí nahrávacího zařízení 

Edirol při opakování jednotlivých slov, čtení básničky a krátkých vět a popisu obrázků. Testování 

probíhalo anonymně. V následující části příspěvku je detailněji popsána struktura percepčního testu 

a průběh jeho zadání na ZŠ Mládí. 
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Percepční test má širší záběr a objevuje se v něm i dalších deset anglických monoftongů z důvodu 

skrytí původního záměru a z toho plynoucí zajištění validity. V testu se pracuje se šesti 

samohláskovými rodinami (termín rodina byl zaveden z didaktických důvodů a znamená skupinu 

samohlásek vztahující se k jednomu českému funkčnímu typu), pět z nich má název podle českých 

samohlásek, což přispívá k snadnější orientaci, šestá obsahuje dvě ə-ové samohlásky. Představením 

samohláskových rodin a klíčových slov prezentujících každou rodinu byl test zahájen. V úvodní části 

byli žáci aktivně vtaženi do představování samohláskových rodin a podíleli se na přiřazování 

klíčových slov k rodinám. Tento proces aktivního zapojení žáků si kladl za cíl vzbudit jejich pozornost 

před samotným testováním, a hlavně se ujistit, že konceptu samohláskových rodin, se kterými se 

pracovalo v první polovině testu, všichni rozuměli. Tato klasifikace byla upřednostněna před 

používáním fonémické transkripce jednotlivých samohlásek, u které by byl nutný mnohem delší 

nácvik.  

Jednotlivá slova v testu byla vybraná tak, aby splňovala následující kritéria. Zaprvé se jedná o slova, 

která odpovídají předpokládané jazykové úrovni respondentů, tedy úroveň začátečníci a mírně 

pokročilí (A1 – A2). Zadruhé byla do testu zařazena obtížnější slova jazykové úrovně středně 

pokročilí (B1). Tímto krokem jsme chtěli zabránit tomu, aby žáci, ať již vědomě či nevědomky, 

odpovídali dle vlastní znalosti výslovnosti daného slova a spoléhali jen na vlastní zkušenost.                         

U neznámých slov museli reagovat na slyšené podněty. Tato kombinace lehčích a obtížnějších slov 

vytváří rovnováhu testu, pouze obtížná a neznámá slova by pravděpodobně testované žáky odradila 

a zastrašila, avšak zařazením pouze lehkých slov by byla ohrožena validita testu. Před samotným 

začátkem testování byli respondenti upozorněni, že výslovnost některých slov se může lišit od té, 

kterou se učili, např. pod vlivem rozdílného akcentu nebo individuálních odlišností mluvčího. Měli 

tedy odpovídat podle slyšeného, nikoli podle své znalosti angličtiny. Třetí kritérium výběru slov bylo 

zajištění rovnoměrného výskytu neutrálního vokálu ve všech obvyklých pozicích, iniciální, nefinální, 

finální a přítomnost co největšího počtu grafémů představující schwa. Schwa je v testu prezentováno 

grafémy e, u, o, a, er, ou, or, ve všech výše jmenovaných pozicích. 

Po stránce obsahové stránce je schwa zastoupeno na segmentální úrovni (jednotlivá slova) a rovněž 

se testuje jeho přesah do roviny suprasegmentální. Po stránce metodické byly do testu zařazeny 

různé typy cvičení z důvodu udržení pozornosti a soustředění testovaných. Původní percepční test 

(Poesová, 2009) skládající se z devíti oddílů byl na základě jednání s vyučujícími mírně redukován. 

Test byl zkrácen o položky s nižší výpovědní hodnotou.  

Každá sekce má nejméně tři zácvičné položky obsahující lehké a jasné příklady, jejichž hlavní funkcí 

bylo motivovat testované a pokusit se vytvořit pozitivní vazbu k testu. Respondenti zácvičné položky 

hodnotili velice kladně, ve dvou těžších případech byly na jejich žádost znovu přehrány.                       

Po příkladech následovaly samotné testové položky rozřazené do skupin a oddělené pauzami. 

Pauzy, během nichž krátce mluvila zadavatelka testu, rozdělují oddíly do částí s maximálním počtem 

šesti položek a plní tak funkci desenzitace. Test je z jedné poloviny skutečně čistě percepční bez 

jakékoliv opory psaného textu, v případech, kdy je text používán byli žáci upozorněni na 

nepravidelný vztah mezi grafémy a fonémy. Vytváření percepčního testu včetně jeho původní verze, 

popisu procesu nahrávání a pilotování lze dohledat v článku Testing the Perception of Schwa 

(Poesová, 2009).  
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Tabulka 1. Modifikovaná struktura percepčního testu 

 Sekce metoda testování obsah (počet položek) opora textu 

I/A, B identifikace samohlásek 

(multiple choice) 

A – první slabika 

B – druhá slabika 

slova (20) Ne 

II/A, B, C, D, E, F identifikace samohlásek 

(umístění samohlásky) 

A – i-rodina; B – o-rodina 

C – a-rodina; D – ə-rodina 

E – u-rodina; F – e-rodina 

slova (43) Ne 

III identifikace samohlásek 

(multiple choice) 

věty (13) ano 

IV identifikace slov podle přízvuku  slova (7) ano 

V identifikace přízvučných slabik slova (12) Ne 

VI diskriminace odlišných hlásek  

(odd one out) 

slova (4) Ne 

VII počítání chybějících slov věty (8) ano 

 

 

VÝSLEDKY I 

 Následující tři podkapitoly představují způsob zpracování dat a dílčí výsledky jednotlivých analýz. 

Úplné výsledky budou uvedeny v autorčině doktorské práci. První část analýzy dat sesbíraných 

percepčním testem a zpracovaných v programu Excel se soustředí na úspěšnost testovacích položek 

(n=107), která vychází z počtu správných odpovědí testovaných (n=43). Lehce levostraně sešikmený 

charakter histogramu testovacích položek vypovídá o tom, že počet úspěšných položek převažoval 

nad neúspěšnými. Žáci tudíž nezažívali tak často frustraci z obtížnosti testu a nepodlehli pocitu 

marnosti, který by mohl vést k rezignaci test dokončit. Na druhé straně nedošlo k stropovému 

efektu, což svědčí o určité vyváženosti ve skladbě testovacích položek. Konkrétně je možno zmínit, 

že žádná z položek nebyla řešena se stoprocentní úspěšností. 
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Graf 1. Histogram testovacích položek. Na ose x je zobrazena úspěšnost položek daná počtem správných 

odpovědí, na ose y nalezneme počet položek, u nichž bylo dané úspěšnosti dosaženo (n=107) 

 

Pro další analýzu byly jednotlivé položky rozděleny do šesti pásem podle úspěšnosti (první řádek 

tabulky 2). První pásmo obsahuje položky, které správně identifikovalo pouze jeden až osm 

respondentů. Poslední pásmo se vykazuje položkami, na které správně odpovědělo třicet sedm až 

čtyřicet tři testovaných. Celkový počet položek v každém pásmu ( ) je rozdělen deskriptorem ə/non-

ə na položky, k nimž se vztahovaly úkoly s cílovou hláskou a položky operující s ostatními 

samohláskami. Z údajů v druhém řádku tabulky 2 lze vypozorovat trend, že položky obsahující 

schwa jsou pro testované obtížnější. V prvních třech pásmech je jich více než ve zbývajících, kde 

jejich počet klesá. Podíváme-li se na konkrétní položky z obou okrajových pásem, zjistíme, že pro 

žáky byla obtížná identifikace ə-ových samohlásek ve slabikách jednotlivých slov (slova research, 

China - IB, Australia - IIC ), ostatní obtížné položky se týkali slabých forem gramatických slov (your, 

there, to – III; věty 2 a 5 z VII). Dvě nejúspěšnější položky (správná odpověď od 41 testovaných) 

pochází z oddílu IV a je nutné přistupovat opatrně k jejich interpretaci, jelikož metoda aplikovaná 

v této části patří k těm snazším. Třicet sedm respondentů správně identifikovalo ə-ovou samohlásku 

v silné formě slovesa were (III) a počet gramatických slov obsahující redukci v jedné větě sekce VII. 

Tabulka 2. Pásma úspěšnosti testovacích položek s ə a non-ə rozlišením 

maximum - 43 od 1-8 od 9-15 od 16-22 od 23-29 od 30-36 od 37-43 

ə 8 10 8 7 4 4 

non-ə 3 6 7 13 23 14 

 11 16 15 20 27 18 
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Zatímco se počet položek vztahující se k ə-ové rodině zmenšuje s narůstajícím počtem respondentů 

správně zodpovězených položek, u ostatních samohláskových rodin dochází k opačnému trendu 

s výjimkou posledního pásma (tabulka 3). Samohlásky z ostatních rodin byly správně identifikovány 

stále větším počtem respondentů. Výrazné je skóre položek s u-ovými hláskami, které se objevují 

ve dvou nejúspěšnějších pásmech. Rozpoznání u-ové rodiny se zdá být nejsnazší pro tuto skupinu 

testovaných.  

Tabulka 3. Pásma úspěšnosti testovacích položek s dílčími výsledky non-ə samohlásek 

maximum – 43 od 1-8 od 9-15 od16-22 od 23-29 od 30-36 od 37-43 

ə 8 10 8 7 4 4 

non-ə 3 6 7 13 23 14 

I 1 2 1 2 4 5 

E 0 3 4 5 6 0 

A 2 0 1 4 4 2 

O 0 1 1 2 4 4 

U 0 0 0 0 5 3 

 11 16 15 20 27 18 

 

VÝSLEDKY II 

Druhá část analýzy dat sesbíraných percepčním testem a zpracovaných v programu Excel se 

zaměřuje na úspěšnost jednotlivých sekcí (n=13). Správné odpovědi jednotlivých oddílů každého 

žáka byly sečteny a jejich úspěšnost vyjádřena v procentech. Průměr dílčích výsledků určil pořadí 

obtížnosti sekcí testu (tabulka 4). Respondenti si nejlépe poradili s identifikací u-ových samohlásek 

ve dvou a tříslabičných slovech (IIE). V pořadí druhé nejúspěšnější cvičení obsahuje zároveň dvě 

nejúspěšnější položky (VI). Jak již bylo naznačeno, výsledky této části musí být interpretovány 

obezřetně z následujících důvodů. Zaprvé se tato část skládá pouze ze čtyř položek a zadruhé zde 

použitá technika Odd one out (zatrhni slovo, které zní odlišně) patří k těm jednodušším a funguje 

především jako odlehčující prvek mezi dvěma obtížnějšími oddíly (V a VII). V této části všechny 

položky obsahují ə-ovou samohlásku, odlišnost slova je dána změnou délky cílové hlásky ve třech 

položkách a změnou její kvality v jedné položce. Z výše uvedeného vyplývá, že část VI je méně 

náročnější než například části I a II, kde respondent musí identifikovat samohláskovou rodinu, nebo 

slabiku, kde byla určitá samohláska vyslovena. Přestože část IV zahrnuje položky s nižší vypovídající 

hodnotou, její zařazení je důležité z hlediska celkové vyváženosti testu.  

Dvě sekce skončily pod padesáti procentní hranicí úspěšnosti. Testovaní se nejvíce potýkali                          

s problémy v části V (45.2%) zaměřené na identifikaci slabik nesoucí hlavní přízvuk ve dvou až pěti 

slabičných slovech. Slova pro tuto část nebyla nahrána v izolaci, nýbrž v tzv. nosné frázi (Now I will 

say __________ again.) kvůli zachování přirozeného rytmu. Faktory podílející se na prominenci 
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slabiky z percepčního hlediska - výška, délka, hlasitost a plná samohlásková kvalita (Roach, 2000) - 

byly vlivem delšího mluvního úseku u některých položek utlumeny a jejich percepce ztížena. 

Posluchači si však u více než poloviny položek mohli pomoci identifikací schwa v předcházející 

slabice. Právě kontrast redukované a plné samohlásky do značné míry napomáhá při identifikaci 

přízvučné slabiky. Respondenti tohoto kontrastu nevyužili a plně podlehli negativnímu vlivu 

mateřského jazyka (čeština má přízvuk na první slabice). Druhý nejobtížnější oddíl byl IID (49.8 %) a 

týkal se identifikace slabik obsahující ə-ové samohlásky.  

Tabulka 4. Úspěšnost jednotlivých sekcí percepčního testu vyjádřená v procentech 

IA IB IIA IIB IIC IID IIE IIF III IV V VI VII 

56,0% 56,7% 69,6% 64,9% 54,2% 49,8% 81,5% 56,5% 54,8% 74,6% 45,2% 78,1% 51,0% 

 

 

VÝSLEDKY III 

Následující dva grafy zobrazují průběh percepčního testu daný vztahem jednotlivých částí a jejich 

úspěšností vyjádřenou v procentech u tří respondentů s nejnižším (graf 2) a nejvyšším (graf 3) 

počtem správných položek. V grafu 2 se hodnoty většinou pohybují pod hranicí 70 % úspěšnosti a 

odlišný průběh jednotlivých trajektorií svědčí o určité náhodnosti ve volbě odpovědí. Naproti tomu 

hodnoty v grafu 3 nespadnou až na jednu výjimku pod 50 % hranici a všechny tři zobrazené 

trajektorie poukazují na víceméně podobný průběh testu. Zajímavé je, že k prvnímu propadu v grafu 

3 dochází u sekce IIC zaměřené na a-ové samohlásky oproti očekávanému propadu u IID. Druhý 

propad se shodně týká nejobtížnějšího oddílu zkoumající umisťování přízvuku (V). Vrcholy grafu 3 se 

shodují s oddíly s největší úspěšností (IIA, IIE, IV a VI).  

Graf 2. Respondenti s nejméně správnými odpověďmi. Osa x zobrazuje jednotlivé části testu, osa y jejich úspěšnost 

v procentech 
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Graf 3. Respondenti s nejvíce správnými odpověďmi. Osa x zobrazuje jednotlivé části testu, osa y jejich úspěšnost 

v procentech 

 

 

ZÁVĚR 

Výsledky percepční testu potvrdily nesnáze českých posluchačů při percepci anglických hlásek 

zmíněné v úvodu tohoto příspěvku. Anglické monoftongy mající podobné protějšky v českém 

fonémickém inventáři jsou identifikovány s větší mírou úspěšnosti, než ve standardní češtině 

neexistující ə-ové hlásky. Významnou roli v negativním transferu z mateřského na cizí jazyk, v tomto 

případě češtiny na angličtinu, hraje také absence redukce samohlásek a umístění přízvuku na první 

slabiku v českém jazyce. 

Data získaná výstupním testem v červnu 2009 budou zpracována identickým způsobem a porovnána 

s výsledky vstupního testu. Cílem tohoto srovnání je zjistit, u jednotlivců i u skupin, zda systematická 

a pravidelná výuka cílové hlásky schwa formou nejrůznějších aktivit byla příčinou zlepšení v oblasti 

percepce a produkce této redukované samohlásky. Charakter aktivit pro výuku schwa a jejich použití 

v tomto pedagogickém experimentu bude popsán a okomentován v samostatném příspěvku.  
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KONCEPTOVÁ ANALÝZA V UČITELSKÉ REFLEXI TVOŘIVÉ EXPRESIVNÍ VÝUKY
162

  

CONCEPTUAL ANALYSIS OF THE INSTRUCTION IN ART EDUCATION 

Jan Slavík, Jindřich Lukavský, Kateřina Dytrtová, Lucie Hajdušková 

 

Abstrakt: Příspěvek informuje o výstupech z pokračování dlouhodobého výzkumu vzdělávání 
učitelů výtvarné výchovy na fakultách v Plzni, Praze a v Ústí nad Labem. Je zaměřen na stav 
didaktických znalostí obsahu a počátečních dispozic reflektivního praktika studentů v oborově 
didaktické přípravě. Zvláštní pozornost je věnována jedinečné povaze umělecké tvorby a vztahům 
mezi osobní zkušeností a vizuální kulturou. Cílem příspěvku je nejenom uvést empiricko-výzkumné 
poznatky z akademického roku 2008/2009, ale též zprostředkovat nové znalosti o teoretickém 
modelu konceptové analýzy výuky ve výtvarné výchově. 

Klíčová slova: Konceptová analýza; výuka výtvarné výchovy 

 

Klíčovou profesionální činností učitele je vybrat a didakticky zpracovat obsah pro učení žáků. 

Didaktická práce učitele s obsahem ve výuce je kreativní, ale současně je vymezená pravidelnostmi, 

pravidly nebo normami, ať již tradovanými nebo zakotvenými v kurikulárních dokumentech. Platí to 

pro všechny obory všeobecného vzdělávání. Podíl kreativní složky je zdůrazněn v uměleckých 

oborech i ve všech ostatních disciplínách, které se opírají o tvořivé anebo expresivně-tvořivé úlohy 

(srov. Slavík; Lukavský; Lajdová 2008).  

Imaginativní a inovativní podstata kreativity (Robinson a kol. 1999) znesnadňuje pojmové uchopení 

poznatků, zobecnění, a tedy též použití pravidel. Nelze však přehlédnout, že pedagogické dílo sice je 

neopakovatelná kreace, avšak jen jako celek. Oproti tomu v jeho dílčích složkách se dá odhalit 

mnoho pravidelností. Učitel tedy musí zvládat proporce mezi kreativním charakterem 

pedagogického díla a pravidelnostmi jeho strukturních složek.  

Hlavním cílem učitele je žáky něco naučit; proto jak rozhodování při výuce, tak její příprava nebo 

evaluace věnují zvláštní pozornost uspořádání a transformaci obsahu, resp. učiva. Soustředění na 

obsah a učivo je typické pro hospitační rozbory výuky, ve kterých se dá dobře sledovat i ovlivňovat 

učitelovo pedagogické, resp. didaktické myšlení. Hospitační rozbor pokládáme za přirozenou 

spojnici mezi výzkumem výuky, učitelskou praxí a vzděláváním učitelů v koncepci reflektivního 

praktika (Schőn 1991, Korthagen 2001, Slavík 2001, 2009). Na tomto spojení je založena 

metodologie konceptové analýzy, která je tématem tohoto příspěvku. Týká se přípravy, vedení a 

reflexe výuky učitelů tvůrčích a expresivních oborů.  

 

Konceptová analýza jako nástroj evaluace výuky  

Konceptová analýza je metodický nástroj pro reflexi a evaluaci výuky. Vychází z výše uvedeného 

předpokladu, že každá vyučovací jednotka je učitelem konstruována jako jedinečný obsahový celek-

dílo, v jehož dílčích složkách se uplatňují pravidelnosti nebo pravidla. Teoretické a metodologické 

pojetí konceptové analýzy bylo popsáno v: Slavík; Wawrosz 2004, Podlipský 2008, Slavík; Dytrtová; 

Hajdušková 2008. Zde pro dokreslení uvedeme jen některé souvislosti k popisovanému výzkumu.  
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 Příspěvek je součástí práce ve výzkumném záměru Učitelská profese v měnících se požadavcích na 

vzdělávání – MSM 0021620862.  



 - 486 - 

Při reflexi výuky učitel rozebírá reálnou podobu pedagogického díla a posuzuje, do jaké míry 

přispívala k žákovskému poznávání a učení. To předpokládá, že musí být schopen (a) vyjádřit a 

zpřesňovat myšlenkový obraz posuzovaného pedagogického díla, (b) rozlišovat lepší a horší složky 

pedagogického díla s ohledem na jeho vzdělávací a výchovné funkce, (c) navrhovat zlepšující alterace 

složek díla anebo jejich struktury.  

Myšlenkový obraz pedagogického díla je zakotven v obsahových jádrech výuky – v konceptech. Ty 

mají intersubjektivní povahu. Jejich subjektivním protějškem jsou prekoncepty.163 Koncepty nikdy 

nejsou izolovanými jednotkami – vyrůstají ze sémantické sítě obsahových souvislostí v rámci 

příslušného oboru, resp. jazyka. Učitel pro výuku vybírá důležité „uzly“ této sítě a prostřednictvím 

učebních úloh z nich dělá potenciální obsah žákovského poznávání a učení. Tvořivá učební úloha 

tedy je analogií a ilustrací expertní tvorby – zpřítomňuje její příznačné postupy, vlastnosti, principy, 

hodnoty nebo účinky.  

Model takto chápané výuky může být vyjádřen jako konceptová mapa, která při zavedení časových 

změn může mít podobu vývojového diagramu konceptu (srov. obr. 1; viz dále). Konceptová mapa 

předvádí pojmy a vztahy mezi nimi, které utvářejí učební pole a organizují interakce a komunikaci ve 

výuce. Při posuzování výuky lze porovnávat hypotetický ideální stav („dobrý tvar“) s reálným stavem 

pedagogického díla. Toto srovnávání je východiskem hospitačního rozboru. Na základě něj pak 

učitel posuzuje kvalitu výuky a navrhuje zlepšující alterace. Ty sice již nelze použít pro reálnou 

korekci uplynulé výuky, ale mohou sloužit jako podněty k rozvíjení učitelské sekundární intuice, tj. 

intuice obohacené poučením (srov. Fishbein 2002, s. 58 n.). V tom spatřujeme přínos pro učitelské 

vzdělávání.  

 

Ilustrace konceptové analýzy na empirickém materiálu výzkumu  

Ve výše popsaném smyslu považujeme konceptovou analýzu jednak za metodický předpoklad na 

faktech založeného (evidence based) posuzování výuky, jednak za prostředek učitelského vzdělávání. 

Učitel v průběhu své práce se třídou anebo při hospitačním rozboru používá konceptovou analýzu 

zpravidla intuitivně. V přípravě učitelů anebo ředitelů škol však tato primární intuice může být 

vědomě rozvíjena a prohloubena teoretickým a empirickým porozuměním. K tomu směřoval 

výzkum, který dále popisujeme. Má heuristický charakter a jeho úkolem bylo přinést poznatky                

o kvalitách deskripce a evaluace tvořivé expresivní výuky u budoucích učitelů výtvarné výchovy.  

V návaznosti na předcházející texty (viz odkazy výše) se soustřeďujeme na získání didaktického 

vhledu do způsobů, jak budoucí učitelé pojímají, strukturují a posuzují proces obsahové 

transformace a rekonstrukce v tvořivé expresivní výuce.  
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 Koncept a prekoncept jsou dva vzájemně závislé zpŧsoby pojetí obsahu jako „jednotky“ poznávání a učení. 
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prekoncepty jsou mezi lidmi vzájemně porovnatelné, kdybychom nebrali v úvahu koncept jako ideální bod jejich 

vzájemné sociální konvergence. Koncepty mají jazykový charakter pojmŧ, ale protoţe subjektivně existují pouze 

prostřednictvím prekonceptŧ, zahrnují smyslové nebo kinestetické představy a motorické operace, kterými jsou 

tvořeny výrazy a zprostředkovány významy.     
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Otázky našeho výzkumu:  

V jakých parametrech se liší konceptové mapy, resp. vývojové diagramy konceptu použité 

budoucími učiteli od expertní alternativy vytvořené zkušenými učiteli? Tato otázka směřuje 

k uchopení rozdílů v kvalitě, komplexitě a integritě konceptové analýzy.  

Jaké evaluační kategorie a v jakém počtu budoucí učitelé použili pro hodnocení tvořivé výuky? Tato 

otázka směřuje k posouzení kvality rozlišovacích a třídících konceptů, které budoucí učitelé při 

evaluaci použili.  

Do jaké míry se liší náročnost hodnocení, obsah a počet použitých evaluačních kategorií na 

zúčastněných pracovištích? Tato otázka směřuje k posouzení shod a rozdílů v připravenosti 

budoucích učitelů na konceptovou analýzu a evaluaci výuky.  

Metodika, výzkumný vzorek a materiál výzkumu 

Konceptová analýza je v principu kvalitativní přístup založený na ontodidaktické a psychodidaktické 

interpretaci výuky (Slavík; Dytrtová; Hajdušková 2008, Janík; Slavík 2009). Protože však získáváme 

informace z hromadných údajů od celé skupiny respondentů, kromě těchto interpretačních postupů 

využíváme kvantitativní metodiku zpracování dat. Ta zde nemá sloužit jako nástroj zobecnění, ale 

jako způsob náhledu na hromadné údaje.  

Výzkumu se účastnilo 134 studentů oboru výtvarná výchova – učitelství pro ZŠ, SŠ anebo ZUŠ – na 

pedagogických fakultách univerzit v Plzni, Ústí nad Labem a v Praze (Plzeň 60, Praha 62, Ústí 12), 

z toho 11 mužů a 123 žen. Věk respondentů se pohyboval v intervalu 20 – 30 let, průměr 23,17 

(směrodatná odchylka 1,96), medián 23, modus 22 (četnost modu 40). Všichni respondenti prošli 

základní přípravou v didaktice výtvarné výchovy v rozsahu nejméně dvou semestrů. Na pracovištích 

mají tyto semináře odlišný název a způsob vedení, ale shodnou intenci: připravit budoucí učitele na 

plánování, realizaci a reflexi tvořivé expresivní výuky.  

Studenti posuzovali cca 30 minutový sestřih videozáznamu galerijní animace, kterou vedli 

praktikující studenti – budoucí učitelé z kateder výtvarné kultury Pedagogických fakult v Plzni a            

v Ústí nad Labem. Záměrně byla vybrána studentská výuka, u které se dalo očekávat relativně více 

nedostatků dávajících respondentům více šancí k návrhům pro zlepšení. Studenti všech tří pracovišť 

posuzovali animaci k výstavě Václava Bendy v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích, 

studenti z Plzně a z Prahy nadto posuzovali animaci k výstavě Jiřího Kornatovského ze Západočeské 

galerie v Plzni.  

Materiálem pro analýzu byly evaluační záznamové listy, které kromě identifikačních údajů 

obsahovaly 23 posuzovacích škál zaměřených na kvalitu didaktické transformace obsahu (4 škály 

celkového hodnocení a 19 pro analytické hodnocení), 2 otevřené otázky požadující písemné 

hodnocení nejkvalitnějších a nejvíce problémových momentů výuky, 1 otevřenou otázku požadující 

uvést návrhy na nápravu identifikovaných chyb, a konečně požadavek na zakreslení konceptové 

mapy výuky. Použité škály jsou výběrovou upravenou verzí 83 škál systému DITA rozvíjeného od          

r. 1992 (Slavík; Siňor 1993, Slavík 2001).  

Ze záznamových listů jsme měli k dispozici 49 kategorizovaných proměnných a cca 4500 hodnot 

proměnných. Uvádíme jen část z mnoha možných rovin interpretací. 

 

 



 - 488 - 

Strukturace obsahu v konceptové analýze (k otázce A) 

Struktura je způsob uspořádání částí do celků, podle nějž se aktuální jednotlivost (výraz, věc, akce) 

dá zahrnovat pod jisté společné pravidlo (Peregrin 1999, 54 – 56). Pravidlo, resp. pravidelnost, je 

předpokladem opakovaného rozpoznávání, pojmového uchopení, zvládání, a tedy i učení obsahu. 

Proto schopnost učitele utvářet smysluplnou strukturu obsahu a mít na ni náhled je nezbytnou, 

přestože nikoliv jedinou ani postačující podmínkou přínosné výuky.  

V našem výzkumu jsme ověřovali náhled respondentů na strukturaci obsahu prostřednictvím 

konceptových map, resp. vývojových diagramů konceptu. Posuzovali jsme přiléhavost konceptové 

mapy k posuzované výuce, a to v porovnání s expertním ontodidaktickým rozborem164 této výuky 

(viz obr. 1). Kromě toho jsme věnovali pozornost i dokreslujícím kvantitativním charakteristikám 

konceptových map. Jejich měřítkem byla míra elaborace, kterou jsme určovali podle počtu uzlů 

(pojmů) a jejich spojnic (hran) v mapě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
164

 Zaloţený na umělecko-kritickém rozboru v katalogu výstav; jeho autorem pro obr. 1 je Václav Malina.  
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Obr. 1 Konceptová mapa výuky – galerijní animace – z výstavy Jiřího Kornatovského; expertní model 
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V přiléhavosti map většina respondentů vystihla hlavní obsahová jádra a identifikovala rozvržení 

dynamických prvků úloh (vedou žáky k porovnávání konceptů a hledání důležitých souvislostí 

obsahu), ale opomíjela některé didakticky podstatné momenty výuky. Např. ústředním momentem 

animace díla J. Kornatovského je převod z plochy (2D) do 3D objektu, který kresba denotuje. 

Posuzující studenti to ve valné většině případů (přes 70%) postřehli a kladně ocenili. Ale jen několik 

z nich (cca 5%) si mimo to povšimlo, že v animaci chybí podstatný rys: spiritualita Kornatovského 

kreseb. Ta vyplývá z přesahu tělesnosti; z napětí mezi exemplifikovanou obrovitostí hmoty 

nakreslených těles a jejich vznášením v prázdném nadsmyslovém prostoru. O toto „ztělesnění 

netělesného“ se animace pokusila, ale omezila se na dosažení lidského měřítka a nápověď tajemství; 

propojení mezi „důvěrou v tajemno“ a „existenciální otevřeností prožitku“, typického pro spiritualitu 

(Elkins 1988), se nezdařilo.  

Míra elaborace konceptových map v našem vzorku je v mediánu 15, v průměru téměř shodně 14,97 

se směrodatnou odchylkou 8,98. Ta vypovídá o značných rozdílech ve skupině respondentů 

potvrzovaných krajními póly hodnot: minimální 0, maximální 43. Pro srovnání: expertní mapa 

reflektující animaci J. Kornatovského (obr. 1) má úroveň elaborace 43, tedy rovnou maximu mezi 

respondenty a relativně vysoko nad jejich středními hodnotami.  

 

Evaluační kategorie konceptové analýzy (k otázce B)  

Obsahovou analýzou odpovědí na otevřené otázky bylo vytěženo 29 kategorií, které respondenti 

nezávisle na sobě alespoň ve dvou případech použili při posuzování shlédnutých videozáznamů 

výuky. Kategorie byly ověřeny badatelskou triangulací uvnitř autorského týmu. Byly kódovány jako 

jednoduchá označení přiřazená k odpovídajícím výrokům. Např. výroky „málo se pracovalo s tím, co 

chtěl autor vyjádřit svými obrazy“, „vynechání duchovního rozměru Kornatovského tvorby“, „promluvit 

předem o některém obrazu a poukázat na výtvarné záměry autora“, byly shodně kódovány jako 

„respekt k dílu“. Tzn., jako poukaz na to, že ve výuce mělo být více pozornosti věnováno expertní 

interpretaci uměleckého díla. Pro výklad kategorií samozřejmě bereme v úvahu významové 

zabarvení všech do kategorie zařazených výroků.  

Kategorie chápeme jako evaluační dimenze, které celá skupina respondentů vyprodukovala při 

hodnocení kvalit výuky. Do kategorií jsme zařadili 623 výroků. Medián obsazení kategorií výroky je 

12 a průměr 17 se směrodatnou odchylkou 13,67; 88,46% kategorií je syceno nejméně pěti nebo více 

výroky. Počet kategorií, které použili jednotlivci, kolísal mezi min. 1 a max. 6 s mediánem 2. Skupina 

budoucích učitelů jako celek tedy měla k dispozici několikanásobně víc evaluačních dimenzí než 

jednotlivci. Je nasnadě, že při diskusi nad posuzovanou výukou v semináři by tento rozdíl mohl být 

dobře didakticky využitý.  

Kategorie vytěžené z otevřených odpovědí jsme obsahově porovnávali se systémem expertních 

kategorií použitých ve škálové části evaluačního záznamového listu. Respondenti využili 9 z 19 

analytických kategorií, především ty, které se týkaly oborově specifických (domain-specific) stránek 

výuky. Opominuli např. položky: rozvoj kompetencí k porozumění výrazovým projevům druhých lidí 

(C7), podněty k uvažování a komunikaci žáků o problematice společenské, politické, psychologické (C8), 

logická ucelenost (integrita) animace (C12), shrnutí učiva a poznávacího přínosu (C13).  

Trend k relativní převaze oborově specifických stránek výuky se prokázal i při vyhodnocení těch 

kategorií, které byly obsazeny alespoň pěti a více výroky. Tabulka (obr. 2) na příkladu vybraných 
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kategorií obsazených více než patnácti výroky přehledně ukazuje podíl oborově specifických 

postřehů oproti obecněji pedagogickým.  

 

Obr. 2 Ukázka obsazení kategorií výroky a jejich zařazení k oborově specifické problematice.  

Označení kategorie  Počet výroků v kategorii  % 

z celkového 

počtu 

výroků 

Oborově specifická:  

haptika 92 14,77  
prohlídka-explorace 76 12,20  
reflexe-metakognice 53 8,51 - 

převod 2D do 3D 41 6,58  
rozpoznávání (tvarů)  40 6,42  

práce s hlínou-tvorba 32 6,14  

individuální přístup 27 5,43 - 
výběr-zvolení obrazu 18 2,89  
omezení smyslů  17 2,73  
expertní výtvarné informace  16 2,57  
frázování úkolu 16 2,57 - 

Mezi kategoriemi sycenými pěti a více výroky jsme vyhodnotili 70,88% jako didaktické – oborově 

specifické a 29,12%, tedy necelou jednu třetinu, jako obecněji pedagogické (viz obr. 2). Napovídá to 

závažnost, kterou respondenti připisují oborově specifickým otázkám, také však zřejmě jejich menší 

praktickou zkušenost se žáky a pedagogickými problémy s nimi.  

Obr. 3 Výsečový graf poměru mezi obecněji pedagogicky a oborově specificky zaměřenými výroky 

Obecné pedagogické; 29,12%

Oborově specif ické; 70,88%
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Evaluační shoda mezi pracovišti (k otázce C)  

Pro zjištění míry evaluační shody mezi pracovišti jsme operacionalizovali termín evaluační profil. 

Evaluační profil chápeme jako soubor středních hodnot (průměr, medián) získaných z hodnocení 

souborem respondentů. Dá se rozlišit jeho obrys (porovnání středních hodnot mezi škálami) a 

přísnost (míra inklinace k zápornému pólu hodnocení).  

Na první pohled je nápadná vysoká míra korelace obrysů evaluačních profilů mezi skupinami 

respondentů z Plzně a z Prahy (viz obr. 4). Respondenti z Ústí se od těchto dvou skupin nápadněji 

lišili u animace z Bendovy výstavy v 10 z 19 analytických položek (C1, C2, C3, C5, C6, C10, C11, C12, 

C13, C18), které hodnotili didaktickou inovativnost, uměleckou aktuálnost, poznatkovou přínosnost, 

vztah mezi vlastní tvorbou žáků a poznáváním animovaného díla, prožitkovou intenzitu, využití 

podmínek, frázování, integritu a problémový přistup.  

Obr. 4 Korelace obrysů evaluačních profilů mezi respondenty z jednotlivých pracovišť pro oba videozáznamy 

(Benda, Kornatovský). Tučně jsou vyznačené korelace s p < 0,05.  

Korelace / Spearman  Benda (průměr / medián) Kornatovský (průměr / medián)  

Plzeň vs. Praha 0,88 / 0,78 0,86 / 0,70 

Praha vs. Ústí 0,33 / 0,35 0,67 / 0,62 

Ústí vs. Plzeň 0,46 / 0,41 0,71 / 0,59 

Druhým příznačným rysem evaluačního profilu bylo to, že respondenti hodnotili zřetelně lépe výuku 

těch studentů, kteří byli jejich kolegy z pracoviště. Jak korelace obrysů, tak rozdíly v přísnosti mezi 

evaluačními profily jsou dobře patrné z grafu obr. 5.  

Obr. 5 Graf průměrů hodnocení pro posuzované animace (Benda, Kornatovský)  
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Závěry a diskuse  

V příspěvku byla představena některá zjištění o charakteristikách konceptové analýzy a s ní spjaté 

evaluace videozáznamu tvořivé expresivní výuky budoucími učiteli výtvarné výchovy. Použitou 

techniku sběru dat pojímáme nejenom jako nástroj výzkumu, ale také jako potenciální edukační 
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prostředek, který poskytuje budoucím učitelům příležitost k reflexi výuky, k zamyšlení nad její 

konceptovou strukturou a k evaluaci (srov. Slavík; Siňor 1993, Slavík 2001).  

Interpretace zjištěných výsledků mají charakter předpokladů nebo výzev pro další zkoumání. V prvé 

řadě vysoká míra shody evaluačních profilů mezi pracovišti doprovázená dílčí odchylkou u jednoho 

z nich. Jaké jsou důvody shod a rozdílů? Do jaké míry se na nich podílí terminologické shody, resp. 

odlišnosti, a do jaké didaktická citlivost respondentů podpořená výcvikem ve vzdělávací praxi?  

Dalším inspirativním zjištěním je disproporce mezi oborově specifickými a obecněji pedagogickými 

kritérii nebo deskriptivními výroky. Jedná se o příznačný rys každé bezproblémově probíhající výuky, 

která nutně musí být zaměřena na učivo, tedy na oborově specifickou problematiku? Anebo je to 

důsledek relativně malé zkušenosti respondentů se vzdělávací praxí? Nebo to vyplývá z uměleckého 

charakteru oboru?  

Samostatným problémem, v tomto zredukovaném textu pojednaným obzvláště stručně, je 

konceptová strukturace obsahu pedagogického díla a jeho vývoje v čase. Velké rozdíly zjištěné mezi 

respondenty jak v podrobnosti, tak v hloubce analýzy napovídají, že míra obtížnosti a zřejmě                          

i přitažlivosti tohoto druhu analýzy je závislá na individuálních dispozicích učitele. Měli bychom 

proto lépe rozumět jejím přínosům nebo omezením, aby bylo možné se jí v přípravě učitelů zabývat 

efektivně a smysluplně. S předpokladem, že pro rozbor expresivního tvůrčího díla je pochopení jeho 

tematické struktury zvlášť závažné nejenom s ohledem na jeho racionální stránky, ale také na 

emoce, které může vzbuzovat (srov. Vygotskij 1981, s. 213, 234, 268 aj.).  
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REFLEXE VÝUKY VÝTVARNÉ VÝCHOVY – OD OSOBNÍHO VYJÁDŘENÍ 

K OBECNĚJŠÍMU VÝZNAMU 

REFLECTION OF THE INSTRUCTION IN ART EDUCATION: FROM PERSONAL FORMULATION                                    

TO INTERSUBJECTIVE MEANING 

Jindřich Lukavský 

 

Abstrakt: Text představuje výsledky obsahové analýzy pozorovacích protokolů skupiny studentů 

učitelských oborů z katedry výtvarné kultury na FPE v Plzni. Příspěvek se zaměřuje na sledování 

úrovně reflektivní kompetence studentů, která je jednak důsledkem existence latentní didaktické 

znalosti studentů, a jednak předpokladem pro růst oborově didaktické kompetence učitele. Dílčím 

cílem analýzy je explanace textů vyjadřujících studentská osobní pojetí výuky a následné rozpoznání, 

popis a zdůvodnění obecnějších intersubjektivních tendencí. V širší rovině si příspěvek klade za cíl 

představit poznatky o připravenosti studentů využívat metodu konceptové analýzy jako 

auto/evaluačního nástroje. 

Klíčová slova: výtvarná výchova, konceptová analýza, didaktická znalost obsahu, reflektivní 

kompetence 

Abstract: The text introduces results of content analysis observation protocols by group of students 

in teachers´ training from Department of Visual Culture in Faculty of Education in Plzeň. The 

contibution focused on level mapping reflective competence of students. On one hand it is result of 

latent pedagogical knowledge of students, on the other hand it is a condition of on-coming 

teachers´ growth field didactic competence. A partial goal consists in explanation texts of students, 

that expresed personal educational conception, and next in recognition, description and giving 

reasons for more general intersubjective tendencies. In a broad area the contribution set a task to 

introduce information about student´s readiness to use conceptual analysis as a tool of 

auto/evaluation.  

Key words: art education, conceptual analysis, pedagogical content knowledge, reflective 

competency 

 

ÚVOD 

Jedním z nejdůležitějších a zároveň nejnáročnějších úkolů při přípravě učitelů výtvarné výchovy a 

obecně expresivně tvůrčích disciplín je snaha o reflexi, rozumění a hodnocení výuky. Samotná a 

často samostatná žákovská tvorba je účinným typem poznávání a slouží k rozvoji kompetence 

jedince (Goodman 2007, Slavík 2001, Slavík; Wawrosz 2004, Lukavský 2007). Tato jinak jistě 

opodstatněná premisa, vedla zejména v tzv. spontánně tvořivém pojetí výtvarné výchovy 

k přesvědčení, že podnícení a umožnění žákovské tvorby již samo o sobě generuje účinný vzdělávací 

prostor. S tímto názorem se setkáváme často u laické veřejnosti, ale také u neaprobovaných 

učitelů165. Do jisté míry k němu svádí fakt, že v klasické podobě školní výtvarné výchovy jsou jen 

                                                                    
165

 Mŧţeme tak například usuzovat z výpovědí učitelŧ na 1. stupni ZŠ dotazovaných: „Co dŧleţitého pro ţivot 

získali ţáci v minulé hodině výtvarné výchovy ? Jaké své dispozice rozvíjeli ?“, které jako podklad pro výzkum 

komunikace učitele ve výtvarné výchově pouţila H. Hazuková (Hazuková 2006) 
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zřídka žákům při zadávání úkolu podávány učitelem informace o uměleckých obsazích vztahujících 

se k jejich vlastní tvorbě a není ani pravidlem jejich společné objevování v následné reflexi. (Slavík 

2005). Tím jsou tyto obsahy, byť implicitně přítomné, odsunuty z centra pozornosti pozorovatele 

vzdělávacího procesu. Do něj se pak tlačí spíše kvalita žákovské responze na zadání úkolu, jeho 

nadšení, zaujetí a libost. Výsledkem je, že se reakce žáků stává kritériem hodnocení úspěšnosti 

učitelovi výuky. Vedlejším produktem je zkratka vedoucí k zjednodušující záměně uměleckého díla a 

laické tvorby (Liessmann 2000, str. 148). V posledku hrozí i laicizace role samotného učitele – coby 

experta na strukturu a kontext umělecké výukové situace. 

Možností obrany proti vyprázdnění smyslu výuky výtvarné výchovy je snaha o profesionalizaci 

učitelské role. Studie sleduje individuální výkony budoucích učitelů, při reflexi a interpretaci 

vybraných epizod pedagogického díla. Vyjdeme přitom ze záznamů pozorování a interpretací 

vyzývacích komponent u každého studenta a zaměříme se jak na předpokládané individuální 

zvláštnosti, tak zejména intersubjektivní tendence studentských rozborů. Konceptuálním rámcem 

naší studie bude metoda konceptové analýzy. Účelem textu je zmapování tendencí a případně 

mezer v pozorování, reflexi, interpretaci a hodnocení výuky. 

 

Konceptuální rámec 

Pokud odmítneme představu, že pedagogické dílo je na jedné straně mechanickým provedením 

metodického předpisu, a na druhé straně produktem učitelovi geniální improvizační schopnosti, 

musíme představit nějaký smysluplný teoretický koncept, v němž lze o pedagogickém díle uvažovat, 

za účelem jeho zlepšování a tím také zdokonalování kompetence učitele. Profesionalizaci role 

učitele, který je v první řadě zodpovědný za pedagogické dílo, spatřujeme v tom, že svému dílu 

rozumí, je schopen je hodnotit a svá stanoviska argumentovaně zdůvodňovat. Pro specifické 

dispozice učitele, které mu umožňují „transformovat obsah do forem, které jsou pedagogicky 

účinné, a přesto přizpůsobivé schopnostem žáků“ je v současné době používán Shulmanem 

zavedený pojem didaktická znalost obsahu (DZO) (Janík 2004). Naše studie zkoumá to, co jsou 

schopni pozorovat studenti výtvarné výchovy ve videozáznamu výuky, jaké klíčové prvky výuky 

vyzdvihují a jak je hodnotí. To znamená, že nás bude zajímat jejich citlivost na pozorované projevy 

DZO.  

Studie se přitom opírá o tři předpoklady o pedagogickém díle. Prvním je jeho existence, jakožto 

uspořádaného systému, ve kterém panuje řád. Existence řádu umožňuje „vytvářet správná 

očekávání týkající se zbytku, nebo alespoň očekávání, která mají dobrou pravděpodobnost, že se 

ukáží jako správná.“(Slavík 2001, str. 44). Druhým předpokladem je, že sledování záznamu 

pedagogického díla umožňuje pozorovat jak v něm probíhá: „záměrné i soustavné žákovské 

poznávání a učení v tom oboru a v těch verzích světa, které mu poskytují obsah.“ (Slavík; Wawrosz 

2004, str. 134). Posledním, ale velmi důležitým předpokladem je potom možnost objevovat 

v pedagogickém díle situace vyznačující se expresivními kvalitami. S trochou nadsázky by se dalo 

říci, že je považujeme za spojnici mezi žákovskou tvorbou realizovanou v učitelem nachystaném 

aranžmá a expertními oborovými obsahy. 

Rámec naší studie je tvořen metodou konceptové analýzy. V poslední době bylo o metodě 

konceptové analýzy publikováno velké množství textů (např. Slavík; Wawrosz 2004, Podlipský 2008, 



 - 497 - 

Slavík; Dytrtová; Hajdušková 2008). Zdůrazněme jen, že se při ní využívá „interpretace pohybující se 

na hranici mezi hermeneutickým pojetím a budováním zakotvené teorie. Účelem konceptové 

analýzy je objevovat hlavní prvky obsahové struktury výuky, pojmenovat je a prozkoumat jejich 

vzájemné vztahy na základě porovnávání „ideálního“ hypotetického Gestaltu výuky s její reálnou 

(faktickou) strukturou“(Slavík; Dytrtová; Hajdušková 2008)  

 

Charakteristika podnětového materiálu, skupiny respondentů a získaných údajů 

Výzkumná data byla získána ze studentských záznamů pozorování videa, zachycujícího podstatnou 

část galerijní animace, realizovanou 3 studentkami programu Učitelství pro SŠ (aprobace Ps-Vv, 3. 

ročník). Animace proběhla 2.11. 2006 v Galerii města Plzně na výstavě Jiřího Kornatovského 

„Kresba, kresba“. Video není úplným záznamem aktivity trvající přibližně 50 minut, kameramanka 

v průběhu akce přerušovala natáčení, a výsledná délka činí 27:34 minut. Kratší stopáž usnadňuje 

pozorovatelům udržet pozornost po celou dobu projekce. Záznam galerijní animace byl zvolen jako 

podnět také z toho důvodu, že se v něm do centra pozornosti dostává výrazněji než v běžné školní 

praxi vztah žákovské tvorby a expertních děl.  

Studie pracovala s vyjádřeními 14 posluchačů třetího ročníku programu „Učitelství pro střední školy“ 

a 1 posluchačky z druhého ročníku navazujícího magisterského studia. Všichni zúčastnění 

absolvovali 3 semestry oborově didaktických předmětů. Z celkového počtu 15 studentů bylo                      

7 studentů oboru výtvarná výchova s aprobací (3 studenti Ps-Vv, 3 studenti Čj-Vv a jeden student          

Nj-Vv), a 8 studentů jednooborové výtvarné výchovy.  

Práce studentů byly pro potřeby studie vybrány podle kritéria obsahové validity výpovědí a 

informační nasycenosti textu z celkového počtu 21 odevzdaných elaborátů. Celkem bylo při 

konceptualizaci a kategorizaci údajů zpracováno 25 stran textového materiálu, rozčleněného na 42 

odstavců odpovídajících jednotlivým studenty identifikovaným vyzývacím komponentám situace 

(počet zachycených vyzývacích komponent se u jednotlivých studentů pohyboval mezi 1 až 5). 

Vyzývací komponenta situace je takový „prvek situace, který přitahuje pozornost a podstatně 

ovlivňuje celkové zařazení, interpretování i hodnocení situace jako celku“ (Slavík; Wawrosz 2004,    

str. 204). Následně u každé, takto rozpoznané vyzývací komponenty, podrobněji interpretoval každý 

student zachycené klíčové obsahy.  

 

Metody vyhodnocení dat 

Vzniklé texty byly podrobeny obsahové analýze. 

Nejprve byla každá jednotlivá vyzývací komponenta 

rozložena na určité epizody. Studenti jich obvykle 

v rámci jedné vyzývací komponenty pozorovali více. Pro 

redukci dat bylo využito parafráze nebo zkrácené verze 

autentických výroků studenta. U každé epizody bylo 

také podle jejího vyznění určeno, zda se jedná o 

pochvalný nebo kritický výrok. Např. formulace E12: 

„zlepšit posazení do kruhu, aby se zvýšila pozornost a 

snížilo riziko nevhodného chování“ ukazuje, že 

ŢÁKOVSKÁ VERZE SVĚTA 

konceptualizace námětu 

 

ţákovy představy ↔ ţákovy výrazy 

UČITELOVA VERZE SVĚTA 

aranţmá úlohy a pedagogického díla 

 

učitelovy představy ↔ učitelovy výrazy 

EXPERTNÍ VERZE SVĚTA 

umělecká tvorba, její expertní reflexe a 

interpretace 

expertní představy ↔ expertní výrazy 

S 

V 

Ě 

T 

S 

V 

Ě 

T 

obr. 1 Model struktury vztahů mezi dimenzemi oboru 
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respondent neshledává aktivitu jako optimální, a proto byl označen jako kritické vyjádření. Následně 

byly obsahy epizody konceptualizovány a určeno, jakého aspektu výuky (podstatného obsahu) se 

týkají. Účelem byla redukce dat a sledování obecnějších intersubjektivních tendencí ve výpovědích 

studentů. V poslední fázi bylo určeno do jaké dimenze (žákovského výkonu, didaktického jednání 

učitele, obsahu vědy a umění, nebo jiného kulturního a společenského kontextu)166 je možné tyto 

aspekty rozčlenit. 

Princip komparace souboru výpovědí studentů umožňuje triangulaci pozorovatelů (Hendl 2005,       

str. 149) a v principu odpovídá auditu kolegů (Švaříček, Šeďová 2007, str. 34), kdy také očekáváme, 

že „polemika“ různých názorů lépe osvětlí osobní koncepce jejich autorů a kvalitativně obohatí 

odpovědi na položené otázky.  

Výzkumné otázky 

Výzkumné otázky jsou široce založeny a předpokládají přístupy kvalitativní analýzy. Vzhledem 

k charakteru výzkumného vzorku a jeho rozsahu, je možnost pokoušet se dospět k zobecňujícím 

odpovědím, velmi omezená. I tak umožňují mapovat kvalitu studentské reflexe, interpretace a 

hodnocení záznamu výuky výtvarné výchovy. Naše zjištění bude reagovat na tyto tři okruhy otázek: 

Kde v průběhu pedagogického díla (galerijní animace) se nacházejí momenty, které jsou studenty 

nejčastěji identifikovány jako vyzývací komponenty? Vzhledem k jejich charakteru sleduje otázka 

studentské identifikace zlomových míst pedagogického díla.  

Jaké aspekty výuky studenti při interpretaci vyzývacích komponent situace identifikují? Otázka 

předpokládá možnost rozložení interpretace na atomární výpovědi týkajících se nějaké epizody 

výuky s možností identifikace jejího obsahového jádra a její následnou konceptualizaci.  

Do jakých dimenzí jsou aspekty výuky studenty umisťovány? Lze předpokládat, že studenti výslovně 

nebo skrytě komentují žákovský výkon, didaktické jednání učitele, obsah vědy a umění, nebo jiný 

kulturní a společenský kontext. Ve výpovědích studentů bude potom možné rozlišit informace           

o aktivitách, funkcích nebo vlastnostech aspektů výuky, a zároveň hodnotový postoj studenta, který 

k nim zaujímá. Liší se pokrytí těchto dimenzí u studentů s aprobací od studentů jednooborové 

výtvarné výchovy?  

 

Zjištění 

V tomto oddíle představíme zjištění k jednotlivým okruhům otázek. 

Lokace vyzývacích komponent 

                                                                    
166

 Jedná se o zařazení do čtyř základních polí zkoumání oborové didaktiky, o kterých pojednávají Slavík a Janík 

v textu „Teorie, výzkum a tvorba školy“ (Slavík, Janík 2005). Na těchto polích vţdy hraje prim konkrétní figura 

- ústřední kategorie (ţák, učitel, obor vědy nebo umění a faktický stav kulturního a společenského kontextu) a ve 

vztazích mezi jednotlivými figurami se pak otevírají pole pro oborové zkoumání. Model struktury vztahŧ mezi 

ústředními kategoriemi oboru představuje obr. 1. 
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První otázka se týkala lokace identifikovaných vyzývacích komponent. Vzhledem k faktu, že všichni 

respondenti bez výjimky preferovali lineární záznam vyzývacích komponent, využili jsme pro 

zobrazení diagram obsahových struktur pedagogického díla, doplněný grafem preference lokace 

respondentů (viz obr. 2). Jedná se o zjednodušený model záznamu obsahových struktur výuky,          

o kterém referují Brückmannová a Janík (Brückmannová; Janík 2008). Jeho výhodou je, že 

v krátkosti seznámí čtenáře s nejdůležitějšími obsahy výuky, strukturou úkolů a aktivit, a lineárním 

vývojem. Někteří z respondentů se ve své práci přímo použili členění hodiny v podobě 

představované diagramem, u ostatních byla lokace určena z logiky záznamu. 

Jak je patrné z grafu preferencí umístěného nad diagramem, nejvýrazněji se jeví disproporce mezi 

počtem výpovědí o úvodu galerijní animace (27 určení) a počtem výpovědí o zbytku obsahových 

bloků. Nejméně responzí se týkalo „První aktivity“(5 určení), pokud nepočítáme generalizující výroky 

shrnuté pod bodem „Obecně“. Nezájem o první aktivitu je snad důsledkem toho, že se jedná                      

o „triviální“ víceméně samostatnou prohlídku galerie, zakončenou výběrem obrazu. Pozornost 

upřená na první, druhý, třetí úkol a reflexi je takřka vyrovnaná. Proč se ale těší tak velké pozornosti 

úvod galerijní animace? Upustíme-li od prostého vysvětlení, že jde o důsledek postupně opadající 

pozornosti hodnotitelů, nabízí se nám vzít v úvahu informace o tzv. vstřícném pojetí výuky (Slavík 

1999, str. 80-87). To je spontánně uplatňováno v praxi výtvarné výchovy a projevuje se učitelovým 

zaměřením na problematiku motivace žáků a volby vhodného námětu167 výrazové hry. V našem 

případě studenti při reflexi a interpretaci ¨vyzývacích komponent věnují mimořádnou pozornost 

„vzájemnému představení“, „komunikaci s žáky“, „zavedení pravidel chování v galerii“, jejichž 

zvládnutí umožní nerušeně prožít výrazovou hru, a nakonec i úvodnímu „prostorovému uspořádání 

výuky“ – sezení v kruhu bezpečí. Můžeme tedy předpokládat, že respondenti vesměs preferují 

vstřícné pojetí výuky a tento fakt zapříčiňuje upřednostnění „úvodu“ oproti dalším blokům výuky. 

Interpretace zjištění o konceptualizovaných aspektech výuky nás již přivádí k okruhu B.  

 

 

                                                                    
167

 Srovnej se zjištěními J. Slavíka o roli námětu a motivace v práci učitelŧ výtvarné výchovy v analýze „Mezi 

osobitostí a normou: proměny české výtvarné výchovy na přelomu tisíciletí“, zvláště pasáţe jeho „Problémy           

s koncepcí výtvarných úloh a vliv galerijních animací“ a „Stabilní aranţmá učební úlohy“ (Slavík 2005). 

2. První aktivita 

„... bude spočívat 

v tom, ţe si 

projdete výstavu, 

ale musíte si 

vybrat jedno z těch 

děl, které se vám 

nejvíc bude líbit. 

určitě vás něčím 

osloví, třeba svou 

zvláštností.“ 

02:15 – 3:20  

1. Úvod 

 „Tak já Vás 

tady vítám v 

galerii města 

Plzně ... přečtu 

něco z toho 

letáčku. Je to 

celkem sloţitě 

psaný, tak se 

pokusim to 

trošku vysvětlit.“ 

00:45 – 2:15 

3. První úkol 

„Tak vy se na to 

pořádně 

podíváte na ten 

obraz, kterej ste 

si vybrali a 

pokusíte se ho 

vymodelovat z 

keramické hlíny, 

kterou vám tady 

dáme.“ 

05:05 – 11:48  

4. Druhý úkol 

„aţ tedy všichni 

budeme mít 

zavázaný oči, tak 

vám postupně dá 

Péťa do ruky ... 

ňáký to dílo... A 

budete to 

osahávat a aţ si 

budete jistý, ţe si 

to dokáţete v 

hlavě představit, 

ten tvar, tak nám 

řeknete“ 

12:57 – 14:11 

  

5. Třetí úkol 

„vaším úkolem 

bude najít ten 

obraz, podle 

kterého to bylo 

vymodelované. 

Takţe teď se 

pozná, kdo to 

jak 

vymodeloval..“ 

14:11– 19:47 

 

 

6. Reflexe 

„Tak jaký to bylo 

pro vás to 

převést z toho 

obrázku ... 

Myslíte si, ţe je 

těţší kreslit 

podle modelu, 

nebo modelovat 

podle kresby?“ 

19:47– 27:39 

 

0
10
20
30

úvod první aktivita první úkol druhý úkol třetí úkol reflexe obecně

obr. 2 Diagram obsahové struktury a graf preferované lokace vyzývacích komponent 
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tab. 1 Typy identifikovaných konceptů  

Aspekty výuky – výsledky konceptualizace  

Od otázky jak jsou rozprostřeny identifikované 

vyzývací komponenty pedagogického díla, 

přejdeme k podrobnějšímu pohledu na informace 

o epizodách vyzývacích komponent. Každá 

deskripce a interpretace vyzývací komponenty 

obsahuje zpravidla několik dílčích informací. Ty se 

týkají nějakého pozorovaného aspektu výuky. 

Chceme-li sledovat intersubjektivní pravidelnosti 

obsahu výroků, musíme provést jejich 

konceptualizaci. Jejím výsledkem je identifikace 

„Aspektů výuky“, které představuje tab. 1. Celkem 

bylo identifikováno 25 aspektů výuky vyskytujících 

se v textu celkem 68krát.  

Největší shody mezi respondenty se objevily u 

konceptů „princip rekonstrukce 2D ve 3D“ (10 

výskytů), „princip rozpoznání 2D ze 3D“ (8 výskytů) 

a „transformace odborných pojmů do jazyka žáků“ 

(7 výskytů). „Princip rekonstrukce 2D ve 3D“ a 

„princip rozpoznání 2D ze 3D“ jsou ústředními 

principy výtvarných úloh (převod kresby do 

plastického tvaru, následná haptická rekonstrukce 

vymodelovaného tvaru a jeho přiřazení zpět ke 

kresbě), a proto je logické, že se objevují takřka            

u všech respondentů. Koncept „transformace 

odborných pojmů do jazyka žáků“ zahrnuje výroky 

respondentů o úvodním „čtení z letáčku“, které 

mělo dětem přiblížit východiska tvorby autora 

vystavovaných děl. Je zajímavé, že všech                   

7 responzí bylo negativních, k tomuto momentu se 

vrátíme ještě v závěru.  

Na dalších konceptech nebyla shoda nijak výrazná. 

To je jistě dáno malým počtem respondentů, na 

druhou stranu jejich výjimečnost neznamená, že se 

ze strany studentů jedná o bezpředmětné nebo 

bezcenné informace.  

Seznam konceptů dává přehled, které aspekty výuky studenty zajímají a které jsou naopak zcela 

stranou jejich zájmu. Mají podobu námětů dějových zápletek, ale nevypovídají nic o jejich „hlavním 

hrdinovi“. Tak například aspekt „princip rekonstrukce 2D ve 3D“, může popisovat jak zadání 

výtvarného úkolu, jehož autorem a hlavní postavou je učitel, tak také princip využitý při tvorbě 

ID Lokace Aspekty výuky Četnost 

1 1 
transformace odborných pojmů do 

jazyka žáků 
7 

 2 1,2,6,7 komunikace s žáky 5 

3 3,4 princip rekonstrukce 2D ve 3D 10 

4 1 prostorové uspořádání výuky 5 

5 1,6 princip dialogu 4 

6 4,5,6 princip rozpoznání 2D ze 3D 8 

7 4,5 reflexe určení 2D ze 3D 3 

8 1,6 realizovaný design výuky 3 

9 1 pravidlo chování v galerii 2 

10 1,2 promyšlenost přípravy 2 

11 1 Představení 2 

12 1,4 přechod do hry 2 

13 1,6 tradiční autorita x charismatická  2 

14 7 argumentace pravidel chování 1 

15 1 horizont učitele 1 

16 2 instrukce výběru díla 1 

17 1 práce s autoritou 1 

18 4 přiměřenost materiálu žákům 1 

19 7 "umělecký" zážitek 1 

20 1 aura animovaného díla 1 

21 1 propojení výstavy a úkolů 1 

22 4 monumentalita animovaného díla 1 

23 4 rozvoj empatie vůči druhému 2 

24 6 snaha žáků o přiblížení 1 

25 2 zájem žáků 1 
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obrazů, kdy hru režíruje umělecký (expertní) koncept, nebo také fakt, že „žáci zvládli transformaci 

velmi dobře“ (epizoda E31). Přejděme proto k otázkám položeným v bodě C.  

 

Dimenze oboru a oblasti didaktického jednání učitele 

V předchozím kroku jsme konceptualizací získali 25 aspektů výuky. Tento soubor je na jednu stranu 

příliš rozsáhlý a řídce obsazený, na druhou stranu každý aspekt nese ještě další informace, které 

dosud nebyly náležitě využity. Přitom by další redukcí 

docházelo spíš k jejich ztrátě. V našem případě se nabízí 

kategorizace aspektů podle některé ze zdůrazněných 

dimenzí. Předpokládáme, že se studentské výroky             

o pedagogickém díle budou týkat čtyř základních 

dimenzí, které podstatně ovlivňují vznik díla a jeho 

realizaci: oblasti žákovského výkonu, didaktického 

jednání učitele, obsahu vědy a umění, a nebo širšího 

kulturního a společenského kontextu (viz. obr. 1). Jeden 

rozpoznaný aspekt můžeme přitom zařadit do více 

dimenzí (viz. příklad v odstavci 6.2).  

Přehled o výsledku kategorizace získáme z obr. 3. Je zřejmé, že se studenti při reflexi a hodnocení 

výuky soustředí převážně na „didaktické jednání učitele“. To se zdá pochopitelné, neboť lektorka ze 

sledovaného záznamu je nejpřístupnější projekční a identifikační figurou pozorovatele, nabyvatele 

podobné společenské zakázky - učitelské role. Druhou nejčastěji zastoupenou dimenzí je pole 

žákovského výkonu. Aktivita učitele očekává protipohyb ze strany žáků, a tak zde nalezneme 

vyjádření týkající se interakčních aktivit žáků, např. E10 „žáci se snaží o prohloubení vztahu 

s učitelem“. Z pohledu respondentů jsou dále důležité předpoklady žáků pro dobré zvládnutí úkolu, 

např. E67 „žáci měli rekonstrukci usnadněnou předchozí zkušeností s výstavou, věděli, jaké tvary 

mohou očekávat“. Přesto je možné konstatovat, že oblast žákova výkonu nepřitahuje takovou 

pozornost, jako jednání učitele. Za překvapující se dá označit fakt, že přestože se jedná o záznam 

galerijní animace vyostřující vztah uměleckého a žákovského výkonu, je oblast „obsahů umění“ 

velmi slabě zastoupena. Očekávali bychom mnohem více poukazů na princip tvorby děl, nebo 

kvalitu jejich výrazové struktury. Když už se takový výrok v textu respondentů objeví, má pouze 

velmi obecný charakter, např.: E21 „prohloubit propojení mezi výstavou a zadávanými úkoly“, nebo 

je formulován mlhavě: E41 „nebylo využito možnosti seznámení žáků s "aurou" díla“. Do dimenze 

kulturního a společenského kontextu jsme zařadili dvě takřka identické etudy, v nichž respondenti 

upozorňují na možnost obohacení žákovského zážitku o etický rozměr, např.: E28 „žáci zakoušejí 

svět v roli nevidomého“. V další části se budeme zabývat pouze dimenzí „didaktického jednání 

učitele“. Je to dáno preferencí respondentů a nedostatkem 

informací k dalším oblastem.  

25
7

50

kulturní a společenský kontext

obsah vědy a umění

ţákovský výkon

didaktické jednání učitele

obr. 3 Dimenzionální skladba aspektů výuky  

Hodnocení didaktického jednání učitele

+

45%

-

55%

obr. 4 Poměr kritických a oceňujících 

výroků o didaktickém jednání učitele 
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Začneme konstatováním, že počet kritických a 

oceňujících výroků o didaktickém jednání učitele byl 

takřka vyrovnaný (viz. obr. 4). Tato balance ukazuje, že 

celkové hodnocení skupiny se neblíží ani k pólu 

„vyloženě nepovedený výkon“ nebo „dobrý tvar díla“, na 

nichž by bylo možné očekávat kategorické výroky, které 

často směřují k povrchní bezobsažnosti.  

Aspekty výuky, které byly zařazeny do dimenze 

„Didaktické jednání učitele“ bylo možné dále 

kategorizovat do 4 oblastí. „Oblast osobnosti učitele“ 

shrnuje postřehy respondentů o učitelově autoritě a 

jeho horizontu poznání. „Oblast struktury výtvarného 

úkolu“ zahrnuje informace o hlavních principech 

výtvarných úloh a jejich přiměřenosti žákům. Do „oblasti 

obecné interakce“ byly zařazeny informace                                

o organizačních záležitostech a pravidlech obecné 

komunikace, která jsou elementárním předpokladem 

založení a realizace pedagogického díla. Do „oblasti 

odborné interakce“ byla zařazena reflexe uměleckých 

konceptů a aspekt „transformace odborných pojmů do 

jazyka žáků“. Ten se týká již výše zmiňovaného „čtení 

z letáčku“, které mělo žákům přiblížit principy a 

koncepty autorovi tvorby, a které si vysloužilo bez 

výjimky negativní hodnocení. Jedná se o snad jediný 

moment v průběhu celé sledované galerijní animace, v němž se lektorka snaží zohlednit a 

respektovat poukaz na umělecké obsahy vystavených děl. Ukazuje se, že zvolená konfrontace dětí 

s expertní úrovní jazyka umělecké kritiky, zároveň znamená rezignaci na podstatu didaktického 

jednání a tedy na transformaci obsahu do úrovně srozumitelné žákům. Přitom princip „vědět abych 

uviděl“ je běžným nástrojem zkušených uměleckých kritiků (srovnej Sibley 2003).  

Rozdíly v třídění sledovaného didaktického jednání učitele mezi studenty s aprobací a studenty 

jednooborové Vv zachycuje obr. 5. Zdá se paradoxní, že ve sledované skupině si studenti 

jednooborové Vv všímají méně odborné komunikace (19% ku 38%). Pokud ale vezmeme v potaz 

souhrn pozornosti upřené na odbornou i obecnou interakci zjistíme, že u studentů jednooborové Vv 

tvoří 48% a u studentů s aprobací 63%. Tento výsledek je již mnohem méně překvapivý a podporuje 

obecně rozšířené přesvědčení o menší vstřícnosti studentů jednooborové výtvarné výchovy zvláště     

k verbálnímu typu komunikace. Naopak jejich větší preference aspektů výuky z oblasti struktury 

výtvarného úkolu (42% ku 33% u aprobací) se zdá potvrzovat expertnější zvládnutí problematiky 

přípravy a realizace výtvarných úkolů. V dalších ohledech nejsou rozdíly mezi oběma skupinami 

studentů nijak výrazné a proto, také vzhledem k rozsahu studie, přejdeme k závěru. 

 

 

 

Studenti s aprobací

33%

38%

25%

4%

oblast struktury výtvarného úkolu

oblast odborné interakce

oblast obecné interakce

oblast osobnosti učitele

Studenti s aprobací

33%

38%

25%

4%

Studenti jednooborové výtvarné výchovy

42%

10%
29%

19%

obr. 5 Rozdíly v pokrytí jednotlivých oblastí 

dimenze didaktického jednání učitele u 

studentů jednooborové VV a s aprobací 
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Závěr 

Bylo již předznamenáno a na závěr je třeba tento fakt ještě jednou zdůraznit, že platnost závěrů je 

omezena na zkoumaný soubor studentských prací a tím i jejich autorů. Některé dílčí závěry byly 

uvedeny již v odstavci „Zjištění“, nyní se je pokusíme pouze zhutnit a zdůraznit. 

Zdá se, že pozornost reflektujících studentů je upřena především na dimenzi didaktického jednání 

učitele. Odpovídá tomu i soustředěnost výroků k úvodu záznamu výuky. Zde se nachází důležitý 

moment mezi vstupem do pedagogického díla a učitel se snaží uvést do něj žáka. V záznamech 

pozorování věnují respondenti zvýšenou pozornost motivaci žáka a vyjednání pravidel o fungování 

v galerijní animaci. Dalším nejvýraznějším objektem reflexe se stává oblast struktury výtvarného 

úkolu a tedy aranžmá, principy a struktura aktivit, které udržují žáka v prostoru pedagogického díla a 

organizují jeho tvorbu. To zda a jak se do tohoto dynamického procesu zapojují obsahy uměleckého 

světa se dostává poněkud z centra pozornosti, podobně jako vztah obsahů pedagogického díla 

k širšímu kulturnímu a společenskému kontextu. Ten přitom tvoří pozadí, na němž se může vyjevit 

hloubka a význam zažívaných nebo zprostředkovávaných tvůrčích aktivit. Jakoby se při reflexi 

elevace obsahů a jejich kontextu pohybovali budoucí učitelé pouze mezi dimenzemi dětské verze 

světa a především v oblasti učitelova aranžmá. Pedagogické dílo potom funguje jako do jisté míry 

intimní izolovaný svět „sám pro sebe“, v němž je možné se dobře bavit, ale který nemá návaznost ani 

na oblast expertního výkonu, ani na okolní sociální a kulturní obsahy okolního univerza. Jeho 

posuzovatelé setrvávají při hodnocení na druhé etáži a tam hodnotí pouze design zadání a interakci, 

která pomáhá celou strukturu udržet.  

Uvedené zjištění je možné přijmout jako podnět pro uvažování nad tím, jak zlepšit reflektivní 

kompetenci u budoucích učitelů výtvarné výchovy a tím i jejich předpoklad pro zacházení 

s konceptovou analýzou jako nástrojem zlepšování učitelské práce. Znamená to soustředit při práci 

se studenty více pozornosti na objevování analogie mezi principy výtvarných úkolů a expertní 

tvorby, podstatu a kvality uměleckých konceptů a také širší kontext pedagogického díla.  
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VÝCHODISKOVÁ BÁZE IMPLEMENTACE MODERNÍCH VÝUKOVÝCH METOD DO 

TELEKOMUNIKAČNÍCH PŘEDMĚTŮ 

BASE OF IMPLEMENTATION OF MODERN TEACHING METHODS INTO TELECOMMUNICATION SUBJECTS 

Ladislav Chmela 

 

Abstrakt: Příspěvek předkládá výsledky empirického zjištění podmínek a východisek pro 

implementaci moderních výukových metod do telekomunikačních studijních předmětů. Toto 

zjištění je prováděno v souvislosti s řešením projektu zaměřeného na posílení efektivity výuky 

telekomunikačních předmětů na technické vysoké škole. 

Klíčová slova: vysokoškolský pedagog; pedagogická kvalifikace; didaktické metodické materiály; 

empirický průzkum 

Abstract: The paper submits results of empirical determination of conditions and base for 

implementation of modern teaching methods into telecommunication subjects. This determination 

is realized in context of solving of a project focused on consolidation of education efficiency of 

telecommunication subjects at technical university. 

Key words: university teacher; pedagogic qualification; didactic methodical materials; empirical 

research 

 

1 ÚVOD 

Jak už jsme pojednávali dříve (Chmela 2009), v historii přípravy vysokoškolských učitelů byla období, 

kdy se vedle odborného a lidského faktoru sledovala i připravenost pedagogická. V současné době              

v souladu se zákonem o VŠ (111/1998 Sb., § 70) plní roli vysokoškolských učitelů akademičtí 

pracovníci. O požadavcích na jejich pedagogické vzdělání legislativa v zásadě nepojednává a 

analogicky je tomu jak u žádostí o akreditaci vysokoškolských studijních programů, tak u zásadních 

programových dokumentů, jako jsou například dlouhodobé záměry vzdělávání a rozvoje vzdělávací 

soustavy či materiály k boloňskému procesu aj. Změna současného (nevyhovujícího) stavu, kdy se 

akademičtí pracovníci nazývají pedagogickými na základě výkonu své činnosti, nikoliv na základě 

pedagogické průpravy k této činnosti, se evidentně nepředpokládá. 

Existuje několik možností, jak pedagogickým pracovníkům poskytnout pedagogické vzdělání 

(ačkoliv ne všechny jsou cíleně zaměřeny na přípravu učitelů VŠ). Cesty mají různý charakter, resp. 

jsou podpůrnými nástroji k utváření a posilování pedagogických kompetencí, např.: vysokoškolské 

pedagogické vzdělání, formy celoživotního vzdělávání (doplňující pedagogické studium, 

pedagogické kurzy a semináře pro akademické pracovníky aj.), možnost spolupráce s pedagogickým 

(v pravém slova smyslu) pracovištěm dané VŠ/fakulty (pedagogické centrum/katedra), didaktické 

metodické materiály pro akademické pracovníky (podpůrné materiály/metodiky), aj. 

Právě poslední z jmenovaných možností souvisí s jednou z autorových snah o přispění ke zkvalitnění 

vysokoškolské výuky technických předmětů, která se v současné etapě soustřeďuje k realizaci 
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projektu FRVŠ 211/2009/G1 Implementace moderních výukových metod do telekomunikačních 

studijních předmětů, v jehož souvislosti je publikován tento příspěvek. Tento projekt si klade za cíl 

vytvořit didaktické metodické materiály pro katedru telekomunikační techniky Fakulty 

elektrotechnické ČVUT v Praze jako možnost zkvalitnění vysokoškolského výukového procesu, jak 

již autor dříve publikoval (Chmela 2008). Tímto úsilím navazujeme na aktivity, které byly rozvíjeny 

např. v 50. letech minulého století v USA v souvislosti s rozvíjením a uplatňováním kurikulárních 

teorií (viz např. Skalková 2007, s. 77 ad.). Toto řešení je alternativní, odpovídající současným 

možnostem technických VŠ. Výstupem projektu budou modelové nástroje, návody umožňující 

vyučujícím zkvalitnění a zmodernizování výuky odborných předmětů. Bude tak umožněno 

posilování učitelských kompetencí akademických pracovníků v oblasti koncipování výuky 

technických předmětů, sestavování systému přednášek, seminářů, laboratorních měření a cvičení. 

Tyto modelové nástroje budou se zřetelem na potřeby aktualizace telekomunikačních studijních 

předmětů zahrnovat zejména rozpracování klíčových didaktických otázek, jako je např. stanovení 

cíle výuky, příprava učitele na výuku, aplikace didaktických zásad či diagnostika studentů. 

 

2 EMPIRICKÉ ŠETŘENÍ 

V rámci řešení projektu bylo na přelomu května a června 2009 provedeno empirické šetření na 

katedře telekomunikační techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, jehož výsledky mají 

pomoci při stanovení východisek pro tvorbu didaktických metodických pomůcek. Tyto pomůcky 

mají sloužit všem na katedře, zejména začínajícím učitelům, například doktorandům. Mají nejenom 

pomoci ve zkvalitňování pedagogické práce katedry, ale především usnadnit práci vyučujícím. 

2.1 Výzkumný problém, hypotézy, metodologie, cílová skupina 

Pro empirické zjištění pomocných ukazatelů pro přípravu zásad tvorby didaktických metodických 

nástrojů a pomůcek pro vyučující byla zvolena anonymní dotazníková forma. Dotazník byl 

elektronicky dostupný pracovníkům katedry telekomunikační techniky, kteří se podílejí na výuce 

(učitelé, doktorandi, technická podpora výuky aj.). 

Za pomocné ukazatele byly označeny: 

- potřeby vyučujících na pedagogické vzdělání, 

- potřeby vyučujících na opory (metodické didaktické nástroje a pomůcky): 

- tvůrce opor, 

- obsah a rozsah opor, 

- způsob využívání opor. 

Přesto, že to charakter a účel dotazníku přímo nevyžadoval, byly stanoveny i pracovní hypotézy: 

- Pracovníci považují pedagogickou průpravu za přínosnou, spíše ale preferují některou z „krátkých“ 

alternativ oproti klasickému studiu učitelství. 
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- Od metodických pomůcek se očekává, že vyloží celou problematiku didaktiky, ale na pár 

stránkách. 

- Preferovanými tvůrci jsou lidé s pedagogickým vzděláním, které na katedře rádi uvítají. 

Elektronický dotazník byl vybaven možností komentářů respondentů k jednotlivým položkám i            

k dotazníku jako celku, čímž se kvantitativní šetření obohatilo o kvalitativní dimenzi. V tomto textu 

nejsou prezentovány všechny výsledky a závěry šetření z důvodu limitu rozsahu. Taktéž zde ze 

stejných důvodů není uváděno doslovné znění otázek a nabízených možností, ani rozbor možností 

typu: „další, uveďte“. 

 

2.2 Výsledky šetření 

Elektronický dotazník vyplnilo 45 členů katedry z 55 očekávaných, což znamená návratnost 82 %. 

Tab. 1 znázorňuje rozdělení respondentů podle funkce na katedře (kategorie profesor a docent jsou 

sjednoceny, neboť na katedře je v současnosti jediný profesor). Všechny pozice byly v průzkumu 

zastoupeny v reprezentativním počtu. 

Tab. 1 Rozdělení respondentů podle funkce na katedře 

Z počtu Návratnost

profesor, docent (PD) 7 10 70 %

odborný asistent (OA) 15 17 88 %

doktorand (D) 21 26 81 %

ostatní (O) 2 2 100 %

celkem 45 55 82 %

Dotazník vyplňuje

 

Výsledky položky zjišťující délku pedagogické praxe (tab. 2) korelují s předchozí položkou, kdy lze 

generalizovat, že profesor, docent (PD) má praxi 21 a více let, odborný asistent (OA) do 20 let, 

doktorand (D) do 5 let a ostatní pracovníci (O) do 2 let. Korelace je v tabulce patrná v diagonále 

nejvyšších četností. Pozn.: procentuální četnosti v tabulkách jsou přepočítány do 100 % pro každou 

kategorii funkcí (např. tab. 2, kategorie O, 2 respondenti, dvakrát 50 %), přičemž u položek více 

možnými volbami nemusí součet jednoho sloupce dávat 100 %. 

Tab. 2 Délka pedagogické praxe respondentů 

PD OA D O

dosud jsem neučil(a) 0 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

méně než 1 rok 5 11 % 0 % 0 % 19 % 50 %

1–2 roky 13 29 % 0 % 0 % 57 % 50 %

3–5 let 12 27 % 0 % 47 % 24 % 0 %

6–10 let 3 7 % 0 % 20 % 0 % 0 %

11–20 let 6 13 % 14 % 33 % 0 % 0 %

21 a více let 6 13 % 86 % 0 % 0 % 0 %

Délka pedagogické praxe

 

Jak ukazuje tab. 3, desetina katedry má ukončené pedagogické vzdělání (zejm. učitelství odborných 

předmětů na MÚVS ČVUT v Praze) a šestina absolvovala určitý pedagogický kurz (zejm. tamtéž). 
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Více než pětina respondentů si doplňuje pedagogické vzdělání samostudiem příslušných pramenů, 

přičemž uvádějí, že důležitý je jistý „cit pro studenty“. 

Tab. 3 Pedagogická průprava respondentů 

PD OA D O

dosud nemám 19 42 % 0 % 27 % 67 % 50 %

dlouholetá pedagogická praxe 15 33 % 71 % 60 % 5 % 0 %

samostudium pedagogické problematiky 10 22 % 0 % 20 % 29 % 50 %

absolvování pedagogického kurzu 8 18 % 57 % 20 % 0 % 50 %

ukončené pedagogické vzdělání 4 9 % 0 % 7 % 14 % 0 %

Pedagogická průprava

 

Respondenti se shodli na tom, že pedagogické vzdělání u vysokoškolských pedagogů má svoji 

důležitou a přínosnou úlohu, ne všichni jej však považují za nezbytné (viz tab. 4). Malá míra 

nezbytnosti je zdůvodňována např. existencí dobrých kantorů bez pedagogického vzdělání, kterých 

ovšem podle respondentů ubývá. 

Tab. 4 Důležitost pedagogického vzdělávání z pohledu respondentů 

PD OA D O

nezbytné 12 27 % 29 % 33 % 19 % 50 %

přínosné, ale ne nutné 33 73 % 71 % 67 % 81 % 50 %

spíše nedůležité 0 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

nedůležité a zbytečné 0 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

1. Vzdělávání se v pedagog. problematice považujete

u vysokoškolských pedagogů za

 

Z tab. 5 lze vyvodit obecný názor, že by vysokoškolští pedagogové nějakou formu pedagogické 

průpravy absolvovat měli. Nejvíce se respondenti přiklání ke krátkodobým pedagogickým kurzům 

(např. 1 až 2 semestry), které by měli kantoři během svého povolání absolvovat opakovaně.                     

K řádnému pedagogickému studiu se přiklání pětina respondentů se stoupající preferencí podle 

kategorie funkce na katedře. 

Tab. 5 Délka pedagogické praxe respondentů 

PD OA D O

řádné pedagogické studium 8 18 % 0 % 13 % 19 % 100 %

krátkodobý pedagogický kurz 33 73 % 71 % 80 % 71 % 50 %

jednorázový pedagogický kurz 21 47 % 29 % 53 % 52 % 0 %

samostudium pedagog. literatury 14 31 % 29 % 20 % 43 % 0 %

žádné 0 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

2. Které formy pedagogické průpravy byste svým 

kolegům doporučili?

 

Z údajů v tab. 6 vyplývá, že existenci předpřipravených didaktických metodických pomůcek přímo 

pro potřeby vyučujících katedry by neuvítal pouze jeden respondent. 
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Tab. 6 Poptávka po didaktických metodických pomůckách 

PD OA D O

určitě ano 17 38 % 43 % 40 % 29 % 100 %

spíše ano 27 60 % 43 % 60 % 71 % 0 %

ne 1 2 % 14 % 0 % 0 % 0 %

je mi to jedno 0 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

3. Uvítali byste didaktické metodické pomůcky přímo

pro potřeby naší katedry?

 

Za eventuální tvůrce didaktických metodických pomůcek byli nejvýznamněji označeni: dlouholetí 

pracovníci katedry, pracovníci katedry s pedagogickým vzděláním a externí pedagogičtí odborníci 

(viz tab. 7). Externí pomoc by respondenti uvítali, neboť nebudou tolik zatíženi nad rámec dosavadní 

činnosti. Zdůrazňují ovšem nutnost kvalitní spolupráce pracovníků katedry a externích 

pedagogických odborníků (vyloučení zpracování „na zakázku“). Další významnou skupinou tvůrců by 

měli být: přednášející a vedení katedry. Zapojení doktorandů do tvorby pomůcek schvaluje 38 % 

respondentů, nejméně však samotní doktorandi. 

Tab. 7 Tvůrci didaktických metodických pomůcek 

PD OA D O

vedení fakulty 8 18 % 14 % 20 % 19 % 0 %

vedení katedry 21 47 % 29 % 40 % 57 % 50 %

doktorandi katedry 17 38 % 57 % 40 % 29 % 50 %

přednášející katedry 27 60 % 43 % 73 % 52 % 100 %

dlouholetí pracovníci katedry 39 87 % 86 % 80 % 90 % 100 %

pracovníci katedry s ped. vzděláním 32 71 % 29 % 73 % 81 % 100 %

externí pedagogičtí odborníci 28 62 % 29 % 53 % 76 % 100 %

speciální pedagogické pracoviště 12 27 % 0 % 27 % 33 % 50 %

já (myšleno Vy, vyplňující) 14 31 % 43 % 60 % 5 % 50 %

zpracování na zakázku mimo katedru 4 9 % 0 % 20 % 5 % 0 %

4. Kdo by se podle Vás měl na vytváření takovýchto 

didaktických metodických pomůcek podílet?

 

Tab. 8 představuje míry důležitosti, které respondenti připisovali jednotlivým okruhům náplně 

didaktických metodických pomůcek (legenda: 5 – nejdůležitější; 1 – nejméně důležité; 0 – nevím, 

nechci se vyjadřovat). Údaje mohou být zkresleny v důsledku neporozumění, co se pod danými 

termíny skrývá (pozn.: pro minimalizaci tohoto zkreslení byl v dotazníku ke každé kategorii 

objasňující komentář). Za nejdůležitější bylo označeno: tvorba studijních materiálů, stanovení cíle 

výuky a využití počítače ve výukovém procesu. Dále: uplatnění didaktických principů a aplikace 

didaktických prostředků. Za méně důležité považují respondenti: vymezování obsahu vzdělávání 

(obsah je daný akreditací) a aplikace výukových metod (očekávala se vyšší důležitost). Nejmenší 

důležitost získaly dvě velice významné didaktické kategorie: uplatnění diagnostiky ve školní praxi a 

vzory příprav na výuku. 
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Tab. 8 Náplň didaktických metodických pomůcek 

PD OA D O

stanovení cíle výuky 3,9 3,9 3,4 3,6 4,2 4,5

vymezování obsahu vzdělávání 3,5 3,5 3,1 3,3 3,7 3,5

tvorba studijních materiálů 4,0 4,0 3,7 4,1 4,0 4,0

uplatnění didaktických principů 3,8 3,8 3,4 3,8 3,9 4,5

aplikace výukových metod 3,6 3,6 2,6 3,7 3,7 5,0

využití organizačních forem výuky 3,4 3,4 2,3 3,5 3,8 4,0

aplikace didaktických prostředků 3,8 3,8 3,6 3,6 4,0 5,0

vzory příprav na výuku 3,3 3,3 2,6 3,3 3,5 4,5

uplatnění diagnostiky ve školní praxi 3,5 3,5 3,1 3,5 3,4 5,0

využití počítače ve výukovém procesu 3,9 3,9 4,1 3,8 3,8 5,0

průměrná hodnota 3,7 3,7 3,2 3,6 3,8 4,5

5. Které oblasti by měly tyto pomůcky obsahovat a s 

jakou důležitostí?

 

Tab. 9 představuje oblasti, o kterých by se chtěli respondenti dozvědět více, v čem by se chtěli 

zlepšit. Největší potřeba je projevena v oblasti rétoriky, dále v didaktických principech a výukových 

metodách, rovněž v cílech výuky, diagnostice a studijních materiálech. Při srovnání tab. 8 a tab. 9 lze 

sledovat rozpory mezi preferencí oblastí, ve kterých se chtějí respondenti dovzdělat, a preferencí 

oblastí, které chtějí respondenti v didaktických metodických materiálech (např. teorie výukových 

metod vs. jejich aplikace). 

Tab. 9 Oblasti potřeby vzdělání 

PD OA D O

poznatky z rétoriky 31 69 % 29 % 87 % 67 % 100 %

teorie vyučovacího procesu 19 42 % 14 % 53 % 38 % 100 %

cíle výuky 21 47 % 29 % 53 % 43 % 100 %

obsah vzdělávání 15 33 % 0 % 40 % 33 % 100 %

studijní materiály 20 44 % 29 % 47 % 43 % 100 %

didaktické principy 23 51 % 14 % 67 % 48 % 100 %

výukové metody 22 49 % 29 % 60 % 43 % 100 %

organizační formy výuky 14 31 % 0 % 27 % 38 % 100 %

didaktické prostředky 13 29 % 29 % 20 % 29 % 100 %

příprava na výuku 16 36 % 0 % 40 % 38 % 100 %

diagnostika 21 47 % 14 % 60 % 43 % 100 %

e-learning, blended learning 18 40 % 57 % 40 % 29 % 100 %

průměrná hodnota 19,4 43 % 20 % 49 % 41 % 100 %

6. Ve kterých oblastech byste se chtěli 

(do)vzdělat právě Vy?

 

Většina respondentů by uvítala rozsah didaktických metodických pomůcek k jednomu předmětu do 

30 stran, třetina dokonce jen do 10 stran (viz tab. 10), což je neadekvátně málo vzhledem                            

k požadavkům na náplň pomůcek. Lze z toho usoudit na požadavek po stručných a výstižných 

metodikách. 
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Tab. 10 Preferovaný rozsah didaktických metodických pomůcek 

PD OA D O

do 10 stran 15 33 % 57 % 13 % 38 % 50 %

11–30 stran 17 38 % 14 % 40 % 48 % 0 %

31–50 stran 7 16 % 29 % 13 % 14 % 0 %

51–100 stran 2 4 % 0 % 7 % 0 % 50 %

101–200 stran 4 9 % 0 % 27 % 0 % 0 %

201 a více stran 0 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

7. Jaký rozsah pomůcek pro 

Vás pro jeden předmět?

 

V požadavcích na formu didaktických metodických materiálů nejsou respondenti jednotní, lze však 

spatřit trend preference elektronického materiálu před fyzickým (viz tab. 11). Nejednotnost je 

spojena s míšením didaktických metodik s teoretickými pedagogickými texty. Vyskytly se tak vedle 

sebe radikálně odlišné požadavky: „určitě materiál do ruky“ vs. „určitě e-learning“. Inspirativní je 

podnět „zavedení povinného průchodu e-learningovým kurzem z didaktiky včetně hodnocení 

získaných poznatků, podobně jako je nyní vyhláška 50“. 

Tab. 11 Preferovaná forma didaktických metodických pomůcek 

PD OA D O

tištěný dokument (brožura/kniha) 7 16 % 0 % 27 % 14 % 0 %

pracovní listy 4 9 % 14 % 13 % 5 % 0 %

elektronický dokument (pdf) 14 31 % 0 % 33 % 43 % 0 %

interaktivní webové stránky 9 20 % 43 % 7 % 24 % 0 %

e-learningové zpracování 11 24 % 43 % 20 % 14 % 100 %

8. Jakou formu materiálů byste uvítali?

 

Poslední položka dotazníku zjišťovala postoj pracovníků katedry k eventualitě interního pracovníka s 

pedagogickým vzděláním, který by měl v náplni práce zvyšování pedagogické úrovně katedry. Z tab. 

12 vyplývá, že většina katedry by takovou pomoc uvítala, ne všichni ji však považují za nezbytnou. 

Respondenti dodávají, že by muselo jít o pracovníka nejenom s pedagogickým vzděláním, ale i            

s odbornými znalostmi v oboru telekomunikační techniky. Respondenti rovněž otevírají 

problematiku financování takového pracovníka a polemiku nad tím, jak by byl pracovník na katedře 

vnímán. 

Tab. 12 Kvalifikovaný pracovník pro pedagogické záležitosti 

PD OA D O

rozhodně ano 10 22 % 0 % 7 % 33 % 100 %

spíše ano, ale není to nezbytné 28 62 % 57 % 73 % 62 % 0 %

spíše ne 4 9 % 14 % 13 % 5 % 0 %

určitě ne 3 7 % 29 % 7 % 0 % 0 %

9. Uvítali byste na katedře pracovníka s pedagogickým vzděláním, jehož 

náplní by bylo přispívat ke zvyšování pedagogické úrovně katedry a který

by Vám byl v ped. otázkách ku pomoci?

 

Ze závěrečných připomínek a podnětů respondentů k dotazníku je třeba zmínit především upřímná 

podpora a požadavek po snaze zkvalitňovat a neustále modernizovat vysokoškolskou výuku 

telekomunikačních předmětů, byť by to mělo znamenat čelit případné kritice. 
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3 ZÁVĚR 

Empirické šetření provedené na katedře telekomunikační techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT          

v Praze přineslo hodnotné výsledky, jež pomohou při stanovení východisek pro tvorbu didaktických 

metodických pomůcek. Tyto pomůcky mají sloužit všem na katedře, zejména začínajícím učitelům, 

například doktorandům. Mají nejenom pomoci ve zkvalitňování pedagogické práce katedry, ale 

především usnadnit práci vyučujícím. 

Z výsledků šetření lze shrnout, že vzdělávání se v pedagogické problematice je vysokoškolskými 

pedagogy vnímáno jako potřebné, volili by ale spíše krátkodobý pedagogický kurz než řádné 

pedagogické studium. Didaktické metodické pomůcky by většina pracovníků katedry uvítala, neboť 

sami pociťují nutnost se dovzdělat v zásadních didaktických kategoriích. Tyto pomůcky by měly být 

vytvářeny za spolupráce zkušených pracovníků katedry a pracovníků s pedagogickým vzděláním a 

neměly by být příliš rozsáhlé.  

Další fází projektu bude pracovní jednání nad výsledky šetření s vedením katedry, z něhož již 

vyplynou konkrétní rysy budoucí tvorby didaktických metodických pomůcek. 
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DIDAKTIKA CIZOJAZYČNÉ LITERATURY VE VÝUCE CJ V KONTEXTU KURIKULÁRNÍ 

REFORMY V ČR A SOUDOBÝCH MEZINÁRODNÍCH TRENDŮ 

L2 LITERATURE TEACHING IN THE EFL CLASSROOM IN THE CONTEXT OF CURRICULAR REFORM IN THE 

CZECH REPUBLIC AND CURRENT INTERNATIONAL TRENDS 

Eva Skopečková 

 

Abstrakt: Příspěvek představí některé výstupy akčního výzkumu realizovaného na Pedagogické 

fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Cílem tohoto výzkumu bylo vytvoření a postupné ověřování 

modelu semináře Didaktika anglicky psané literatury studentů Učitelství pro SŠ a 2.stupeň ZŠ 

zaměřeného na ověřování nových metodických postupů pro práci s anglicky psanou literaturou ve 

výuce AJ. Seminář byl sestaven v souladu s novými kurikulárními dokumenty, specifickými aspekty 

didaktiky anglicky psané literatury, ale také v návaznosti na soudobé mezinárodní trendy v dané 

oblasti a výstupy některých evropských výzkumů. 

Klíčová slova: akční výzkum, didaktika anglicky psané literatury, kurikulární reforma, specifičnost 

literatury, PISA, čtenářská gramotnost 

Abstract: The paper presents some of the results of an action research project that was carried out 

at the Faculty of Education Charles University in Prague. The objective of this research is the 
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1 ÚVODEM 

V souladu s tzv. Lisabonskou strategií reagující mimo jiné na nové požadavky a potřeby společnosti 

v oblasti vzdělávání probíhá také v České republice, jakožto jedné z členských zemí EU, reforma 

obsahu školního vzdělávání (Národní program reforem ČR, s. 34). Tato kurikulární reforma se 

projeví – či již projevila - v podobě a pojetí celé vzdělávací soustavy České republiky a nevyhne se tak 

samozřejmě ani oblasti výuky cizích jazyků a přípravě učitelů cizích jazyků. 

Cílem tohoto příspěvku je představit některé výstupy akčního výzkumu realizovaného na 

Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2008/2009, jehož cílem bylo 

vytvoření a postupné ověřování modelu semináře Didaktika anglicky psané literatury studentů 

Učitelství pro SŠ a 2.stupeň ZŠ zaměřeného na ověřování nových metodických postupů pro práci 

s cizojazyčnou – v tomto případě tedy anglicky psanou - literaturou ve výuce AJ. Seminář byl 
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sestaven v souladu s novými kurikulárními dokumenty, specifickými aspekty didaktiky anglicky 

psané literatury, ale také v návaznosti na soudobé mezinárodní trendy v dané oblasti a výstupy 

některých evropských výzkumů.  

 

2 MODEL SEMINÁŘE DIDAKTIKA ANGLICKY PSANÉ LITERATURY  

2.1 RVP 

Jedním ze zásadních východisek pro tvorbu tohoto semináře byly výše zmíněné nové kurikulární 

dokumenty. S ohledem na zaměření vlastního semináře na používání cizojazyčné literatury ve výuce 

CJ byly zohledněny především Rámcové vzdělávací programy pro gymnázia (RVP G). Mezi výstupy 

kurikulární reformy patří také nový dvoustupňový model kurikula založený na participaci škol při 

tvorbě kurikulárních dokumentů, který má posilovat autonomii a odpovědnost škol za kvalitu 

vzdělání. V souladu s tímto záměrem vznikají na státní úrovni rámcové vzdělávací programy (RVP) 

stanovující závazný rámec vzdělávání a standardní vzdělávací obsah pro předškolní, základní a 

střední vzdělávání. Na druhé úrovni pak školy samy připravují školní vzdělávací programy (ŠVP), 

které mají školám umožnit, aby se spolupodílely na vzdělávání ve fázi realizační i projektové. 

Celkově lze říci, že postavení cizích jazyků je v těchto v těchto nových kurikulárních dokumentech 

velmi významné. Současná vzdělávací politika ČR v souladu s EU vidí znalost CJ jako klíčovou. To se 

samozřejmě  také odráží v příslušné vzdělávací oblasti rámcových vzdělávacích programů, do které 

výuka CJ spadá.    

 S ohledem na zaměření celého výzkumu sledujícího problematiku používání cizojazyčné literatury 

ve výuce cizích jazyků byla zohledněna zejména situace vzdělávání na gymnáziích, kde je výuka CJ 

na úrovni pokročilejší a cizojazyčná literatura je zde - ve srovnání se základním vzděláváním - 

zastoupena v podstatnější míře. V rámci vzdělávacího obsahu oboru CJ se, jak v Rámcovém 

vzdělávacím programu pro gymnázia (RVP G) – pro vyšší stupně víceletých gymnázií a čtyřletá 

gymnázia -  tak také v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) – pro 

nižší stupně víceletých gymnázií  - cizojazyčná – tedy „jinonárodní“ – literatura objevuje ve formě 

očekávaných výstupů i ve formě učiva jako zcela samozřejmá součást výuky CJ. 

Potřeba vytvořit a postupně ověřovat model semináře Didaktika anglicky psané literatury 

studentů Učitelství pro SŠ a 2.stupeň ZŠ zaměřeného na ověřování nových metodických postupů 

pro práci s cizojazyčnou –  konkrétně tedy anglicky psanou - literaturou ve výuce AJ vyplynul mimo 

jiné ze srovnání tohoto důrazu na znalost CJ se současným zapojením cizojazyčné literatury ve 

výuce CJ s přípravou budoucích SŠ/G učitelů CJ. V současné době tvoří dominantní složku                          

v přípravě učitelů CJ komunikativní kompetence. Jednou z hlavních funkcí jazyka je funkce 

komunikativní a z ní také vyplývá komunikativní cíl při vyučování CJ. Cizojazyčná – tedy 

„jinonárodní“ - literatura se tak v současné době objevuje v přípravě učitelů buďto jako samostatný 

nedidaktický předmět tvořící součást kompletního oborového vzdělávání učitelů, anebo jsou 

literární texty používány v didaktických seminářích pouze jako jeden z prostředků pro nácvik 

zejména receptivní řečové dovednosti a proto zde může docházet k určitému zjednodušení pohledu 

na literaturu jako takovou, tedy k pojímání literárního textu jako pouhého nástroje či holého textu 

zbaveného své estetické funkce, což je bezesporu nevhodný a zjednodušující přístup.   
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2.2 Specifické aspekty didaktiky cizojazyčné literatury 

Dalším z východisek pro tvorbu modelu semináře jsou specifické aspekty didaktiky anglicky psané 

literatury. Hovoříme-li o umělecké literatuře, ať už v jakékoli podobě či formě, je potřeba si 

uvědomit, že zde pracujeme s pojmem, jehož samotné vymezení představuje určitý problém. Na 

jedné straně je literatura něčím zcela běžným, co nás každodenně provází a tvoří nedílnou součást 

našeho světa. Na druhou stranu, pokud bychom se pokusili tento fenomén definovat a položili si 

zcela prostou otázku, co to vlastně literatura je, narazili bychom na celou řadu úskalí tvořenou 

jednak množstvím a rozdílností úhlů pohledu různých disciplín a přístupů zabývajících se literaturou 

a jednak také naším vlastním přístupem k literatuře, jakožto zdroji určitého uspokojení i poznání. 

Nejen z tohoto důvodu je proto potřeba zdůraznit, že vstupem na pole literatury opouštíme svět 

objektivně zjistitelných a definovatelných faktů. V literatuře je důraz kladen na to, „že důležité není 

ani tak poznání jako spíše poznávání, jeho nekonečnost, korespondující s nekonečnou pestrostí a 

mnohotvárností světa, jehož model literatura představuje“ (Nezkusil 2004, s. 79 ). Čtení literárního 

díla, neboli postupné odhalování jeho významů a nových spojitostí během jedinečné „interakce 

mezi textem a čtenářem“ (Cook 1994, s. 256) lze přirovnat k nekonečnému, obtížně 

definovatelnému a zároveň vysoce kreativnímu procesu, který evokuje vždy nové způsoby recepce 

a interpretace, které se  mění s ohledem na dobu ale také na konkrétního čtenáře. Následně 

disciplíny zabývající se oblastí literatury - didaktiku literatury a didaktiku „cizojazyčné“ literatury 

nevyjímaje - mají svá těžiště právě  v této specifičnosti a mnohoznačnosti literatury a odlišují se tak 

do značné míry od ostatních naukových a exaktních disciplín.  

Kromě výše zmíněných aspektů je zde v souvislosti s využitím cizojazyčné literatury ve výuce CJ 

potřeba zmínit ještě další hledisko, které je součástí této problematiky. Hovoříme-li o cizojazyčném 

literárním textu ve výuce CJ, je v centru naší pozornosti zejména jedna z řečových dovedností, tedy 

čtení. Porozumění čtenému textu v CJ a zejména rozdíl mezí čtením v L1 (mateřský jazyk) a L2 (CJ) 

jsou jedním ze stěžejních témat této oblasti. 

2.3 PISA 

Seminář také navazuje na soudobé mezinárodní trendy v oblasti čtení a čtenářské gramotnosti a 

výstupy některých mezinárodních výzkumů. Mimo jiné reflektuje výsledky mezinárodního 

srovnávacího výzkumu PISA (Programme for International Student Assessment) hodnotícího 

výsledky žáků v oblasti přírodovědné, matematické a také čtenářské gramotnosti. Tento projekt 

pořádaný Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) v oblasti rozvoje lidských zdrojů, 

vzdělávání a školství probíhá v České republice již od roku 2000. Projekt se vždy po třech letech - 

konkrétně v devítiletých cyklech rozdělených do tří fází - detailněji zaměřuje na jednu z oblastí 

gramotnosti. V roce 2000 byla hlavní testovanou oblastí čtenářská gramotnost. V roce 2009 bude 

čtenářská gramotnost znovu podrobněji zkoumána v rámci druhého devítiletého cyklu výzkumu 

PISA (viz Ústav pro informace a vzdělávání). 

Pokud jde o testování znalostí a dovedností žáků v oblasti čtenářské gramotnosti, pracuje PISA 

s moderními postupy a samotnou čtenářskou gramotnost chápe spíše než jako pasivní schopnost 

porozumět textu či v něm vyhledat potřebnou informaci, jako aktivní dovednost „ porozumění a 

přemýšlení o textu“. (Přeloženo z Assessing Scientific, Reading and Mathematical Literacy.                      

A Framework for PISA 2006, s. 46.) Doslova je pak čtenářská gramotnost definována jako: 
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„ (…) schopnost porozumět psanému textu, přemýšlet o něm a používat jej k dosažení vlastních cílů, 

k rozvoji vlastních vědomostí a potenciálu a k aktivní účasti ve společnosti.“ (Straková 2002, s. 10) 

PISA tak zkoumá pět typů činností (dovedností), které mají vést k tomuto plnému porozumění textu: 

získávání informací (retrieving information), obecné porozumění (forming a broad general 

understanding), interpretace (developing an interpretation), posouzení obsahu textu (reflecting on and 

evaluating the content of a text) a posouzení formy textu (reflecting on and evaluating the form of        

a text). Tyto činnosti jsou zkoumány jak na souvislých textech (continuous texts), jako jsou například 

vyprávění, popis či polemika, tak také na textech nesouvislých (non-continuous texts), jako například 

grafy, tabulky či diagramy (Assessing Scientific, Reading and Mathematical Literacy. A Framework 

for PISA 2006, s. 46 - 49).  

Výsledky českých žáků v oblasti čtenářské gramotnosti jsou bohužel dlouhodobě spíše 

podprůměrné. Ve srovnání s výsledky z oblasti přírodovědné a matematické gramotnosti dosahují 

čeští žáci ve čtení opakovaně horších výsledků. (A to jak v roce 2000, tak také v letech 2003 a 2006.) 

Zejména pokud jde o dovednost získávání informací z textu, jsou čeští žáci výrazně horší než jejich 

vrstevníci z ostatních zemí OECD. Například v roce 2000 byla Česká republika v této dílčí oblasti 

čtenářské gramotnosti až na 22. místě z 31 zúčastněných zemí (Straková 2002, s. 28). Zároveň tento 

výzkum potvrdil poznatek z předešlých výzkumů čtenářské gramotnosti, a to že čeští žáci dovedou 

lépe pracovat s nesouvislými texty než s texty souvislými (Straková 2002, s. 28). Také  z těchto 

důvodů je potřeba čtení a čtenářské gramotnosti věnovat zvýšenou pozornost a snažit se rozvíjet 

tuto „pro život nezbytnou“ dovednost nejen v hodinách Českého jazyka a literatury, ale také ve 

výuce CJ. 

Pokud jde o výzkum PISA či jakékoli jiné výsledky mezinárodních srovnávacích výzkumů, nelze 

samozřejmě navrhnout nějaké jednoznačné a univerzálně platné řešení, které by mělo danou situaci 

okamžitě a celoplošně zlepšit. Výsledky jsou samozřejmě ovlivněny celou řadou dalších faktorů, jako 

jsou například typ navštěvované školy, charakteristika samotných žáků a učitelů či kulturní a jiné 

zvláštnosti konkrétní země. Přesto je však nutné na tyto výstupy reagovat a zohlednit je nejen při 

tvorbě kurikula.  

2.4 Model semináře 

Model semináře Didaktika anglicky psané literatury studentů Učitelství pro SŠ a 2.stupeň ZŠ byl 

vytvořen tak, aby byl v souladu jak s výše uvedenými kurikulárními dokumenty, specifickými aspekty 

didaktiky anglicky psané literatury, tak také v návaznosti na soudobé mezinárodní trendy v dané 

oblasti a výstupy konkrétních mezinárodních srovnávacích výzkumů. Model semináře byl nejprve 

v akademickém roce 2007/2008 ověřován formou pilotáže. Ve své pilotní podobě probíhal seminář 

jako povinný seminář pro studenty 5. ročníku oboru Učitelství pro SŠ a 2.stupeň ZŠ (AJ v kombinaci  

s jiným oborem). Samotný výzkum byl realizován v následujícím akademickém roce 2008/2009. 

S ohledem na výstupy pilotáže probíhal model semináře jako povinně-volitelný pro studenty 4. a 5. 

ročníku oboru Učitelství pro SŠ a 2.stupeň ZŠ (AJ v kombinaci s jiným oborem) s vyšší hodinovou               

i časovou dotací na jednotlivé výukové akce (a také s relevantními úpravami náplně semináře 

v návaznosti na výstupy pilotáže). 

 



 - 517 - 

3 AKČNÍ VÝZKUM 

Pro samotnou přípravu a ověřování modelu semináře, byl jako vhodný výzkumný nástroj zvolen 

akční výzkum, tedy druh výzkumu, „jehož cílem je zlepšovat určitou část vzdělávací praxe“ (Průcha  

2003, s.14), v tomto případě výše zmiňovaný model semináře. Jednou z výhod akčního výzkumu je 

bezesporu jeho velká flexibilita a orientace na praxi. V rámci akčního výzkumu není učitel jen 

pouhým pozorovatelem, který pouze zaznamenává určitou situaci ve třídě, aby ji později analyzoval 

a teoreticky zpracoval. Jak už sám název napovídá, jedná se v případě akčního výzkumu o „akční“ 

výzkumný nástroj, který učiteli umožňuje na základě jeho pozorování a zjištění okamžitě jednat, 

tedy reagovat a přijímat taková opatření, která mají vzdělávací praxi pozitivně ovlivňovat a vést           

k postupnému zlepšení. Můžeme doslova říct, že „akční výzkum má být v rukou učitele nástrojem,       

s jehož pomocí bude moci pronikat pod povrch toho, co se odehrává ve vzdělávací praxi (ve výuce, 

ve škole)“ (Janík 2004, s.52). Vzhledem k tomu, že autorka byla nejen realizátorkou výzkumu, ale 

také vyučující v daném semináři, jeví se tento typ výzkumu jako velmi příhodný. 

Na základě podrobného akčního plánu, který byl v souladu s principy akčního výzkumu sestaven 

před začátkem samotného výzkumu a ověřen formou pilotáže v předešlém akademickém roce 

2007/2008, byly za účelem získání a pozdější analýzy dat využity následující metody: dotazník, 

obsahová analýza (aplikovaná mimo jiné na seminární práce studentů), polostrukturovaný 

rozhovor (s vyučujícími AJ na vybraných pilotních gymnáziích) a jako důležitý nástroj sebereflexe 

pak také pedagogický deník (teacher’s diary).  

3.1 Dotazník 

S ohledem na rozsah tohoto příspěvku zde budou představeny pouze vyhodnocení a interpretace 

výsledků dotazníkového šetření realizovaného v rámci zmíněného akčního výzkumu, který probíhal 

v průběhu zimního semestru v akademickém roce 2008/2009. Konkrétně budou pro ilustraci vybrány 

vyhodnocení některých položek z úvodního dotazníku zaměřeného na zkušenosti a názory týkající 

se používání literatury v cizím jazyce ve výuce angličtiny, který studenti vyplňovali na začátku 

vlastního semináře, a vyhodnoceních odpovídajících položek z dotazníku týkajícího se reflexe výše 

zmíněného modelu semináře, který studenti vyplňovali na závěr semináře. Jedná se tedy o Dotazník 

na zkušenosti a názory týkající se používání literatury v cizím jazyce ve výuce angličtiny jako cizího 

jazyka pro studenty Učitelství pro SŠ a 2.stupeň ZŠ  a o Dotazník na reflexi modelu semináře Didaktika 

anglicky psané literatury pro studenty Učitelství pro SŠ a 2.stupeň ZŠ. Jak bylo uvedeno výše, pro 

ilustraci byly zvoleny spolu související položky z obou dotazníků poskytující zajímavé údaje pro celý 

výzkum. 

3.1.1 Popis dotazníku 

Dotazník na zkušenosti a názory týkající se používání literatury v cizím jazyce ve výuce angličtiny jako 

cizího jazyka pro studenty Učitelství pro SŠ a 2.stupeň ZŠ (dále jen Dotazník – úvodní)  je stejně jako 

Dotazník na reflexi modelu semináře Didaktika anglicky psané literatury pro studenty Učitelství pro SŠ a 

2.stupeň ZŠ (dále jen Dotazník – závěrečný) z převážné většiny tvořen z uzavřených položek,                    

u kterých respondenti volí některou z předem připravených odpovědí. Jednotlivé položky jsou 

většinou polytomické, případně dichotomické. V několika případech jsou v dotazníku použity také 

otevřené položky, kde se respondenti mohli sami vyjádřit  k danému předmětu. Každý dotazník 

obsahuje celkem 10 položek. 
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Položky byly sestaveny s ohledem na cíl tohoto dotazníkového šetření, tedy v případě prvního 

dotazníku zaměřeného na zkušenosti a názory týkající se používání literatury v cizím jazyce ve výuce 

angličtiny byly sledovány převážně postoje respondentů k dané oblasti, jejich očekávání vzhledem 

k obsahové náplni semináře a jeho formě, ale i jejich vlastní zkušenosti s cizojazyčnou literaturou ve 

výuce. Ve druhém případě týkajícím se reflexe modelu výše uvedeného semináře se respondenti 

vyjadřovali k obsahové náplni a formě semináře, tedy k naplnění vlastních očekávání, k jednotlivým 

probíraným tématům a představeným metodám práce s cizojazyčnou literaturou ve výuce CJ,                 

k propojenosti semináře s jejich oborovou přípravou, k RVP G/ZV s ohledem na náplň semináře a 

jejich připravenosti pro budoucí povolání učitele AJ. 

Při vyhodnocování dotazníku byla vypočítána relativní četnost a data byla prezentována graficky. 

Následně byly výsledky interpretovány s ohledem na podobu modelu semináře Didaktika anglicky 

psané literatury pro studenty Učitelství pro SŠ a 2.stupeň ZŠ. 

3.1.2 Popis respondentů 

První dotazník byl zadán na úvod semináře studentům 4. a 5. ročníku oboru Učitelství pro SŠ a 

2.stupeň ZŠ (AJ v kombinaci s jiným oborem) a druhý dotazník pak na závěr semináře stejným 

studentům, kteří tento seminář navštěvovali. Samotný seminář probíhal jako jedna výuková akce 

(vždy s časovou dotací 90 minut). Celkem se dotazníkového šetření účastnilo 29 respondentů. Pokud 

jde o další charakteristiku respondentů, poměrně vysoké procento respondentů (cca 35%) uvedlo 

délku dosavadní výukové praxe delší než 3 roky. Výuková činnost respondentů převážně probíhala 

na soukromých jazykových školách. Pouze v menší míře také na základní a/nebo střední škole. Sami 

respondenti pak ve velké většině (cca 80%) už před absolvováním výše uvedeného semináře v nějaké 

podobě používali anglicky psanou literaturu ve výuce AJ. 

3.2 Vyhodnocení a interpretace výsledků dotazníkového šetření 

Graf č. 1 – Seznámení studentů s RVP G/ZV v rámci 

studia na Pedf UK (Dotazník-úvodní) 

 

Graf č. 2 - Bližší seznámení s novými kurikulárními 

dokumenty (RVP G/ZV) po absolvování tohoto 

specializovaného semináře (Dotazník – závěrečný) 

 

 

 

 

 

Interpretace výsledků: Jak již bylo uvedeno výše, model semináře Didaktika anglicky psané 

literatury pro studenty Učitelství pro SŠ a 2.stupeň ZŠ navazuje na výstupy pilotáže. Jedním 

z výstupů pilotáže byla potřeba zařadit v adekvátní podobě seznámení s novými kurikulárními 

dokumenty – tedy seznámení se vzdělávacím obsahem oboru CJ (konkrétně AJ), očekávanými 

výstupy a učivem s ohledem na cizojazyčnou literaturu (tedy anglicky psanou literaturu). Z grafů č. 1 

a 2 vyplývá, že navzdory zařazení práce s těmito dokumenty do semináře se respondenti stále necítí 

s těmito dokumenty dostatečně seznámeni. Jednou z příčin může být fakt, že práce s RVP G/ZV 
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byla zařazena zejména na začátku samotného semináře a průběhu semestru byla pozornost 

věnována dalším aspektům týkajícím se používání cizojazyčné literatury ve výuce. Ke 

skutečně bližšímu a důkladnějšímu seznámení studentů s těmito novými kurikulárními dokumenty – 

samozřejmě s ohledem na obor CJ - bude potřeba práci s RVP G/ZV zařazovat spíše průběžně a 

v kombinaci s ostatními tématy probíranými v semináři.  

Graf č. 3 - Očekávání spojená s tímto specializovaným seminářem (Dotazník – úvodní) 

Graf č. 4 - Očekávání spojená s tímto specializovaným seminářem (Dotazník – závěrečný) 

 

Interpretace výsledků: Z grafů č. 3 a 4 vyplývá, že po absolvování semináře došlo k výraznému 

nárůstu (z 21% na 50% respondentů) pokud jde očekávání týkající se seznámení s adekvátními 

způsoby využívání cizojazyčné literatury ve výuce AJ. K mírnému nárůstu (z 10% na 12% respondentů) 

došlo také u očekávání spojených se získání praktických dovedností pro práci s autentickými texty. 

Seznámení s adekvátními způsoby využívání cizojazyčné literatury ale i  získání praktických dovedností 

pro práci s autentickými texty jsou bezesporu cíle tohoto semináře, které – jak ukazuje graf – byly       

z velké části splněny. Ideální kombinace těchto bodů (tedy společně se seznámením s konkrétními 

autory a díly) zvolilo po absolvování semináře 31% respondentů, což je ve srovnání s 56% 

respondentů v úvodním dotazníku značný pokles. Společně s poklesem u očekávání týkajícího se 

seznámením s konkrétními autory a díly (z 10% na 0% respondentů) lze tento výsledek považovat za 

určitý signál. Přestože byly v semináři používány konkrétní texty od konkrétních autorů došlo 

v tomto konkrétním bodě obdobně jako v rámci pilotáže k poklesu. Přes úpravy provedené 
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v obsahové náplni semináře s ohledem na výstupy pilotáže (týkající se právě tohoto bodu) projevují 

studenti opakovaně zájem o nějaký co nejúplnější a didakticky zpracovaný (tedy s ohledem na 

úrovně pokročilosti, atd.) seznam autorů a děl, který by jim usnadnil samotnou volbu literárního 

textu a práci s ním a který by mohl sloužit jako určitá osnovy či vodítko, kterého by se jednou mohli 

držet. V semináři bude potřeba vzít tento fakt v úvahu a případně studentům nabídnout takový 

seznam. Tento „seznam“ však musí zůstat pouze v podobě určitého volného návodu nikoli pevného 

a rigidního kánonu, což by popíralo smysl celého semináře.  

Graf č. 5 - Model specializovaného semináře pomůže 

budoucím učitelům připravit se na práci                            

s cizojazyčnou literaturou ve výuce CJ a plnit intence 

nových kurikulárních dokumentů (RVP G/ZV) 

(Dotazník – úvodní) 

 

 

Graf č. 6 - Model specializovaného semináře pomůže 

budoucím učitelům připravit se na práci s cizojazyčnou 

literaturou ve výuce CJ a plnit intence nových 

kurikulárních dokumentů (RVP G/ZV) (Dotazník – 

závěrečný) 
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Interpretace výsledků: Z grafů č. 5 a 6 vyplývá, že po absolvování semináře může být podle většiny 

respondentů (nárůst z 38% na 58% respondentů) specializovaný seminář skutečně vhodným 

řešením a pomůže budoucím učitelům AJ připravit se na práci s cizojazyčnou literaturou (zde 

konkrétně anglicky psanou literaturou) ve výuce CJ (tedy AJ). 

 

4 ZÁVĚR 

Cílem tohoto příspěvku bylo představit některé výstupy akčního výzkumu realizovaného na 

Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2008/2009, jehož cílem bylo 

vytvoření a postupné ověřování modelu semináře Didaktika anglicky psané literatury studentů 

Učitelství pro SŠ a 2.stupeň ZŠ zaměřeného na ověřování nových metodických postupů pro práci 

s cizojazyčnou – konkrétně anglicky psanou - literaturou ve výuce AJ.  Zejména zde byly představeny 

hlavní východiska celého modelu semináře a pro ilustraci také interpretace výsledků vybraných 

položek dotazníkového šetření, které probíhalo jako součást zmíněného výzkumu. Jak již bylo 

uvedeno výše, „cílem akčního výzkumu je zlepšovat určitou část vzdělávací praxe“ (Průcha  2003, 

s.14) a přestože ještě zbývá zakomponovat do výsledné podoby semináře výsledky analýzy 

veškerých získaných dat, lze již nyní konstatovat, že uvedený cíl byl do značné míry splněn. 
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STRATEGIE UČENÍ FRANCOUZŠTINĚ JAKO CIZÍMU JAZYKU NA DVOJJAZYČNÉ 

FRANCOUZSKO-ČESKÉ SEKCI GYMNÁZIA MATYÁŠE LERCHA V BRNĚ (ZPRÁVA            

Z VÝZKUMU) 

STRATEGIES IN LEARNING FRENCH AS FOREIGN LANGUAGE IN BILINGUAL FRENCH – CZECH SECTION 

OF THE SECONDARY GRAMMAR SCHOOL OF MATYAS LERCH IN BRNO (A RESEARCH REPORT) 

Markéta Koudelková 

 

Abstrakt: Příspěvek se zabývá výzkumem používání strategií učení francouzštině na gymnáziu. 

Vychází z klasifikace a inventáře strategií SILL (adaptované verze K. Vlčkové) od R. Oxfordové 

(1990). Studenti více používají přímé strategie než nepřímé. Nejčastěji strategie kompenzační, 

nejméně afektivní. Průřezový výzkum jednotlivými ročníky neukazuje na systematický vývoj 

používání strategií. Z vybraných proměnných mají na frekvenci používání strategií vliv pohlaví, 

blízkost jazyka, důležitost úspěchu v jazyce i výskyt nebo absence určitých motivačních faktorů. 

Významnější vliv na výběr strategií má jen blízkost respondenta k jazyku.  

Klíčová slova: strategie učení, francouzština jako cizí jazyk, používání strategií, paměťové, 

kognitivní, kompenzační, afektivní, metakognitivní, sociální strategie, proměnné ovlivňující 

používání strategií  

Abstract: The paper presents a study of French language learning strategies at Grammar School 

level. It is based on Rebecca Oxford's (1990) strategy classification and her SILL inventory (adapted 

version of K.Vlčková). Students tend to prefer use of direct to indirect strategies – particularly              

a compensation strategy. Affective learning strategies are among the least preferred. Cross-

sectional study among school levels has not shown any evolution of a specific pattern of strategy 

selection. Following variables play a role in frequency of strategy use: gender, positive attitude 

importance of success and presence/lack of incentives. Nevertheless, the only significant factor 

influencing strategy selection positive attitude.  

Key words: foreign language learning strategies, French as a foreign language, use of strategies, 

memory, kognitive, compensation, metacognitive, affective, social learning strategies, variables 

affecting the use of strategies  

 

ÚVOD 

V dnešní době, kdy se propojuje nejen Evropa, ale celý svět, je výuka cizích jazyků součástí 

celoživotního vzdělávání. Pro efektivní učení se cizímu jazyku je nezbytné ovládat určitý způsob 

učení a strategie učení. Tyto strategie, které vedou k úspěšnému ovládání a používání jazyka, 

stanovil Rámcový vzdělávací program (dále jen RVP) jakožto jeden ze svých cílů v rámci klíčových 

kompetencí.  
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Přestože je francouzština v Evropské unii postupně doplňována, a v některých případech                                

i nahrazována angličtinou, stále se jedná o světový jazyk, který se aktivně vyskytuje na několika 

kontinentech. Učení se francouzštině má velký potenciál a je možné ho využít po celém světě.  

Výzkum se zabývá používáním strategií učení se francouzštině jako cizímu jazyku na dvojjazyčné 

francouzsko-české sekci Gymnázia Matyáše Lercha v Brně (dále jen GML) na základě Inventáře 

strategií SILL (Oxfordová 1990). Prezentované výsledky ukazují, jaké dílčí strategie i jejich skupiny 

studenti sekce k osvojení jazyka používají, v jaké frekvenci a zda se užívané strategie mění v průřezu 

všemi ročníky. Následně se pak zaměřuje na jednotlivé proměnné, které by mohly používání 

strategií ovlivňovat (pohlaví, přístup k jazyku či důležitost úspěchu). Prezentované výsledky vychází 

z diplomové práce autorky příspěvku, v rámci které byl výzkum prováděn. 

 

VÝZKUM POUŽÍVÁNÍ STRATEGIÍ UČENÍ na GML v Brně 

 Výzkumný vzorek a metody 

Výzkum byl prováděn na přelomu září a října 2008 a výzkumný vzorek tvořilo 101 respondentů ze 

všech ročníků šestileté francouzské sekce. Pro výzkum bylo využito techniky standardizovaného 

dotazníku, ve kterém studenti odpovídali na uzavřené a polouzavřené otázky. Dotazník vycházel             

z klasifikace strategií učení druhému a cizímu jazyku (Oxfordová 1990) a z inventáře SILL (Oxfordová 

1990). Přeložený inventář i doprovodný dotazník byly v upravené verzi převzaty od K.Vlčkové (např. 

2006, 2007a, 2007b). Oba byly upraveny pro potřeby zjišťování strategií učení se francouzštině 

autorkou příspěvku. Respondenti na otázky v inventáři odpovídali podle následující pětistupňové 

škály, ze které mohli vybrat vždy jednu možnost. 

 

 Předmět výzkumu 

Podle Oxfordové (1990, s. 8) jsou strategie specifická jednání, která student využívá k tomu, aby 

bylo jeho učení lehčí, rychlejší, příjemnější, samořízenější, efektivnější a lépe přenosné na nové 

situace. Její klasifikace je založená na dichotomii přímých a nepřímých strategií, kdy se každá              

z těchto hlavních skupin dělí na podskupiny a ty na jednotlivé strategie. 

Přímé strategie jsou chápany jako „strategie, které působí přímo na získávané nebo zpracovávané 

informace tak, že usnadňují porozumění, uchování, znovu vybavení i transfer informací, a tím vedou 

ke změně kognitivních struktur a procesů“ (Vlčková 2007b, s. 87). Působí tedy přímo na jazyk a přímo 

jazyka využívají. Mezi tyto strategie se řadí strategie paměťové, kognitivní a kompenzační. 

Paměťové strategie se vztahují k zapamatování a vybavování informací (Bremner 1999), proto mají 

své místo při osvojování jak slovní zásoby, tak i gramatických jevů. Kognitivní jsou strategie, které 

cizí jazyk zpracovávají, transformují jej a umožňují s ním „manipulovat“. Kompenzační strategie by 

měly studentům pomoci rozvíjet komunikační dovednosti navzdory svým nedostatkům (Janíková 

2007). 

1 2 3 4 5 N

Nikdy          

téměř nikdy

Občas       

obvykle ne

Někdy          

půl napůl

Často       

obvykle ano

Vždy       

téměř vždy

Nevím           

nedovedu posoudit
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Nepřímé strategie jsou naopak chápány jako „strategie, které se zaměřují na ovlivňování těch 

motivačních a exekutivních funkcí, které na proces zpracování informací působí nepřímo tím, že ho 

uvádí v chod, udržují ho a řídí“ ( Vlčková 2007b, s. 87). Jinými slovy pomáhají studentům „učit se 

učit“, lépe organizovat učební proces a upravovat podmínky, aby lépe vyhovovaly vlastnímu procesu 

učení. Nepřímé strategie se užívají společně s přímými, ale samotného jazyka přímo nevyužívají 

(Janíková 2007). Podle Oxfordové (1990) se dají označit za management učení. Patří mezi ně 

strategie metakognitivní, afektivní a sociální. 

Metakognitivní strategie pomáhají studentům koordinovat vlastní proces učení a často jsou 

uplatňovány se strategiemi kognitivními. Afektivní strategie se vztahují k emocím, postojům, 

motivacím i hodnotám. V novějších klasifikacích je na ně kladen větší důraz než dříve. Poslední 

skupinu tvoří strategie sociální, které jsou pro učení jazyka stejně důležité jako ostatní strategie, 

neboť jazyk reprezentuje určitou formu sociálního jednání.  

 

Výsledky výzkumu 

Výzkum ukazuje, že studenti strategie příliš nevyužívají, respektive je používají někdy, přičemž různé 

skupiny strategií jsou užívány s jinou intenzitou (občas až často podle nabízené pětistupňové škály). 

V souladu s dalšími výzkumy (např. Vlčková 2007a) studenti používají více přímých než nepřímých 

strategií Z jednotlivých skupin strategií studenti nejčastěji používají strategie tak, aby kompenzovali 

své jazykové neznalosti (kompenzační strategie), následně strategie, které zpracovávají a 

transformují cizí jazyk (kognitivní strategie), dále aby organizovali a hodnotili své učení 

(metakognitivní), spolupracovali při učení s ostatními (sociální), poté strategie pro efektivnější 

zapamatování a vybavování informací (paměťové) a nejméně strategie pro řízení svých emocí 

(afektivní) – viz Graf 1.  

Graf 1: Frekvence používání skupin strategií 

 

V rámci průřezového výzkumu všemi ročníky nejčastěji používá strategie čtvrtý a první ročník, 

nejméně naopak ročník druhý (viz Graf 2). 
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Graf 2: Frekvnece užívání učebních strategií v průřezu všemi ročníky 

 

Bylo pravděpodobné, že první ročník bude užívat strategie často, neboť studenti se s jazykem teprve 

seznamují a jsou velmi motivovaní. Čtvrtý ročník má na druhou stranu s jazykem již jisté zkušenosti. 

Roli ve výsledcích mohl mít i počet dotazníků, neboť právě ze čtvrtého ročníku jich bylo vybráno 

nejvíce. Naopak druhý ročník, který používá strategie nejméně může být značně demotivovaný              

z náročnosti i intenzity studia francouzštiny. Pro objektivní vysvětlení by však bylo zapotřebí ještě 

jiného typu výzkumu.  

V prvním ročníku dosáhly afektivní a metakognitivní strategie relativně vysokého výsledku. Studenti 

tedy pravděpodobně více pracují se svými emocemi a plánují a organizují si svůj proces učiva. Lze 

předpokládat, že určitou roli v těchto výsledcích hraje i vyšší motivace v počátečním stádiu učení se 

jazyku. V porovnání s průměrnými hodnotami dosáhly v šestém ročníku vyššího výsledku sociální 

strategie. Tato skutečnost může být způsobena tím, že se v posledním ročníku vztahy mezi studenty 

a učiteli i mezi studenty navzájem uvolňují a ti pak více využívají vzájemné spolupráce.   

Studenti všech ročníků si v rámci paměťových strategií nejčastěji nové učivo opakují a význam 

nového slovíčka si zapamatují nebo vybaví, když si představí, kde bylo napsáno. Naopak sporadicky 

si nové slovíčko či frázi fyzicky ztvární. Co se týká kognitivních strategií, tak si všichni studenti nový 

výraz opakovaně napíší či řeknou, aby si ho procvičili a kromě druhého ročníku si čtou i několikrát 

francouzský text – do doby, než mu rozumí. Na druhou stranu všichni studenti zcela jednoznačně 

zřídkakdy chodí na mimoškolní akce, kde se mluví francouzsky. V rámci kompenzačních strategií se 

studenti kromě prvního a druhého ročníku snaží především odhadnout význam slovíčka na základě 

svých jazykových znalostí. První dva ročníky tak nečiní zřejmě proto, že ještě nedosáhli vyšší úrovně 

jazyka a nemají tak dostatečné znalosti, na kterých by mohli stavět. V rámci metakognitivních 

strategií si zcela jednoznačně všichni studenti vedou sešit s důležitými informacemi. Co se týká 

afektivních strategií, všichni studenti se snaží relaxovat či si odpočinout vždy, když pociťují stres            

z užívání jazyka. První a druhý ročník si často vytváří sebepovzbuzující výroky a ostatní ročníky si 

dodávají odvahy k přijetí rozumného rizika v učení francouzštiny. Naopak zcela jednoznačně si žádní 

studenti nevedou deník, kam by si mimo jiné zaznamenávali, jak učení probíhá. Tato strategie je 
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používaná v anglosaském prostředí, ze kterého inventář strategií a klasifikace strategií pochází, 

nikoli však v českých podmínkách. V rámci sociálních strategií studenti nejčastěji požádají mluvčího, 

aby zpomalil či svůj výrok vysvětlil, pokud nerozumí nebo požádají jiné, aby jim potvrdili, že správně 

rozuměli. Na druhou stranu kromě dvou posledních ročníků studenti téměř nežádají o pomoc rodilé 

mluvčí. Zřejmě proto, že jejich jazykové dovednosti ještě nejsou na vysoké úrovni a je 

pravděpodobné, že nechtějí pokládat otázky ve francouzštině.  

V rámci rozlišení pohlaví, používají strategie více ženy, a to bez výjimky. Pouze co se týká afektivních 

strategií byly hodnoty frekvence používání u obou pohlaví téměř shodné. 

Blízkost k jazyku a důležitost úspěšnosti v jazyku má významný vliv na frekvenci používání strategií 

učení, ale již ne tak výrazně na výběr jednotlivých strategií, neboť, jak průzkum ukazuje, není 

výjimkou, že všichni respondenti užívají podobné či stejné strategie (viz Grafy 4 a 5).  

Graf 4: Užívání strategií v souvislosti s otázkou Je vám francouzština blízká a proč? 

  

Je překvapivé, že jsou to respondenti uvádějící částečnou blízkost k jazyku, kteří užívají některé 

strategie nejčastěji. Jedná se o strategie afektivní, paměťové a kompenzační. Tato situace může být 

vysvětlena několika způsoby, např. se při učení musí více povzbuzovat (afektivní strategie), častěji si 

učivo opakovat (paměťové strategie) a více svá sdělení při komunikaci přizpůsobovat (kompenzační 

strategie) než ti, kteří mají k jazyku silnější vztah. Nejčastěji strategie používají ti, kteří uvedli, že jim 

je francouzština blízká. Po nich respondenti, kteří uvedli, že jim je jazyk blízký částečně a nejméně 

strategie užívají respondenti uvádějící, že jim jazyk blízký není. Tito respondenti si oproti ostatním 

vybírají snazší způsoby řešení situace (někdo jiný jim řekne slovíčko, na které si nemohou 

vzpomenout, vyhýbali se mluvení ve francouzštině atd.). Na druhou stranu se respondenti neobrací    

s žádostí o pomoc na rodilé mluvčí a nenavštěvují mimoškolní akce, kde se mluví francouzsky. Tato 

skutečnost naznačuje, že francouzštinu nepoužívají v jejím přirozeném prostředí.  

Výsledky používání strategií v souvislosti s další otázkou znázorňuje Graf 5. 
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Graf 5: Užívání strategií v rámci otázky Jak důležité je pro Vás být ve francouzštině úspěšný? 

Paměťové a kompenzační strategie užívají nejvíce studenti, pro které není vůbec důležité být ve 

francouzštině úspěšný. Tento jev se dá vysvětlit tím, že se jedná o strategie zjednodušující či 

přizpůsobující sdělení (kompenzační) či opakovací techniky (paměťové). Respondenti se tak učí 

výrazy nazpaměť či si přizpůsobují sdělení, které se snaží vyjádřit. Výsledky ukazují, že důležitost 

úspěšnosti nemá takový vliv, jak tomu bylo u blízkosti jazyka. Strategie, které respondenti užívají 

jsou více méně totožné (jedná se především o opakování, žádost na ostatní, aby potvrdili, že 

respondenti dobře rozuměli či opakované čtení francouzského textu) a i strategie užívané zřídkakdy 

jsou podobné nebo se navzájem prolínají (např. nové slovíčko si respondenti fyzicky neztvárňují, 

neobrací se na rodilé mluvčí s problémy spojené s jazykem či si nevedou deník, kam by si 

zaznamenávali informace s průběhem učení).  

Respondenti byli v rámci doprovodného dotazníku vyzvaní k zodpovězení otázky Co Vás motivuje 

učit se tento jazyk? a na výběr měli z několika daných možností. Zdá se, že výběr jednotlivých 

motivací nemá na používání strategií vliv, ale skutečnost, zda jsou respondenti daným motivátorem 

motivovaní či nikoliv, vliv na používání strategií má. To naznačuje Graf 6 znázorňující frekvenci 

používání strategií v souvislosti s otázkou Co Vás motivuje učit se tento jazyk? Hodnota „ano“ 

reprezentuje respondenty, kteří daným motivátorem motivovaní jsou a hodnota „ne“ respondenty, 

kteří daným motivátorem motivovaní nejsou. 

Graf 6: Frekvence používání strategií v rámci otázky Co Vás motivuje učit se tento jazyk? 
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Z výsledků vyplývá, že strategie více používají respondenti, kteří jsou podporovaní motivací 

integrativní (jazyk je baví, mají o něj zájem) než ti podporovaní motivací instrumentální (absolvovat 

předmět, kariéra, nátlak rodičů). Je ovšem nezbytné znovu zdůraznit, že se rozdíly bez statistického 

testování z grafu jeví minimální (srov. Vlčková 2007).  

 

ZÁVĚR 

Doprovodný dotazník ani inventář strategií nebyl využit ve všech svých možnostech. Proto mohou 

představovat vhodný materiál pro další detailnější výzkumy v budoucnu. Prezentované výsledky se 

doporučuje považovat za orientační, neboť i když nic nenasvědčuje tomu, že by respondenti při 

vyplňování dotazníku a inventáře odpovídali neseriózně, výzkumník je vždy nucen spoléhat se na 

jejich subjektivní pohled na proces učení i vlastní schopnosti. Ten pak může být navíc zkreslený 

retrospektivním pohledem i dalšími faktory, které jej mohou ještě jinak ovlivňovat a spolehlivost 

informací je proto relativně nízká.   

Hlavním cílem bude v rámci budoucích výzkumů pravděpodobně lépe porozumět rozlišným učebním 

charakteristikám jednotlivých studentů a co nejlépe je nasměrovat ke zdárnému osvojení cizího 

jazyka. Učitelé by zároveň měli svým studentům efektivní strategie osvětlovat a přizpůsobovat svou 

výuku tak, aby se s nimi žáci seznámili a mohli je postupem času samostatně využívat.  
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PRÍPRAVA UČITEĽOV PRÍRODOVEDNÝCH ODBOROV V KONTEXTE ŠPECIFÍK 

PRÁCE S NADANÝMI A TALENTOVANÝMI ŽIAKMI 

INITIAL TEACHER TRAINING OF NATURAL SCIENCES SUBJECTS IN THE CONTEXT OF WORK WITH 

GIFTED AND TALENTED STUDENT´S 

Anna Sandanusová, Milada Švecová 

 

Abstrakt: Starostlivosť o nadaných a talentovaných žiakov je súčasťou politiky vyspelých krajín. 

Dôležité je, aby učiteľ vedel talentovaných žiakov identifikovať a tiež používal progresívne metódy 

a formy práce s nimi. V rámci predmetu didaktika biológie na Katedre zoológie a antropológie 

Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a na Katedre učiteľstva a didaktiky biológie Prírodovedeckej 

fakulty Univerzity Karlovej v Prahe pripravujeme budúcich učiteľov aj na prácu s takýmito žiakmi. 

Tiež realizujeme mnohé aktivity pre učiteľov z praxe na získanie kompetencií na prácu s talentami. 

V príspevku uvádzame niekoľko možností prípravy učiteľov aj študentov učiteľstva prírodovedných 

predmetov na prácu s talentovanými a nadanými žiakmi. Príspevok bol podporený výskumným 

zámerom MSM0021620862 „Profese učitele v měnících se podmínkách praxe.“ 

Kľúčové slová: nadaní a talentovaní žiaci, učiteľ, kompetencie pre prácu a talentami 

Abstract: The keeping about gifted and talented students is part of politics of progressive countries. 

Its important to identify talented students by teacher and also use progressive methods for work 

with them. In the Faculty of Natural Science, Department of zoology and anthropology, UKF Nitra 

and Department Teaching and Didactic of Biology, Faculty of Science, Charles University in Prague, 

on the subject of Didactics of Biology we prepare future teachers for work with talented students. 

We also realize many activities for teachers from practice for acquirement of competences for work 

with talents. In this article we usher a few possibilities of preparation of the teachers and future 

teachers of natural science subjects for the work with gifted and talented students. The paper was 

carried institutional research plan MSM0021620862 „Teaching profession in changing educational 

requirements “. 

Key words : gifted and talented student´s, teacher, competences for work with talents 

 

Úvod 

S rastúcimi požiadavkami na kvalitu vedomostí, trvalosť vedomostí, na rozvoj tvorivých schopností, 

prácu v tíme sa v súčasnosti na celom svete dostáva do popredia otázka starostlivosti o talenty. 

Investície na ich objavovanie a výchovu sa každej spoločnosti mnohonásobne vrátia. 

Zmeny v obsahu vzdelávania kladú vysoké nároky aj na prácu učiteľa (LENGYELFALUSY, 2005). 

Učiteľ je nútený využívať také formy a metódy práce, ktorými zefektívňuje vyučovací proces, rozvíja 

aktivitu, tvorivosť, nadanie a spoluprácu žiakov. V súčasnej dobe si všetky vyspelé krajiny uvedomili 

dôležitosť starostlivosti o rozvoj talentu a nadania žiakov. 
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V Slovenskej republike i nedávno prijatý Zákon 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa v §103 zaoberá výchovou a vzdelávaním detí 

s nadaním alebo žiakov s nadaním. Uvedený paragraf rieši problematiku rozvoja intelektového 

nadania detí a žiakov (všeobecného aj špecifického), umeleckého aj športového nadania. 

V Českej republike je venovaná pozornosť problematike práce s talentami v kurikulárnych 

dokumentoch (rámcové vzdelávacie programy), ale aj na úrovni grantovej činnosti vysokých škôl, 

výskumných ústavov aj samotnej Akadémie vied ČR, ktorá organizuje každoročné stretnutia učiteľov 

stredných škôl a realizuje prednášky pre záujemcov z radov študentov. 

Osvedčil sa najmä projekt „Otvorená veda“, ktorého kľúčovým zámerom bolo osloviť žiakov so 

špecifickými vzdelávacími potrebami, teda aj žiakov talentovaných. Boli vytvorené elektronické 

vzdelávacie programy, ktoré rozvíjajú samostatnú a tvorivú prácu študentov prostredníctvom 

prezentácie zaujímavých odborov, výsledkov výskumu a podnecujú k zapojeniu do výskumu 

samotných študentov stredných škôl. 

 

Vymedzenie kategórie nadaných a talentovaných žiakov 

Zakladateľka medzinárodnej spoločnosti ECHA J. Freemanová (1998) definuje nadaných žiakov ako 

tých, ktorí vykazujú mimoriadne vysokú úroveň svojej činnosti buď v celom spektre alebo 

v obmedzenej oblasti, alebo ako tých, ktorých potenciál nebol, ešte rozpoznaný ani pomocou testov 

ani expertmi. 

Nadanie detí je spravidla vnímané ako rýchlejší vývoj v porovnaní s ich vrstovníkmi. Pre vzdelávanie 

je dôležité posudzovať úspešnosť v kontexte dynamických interakcií medzi jedincom a vzdelávacími 

príležitosťami, ktorých sa mu v živote dostalo. 

Nadané deti pre svoju činnosť a rozvoj v mnohých prípadoch vyžadujú také vzdelávacie podmienky, 

ktoré im nešpecializované školy nemôžu poskytnúť.  

V snahe zmeniť túto skutočnosť by mali najmä fakulty pripravujúce budúcich učiteľov naučiť adeptov 

učiteľstva : 

a) rozpoznať v triede nadané dieťa,  

b) pripraviť učiteľa po stránke metodickej, didaktickej, pedagogickej i psychologickej na prácu 

s nadanými žiakmi. 

 

Niektoré typické znaky kognitívnych schopností nadaných detí : 

Flexibilnosť myslenia, originalita nápadov, motivácia – dieťa sa učí rado, bez ohľadu na dobré 

známky, obľuba divergentných úloh a abstraktných úloh  

Schopnosť dlhodobej koncentrácie pozornosti, dobrá logicko – zraková i sluchová pamäť, bohatá 

slovná zásoba, obľuba čítania  
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Preferovanie samostatnej práce, vlastné, väčšinou rýchle pracovné tempo  

Hlboké a často krát aj všestranné záujmy, obľuba využívania nových technológií vzdelávania 

(počítače, internet, výučbové programy) 

Nadanie okrem dedičných faktorov ovplyvňuje aj prostredie, v ktorom dieťa vyrastá a tiež výchova, 

ktorú dieťa v tomto prostredí dostáva.  

Významnú úlohu v edukačnom procese zohráva aj individuálny prístup pedagóga k nadanému 

žiakovi, čo zdôrazňuje aj už spomínaný Zákon 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý v § 104 určuje maximálne počty žiakov v triedach 

pre nadané deti a žiakov (napr. 22 žiakov v triede strednej školy). 

Škola podporuje rozvoj osobnosti žiakov aj prostredníctvom rôznych záujmových krúžkov, 

prezentácií detí na súťažiach, odborných predmetových olympiádach a pod. Úlohou každého 

pedagóga je motivovať, usmerňovať žiaka tak, aby sa jeho záujmy rozvíjali požadovaným smerom. 

U nadaných detí sa dôrazne prejavuje ich celková aktivita, „živosť“ a túžba vyniknúť. To ale 

neznamená, že každé „živé“ dieťa je talentované, no spravidla každé talentované dieťa sa prejavuje 

„živšie“ ako priemer. 

Spolu s rozvojom inteligencie a nekonvenčného myslenia (dieťa sa na hodine „nudí“) môže táto 

väčšia aktivita viesť až k nedisciplinovanosti. Učiteľ by ju mal vedieť rozlíšiť a čiastočne aj tolerovať. 

Prostredníctvom prirodzenej aktivity detí je možné nenásilne rozvíjať logické a tvorivé schopnosti 

a myslenie detí a žiakov. 

Nadaní žiaci majú najradšej experimenty, prácu s prírodninami, riešenie projektov, používanie 

počítačových výučbových programov, riešenie hádaniek a tajničiek. Je na škodu veci, že viacerí 

učitelia, pokiaľ sa jedná o nadaných žiakov v integrovanej triede, dávajú týmto žiakom úlohy 

náročnejšie na rozvoj tvorivosti a aktivity iba sporadicky. Ako uvádzajú JOMOVÁ, JENISOVÁ, 

MUSILOVÁ a TÓTH (2007) a tiež ŠVECOVÁ, PUMPR, BLAŽOVÁ, MATĚJKA, BENEŠ, HORYCHOVÁ 

(2007), je dôležité, aby žiaci získali kompetencie v oblasti riešenia praktických úloh, školských 

projektov, pri realizácii jednoduchých školských experimentov, ale aj aby vedeli využiť poznatky 

z terénnych cvičení a odborných exkurzií. 

 

Aktivity rozvíjajúce kompetencie práce s talentami  

Vysokoškolskí učitelia v spolupráci s výskumnými ústavmi ale aj ďalšími inštitúciami zameranými na 

vzdelávanie učiteľov organizujú pre učiteľov prírodovedných predmetov, pre metodikov i školiteľov 

SOČ, pre pedagógov, pripravujúcich žiakov na prírodovedné olympiády i iné vedomostné súťaže 

rôzne podujatia a aktivity, ako napr. :  

- odborne garantujú rôzne odborné semináre  

- organizujú workshopy  
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- metodicky vedú tvorivé dielne – záujem je najmä o témy : tvorba školského projektu a projektové 

vyučovanie, tvorba učebných úloh, tvorba maturitných zadaní z biológie tvorbu  

- didakticky a odborne garantujú terénne cvičenia  

- vedú odborné exkurzie zameraných na konkrétnu prírodovednú tému  

Vzhľadom na požiadavky učiteľov z praxe sme opakovane zorganizovali workshop „ Ako vytvoriť 

dobrý didaktický test“. Pri jeho tvorbe bol kladený dôraz na psychosomatické možnosti žiakov, 

estetickú stránku ale aj jednoduchosť a zrozumiteľnosť zadania všetkých úloh a tiež na začlenenie 

všetkých typov úloh. Obsahom kurzu boli aj špecifiká tvorby úloh pre nadaných a talentovaných 

žiakov. Zamerali sme sa na úlohy rozvíjajúce tvorivosť, aplikačné úlohy, vyžadujúce využitie 

medzipredmetových vzťahov, na dvojúrovňové a problémové úlohy. Učitelia z praxe potvrdili, že 

najväčšie problémy robí žiakom riešenie práve riešenie takéhoto typu úloh. Podobné zistenie 

publikovali vo svojich prácach aj ČÍŽKOVÁ (2002﴿, ŠVECOVÁ (2001﴿a LENGYELFALUSY (2005). 

Workshopu sa zúčastnilo 50 učiteľov stredných škôl Nitrianskeho kraja. Všetci účastníci vyplnili dva 

dotazníky - vstupný a výstupný (evaluačný). Uvádzame niekoľko zaujímavých zistení. 

Tab. 1 Veková štruktúra účastníkov kurzu 

Vek účastníkov Počet Percento 

od 20 – 30 rokov 6 12 

od 31 – 40 rokov 23 46 

od 41 – 50 rokov 11 22 

od 51 – 60 rokov 3 6 

Neuviedol 7 14 

Počet rokov pedagogickej praxe účastníkov workshopu je uvedený v tabuľke 2 

Tab.2 počet rokov pedagogickej praxe účastníkov workshopu 

Roky pedagogickej praxe Počet Percento 

Do 5 rokov 6 12 

od 5 – 10 rokov 14 28 

od 11 – 15 rokov 11 22 

od 16 – 20 rokov 9 18 

od 21 – 30 rokov 6 12 

od 31-35 rokov 3 6 

viac ako 35 rokov 1 2 

Pri porovnaní tabuľky 1 a tabuľky 2 je zaujímavé zistenie, že svoj fyzický vek všetci účastníci kurzu 

neuvádzajú, avšak roky svojej pedagogickej praxe uviedli. Tiež je potešujúce, že kurzu sa zúčastnili 

najmä učitelia s pedagogickou praxou od 5 do 15 rokov, ktorí získané kompetencie v oblasti tvorby 

učebných úloh budú môcť aktívne a dlhodobo využívať počas svojej ďalšej pedagogickej praxe. 

Vstupný dotazník mal za cieľ zistiť, prečo si učitelia daný kurz vybrali, čo od jeho absolvovania 

očakávajú, aký majú doterajší prehľad o problematike kurzu.  

Ako dôvod účasti na kurze najčastejšie uvádzali : získať praktické zručnosti v tvorbe rôznych typov 

učebných úloh, získať bližšie informácie týkajúce sa učebných a testových úloh, vymeniť si 

skúsenosti s kolegami, konzultovať správnosť a didaktickú vhodnosť nimi zadávaných úloh v teste, 



 - 535 - 

oboznámiť sa s učebnými úlohami z biológie, používanými v iných krajinách, doniesť si z kurzu 

„banku“ učebných úloh, majú pocit, že potrebujú komunikovať s kolegami, rozšíriť si doterajšie 

vedomosti a iné. 

Na otázku aké sú ich očakávania odpovedali najčastejšie takto : dozvedieť sa viac o metodike 

tvorby úloh, získať kompetencie pri tvorbe úloh pre nadaných žiakov, vyriešiť niektoré praktické 

problémy tvorby a zostavovania didaktického testu, pochopiť metodiku tvorby dvojúrovňových úloh 

a úloh problémových, získať metodické materiály, spresniť si informácie, overiť si správnosť doteraz 

zadávaných úloh. 

Úroveň prehľadu o problematike hodnotia ako : základné - informácie získané počas 

vysokoškolského štúdia (hodnotia najmä učitelia do 30 rokov), veľmi dobrú -1, dobrú – 15, priemernú 

– 29, nedostatočnú – 5 respondentov. 

Výstupný dotazník (evaluačný) – hodnotiaca škála bola 1 – 5, pričom 5 je najlepšie. Hodnotenie 

uvádza v tabuľke 3 

Tabuľka 3 : Vyhodnotenie evaluačného dotazníka workshopu 

Hodnotená aktivita Priemerné hodnotenie 

Téma bola vysvetlená jasne, pochopiteľne 4,85 

Bol som spokojný so spôsobom prednášania 4,89 

Bol som spokojný s poskytnutými materiálmi 3,91 

Praktická časť splnila moje očakávania 4,93 

Získal som dostatočné zručnosti využiteľné v ďalšej praxi 4,32 

Bol som spokojný so spôsobom vedenia workshopu 4,56 

Organizačné zabezpečenie 4,83 

Celkové hodnotenie kurzu 4,72 

V závere dotazníka sa až 93,4 % účastníkov vyjadrilo, že sa radi aj v budúcnosti zúčastnia podobných 

workshopov, zameraných na prácu s talentovanými žiakmi. 

Na základe aj týchto zistení plánujeme pokračovať v realizácii tvorivých dielní zameraných na 

tvorbu súborov učebných úloh pre nadaných žiakov z rôznych tematických celkov z biológie. Takto 

vytvorené materiály by potom boli ponúknuté učiteľom biológie na stredných školách Nitrianskeho 

kraja. 

Skúsenosti z realizácie inovačného kurzu „Progresívne trendy biologického vzdelávania“ 

K stále diskutovaným problémom v oblasti školstva patrí okrem iného aj príprava učiteľov biológie 

a prírodovedných predmetov na prácu s talentovanými žiakmi. Preto Katedra zoológie 

a antropológie Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre zorganizovala 

inovačný kurz „Progresívne trendy biologického vzdelávania“. 

Vzhľadom na dlhoročnú úspešnú spoluprácu na tomto kurze participovali aj ďalšie vysoké školy 

a výskumné ústavy, napr. Katedra učiteľstva a didaktiky biológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity 

Karlovej v Prahe, Centrum biomedicínskej informatiky Akadémie vied ČR (doc. RNDr. Ivan Mazura, 

CSc.), Fakulta prírodných vied Žilinskej univerzity (doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, CSc.).  
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Dvojdňového kurzu sa zúčastnilo 50 učiteľov prírodopisu a biológie základných a stredných škôl. 

Realizoval sa v Tatranskej Štrbe, v zariadení Národného inštitútu detí a mládeže MŠMT ČR. 

Program bol zameraný nielen na rozšírenie poznatkov učiteľov biológie v oblasti biologických vied, 

ale aj na nové trendy v didaktike a metodike vyučovania biológie so špecifikami prístupu k nadaným 

žiakom.  

Kurz bol doplnený o 2 komplexné exkurzie - do Bystrianskej jaskyne, ktorá bola spojená 

s prednáškou o význame speleoterapie, a do Tatranského národného parku, ktorá bola zameraná na 

štúdium flóry a fauny v TANAPE.  

Ostatné témy prednášok boli zamerané na napr. interaktívnu výučbu prírodovedných predmetov na 

základných a stredných školách, na využívanie multimediálnych aplikácií vo vyučovaní biológie, na 

používanie a prácu s interaktívnymi učebnicami, ale aj na variabilitu ľudského genómu a jej využitie 

v kriminalistickej a biomedicínskej praxi, vplyv osobnosti učiteľa na výsledky žiakov vo vzdelávaní, na 

význam, organizáciu a zaraďovanie odborných exkurzií do vyučovania prírodovedných predmetov. 

Účastníci kurzu taktiež písali vstupný aj výstupný dotazník, ktorého výsledky priniesli zaujímavé 

a inšpirujúce zistenia pre organizujúce inštitúcie.  

Hodnotenia výstupného dotazníka uvádzame v tabuľke 4 

Tabuľka 4 : Vyhodnotenie evaluačného dotazníka inovačného kurzu 

Hodnotená aktivita Priemerné hodnotenie 

Téma bola vysvetlená jasne, pochopiteľne 4,72 

Bol som spokojný s realizáciu exkurzie do Bystrianskej jaskyne 4,81 

Bol som spokojný s komplexnou exkurziou do TANAP-u 4,93 

Bol som spokojný s poskytnutými materiálmi 4,33 

Praktická časť splnila moje očakávania 4,93 

Získal som dostatočné zručnosti využiteľné v ďalšej praxi 4,54 

Bol som spokojný s výberom tém prednášok 4,86 

Organizačné zabezpečenie 4,93 

Celkové hodnotenie kurzu 4,89 

V dotazníku účastníci požadovali viacej špecifických úloh a praktických aktivít, ktoré by mohli využiť 

pri práci s talentovanými žiakmi. Oceňovali najmä komplexné exkurzie do prírody a tiež získané 

metodické materiály k predneseným témam. Navrhli, aby sa podobné aktivity organizovali 

pravidelne a prípadne i na viac dní.  

 

Záver 

Starostlivosť o nadané a talentované deti a mládež nie je úloha ľahká, Od učiteľa, vyučujúceho 

takéto deti sa vyžaduje, aby sa neustále vzdelával, aby rôznymi zaujímavými činnosťami podporoval 

ich záujmy, aktivity, vlastné videnie a hodnotenie sveta. 

Z výsledkov mnohých výskumov a štúdií vyplýva, že deti treba učiť tak, aby sa rozvíjala ich 

samostatnosť, nápaditosť, tvorivosť, excelentné komunikačné schopnosti. Je potrebné dať priestor 

na prejavovanie detských a žiackych záujmov a aktivity, nespútavať ich myslenie do šablón, 
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podporovať ich vlastné videnie a hodnotenie sveta, ako aj dokázať nestranne a nezaujato ich 

nasmerovať a hodnotiť. 

Napriek tomu, že príprava dobrej a účinnej aktivizujúcej metódy je náročnejšia a namáhavejšia, 

učitelia radi do vyučovania tieto metódy zaraďujú. 

Je pozitívne, že i Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 307/2008 o výchove a 

vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním a tiež nový školský Zákon č.245/2008 Z. z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) v snahe skvalitniť a zmeniť edukačný proces dávajú do popredia otázku 

starostlivosti o talenty. Verím, že učitelia túto výzvu prijmú a v praxi sa budú riadiť Komenského 

krédom : „Čo chceš, aby žiaci vedeli, ukáž im to. Čo chceš aby robili, rob to sám pred ich očami. Čo 

chceš, aby hovorili, hovor sám v ich prítomnosti.“ (KOMENSKÝ, 1954). 
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POKUS V PŘÍRODOVĚDĚ POHLEDEM ŽÁKŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 

PUPILS´ VIEWS OF EXPERIMENT AT PRIMARY SCIENCE IN MORAVIAN-SILESIA REGION 

Ondřej Šimik 

 

Abstrakt: Příspěvek představuje dílčí otázky rozsáhlejšího výzkumu mapujícího názory a postoje 

žáků k přírodovědě. V článku se zaměřujeme na přírodovědný pokus a jeho vnímání žáky 4. a 5. 

ročníku Moravskoslezského kraje. Žákovský pokus jako inovativní metoda může napomoci                        

k novému směřování přírodovědy na 1. stupni ZŠ od transmisivního vyučování ke konstruktivnímu 

učení. Žáci vnímají pokus v přírodovědě velmi pozitivně a jeho začleňování do výuky má kladný vliv 

na celkový postoj k přírodovědě. Článek také představuje žákovské koncepce pojmu pokus, které 

poukazují na reálnou pozici pokusu ve výuce. 

Klíčová slova: přírodověda, pokus, experiment, výzkum 

Abstract: The article introduces partial questions of more extensive research about childrens´ 

opinions and attitudes towards primary science. In the article we focuse on 4th and 5th class 

childrens´ wiew of science experiment in the Moravian-Silesia Region. The science experiment as an 

innovative method can help transformation of nature science from transmissive teaching to 

constructive learning. The pupils´ perception of the experiment is very favourable and its integrating 

into school science teaching has influence on overall attitude towards primary science. The article 

also presents pupils´ concept of experiment, which points out real position of experiment at primary 

science. 

Key words: primary science education, experiment, research 

 

ÚVOD 

V rámci výzkumu, který je součástí naší disertační práce, se zabýváme problematikou využití pokusu 

v přírodovědné výuce na 1. stupni základní školy. Při současné transformaci českého vzdělávání, 

jehož jednou charakteristikou je přechod od transmisivně pojaté výuky ke konstruktivnímu 

vyučování, se do popředí dostává žák a jeho pohledy na výuku. Žák v konstruktivisticky pojaté výuce 

nevstupuje do školy jako „prázdná nádoba“, ale s jistými představami, jež jsou realtivně pevně 

fixovány v jeho myšlenkových strukturách. Článek přináší poznatky o tom, jak samotní žáci vnímají 

pokus v hodinách přírodovědy a co si pod tímto pojmem představují, jaké místo tvoří pokus 

(zejména v porovnání s ostatními vyučovacími metodami) ve školní výuce a  jak se podílí na 

celkovém postoji žáků k přírodovědě.  

Jelikož pojem pokus není v praxi vůbec jednoznačně vnímán a v článku používáme také pojem 

experiment, který považujeme za ekvivalent, je nutné tyto dva pojmy vymezit. Vycházíme z Ottovy 

naučné encyklopedie, která uvádí tyto termíny jako shodné a charakterizuje je jako metodu, pomocí 

níž zjišťujeme fungování přírodovědných zákonů. České slovo pokus se v angličtině překládá slovem 

experiment, což je „úmyslně navoděný děj, jehož pozorováním se má zjistit buď  zákonitý vztah mezi 
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danými a navoděnými podmínkami a následky, nebo správnost takového předpokládaného vztahu. 

Experiment (pokus) slouží k poznání přírodních zákonů. Předvádí projevy zákonů již známých (při 

vyučování a pod.), nebo slouží k objevům a ke kontrole. Předpokládá tedy vždy jistou theorii; často se 

užívá k experimentu složitých aparátů, takže se vlastně předpokládá nejen platnost jednoho zákona, 

nýbrž celého souboru zákonů. Budování vědecké theorie se proto počíná vyhledáváním a sestrojováním 

dějů, pro něž platí jednoduchý zákon. Rozvoj věd přírodních byl umožněn využitím právě experimentu“. 

(Ottův slovník naučný, 1908 – 1909) 

Podobně encyklopedie Wikipedia považuje oba termíny za totožné svým významem. „Pokus (též 

experiment) je soubor jednání a pozorování, jehož účelem je ověřit (verifikovat) nebo vyvrátit 

(falzifikovat) hypotézu nebo poznatek, které něco tvrdí o příčinných vztazích určitých fenoménů. Pokus 

je základem empirického rozšiřování vědeckého poznání.“(Wikipedia, 2007) 

Jsme si vědomi faktu, že ve školní praxi však pojem pokus není chápán vůbec jednoznačně, jak na to 

ukazuje Held (2001), kdy se ve vyučování termín pokus používá nepřesně. Musíme rozlišovat vztahy 

mezi pokusem, demonstrací a experimentem (pokusem v našem chápání). Etymologie pojmu pokus 

pravděpodobně souvisí s ranou vědeckou metodou pokus-omyl, nebo metodou zkoušky. Uvedeným 

pojmem se v mnoha případech nazývají ty činnosti, které alespoň navenek navozují podobnost 

práce v laboratoři, jakož i činnosti, které mají charakter demonstrace  Tak „pokus“ získává charakter 

demonstrace. „Vědecký pokus“ neboli experiment má poněkud hlubší význam. Od demonstrace se 

pokus (v pojetí, jak s ním pracujeme), liší zejména svým poznávacím nábojem (žák sám přichází na 

nové vztahy a souvislosti). Experimentem (pokusem) se potom nesprávně označují jakékoliv činnosti 

spojené s manipulací s pomůckami. 

Při pokusu (experimentu) vytváříme speciální situace na testování hypotéz (pokusné odpovědi, 

nevyzkoušená řešení, jak by pokus – experiment mohl dopadnout), při nichž sledujeme faktory 

(proměnné) jež jej ovlivňují (mohou ovlivnit, jsou relevantní), a tyto proměnné experimentátor 

(vědec) mění, manipuluje s nimi, aby zjistil, co se děje. 

 

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Z předvýzkumu výzkumného šetření, které je zaměřeno na postoj žáků k přírodovědě a pozici 

pokusu v přírodovědě z pohledu žáků (Šimik, 2008; Šimik, 2009) vyplývá, že využívání pokusu 

v přírodovědě pozitivně ovlivňuje celkový postoj žáků k předmětu. Většina českých   a slovenských 

výzkumů v oblasti názorů a postojů k přírodovědnému předmětu se orientuje na druhý stupeň ZŠ 

nebo na střední školu (srov. např. Prokop a Komorníková 2007, Baranová, 2003; Svoboda a Höfer, 

2006; Veselský, 1998; Grecmanová a Dopita, 2007). Ze zahraničních výzkumů zkoumající tuto 

problematiku to jsou práce např. Zacharia a Barton, 2004; Toh 1993). Campbell (2001) a Ponchaud 

(2001) také poukázali na to, že děti na základní škole mají kladný vztah (postoj) k přírodovědě 

zejména díky provádění experimentů a objevování nových věcí. Na žáky ve věku 10-12 let (tedy 

ekvivalentní věku dětí na našem 1.st. ZŠ) se zaměřili ve svém výzkumu Murphy a Beggs (2003), který 

prokázal významný pozitivní vliv experimentování v přírodovědném předmětu na celkový postoj 

žáků k předmětu. 
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VÝZKUMNÝ VZOREK A POUŽITÉ METODY 

Celé výzkumné šetření je rozděleno do tří částí (dotazníkové štetření mapující postoj žáků 

k přírodovědě, rozhovory se žáky a observační analýza výuky podle námi navržených postupů při 

experimentování v přírodovědě; první dvě části výzkumu proběhly na jaře 2009, třetí je plánována na 

podzim 2009). V tomto příspěvku se, vzhledem k postupnému zpracovávání získaných dat, 

věnujeme pouze dílčím otázkám výzkumu, a to konkrétně pokusu a jeho vnímání samotnými žáky. 

Ve výzkumné části dotazníkové (měření postojů žáků 4. a 5. ročníků Moravskoslezského kraje 

k přírodovědě) participovalo celkem 1292 žáků (počet správně vyplněných a odevzdaných 

dotazníků). Z toho bylo 639 (49,49%) chlapců a 653 dívek (50,54%). Na výzkumu se podíleli žáci ze 

43 základních škol. Výběr výzkumného vzorku byl záměrný a dostupný. Co se týče geografického 

rozmístění škol, pokrývají celé území Moravskoslezského kraje (od Jeseníku po Jablunkov). 

Použitou výzkumnou metodou byl jednak dotazník skládající se z otázek Likertova typu, které 

jsou jedním z nástrojů k měření postojů (viz např. Břicháček, 1978). Jednotlivými položkami jsme 

zjišťovali celkový postoj žáků k přírodovědě. V každé z jednotlivých otázek měli žáci k dispozici 5ti 

stupňovou škálu, pomocí které vyjadřovali svá hodnotící posouzení na dotazovanou problematiku. 

Bližší popis metody viz Šimik, 2008. Druhou výzkumnou metodou byl rozhovor, kterým jsme 

zjišťovali žákovské pohledy, názory na postavení pokusu v přírodovědě a jejich celkový pohled 

na předmět. Otázky byly otevřené. Celkem bylo v rozhovru jedenáct položek. Respondenti byli 

vybráni losováním ze vzorku, který jsme použili u dotazníkové časti, tedy z počtu 1292 žáků. Z každé 

školy byli takto vybráni 4 žáci (vždy chlapec a dívka z ročníku). Celkový počet respondentů byl 172 

žáků. Odpovědi jsme kódovali do skupin dle společných znaků. Hlavním cílem této části výzkumu 

(rozhovorů) bylo získat kvalitativní data, která by umožnila přesněji interpetovat data získaná 

pomocí dotazníku (škálování). Rozhovory vedli učitelé, kteří s žáky pracují a kteří byli proškoleni 

výzkumníkem, jak vést rozhovor a jak provádět jeho záznam. 

 

VYBRANÉ VÝSLEDKY VÝZKUMU 

V tomto příspěvku pouze vybíráme některé dílčí otázky, které souvisejí s názory žáků na pokus 

v přírodovědě, které se podílí na celkovém postoji žáků k předmětu. Nejprve uvádíme odpovědi žáků 

na otázky, jež byly součástí dotazníku zjišťujícího celkový postoj žáků k přírodovědě, potom 

analyzujeme odpovědi žáků z rozhovoru, z něhož jsme rovněž vybrali otázky vážící se k pokusu 

v přírodovědě. 

V šířeji položené otázce, zda žáky přírodověda baví odpovědělo určitě ne 6,04%, ne 13,31%, neví 

13,31%, spíše ano 33,13% a určitě ano 34,21% respondentů. Na tento poměrně povzbudivý fakt, že 

žáky přírodověda v 67,34% baví má však relativně značný vliv právě využití metody pokusu. 

Přibližně čtvrtinu žáků (26,39%) z výše uvedeného množství přírodověda baví jen tehdy, když 

dělají pokusy a skoro třetina žáků (28,56%) neumí rozlišit, neví, zda tento fakt má vliv na to, zda je 

přírodověda baví. Důvodem může být to, že žáci mají v mnohých případech nejasnou představu 

o tom, co to vůbec pokus je (viz níže). 

Přesto žáci celkově považují pokus za zábavnou činnost (a tudíž pozitivně působící na celkový 

postoj žáků k předmětu) a to v 77,25% případů. Nevědělo něco málo než 16% žáků a pouze 
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necelých 7% pokus nepovažuje nebo spíše nepovažuje za zábavný. Tato otázka v rámci všech 24 

dosáhla nejvyššího skóre (čím vyšší skóre, tím pozitivnější odpovědi). Průměr všech otázek byl 3,49 

bodu, skóre u této otázky dosáhlo 4,26 bodu (na stupnici 1-5 bodů). Tato charakteristika potvrzuje 

i nálezy ve výzkumu Murphyové a Beggse (2003). 

Touhu žáků aktivně objevovat dokládají i odpovědi na otázku, zda raději učivo opisují, než by jej 

objevovali různými pokusy. Přes polovinu dotazovaných (50,17%) žáků preferuje aktivní přístup 

k výuce, aktivní objevování nového skrze pokusy. Asi pětina žáků neví (22,52%) a čtvrtina žáků 

(26,31% ) dává přednost pasivnímu přijímání nového učiva opisováním. 

Pokus svým charakterem patří mezi praktické (v ideálním případě heuristické) metody výuky, při 

nichž mohou žáci sami manipulovat s předměty, sledovat důsledky práce s proměnnými. Zjišťovali 

jsme názory žáků na kvantitu využití praktických metod (nejen samotného pokusu). Pro lepší 

pochopení žáky, co to jsou praktické úkoly/činnosti jsme explicitně vyčlenili z toho výklad učitele 

a pasivní příjem informací žáky, jakož i opisování informací z tabule do sešitu. Možnosti určitě ne 

nebo ne volilo 29,25% žáků, více než třetina nevěděla (36,37%) a pouze 17,74% žáků si jednoznačně 

myslí, že dělají dost praktických činností ve výuce. 

Opět vybíráme dílčí otázky vztahující se k problematice přírodovědného pokusu a na něj vázaných 

souvislostí.  

Zajímalo nás, co si vůbec žáci představují pod samotným pojmem pokus. Co v nich tento termín 

vyvolává, evokuje? Jaké jsou jejich koncepce? Nejčastěji žáci definovali pokus uvedením 

konkrétního pokusu – definice výčtem byla zastoupena ve 20,71% odpovědí. Žáci uváděli 

jednotlivé zcela konkrétní příklady pokusů, (např. pokus jablka s hřebíkem;  nitka v soli;  jak se 

přeměňuje sůl; pokus s rostlinkami, když jednu přestaneme zalévat a druhá bude bez světla a třetí 

necháme volně růst;  tancující hrozinky, nebo ta sůl, jak lezla po niti;  třeba ten umělý déšť; jak zmodral 

brmabor v nějaké tekutině – to bylo proto, že tam byl škrob). Jen 7,69% respondentů dokázalo 

definovat pokus obecně a relativně správně (např. zkoušíme, co se stane, když; je to práce se 

zkumavkama, něco se míchá; zkoušení věcí, které jsme nedělali a neznáme, jak dopadnou; zkoušení 

vlastností látek). Relativně správné představy o pokusu a jeho charakteristice (tzn. i činnosti, které 

se vyskytují při provádění pokusu) má 11,83% žáků, (např. něco mícháme, pak z toho něco vznikne, 

vařit nějaké „lektvary“, něco zajímavého, sranda, zábava; to, co děláme sami; jak se míchají „lektvary“; 

hlína ve zkumavkách). Pětina žáků si však pod pojmem pokus představuje jen různé praktické 

činnosti (morfologická cvičení, pozorování, vycházky do přírody), které nenaplňují definici pojmu. 

13% žáků vůbec neumí vyjádřit, co pokus znamená. Okolo 2% jsou zasoupeny kategorie: obecná 

definice relativně špatná, pokus je experiment a nebo zcela bez představy. Nevyjádřilo se 2,37% 

respondentů. Celkově můžeme říci, že relativně správné představy o pokusu v obecné či 

konkrétní rovině přibližně 40% žáků, z toho asi u jedné čtvrtiny jsou představy velmi kusé či 

okrajové. Potvrzuje se, že pokus není žákům představován správně (pokud vůbec), a jeho smysl 

spočívající v testování, v ověřování hypotéz, v povědomí žáků v podstatě neexistuje. 

V zahraniční odborné literatuře shledáváme ekvivalentní pojem k pokusu – experiment (viz také 

terminologie výše). Proto jsme se žáků ptali i na toto cizí slovo, zda se s ním setkali a co si pod ním 

představují. Výsledky ukazují, že 40,85% neví, co pojem experiment znamená, 12,8% se domnívá, 

že to je stejné jako pokus a 5,48 % žáků si tím není jisto („asi je to stejné jako pokus“). Relativně 

správné představy o pojmu expermiment má celkem 29,37%, z toho uvedením konkrétního 
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příkladu 3,05%, obecnou definicí relativně správnou, i když ne úplnou 6,7% a jinými představami, 

které nejsou v zásadním rozporu s charakteristikou experimentu, nebo se ji spíše blíží 12,19% 

žáků. Jiné představy má 7,31% respondentů. Špatnou představu vyjádřilo 1,83% (která se žádným 

způsobem přímo nevztahovala k experimentu) dotazovaných a konkrétní činnosti, jiné než 

s charakterem experimentu si pod tímto pojmem představuje 7,31% žáků.  

Ukazuje se tak, že s pojmem experiment se na školách vyskytují žáci méně často než s pojmem 

pokus. V následujícím textu uvádíme některé z žákovských výroků vyjadřující jejich představy 

o experimentu: „To je něco podobného jako pokus; To je třeba práce se zkumavkami; U experimentu se 

někdy neví, co se stane; Že se tam dělají příšerné věci; Nějaká věda; Nevím, asi pitvat žábu; To je když 

nějaký pán, co je v laboratoři míchá různé věci a pak jsou z toho léky; Chytit zvíře do pasti a ve škole ho 

budeme krmit; Něco jako pokus, někdy jsou experimenty v televizi, třeba věda je zábava; Pitvat motýly, 

zvířata.; Třeba křížení rostlin; Něco nového, když to uděláš poprvé a vyjde to – je to experiment, podruhé 

je to pokus; Výuka venku na čerstvém vzduchu; Dívat se přes mikroskop; Když se budu snažit přeměnit 

kámen v něco jiného, jestli se to povede nebo ne; Je to nějaká riskantní věc; Je to více pokusů za sebou; 

Zkoušení úplně něčeho neznámého; Něco, co nemusí vždy vyjít;Přesvědčení, musí se dokázat; 

Experiement je něco bádat, jinak nic; Zatím jsem nedělal žádný experiment, ale představuji si něco jako 

vyrobit bombu nebo auto; Experimentujeme třeba jak dlouho vydrží v lese pod půdou plechovka; 

Smíchám prací prášek, olej a čekám, co z toho bude, co se bude dít.“ 

Významná úloha, kterou hraje pokus ve výuce přírodovědy, je potvrzena i tím, že jednoznačně 

dominuje činnostem, které žáci dělají nejraději. Před ostatními činnostmi má takřka trojnásobný 

náskok, následují vycházky, chození do přírody. Následující histogram ukazuje činnosti 

v přírodovědě, které mají žáci nejraději. V kategorii jiné (15,68%) se vyskytovaly tyto odpovědi: 

„pozorování rostlin a přírody, sazení semínek, sběr hub a rostlin, návštěva ZOO a krmení zvířat, práce 

s modelem člověka, zkoumání přírody, referáty (nejčastěji o zvířatech), ochutnávka tropického ovoce, 

vytváření herbáře, ale také psaní testů, učení se doma nebo probírání nového učiva." 

Činnosti v přírodovědě, které dělají žáci nejraději
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Důvody, proč je pokus na první pozici, jsou zejména ty, že žáky baví a zajímá je to, dozví se něco 

zajímavého, nemusí pořád sedět v lavici, je to sranda, je to zajímavé a nemusí se u toho tolik přemýšlet 

(nepřijde jim to jako učení), také jim pomáhají pochopit nové učivo a ověřit si nové  znalosti. U vycházek 
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respondenti nejčastěji uváděli důvody, že „nemusí jen sedět ve škole, ale učit se na čerstvém 

vzduchu, mohou sledovat přírodu a to je zajímavější, než obrázky z knížky a taky, že je to baví“.  

Velmi zajímavé a překvapující je třetí pozice, která patří zápisům či psaní do sešitu. Psaní se 

vyskytovalo často ve spojení s kreslením („píšu a kreslím“). Jako důvody žáci v rozhovorech uváděli, 

že je to „prostě baví“, ale většinou neuměli uvést další důvody. Když jsme otázku pozmnělili na 

„Jakou činnost bys chtěl v přírodovědě dělat tak se pořadí změnilo následujícím způsobem (viz 

tabulka): 

  

pořadí prováděných 

činností  žáky nejraději 

pořadí vytoužených činností 

(které by dělali nejraději) 

d (rozdíl               

v pořadí) 

pokusy 1 1 0 

vycházky 2 2 0 

psaní, zápisy 3 8,5 -5,5 

kreslení, malování 4 7 -3 

povídání, diskuze 5 4,5 0,5 

práce s technikou (PC, TV, IT) 6 3 3 

výklad učitele 7,5 12 -4,5 

práce s encyklopediemi, knihami 7,5 8,5 -1 

hry 9 4,5 4,5 

křížovky, luštění 10 12 -2 

práce s učebnicí 11 12 -1 

nic 12 6 6 

Pomocí Spearmanova koeficientu pořadové korelace jsme spočítali, že mezi činnostmi, které žáci 

dělají rádi a mezi činnostmi, jež by si přáli dělat existuje střední (značná) závislost, r= 0,542. 

Z tabulky je patrné, že největší zájem mají žáci právě o pokusy (34,39%) a vycházky (24,87%). Tyto 

dvě aktivity by si přálo dělat (nebo více než doposud) téměř 60% respondentů. Když porovnáme 

procenta u pokusů s předchozí otázkou, vidme nárůst o více než 10%, což svědčí o tom, že pokusy by 

chtělo dělat více žáků, kteří je nyní nedělají. Na třetí pozici je práce s technikou (PC, interatkivní 

tabule, sledování přírodovědných filmů v TV nebo na DVD) a to necelých 10%. Významnější posun je 

také u kategorie her. I když lze vypozorovat, že největší posun směrem nahoru je u kategorie „nic“ 

(tzn. že žáci by raději přírodovědu ani vůbec neměli), jedná se jen o malé procento žáků (2,64%). 

I toto číslo však naznačuje, že někteří žáci mají velmi negativní vztah k přírodovědě a i kdyby měli 

možnost si zvolit metodu, která by jim vyhovovala, tak raději nechtějí dělat vůbec nic. Naopak 

největší pokles v zájmu o činnosti jsme zaznamenali u psaní zápisů a výkladu učitele. To může 

také vysvětlovat poměrně vysoké pořadové číslo u kategorie „zápisy, psaní“ (3.), kdy tuto činnost 

preferuje pouze určitá skupina žáků, pravděpodobně výtvarně nadanějších a jazykově schopnějších, 
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kteří dbají na úpravu svého sešitu, který bývá v některých případech i podkladem pro celkové 

hodnocení. 

V rozhovoru jsme také položili otázku, zda si žáci myslí, že hodně v přírodovědě píší. Získané 

odpovědi mohou vysvětlovat i poměrně vysoký zájem o psaní (viz výše) a to zejména důvody, které 

žáci uváděli. Srovnáním těchto dvou odpovědí se ukazují možné důvody toho, proč se zápisy do 

sešitu obejvily u žáků v činnostech, které mají nejraději na předních pozicích. Kvanitifikované 

výsledky této otázky přehledně ukazuje následující tabulka: 

Píšeme v přírodovědě moc?   CHCI PSÁT MÉNĚ?     

    ano ne (vyhovuje mi to) chci více nevyjádřilo se 

ANO 37,95% 74,60% 12,70% 0% 12,70% 

NĚKDY (OBČAS) 6,27% 81,82% 0% 0% 18,18% 

NE 43,98% 5,48% 28,76% 2,74% 63,02% 

PŘIMĚŘENĚ (AKORÁT) 6,27% 0% 72,73% 0% 27,27% 

nevím 4,82%         

Žáci hodnotí kvantitu psaní v přírodovědě jako vyrovnanou. Přibližně polovina jich soudí, že píší 

hodně (nebo alespoň občas) a polovina, že tomu tak není. Důvody, které žáci uvádí, proč by chtěli 

psát méně jsou nejčastěji zdravotní (bolí mě ruka, únava) a to ve 30%, dále je to nebaví (27,5%), 

nestíhají zápis, je pro ně dlouhý (20%), chybují a plete se jim to (5%), stejné procento žáků (5%) prostě 

nechce psát. Mezi ostatní důvody (12,5%) patří např.: „zdá se mi, že tolik psaní je zbytečné; je to těžké 

na zapamatování; dopisuje mi péro; abych se nemusel tolik učit“. Naopak důvody proč žáci chtějí psát 

(z celkového počtu to je necelá čtvrtina těch, kteří uvedli důvody - 22,41%), resp. jim psaní nevadí, 

vyhovuje jim a považují jej za činnost, která je u nich oblíbená, uvádějí zejména zejména tyto: „baví 

mě to; líbí se mi to; zajímá mě to; dobře se mi z toho učí; kdybych nepsal, neměl bych se z čeho učit; 

píšeme jen tak, že doplňujeme do pracovních listů, sešitů; chci psát, abych věděl“. V kontextu celého 

rozhovoru vyplývá zejména ten fakt, že sešit žákům slouží jako podklad k ústnímu či písemnému 

zkoušení a ti poctivější si proto dávají záležet na jeho úpravě (obejvuje se zde i spojitost s kreslením). 

Při provádění pokusů (experimentů) je třeba také dělat určitý zápis. Z rozhovorů vyplývá, že řešením 

je pracovní list s určitými předepsanými položkami, do kterých by žák zapisoval zjištěné údaje (tzv. 

arch výzkumníka, který by měl i motivační charakter). Je patrné, že žáci jednoznačně psaní 

neodmítají, avšak jistá redukce je na místě. Problém se jeví v tom, že zápisy jsou většinou 

mechanické (žáci hovoří o tom, že si „to musí zapamatovat“). Možným řešením je právě správné 

využití pokusů, při kterých by si žák sám zapisoval to, co objeví v jazyce, kterému on sám rozumí. 

Tím by byl také vytvořen prostor pro individualitu osobnosti, která je jedním z pilířů moderního 

vzdělávání. 
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ZÁVĚRY A DISKUZE 

Z výsledků výzkumu, jeho dílčích otázek, celkově vyplývá, že role pokusu ve výuce přírodovědy je 

významná, celkově napomáhá k pozitivnějšímu postoji k předmětu jako celku, avšak vyskytují se 

značné individuální rozdíly v odpovědích jednotlivých žáků. Pokus žáci charakterizují jako zábavný, 

při jeho provádění ztrácejí pocit, že se učí, a tak je naplňováno Komenského heslo „učení hrou“. Žáci 

projevili zájem o aktivní objevování nových poznatků, které podporuje konstruktivistická výuka. 

Jeví se však, že pokusných aktivit, experimentování, v hodinách přírodovědy není mnoho, žáci by 

chtěli více experimentovat, provádět více pokusů. Ukázalo se, že je problematické samo chápání 

pokusu žáky, kteří pod tímto pojmem chápou také i aktivity, které nesplňují charakteristiku pokusu, 

což může plynout z toho, že učitelé nevyužívají pokusy systematicky, chybí propracovanější 

metodika pokusů (resp. nerealizuje se, v zahraničí je velmi dobře propracovaná) a pokusy jsou tak 

spíše nahodilé, mající charakter demonstrace (a nejsou pokusy v pravém slova smyslu) a doplnění 

výuky, než aby si žáci sami jejich prováděním (za asistence učitele) konstruovali své poznání. 

I přes tuto skutečnost dovedou žáci intuitivně, na základě vlastního pohledu a vlastní konstrukce 

poznání, relativně správně definovat pokus, jejich představy jsou sice neúplné, avšak ne zcela 

špatné. Častější než vyjádření obecné definice pokusu žáci uvádějí konkrétní příklady pokusů. To 

dokládá fakt, že pokud žáci pokus ve výuce provádějí, je pro ně významný a pamatují si jej. 

S termínem experiment se setkávají méně často, nebo vůbec, avšak pokud chápeme tyto pojmy  

(s pokusem) ekvivalentně, to, že žáci na 1. st. neví, co cizí vyjádření experiment znamená, není 

zásadní problém, pokud budou rozumět českému ekvivalentu a správně s ním pracovat. 

Poměrně překvapivý je názor žáků k psaní v přírodovědě, kde i přesto, že většina jich vnímá 

kvantitu psaní jako nadměrnou, stále je relativně dost těch, kterým zápisy nedělají problém. 

Spokojenost s kvantitou psaní se tak u jednotlivých žáků různí. Na druhou stranu z rozhovorů 

vyplývá, že zápisy slouží jako podklady pro zapamatování a žáci jich využívají jen k mechanickému 

učení se na písemnou práci nebo test, což hodnotu zápisu jistě snižuje. Je zřejmé, že bez jistého 

zápisu se ve výuce neobejdeme a při spojení s pokusnou činností žáků může být zápis nejen 

kvalitnější a srozumitelnější pro žáky, ale také by se mohl stát oblíbenějším u toho procenta žáků, 

zejména u těch, kterým při transmisivní výuce činí problémy. 

V procesu transformace předmětů v duchu zaváděného RVP se otevírají široké možnosti práce 

s pokusem, který vyžaduje aktivní zapojení žáků, jejich představ, a také prostor pro hlubší 

diagnostiku chápání učiva žákem. Toho by se mohlo využít v procesu vytváření integrovaného 

přírodovědného kurikula založeného na reálných životních situacích, se kterými se žáci setkávají, 

protože právě tyto reálné situace je možno ověřovat pokusy a na jejich základě experimentovat a 

umožnit žákům smysluplnou konstrukci jejich vlastního poznání. 

 

LITERATURA 

BARANOVÁ, Danica. Vzťah žiakov k vyučovaniu prírodopisu. Pedagogické rozhľady. 2003. Roč. 12, 

č.2, s.16-19. 

BŘICHÁČEK, Václav. Úvod do psychologického škálování. Bratislava : Psychodiagnostické a 

didaktické testy, 1978. 



 - 547 - 

CAMPBELL, B. Pupils’ perceptions of science education at primary and secondary  school. Research 

in science education—Past, present and future. Springer Netherlands, 2001. s. 125-130. ISBN 978-0-

7923-6755-0. 

Citation. In Wikipedia 2009 (on-line) c. 2009 (cit. 2009-02-10). Dostupný z WWW: 

<http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/11997-experiment> 

GRECMANOVÁ, Helena, DOPITA, Miroslav. Zájem žáků ZŠ a SŠ o přírodní vědy. Učitelské listy: 

Nezávislý měsíčník. 2007. Roč. 15, č. 1, s. 18-19. ISSN 1210-7786. 

HELD, L. Príroda – deti – vedecké vzdelavanie. In KOLLÁRIKOVÁ, Zuzana. PUPALA, Branislav. 

Předškolní a primární pedagogika. Praha : Portál, 2001. s. 347-361.  ISBN 80-7178-585-7 

MURPHY, Colette, BEGGS, Jim. Children’s perceptions of school science. School Science Review, 

2003. Roč. 84, č. 308, s. 109-116. 

PONCHAUD, B. Primary science: Where next? Paper presentation at the ASE Annual Conference, 

University of Surrey, UK, 2001. 

PROKOP, Pavol, KOMORNÍKOVÁ, Miroslava. Postoje k prírodopisu u žiakov druhého stupňa 

základných škôl . Pedagogika : časopis pro vědy o vzdělávání a výchově. 2007. Roč. 57, č. 1, s. 37-46. 

ISSN 0031-3815.  

SVOBODA, Emanuel, HOFER, Gerhard. Názory a postoje žáků k výuce fyziky.  Matematika, fyzika, 

informatika : Časopis pro výuku na základních a středních školách. 2006. Roč. 16, č. 4, s. 212-223. ISSN 

1210-1761. 

ŠIMIK, Ondřej. Názory žáků 4. a 5. ročníku základní školy na přírodovědu – výsledky předvýzkumu. 

In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů: sborník 

příspěvků ze studentské vědecké konference. Olomouc, 2008. v tisku. 

ŠIMIK, Ondřej. Pohledy žáků na přírodovědu a pokusy. Učitelské listy (online). 2009 (cit. 2009-06-09). 

Dostupný z WWW: http://www.ucitelske-listy.cz/2009/04/ondrej-simik-pohledy-zaku-na.html 

TOH, Kok-Aun. Gender and practical tasks in science. Educational Research. 1993. Roč. 35, č.3 , s. 

255-265 

VESELSKÝ, Milan. Prírodovedné predmety v základnej škole očami stredoškolákov. Pedagogická 

revue. 1998, Roč. 50, č.2, s.127-133. 

ZACHARIA, Z., BARTON, A. C. Urban Middle-School Students' Attitudes Toward a Defined Science. 

Science Education, 2004. Roč. 88, č.2, s.197-222. 

 

Kontakt 

Ondřej Šimik, Katedra pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání, PdF OU, Mlýnská 5, 

Ostrava, 701 03 

ondrej.simik@osu.cz 

 

zpět na obsah 

http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/11997-experiment
http://www.ucitelske-listy.cz/2009/04/ondrej-simik-pohledy-zaku-na.html


 - 548 - 

NIEKTORÉ ASPEKTY EVALUÁCIE FILOZOFICKÝCH DISCIPLÍN 

SOME ASPECTS OF PHILOSOPHICAL SUBJECTS EVALUATION 

Marián Ambrozy 

 

Abstrakt: Text pojednáva o špecifikách hodnotenia vo filozofických disciplínach. Zameriava sa 

jednak na dejiny filozofie od staroveku po súčasnosť, na druhej strane je vyjadrením názorov na 

hodnotenie klasických filozofických disciplín ako logika, epistemológia, metafyzika etc. Zámerom 

štúdie je vymedzenie špecifického prístupu hodnotenia vo filozofických disciplínách.  

Kľúčové slová: evaluácia, filozófia, epistemológia 

Abstract: The text deals with the specifics of evaluation in the field of philosophical disciplines. On 

one hand it focuses on the history of philosphy from antiquity to modern times, on the other it 

expresses the attitude towards the evaluation of classical philosphical disciplines such as logics, 

epistemology, metaphysics et cetera. The aim of the study is the definition of specifical evaluation 

attitude in philosophical disciplines. 

Keywords: evaluation, philosophy, epistemology, marking  

 

V dnešnej dobe „sa i teória a prax súčasného vzdelávania neustále vyvíja a smeruje k novým 

prístupom k učeniu a vyučovaniu.“168 Evaluácia je dôležitým prvkom procesu vyučovania, na tomto 

mieste sa zamyslíme nad spôsobmi hodnotenia filozofických disciplín. Vnímame tu rovnako 

evaluáciu ako hodnotenie v zmysle výkonu žiaka, ako aj evaluáciu výkonu a učebného programu. 

Pokiaľ hodnotíme otázky evaluácie filozofických disciplín, musíme si uvedomiť, že sa jedná 

o zložitejšiu a dosť štruktúrovanú otázku. Je diametrálny rozdiel medzi hodnotením nefilozofických 

a filozofických disciplín. Klasifikácia disciplín vedenia je síce rôzna, v zásade však môžeme, s istou 

dávkou vágnosti hovoriť aspoň o formálnych, prírodných a spoločenských vedách. Medzi vedy 

nepatrí samotné umenie a jeho evaluácia je úplne samostatná kapitola. Filozofia samotná nepatrí 

medzi vedy a preto je jej hodnotenie špecifické. Multidimenzionálnosť pedagogického hodnotenia 

vo filozofii spočíva v tom, aký štruktúrovaný konglomerát sa za názvom filozofia skrýva.  

Jestvuje mnoho definícií filozofie, azda nebude nekorektné, ak pracovne použijeme Comtovu 

definíciu ako ujednotené poznanie najvyššieho stupňa všeobecnosti. Filozofia sa snaží o všeobecný 

pohľad, vystupujúci z paradigmy vied a je okrem iného aj akousi metateóriou vedy. Okrem toho 

zahŕňa aj časti, zaoberajúce sa konkrétnejšími problémami. Ide o disciplíny, ktoré niektorí zaraďujú 

medzi špeciálne vedy, iní pokladajú za súčasť systematickej filozofie. Jedná sa o logiku, ktorá je 

teóriou usudzovania, etiku a axiológiu, skúmajúcu morálku a hodnoty a o estetiku, ktorá pojednáva 

o krásne. Do všeobecných otázok, ktoré nepatria pod nijaké špeciálne vedy zaiste môžeme počítať 

                                                                    
168

 Ţarnovičanová, Ruţena; Zaťková, Tímea; Inovácie v pedagogicko- psychologickej dimenzii prípravy 

vysokoškolských učiteľov; In: Pedagogická spôsobilosť učiteľov vysokých škôl, Trenčín, 2008, ISBN 978-80-

8075-302-3, s. 152 



 - 549 - 

epistemológiu- všeobecnú teóriu ľudského poznania, ktorú nemôžeme stotožniť s kognitívnou 

vedou. Ďalej tam patrí metafyzika, už tradične sa zaoberajúca súcnom vo všeobecnom zmysle, 

zmyslom bytia a otázkami jestvovania nadprirodzených bytostí. Okrem nej do nijakej špeciálnej 

vedy nepatrí ani metodológia vied, ako aj filozofie jednotlivých špeciálnych vied, napr. filozofia 

matematiky, fyziky etc.. Filozofia teda nepredstavuje homogénnu sústavu disciplín, ale naopak, 

nesúrodý konglomerát. K tomu musíme ešte pripočítať históriu filozofie, ktorá má špecifické 

postavenie, odlišné od histórie špeciálnych vied. Vo filozofii totiž nemožno poväčšinou hovoriť 

o pokroku v tom zmysle, že by čosi bolo raz a navždy zavrhnuté, aj keď i v tomto jestvujú výnimky. 

No v drvivej väčšine nie je nejaká filozofická teória pokladaná za prekonanú, naopak jestvujú viaceré 

súbežne jestvujúce filozofické teórie a nie je možné jednoznačne vybrať si jednu z nich v zmysle 

exkluzivity.  

Tradične prvou v zmysle systematickej filozofie, ak sa opierame o jej klasické členenie je logika. 

Pravda, mnohí ju z filozofie vylučujú, no podľa klasickej schémy systematickej filozofie do nej patrí. 

Logika má všetky znaky exaktnej vedy. Je to samozrejmé. Hoci v staršej literatúre sa píše, že logika 

je náuka s správnom myslení, je to rozširovanie skutočného rozsahu pojmu logika. „Myslenie je 

proces veľmi komplexný. Logika študuje iba jeho časť, ktorú nazývame usudzovaním.“169 Evaluácia 

logiky je identická s evaluáciou formálnologických disciplín. V logike hodnotíme úroveň zvládnutia 

učiva, ktoré pozostáva z pochopenia kalkulu, transformačných pravidiel a ich používania. Poznanie 

axióm jednotlivých systémov, dokázať odvodiť teorémy z nižších, už dokázaných tvrdení, ovládanie 

logických pojmov. V evaluácii sa dôraz kladie na kognitívnu stránku, poznanie logických termínov, 

ich použitie a schopnosť odvodzovať a dokazovať. Spôsob evaluácii je v logike teda identický 

s evaluáciou vo formálnych vedách.  

Iný je postup evaluácie v prípade epistemológie. „Spolu s ontológiou býva označovaná za jednu 

z dvoch možných základných disciplín filozofie“170 Táto filozofická disciplína môže poslúžiť ako 

príklad klasickej filozofickej disciplíny a to, čo bude povedané o nej bude platiť aj na niektoré iné 

disciplíny filozofie. Tu sa nachádzame na úplne inej rovine. Nemožno analogicky aplikovať prístup 

k hodnoteniu exaktnej disciplíny na menej exaktnú disciplínu iba preto, lebo je filozofická. 

Epistemológia nie je kognitívna veda. Jej podstata je všeobecná teória poznania. Z jej filozofického 

charakteru vyplýva aj istý stupeň pluralitnosti. No v inom zmysle ako v logike. Jej pluralitnosť nie je 

v tom, že by paralelne jestvovali mnohé systémy, ktoré sú platné podľa okolností. Tak je tomu 

v logike, ktorá nie je závislá na empirickom svete. No teórií poznania vo vlastnom zmysle slova 

jestvuje mnoho a sú paralelné. V podstate nejestvuje jeden konzistentný gnozeologický systém. 

Preto aj pri vyžadovaní poznatkov musíme zvoliť úplne špecifický spôsob hodnotenia, ktorý je úplne 

originálny. Závisí to od pedagogického cieľa, či je ním osvojenie si argumentov jednej či viacerých 

epistemologických teórií, alebo budovanie vlastných epistemologických názorov. 

Pokiaľ ide o poznávanie jednotlivých epistemologických koncepcií, základ hodnotenia tvorí 

porozumenie prístupu toho- ktorého mysliteľa, čo je to poznanie, čo to znamená poznať a do akej 

miery a akým spôsobom človek poznáva. Tu kladieme dôraz na kognitívnu stránku, na osvojenie si 

konkrétnych argumentov a tvrdení jednotlivých gnozeologických presvedčení a ich predstaviteľov. 

V prípade, ak sa jedná o vlastné preniknutie do epistemológie a o jej používanie v argumentácii, to 

čo hodnotíme je úplne iné. Ide tu o spôsob preniknutia do disciplíny a o dôraznosť argumentácie. 
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Epistemológia v zmysle vyjadrovania podstaty poznávania nepozná jednu teóriu a dokonca ani 

jedinú paradigmu. Tu hodnotíme najmä: a/ vnútornú konzistentnosť názorov, b/ ich kontroverzie, 

prípadne korešpondenciu s poznatkami špeciálnych vied (jedná sa o zložitejšiu problematiku),                     

c/ premisy, ich počet a najmä valuáciu, na ktorých epistemologická argumentácia stojí, d/ samotné 

poznanie epistemologických názorov ako potrebný zdroj inšpirácie a konfrontácie.  

Vidíme, že vlastná kognitívna stránka, zameraná na poznanie jednotlivých názorov v rámci 

epistemológie proste zahŕňa len časť kritérií hodnotenia. Prečo je tomu tak? Jedna odpoveď spočíva 

v potrebe racionalizácie, modernizácie a efektivity samotného procesu edukácie. „Teraz sú potrebné 

také metódy, ktoré predovšetkým prekonajú encyklopedizmus predošlých didaktických sústav 

a pomôžu nahradiť nadmerné hromadenie vedomostných faktorov samostatným myslením“.171 

Ďalšia odpoveď tkvie v tom, že nie je možné v zmysle klasických vied pridŕžať sa v rámci 

jestvujúceho vedeckého diskurzu jednej sústavy poznatkov, držať sa nejakej znalostnej bázy 

tvoriacej paradigmu. Multiperspektívnosť pohľadu je conditio sine qua non filozofických disciplín. 

Rešpektujú to i teoretici pedagogiky, veď ako hovorí jeden z nich: „V racionálnejšom poznávaní sa 

prejavuje naša osobnosť, a to predovšetkým citová stránka, ktorá pracuje ako filter, ktorým cedíme 

realitu. To je dôvod, prečo sa aj blízki ľudia toľko líšia v názoroch.“172 A to je práve najväčší rozdiel 

medzi hodnotením pozitívnych a väčšiny filozofických vied.  

Poznamenali sme, že protirečenia alebo zhoda s niektorými poznatkami špeciálnych vied v zmysle 

evaluácie gnozeológie je zložitejšia problematika. Isteže, tu je potrebné postupovať značne opatrne. 

Je jasné, že filozofia v značnej miere nie je závislá od názorov špeciálnych vied, ktoré v zmysle 

premenlivosti Egon Bondy cum grano salis prirovnal ku kývajúcemu sa chvostu kravy. No na druhej 

strane, pokiaľ by epistemologické názory a argumenty, ktoré používa ktosi vyjadrujúci sa z pozície 

filozofie nemali žiadne opodstatnené axiómy a navyše by protirečili experimentálnym vedám, 

v hodnotení by sa to mohlo prejaviť ako nedostatočne vyargumentované tvrdenie, napr. Juraj Pollun 

vytvoril model vysvetľovania sveta, ktorý neuznáva jestvovanie neutrónu, hoci bol experimentálne 

pozorovaný. Nie je prehnané hodnotiť jeho tvrdenia za odvážne a nijako nepodložené.  

Epistemológia je teda filozofická disciplína, ktorej výsledky nehodnotíme v dominantnej miere 

predovšetkým podľa osvojenia si zvládnutého učiva, naučenej teórie, ale predovšetkým podľa 

spôsobu argumentácie, konzistentnosti, hoci dôležitú úlohu hrá aj samotné poznanie názorov 

jednotlivých filozofických škôl.  

Spomenuli sme, že epistemológia je jedna z klasických filozofických disciplín a to, čo bude povedané 

o nej, bude platiť aj o iných klasických disciplínach. Rozhodne možno konštatovať, že rovnaký 

evaluačný postup môžeme zvoliť aj pri nasledovných disciplínach: metafyzika, metodológia vedy, 

filozofia vedy. Snáď možno podotknúť, že pri filozofii a metodológii vedy sa bude pri evaluácii viac 

dbať na korelácie s východiskami vedy, ako je tomu v metafyzike alebo epistemológii.  

V podstate nie omnoho odlišná je situácia v ďalšej časti filozofických disciplín. Jedná sa o evaluáciu 

disciplín, ktoré nejakým spôsobom participujú na teórii hodnôt- axiológii. Ide najmä o etiku, estetiku 
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a sociálnu filozofiu. Musíme upozorniť na jeden dôležitý aspekt pri hodnotení týchto disciplín, najmä 

etiky a sociálnej filozofie. Tu je potrebné, keďže ide o citlivú tému absolútne sa odosobniť od 

vlastných presvedčení. Pri evaluácii podobných disciplín nejde o to, či sú z hľadiska hodnotového 

presvedčenia hodnotiaceho závery hodnoteného prijateľné. Na závery sa musíme dívať vo vyššie 

uvedenom kontexte, t. j. sledovať ich konzistentnosť, ich axiómy musíme posudzovať citlivo, skôr 

v zmysle korelácií s vedeckými poznatkami, ale i tam veľmi opatrne. Hodnotiaci pedagóg by nemal 

vôbec brať do úvahy rovinu etického a sociálnofilozofického presvedčenia. Tento moment je 

potrebné zdôrazniť najmä tu v etike a sociálnej filozofii, kde sa jedná o mimoriadne citlivú oblasť 

z hľadiska rôznosti názorov. Hodnotenie nesmie byť ovplyvnené tým, aké premisy, aké axiómy 

z hľadiska hodnôt vyznáva hodnotiaci. Nesmieme zamieňať uznávanie iných hodnôt s hodnotením 

postupu v etickom či sociálnofilozofickom spracovaní problematiky vo vyššie opísanom zmysle. 

Estetika je najviac subjektívnou disciplínou z tých, ktoré sú tradične označované ako filozofické. 

Estetické súdy sú úplne subjektívne. Pri tejto disciplíne musíme úplne abstrahovať od estetických 

súdov a hodnotiť pochopenie a vypracovanie, tu je potrebné stupeň subjektívnosti estetických 

hodnôt rešpektovať v maximálnej miere.  

Dejiny filozofie sú niečím iným ako systematická filozofia. Ich hodnotenie je rovnaké, ako pri 

hodnotení v klasických filozofických disciplínach, ak ide o spoznanie názorov jednej alebo viacerých 

filozofických škôl. Vtedy ide hlavne o kognitívnu stránku ako aj o samotné porozumenie poznatkom 

určitých filozofických systémov, nie však o budovanie vlastnej filozofie samej. Tu je potrebné najmä 

oddeľovať, či je cieľom overovanie poznatkov určitých filozofických škôl, alebo evaluácia vlastných 

poznatkov filozofie. Spôsob hodnotenia je v daných prípadoch značne odlišný.  

Pri disciplínach, tradične označovaných za filozofické možno konštatovať, že v zásade rozoznávame 

tri prístupy v ich evaluácii. Je to špecifický prístup v hodnotení logiky, v podstate identický 

s evaluáciou formálnych exaktných vied. Druhý je prístup hodnotenia dejín filozofie, alebo znalostí 

konkrétnych škôl klasických filozofických disciplín. Tu je evaluácia zameraná najmä na osvojenie si 

tvrdení a ich porozumenie. Tu musíme obzvlášť sústrediť akcent na porozumenie. Tretím, 

špecifickým evaluačným prístupom je spôsob hodnotenia vlastných filozofických stanovísk a teórií. 

Tu hodnotíme konzistentnosť tvrdení, počet a hodnovernosť predpokladov, stupeň poznania 

stanovísk filozofických škôl k danému problému a do istej miery aj koreláciu s poznatkami vied.  
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VZÁJEMNÉ UČENÍ ŠKOL 

SCHOOLS LEARNING FROM ONE ANOTHER 

Jana Vašťatková, Stanislav Michek 

 

Abstrakt: Příspěvek se zabývá některými procesy zaměřenými na učení škol od sebe navzájem a 

jejich potenciálem pro rozvoj kvality škol. Zdůrazňuje jejich evaluační prvek a představuje možné 

způsoby realizace v praxi. Podrobněji sleduje principy bechmarkingového nástroje 2EQBS a Peer 

Review a první zkušenosti s jejich využitím v českém školním prostředí. 

Klíčová slova: evaluace, externí evaluace, 2EQBS, Peer Review, přístupy k řízení kvality, učící se 

organizace, vzájemné učení škol 

Abstract: The article deals with particular processes that are focused on schools learning from one 

another and their potential for school quality development. It highlights evaluative element of these 

processes and introduces their possible use in practice. The attention is further paid to presentation 

of principles of benchmarking tool 2EQBS and also Peer Review and to summarization of first 

experience with their use in Czech school environment. 

Key words: evaluation, external evaluation, 2EQBS, Peer Review, approaches towards quality 

management, learning organization, school learning from one another 

 

1 ÚVOD 

Ve školském prostředí je velmi obtížné přesně pojmenovat kvalitu,173 kvalitu práce jednotlivce či 

organizace. Lze však určit několik kritérií, jež mohou, bez ohledu na typ či druh školy, pomoci 

charakterizovat kvalitu jejího fungování. Patří mezi ně např. zaměření se na klienta, komunikace a 

diskuse zaangažovaných o očekáváních a možnostech, věnování energie spíše přípravě a plánování 

věcí (oproti nápravám), zaměření se především na proces oproti výsledkům (srov. Everard, Morris, 

Wilson, 2004). Uvedené je součástí i různých přístupů k řízení kvality. Některé na svou aplikaci                   

v našem školském prostředí teprve čekají, ale jiné již české školy začínají využívat (např. TQM, ISO, 

CAF aj.). Tento příspěvek se zaměří na představení dvou dosud v našem školském prostředí téměř 

neznámých přístupů podporujících péči o kvalitu, tj. na benchmarkingové procesy s využitím 

nástroje 2EQBS,174 na Peer Review a na shrnutí prvních zkušeností s jejich využíváním. 

 

2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Školu je možno vnímat jako instituci či specifickou organizaci (srov. např. Pol, 2007; Prášilová, 2006 

aj.), lze ji přirovnat k živému organismu, který se neustále pohybuje a vyvíjí. Pro její schopnost obstát 

v turbulentně se měnícím prostředí a zároveň se dále rozvíjet je potřeba systematicky pracovat se 

zpětnou vazbou na různých úrovních uvnitř i ve vnějším okolí organizace a získané poznatky 

                                                                    
173 Jedná se o koncept kontextualizovaný, ke kterému lze přistupovat z mnoha rŧzných hledisek, např. hledisko 

deskriptivní, normativní (srov. Vašťatková, 2009, Greger 2007; Rýdl, 2007 aj.). 
174

tj. European Education Quality Benchmark System  
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používat dále k učení se jedinců, skupin i celé školy, k péči o kvalitu. Posch a Altrichter (1997, s. 130) 

chápou „kvalitu jako řadu kvalit“. Kvalita zahrnuje určité oblasti kvality, které je nezbytné popsat, 

aby mohl být analyzován jejich aktuální stav a srovnáván jejich vývoj v čase, vhledem k standardům 

či výkonům jiných organizací.  

Existují různé přístupy pomocí kterých je kvalita přibližována. Vzájemně se liší  

v různých teoretických (např. předmětem své akcentace, úrovní rozpracovanosti na oblasti, kritéria 

či indikátory)175, v praktických aspektech (např. finanční náročností certifikace a její platnost), ale i 

v míře potřeby zapojení externích pracovníků do procesů péče o kvalitu. Společným jmenovatelem 

všech přístupů je nezbytnost evaluačních aktivit a jejich pozitivní potenciál pro rozvoj škol (mnohé z 

nich považují za klíč k rozvoji kvality péči o lidské zdroje a akcentují úlohu leadershipu - např. EFQM 

a z něj odvozené další přístupy jako PROSA, CAF apod.) a zpravidla i učení škol od sebe navzájem.             

V jádru řízení kvality se nachází evaluační činnosti různého charakteru, které přinášejí zpětnou vazbu 

o dosavadních aktivitách a pomáhají lépe identifikovat možnosti do budoucna. Řízení kvality                           

v těchto škol pak znamená soubor cyklických, systematických a systémových počinů vedoucích jak  

k zajišťování tak i zvyšování kvality školy.  

 

2.1 Evaluace  

Kovařovic (2004, s. 404) charakterizuje evaluaci jako „proces systematického shromažďování, 

třídění, analýzy a vyhodnocování údajů za účelem dalšího rozhodování, především pro zvýšení 

kvality a efektivity“. Podle Descy a Tessaring (2005) evaluace zahrnuje dva aspekty: 

systematické zkoumání (tj. pečlivé hodnocení a studium založené na relevantních metodách, 

kritériích, indikátorech nebo standardech) k určení hodnoty nebo předností programu, opatření 

nebo postupu,  

rozvojový proces, který objasňuje specifické postupy, procesy a praxi zainteresovaným stranám, 

přispívá ke kolektivnímu učení, snižuje nejistotu při rozhodování a pomáhá zlepšovat návrh a 

realizaci programu a/nebo budoucích souvisejících iniciativ. 

Pro evaluační aktivity pak v obecné rovině platí, že jsou založeny na určitém modelu kvality 

(vybraném přístupu k řízení kvality), je předem vypracován evaluační plán (propracující alokaci 

zdrojů: lidských, časových, finančních, know-how): je stanoven cíl evaluace, formulovány kritéria a 

indikátory, které sledují charakteristiku nebo projevy určitého jevu, zvoleny metody apod. Průběh 

procesů je řízen stanovenými pravidly (organizačními, etickými apod.), je záležitostí různých skupin 

jedinců a probíhá se souhlasem zainteresovaných stran atd. 

Podněty k iniciaci a realizaci evaluačních procesů mohou vznikat uvnitř organizace (nazývané jsou            

v našem prostředí jako autoevaluace, vlastní hodnocení školy, interní evaluace), které jsou jedním z 

hlavních mechanismů autonomie školy a pokud jsou funkční, napomáhají jejímu žádoucímu rozvoji 

(podrobněji viz Vašťatková, 2007; Prášilová, Vašťatková, 2008 aj.). Mohou však být iniciovány i             

z vnějšího okolí školy a je možné je rozlišit následujícím způsobem (srov. Vašťatková, 2007; Ryška et 

al, 2008 aj.) podle: 

                                                                    
175 Je nutno zdŧraznit rozdíl mezi kritérii a indikátory, kdy indikátory vymezují míru naplnění (kvality) kritérií 

(srov. viz Vašťatková, 2007; Košťálová, Miková, Stang, 2008 aj.) 
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- realizátora, kterým může být fyzická osoba (odborník nebo laik v oblasti evaluace – ve školním 

prostřední nejčastěji např. rodič) či organizace (např. ČŠI, zřizovatel), která může být nezávislým 

orgánem (např. ČŠI, sdružení pro cenu ČR za jakost) či „subjekt se zájmem“ (např. zřizovatel); může 

se jednat o organizace se stejným (např. jiná škola stejného typu) či s odlišným posláním (např. Svaz 

průmyslu a dopravy České republiky, Hospodařská komora České republiky); nebo o státní či 

soukromé organizace (např. Centrum pro evaluaci výsledků ve vzdělávání, Kalibro atd.), 

- úrovně (evaluace jednotlivců, organizace, obce, kraje/regionu, systému a mezinárodní úroveň - 

např. srovnání v rámci PISA), 

- rozsahu na evaluaci zahrnující jednotlivce, skupiny, úrovně organizace, celou organizaci či několik 

organizací. 

- účelu na formativní (rozvoj kvality) nebo sumativní (prokázání kvality, „skládání účtů“), ale také na 

kontrolní (např. ČŠI, zřizovatel), na poradenskou (např. poradenská firma pro jakost, pedagogicko-

psychologická poradna) nebo na výzkumnou (zejména pracovníci a studenti vysokých škol a 

výzkumných pracovišť),  

- předmětu evaluace, což může být např. pedagogický proces (např. Česká školní inspekce), finanční 

prostředky (např. finanční úřad), technicko-administrativní charakter (někdy mající podobu spíše 

cyklické kontroly – např. správa sociálního zabezpečení, BOZP aj.), systém řízení (např. certifikační 

orgán v rámci ISO 9001:2000, udílení ceny ČR za jakost), výsledky učení (např. PISA, Scio), práce 

jednotlivce (např. při udílení ceny pro nejlepšího učitele roku aj.) atd.,  

- způsobu realizace na formální (např. zřizovatel), neformální (např. kolegové z kurzu),  

- podle míry povinnosti na evaluaci dobrovolnou, pro existenci výhodnou či povinnou, 

- náročnosti na zdroje (tj. čas, finanční, lidské a materiální zdroje), 

… 

 

2.2 Učení škol 

Zvládnutí systematické práce se zpětnou vazbou nejen v rovině „technické“, ale i „participativní“ 

(srov. Meuret, Morlaix, 2003) na různých úrovních organizace je předpokladem přijetí konceptu učící 

se organizace, který je podle mnoha autorů jakýmsi ideálem, k němuž by školy měly směřovat. 

Tento koncept si nejen ve školském prostředí získal širokou podporu díky Sengemu (2007), neboť na 

ně nahlíží jako na organizace, ve kterých se lidé společně neustále učí, jak se učit společně. Typickým 

rysem jsou procesy podporující „učení se učení“ (srov. Scheerens, Glas, Thomas, 2003), které však 

mohou mít kvalitativně rozdílný charakter: může se jednat o tzv. učení prvního, druhého nebo 

třetího řádu, které organizace uplatňuje podle potřeb organizace (podrobněji viz Pol, 2008). Princip 

učící se školy vychází z předpokladu, že se jako organizace snaží dosahovat maxima svých možností 

(srov. Clark, 2001), přináší s sebou nutnost týmového řízení, učení se z minulosti, od ostatních, 

transferu znalostí, experimentování, systematického zjišťování problémů a jejich řešení atd. (srov. 

Bedrnová, Nový et al., 1998; aj.). 

Organizační učení se může či nemusí řídit určitými pravidly. V případě řízených procesů se jedná o:  

Benchmarking – je činnost, v rámci které zúčastněné organizace pracují na svém sebevzdělávání, 

vzájemně se srovnávají s nejlepšími postupy v dané oblasti, aby je mohly identifikovat, přizpůsobit 
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se jim, případně aplikovat vhodnější postupy. Členové organizace (jednotlivci nebo celé týmy) jsou 

účastni uvědomovacího procesu zkoušení postupu, jeho provedení i výsledku. Získané informace, 

jejich rozbor a uvědomění si souvislostí pomáhá lépe pochopit fungování školy, rozkrývat možnosti 

jejího dalšího rozvoje, tj. podněcuje organizační učení. V jádru benchmarkingových aktivit je 

systematická práce se zpětnou vazbou v jedné organizaci, která je obohacována o poznatky z jiné 

organizace (srov. Snyder, 2009, Vašťatková, 2008; Snyder et al, 2000 aj.). 

Peer Review176 - Gutknecht-Gmeiner (2007) jej popisuje jako „lidskou a přátelskou“ metodu 

realizovanou subjektem na stejné úrovni, organizací s podobným posláním – v praxi tedy skupinou 

externistů z jiné organizace. Skupinu nezávislých kolegů lze přirovnat ke skupině kritických přátel 

(viz MacBeath, Schratz, Meuret, Jakobsen 2006; Vašťatková, 2007) pracující v podobném prostředí a 

mající specifické odborné zkušenosti a znalosti hodnoceného subjektu. Vychází z již realizované 

autoevaluace určité organizace a jejím cílem je podpořit tuto školu v zajišťování a rozvoji kvality 

poskytovaného vzdělávání.  

Projekty ve kterých se jedná o cílenou nebo průřezovou aktivitu projektu - např. INOSKOP - projekt 

Inovativní školy v Praze u 12 základních škol (podrobněji viz Chvál, Starý, 2008), projekt UPROU 

(podrobněji o tomto projektu viz Pol, 2007) aj. 

Organizační učení však může probíhat i způsobem, kdy nezasáhne ve svých důsledcích celou 

organizaci (zůstane na úrovni jedinců), nedochází k systematické difuzi naučeného, je realizováno 

bez pravidel týkající se učení, např. 

- partnerské školy (viz např. určitá SOŠ a SOU v Praze má za partnera střední školu  

v Brně), 

- přes lidi z „venku“ – inspektoři, konzultanti, poradci, vyučující pedagogických fakult  

a jiných pracovišť připravující učitele, výzkumní pracovníci, 

- učení na úrovni jednotlivců – v rámci funkčního studia vedoucích pedagogických pracovníků (např. 

shadowing; při práci v asociacích, …), 

- příklady dobré praxe (otázkou je kvalita takových příkladů a zdali opravdu popisují dobrou praxi). 

 

3. Vybrané přístupy k řízenému učení 

Autoři textu se dále zaměří na přiblížení dvou přístupů (benchmarkingu s podporou nástroje 2EQBS 

a přístup Peer Review), které dosud na své ukotvení v českém prostředí čekají. Jejich společným 

prvkem je skutečnost, že vycházejí z již smysluplně provedené autoevaluace školy. Navazují na ni a 

každý ji svým specifickým způsobem dále rozvíjí. Při Peer Rewiew dochází k určité přátelské 

kolegiální meta-evaluaci prostřednictvím externistů/kolegů, zatímco při práci s 2EQBS je externí 

impuls realizován především pomocí písemných výpovědí z organizace obdobného charakteru, 

z dialogu mezi zaangažovanými a následně až z diskuse s kolegy z jiné školy. K tomu aby oba 

přístupy byly úspěšné, tak musí být splněny zejména tyto předpoklady:  

                                                                    
176 Jeho principy vyuţíval např. Program hodnocení kvality vyššího odborného studia (EVOS)“ iniciované  

v r. 1995 Sdruţením škol vyššího studia (SŠVS) za přispění grantu Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy, 

do kterého bylo zapojeno 20 vyšších odborných škol s 26 studijními programy. 
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- dodržena etická pravidla týkající se důvěrnosti informací, využití výsledků, střetu zájmu, 

konkurenční soutěže mezi školami zapojenými do kolegiální evaluace (srov. Kodex vedení 

benchmarkingu, 2009),  

- specifické kompetence v oblasti evaluace a řízení kvality zúčastněných, 

- manažersky zvládnutý proces (Gutknecht-Gmeiner, 2007). 

 

3.1 2EQBS  

2EQBS vzniklo z EQBS (Education Quality Benchmark System), který byl koncem devadesátých let 

20. stol vytvořen v USA jako nástroj pomáhající školám, jejich zřizovatelům v rozvoji kvality a 

zároveň jako určitá reakce na požadavky pedagogických pracovníků mít  

k dispozici něco, co by jim pomohlo „skládat účty“ zainteresovaným partnerům (usnadňuje 

prokazování kvality). Vychází z filozofie TQM a z pojetí Malcom Baldridge Award Criteria, avšak je 

specificky modifikován pro školské prostředí. Jako ne příliš časově náročný nástroj přináší informace 

potřebné pro další rozhodování. Zahrnuje v sobě dva modely – model řízení kvality výstupů a model 

řízení změn. Na organizaci nahlíží jako na systém s různými oblastmi (dimenzemi), jejichž jádrem je 

„kultura kvality“.  

Po upravení pro evropský kontext z něj byl vyvinut 2EQBS, který je navržen jako rámec podporující 

evaluační procesy uvnitř školy a přinášející bezpečnou inspiraci odjinud, jež pomáhá kvalitu nejen 

prokazovat, ale i zlepšovat. Skládá se ze čtyř vzájemně propojených částí: Kontext školy; Výuka a 

učení; Organizace a řízení; Leadership, změny a rozvoj. Školy hodnotí aktuální stav v těchto 

oblastech pomocí výpovědí a škál (v ideálním případě s opřením o fakta či informace získané 

autoevaluací). Škály jsou založeny na filozofii průběžného (neustálého) zlepšování se, tedy řízení 

kvality v procesu změny; jsou ukotveny dimenzemi: „neznalost, povrchní znalost, přechod 

(transition) a transformace“. Získané informace (generované zpravidla přes webové rozhraní) 

kvalitativního i kvantitativního charakteru mohou při zachování anonymity sloužit jako zdroje 

informací pro evaluaci školy, pro rozvoj kvality jedné organizace, ale i jako benchmarky pro ostatní 

školy. Benchmarkingový proces (podrobněji viz např. Vašťatková, 2008) je následně vnímán jako 

osmifázový model177, ve kterém 2EQBS hraje roli nástroje pro sběr informací a možnost jejich 

porovnání s ostatními školami; je tedy i nástrojem podporujícím komunikaci ve škole  

a vzájemnou komunikaci mezi školami 

 

3.2 Peer Review 

Pochází z prostředí vysokých škol v USA, kde bylo používáno od 90. let dvacátého století na 

univerzitách zapojených do Amerického sdružení pro vysokoškolské vzdělávání.178 Zde bylo Peer 

Review zaměřeno na oblast vyučování (Hutchings, 1994). Tento koncept využívají evropské 

                                                                    
177

Jednotlivé fáze jsou: 1. Vytvoření skupiny pro benchmarking. 2. Analýza školy. 3. Stanovení priorit pro 

oblasti vybrané pro benchmarking. 4. Nalezení vhodné partnerské školy. 5. Dialog mezi partnerskými školami. 

6. Plánování činností. 7. Realizace a kontrola činností. 8. Neustálé vylepšování (tj. vytváření systému 

podporujících výměnu informací, bezpečné prostředí atd.). 

178 V současnosti se sdruţení označuje jako American Association for Higher Education & Accreditation. 
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univerzity a vysoké školy sdružené v Evropskou asociaci pro zajišťování kvality ve vysokém školství 

(ENQA), jako způsob pro zvýšení profesionalizace a odpovědnosti institucí poskytujících vzdělávání. 

Idea použití Peer Review pro odborné vzdělávání a přípravu byla následně rozpracována v několika 

projektech179, jejichž cílem bylo adaptovat ji do prostředí v počátečním a dalším odborném 

vzdělávání a přípravě v 15 zemích Evropy (včetně České republiky). Peer Review bylo vyhodnoceno 

jako přínosný pro rozvoj organizace (srov. Speer, 2007). Gutknecht-Gmeiner (2007) uvádí jeho 

konkrétní přínosy:  

- získání zpětné vazby ke svým činnostem od externistů ze stejného prostředí a úrovně, 

- obeznámení se s vnějším pohledem, 

- identifikování bolavých míst a slabých stránek, 

- zapojení se do vzájemného se učení s kolegy z jiné instituce, 

- zvýšení schopnosti skládat účty svým zainteresovaným stranám, 

- ustanovení sítě a spolupráce s dalšími školami, 

- získání externí evaluační zprávy ke kvalitě poskytovaného vzdělávání. 

Peer Review bylo podle evropské metodiky (Gutknecht-Gmeiner, 2007) využito ve 14 oblastech, 

přičemž za klíčové jsou považovány následující: Kurikulum, Učení a vyučování, Hodnocení, Výsledky 

učení; další oblasti jsou pro práci školy významné (tj. Sociální prostředí  

a přístup; Řízení a administrativa; Firemní kultura a strategické plánování; Infrastruktura  

a finanční zdroje; Lidské zdroje; Pracovní podmínky sboru; Vnější vztahy a mezinárodní spolupráce; 

Sociální začlenění a interakce; Rovné příležitosti; Řízení kvality a evaluace). Podle potřeb konkrétní 

školy jsou z těchto oblastí vybrány dvě pro Peer Review, z čehož jedná by měla být klíčová. 

 

4. Empirické poznatky 

Na jaře 2009 bylo autory příspěvku realizováno šetření, jehož cílem bylo posouzení využitelnosti 

obou přístupů v českém prostředí. V duchu kritiky směřující k uplatňování hotových, zvenku 

dodávaných instrumentů bez respektu ke specifičnosti každé školy (srov. Pol, 2007, s. 100) bylo 

akceptováno, že bez smysluplné adaptace nelze využít jakýkoliv účinný nástroj v jiném 

sociokulturním kontextu. Proto byly použity různé metody (rozhovory a focus group, tj. ohnisková 

skupina) k identifikaci využitelnosti.  

Polostrukturované rozhovory byly realizovány s cílem rozkrýt možnosti a limity využitelnosti obou 

přístupů u nás: byly vedeny se dvěma učiteli odborných škol pro Peer Review a se dvěma řediteli 

(základní a střední školy) sledující aplikovatelnost 2EQBS. Z rozhovorů byl pořízen záznam, který 

posloužil k modifikaci sledovaných přístupů. Výstupem byly konkrétní podněty pro celkovou úpravu 

obou přístupů tak, aby byly co nejvíce smysluplné pro české školy. 

                                                                    
179

V období 2004–2007 v mezinárodním pilotním projektu AT/04/C/F/TH-82000, „Peer Review in initial 

Vocational Education and Training“ z programu Leonardo da Vinci a dalších navazujících projektŧ „Peer 

Review extended“ (2007) a „Peer Review Extended II - Transfer and further development of the European Peer 

Review methodology as an element of the Common Quality Assurance Framework (CQAF)“ (2007- 2009: LLP-

LdV/TOI/2007/AT/0011). 
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K identifikaci podmínek, za kterých by mohly být použity přístupy benchmarking  

a Peer Review byla realizována polostrukturovaná ohnisková skupina (podrobněji  

viz Miovský, 2006; Morgan, 2001). Zaměřila se na hledání odpovědí na otázky související se 

smysluplností a využitelností přístupů 2EQBS či Peer Review u nás, s případnou další úpravou po 

tuzemské podmínky, překážkami, přínosy a slabými stránkami obou přínosů atd. Jejím cílem bylo 

zjistit maximální různost názorů na problém (srov. Gavora, 2007). Za její členy byli vybráni zástupci 

škol, kteří mají zkušenosti s autoevaluací a zároveň s výměnou zkušeností s jinými školami, tj. 

odborníci z praxe (dva ředitelé pražských základních škol a 1 koordinátor evaluace ze střední 

odborné školy a středního odborného učiliště v Praze), experti v rovině teoretické: dva výzkumní 

pracovníci z pedagogických fakult a experti v rovině politicko-aplikační: dva pracovníci rezortních 

ústavů MŠMT, kteří se dlouhodobě zabývají evaluaci škol. Autoři příspěvku plnili roli moderátora a 

pomocného moderátora, přítomen byl i zapisovatel (srov. Miovský, 2006). Ohnisková skupina byla 

rozdělena do dvou částí: do společné části a do dílčího rozdělení do dvou skupin. 

  

4.1 Zjištění 

Závěry z rozhovorů i z ohniskových skupin ukazují, že silnou stránkou obou přístupů je možnost 

volby jedné specifické oblasti (pro následnou práci) až po provedení autoevaluace (je tedy na škole 

vybrat si, zda chce dále pracovat se svou předností nebo slabou stránkou). Další velkou předností je 

jejich velký potenciál stát se platformou pro vytvoření sítě spolupracujících škol, mohou tedy 

podpořit rozvoj kvality celých organizací, ale i skupin lidí či jednotlivců. Tím mohou přispět                          

k profesionalizaci pedagogických pracovníků, managementu škol i širší veřejnosti zabývající se 

řízením kvality škol. Za jejich slabou stránku byla považována obtížná určitelnost jednotného 

modelu kvality vhodného pro všechny druhy škol, ze kterého by měly vycházet (a který by zároveň 

nebyl stanoven v příliš obecné rovině). 

Výhodou 2EQBS je stanovení hodnotících soudů kvalitativním a zároveň kvantitativním způsobem, 

ve stávající podobě nástroje chybí část věnovaná „důkazům“, tj. zdůvodnění jednotlivých hodnocení.  

Peer Review bylo kladně posouzeno zejména kvůli své možnosti poskytnout kvalifikovanou zpětnou 

vazbu, plnou pochopení nezainteresovaného subjektu (tj. „nastavit odborné zrcadlo“), avšak s menší 

možností (oproti 2EQBS) identifikovat možnosti dalšího rozvoje při např. kladném hodnotícím 

soudu. 

Pro přijetí obou přístupů školami v praxi experti doporučili, aby: 

- oblasti byly pojmenovány „jazykem legislativy“ (zejména z důvodu příliš velké jazykové 

rozmanitosti úkolů a očekávání, které by v současné době české školy měly plnit), čímž by se staly 

srozumitelnějšími pro „běžné“ pedagogické pracovníky,  

- přístupy explicitně pojmenovaly žádoucí/ideální výkon alespoň v některých oblastech (který by 

nahradil aktuální absenci jakýchkoliv standardů v českém školském prostředí), 

- jejich využívání probíhalo v bezpečném prostředí neohrožující zaangažované, čímž by se posílila 

nezbytná personální dimenze (omezil se strach ze zveřejnění, strach z úniku „know-how“, obavy            

z neúspěchu, netrpělivost – nelze čekat zásadnější smysluplné změny během např. jednoho školního 

roku…) byly posíleny v současné době nedostatečné kompetence a vzdělání v oblasti evaluace, 

případně obecné pedagogiky či didaktiky, 
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- posíleny zdroje škol – finanční i nemateriální (např. časové možnosti). 

 

Vyslovenou, ale po dlouhých diskusích nezodpovězenou otázkou obou přístupů zůstává „Jak 

nasměrovat školy, aby byly ochotné spolupracovat?“ Jinými slovy, co by mohlo být tím správným 

motivátorem pro smysluplnou a širší spolupráci škol v dnešním vysoce konkurenčním prostředí. 

 

5 ZÁVĚR 

Příspěvek se zaměřoval na aktuální trendy spjatými s organizačním učením, konkrétně se zabýval 

procesy, které podporují rozvoj kvality škol. Podrobněji se zaměřil na dva z těch, jež prozatím nejsou 

v současném českém prostředí využívány a zahrnují nejen autoevaluační prvek, ale i skutečnost, že 

jen samotná autoevaluace nepostačuje pro rozvoj školy. Pro odstranění „provozní slepoty“ je 

potřeba impulsů z vnějšího prostředí škol – ať už v podobě benchmarku (vytvořeného skrze 2EQBS či 

jinak) a diskusí při benchmarkingu nebo zpětné vazby při Peer Review. Pozitivní potenciál obou 

přístupů, stanovený na základě teoretických poznatků a zkušeností ze zahraniční praxe byl zkoumán 

a ověřován v našem prostředí pomocí rozhovorů a práce s ohniskovou skupinou. První prezentované 

závěry však rozkrývají celou řadu výzev, se kterými se bude nutno vyrovnat, mají-li být tyto přístupy 

skutečně ve školské praxi využívány. 

 

LITERATURA 

BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. et al. Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management Press, 1998. 559 

s. ISBN 8085943-57-3.  

DESCY, P., TESSARING M. The value of learning: evaluation and impact of education and training: 

third report on vocational training research in Europe: synthesis report. Luxemburg: Office for Official 

Publications of the European Communities, 2005. ISBN 92-896-0336-4.  

CLARKE, A. Learning Organisation. Leicester: National Institute of Adult Continuing Education, 

2001. ISBN 1-86201-1168. 

EVERARD, K. B., MORRIS, G., WILSON, I. Effective School Management. 4 Rev Ed. Sage Publications 

Ltd, 2004. ISBN 978-14-129-0049-2. 

GAVORA, P. Sprievodca metodológiou kvalitativního výskumu. Bratislava: Univerzita Komenského, 

2007. ISBN 978-80-223-2317-8. 

GUTKNECHT-GMEINER, M. (ed.) European Peer Review Manual for initial VET. Vienna: öibf, 2007. 

ISBN 978-3-901966-07-1. 

GREGER, D. Kvalita a spravedlivost ve vzdělávání. In GREGER, D., JEŽKOVÁ, V. (eds.) Školní 

vzdělávání. Zahraniční trendy a inspirace. Praha: Karolinum, 2007, s. 52-71. ISBN 80-246-1313-1. 

HUTCHINGS, P. Peer Review of Teaching: "From Idea to Prototype". AAHE Bulletin, 1994, vol 47, is 3, 

p 3-7.  

Kodex vedení benchmarkingu [online]. Dostupné na <http://www.benchmarking.cz/kodex.asp>. [cit. 

12. 6. 2009] 



 - 561 - 

KOŠŤÁLOVÁ, H., MÍKOVÁ, Š., STANG, J. Školní hodnocení žáků a studentů se zaměřením na slovní 

hodnocení. Praha: Portál 2008. ISBN 978-80-7367-314-7. 

KOVAŘOVIC, J. Evaluace v práci školy. In WALTEROVÁ, E. aj. Úloha školy v rozvoji vzdělanosti. 2. díl. 

Brno : Paido, 2004, s. 403-439. ISBN 80-7315-083-2. 

CHVÁL, M., STARÝ, K. Autoevaluace škol v reflexi poskytované odborné podpory Orbis Scholae.    

roč. 2, č. 3, 2008, s. 23-36. ISSN 1802-4637. 

MACBEATH, J., SCHRATZ, M., MEURET, D. JAKOBSEN L. a kol. Serena aneb Autoevaluace škol              

v Evropě. Žďár nad Sázavou, Fakta, 2006. ISBN 80-902614-8-5. 

MEURET, D. MORLAIX, S. Condition of success of school’s self-evaluation: Some lessons of                 

an European experience. School Effectiveness and School Improvement, 2003, 14, č. 1. 

MIOVSKÝ, M. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada, Publishing, 

2006. ISBN 80-27-1362-4.  

MORGAN, D. Ohniskové skupiny jako metoda kvalitativního výzkumu. Boskovice: Albert, 2001. ISBN 

80-85834-77-4. 

POL, M. Škola na cestě k učící se organizaci. Orbis Scholae, roč. 2, č. 3, 2008, s. 23-37. ISSN 1802-

4637. 

POL, M. Škola v proměnách. Brno: MU, 2007. ISBN 978-80-210-4499-9. 

POSCH, P., ALTRICHTER, H. Möglichkeiten und Grenzen der Qualitätsevaluation und 

Qualitätsentwicklung im Schulwesen. Innsbruck: StudienVerlag, 1997. 

PRÁŠILOVÁ, M. Vybrané kapitoly ze školského managementu pro pedagogické pracovníky. Olomouc: 

UP, 2006. ISBN 80-244-1415-5. 

PRÁŠILOVÁ, M., VAŠŤATKOVÁ, J. Determinanty vývoje české základní školy jako učící se 

organizace. Orbis Scholae, roč. 2, č. 3, 2008, s. 23-36. ISSN 1802-4637. 

RYŠKA, R., BOUDA, T, et al. Kvalita škol a hodnocení výsledků vzdělávání. Praha: Pedagogická 

fakulta UK v Praze, 2008. ISBN 978-80-7290-368-9.  

SCHEERENS, J., GLAS, C., THOMAS, S. M. Education Evaluation, Assessment and Monitoring. Lisse: 

Swets & Zeitlinger Publisher, 2003. ISBN 90 265 19591. 

SENGE, P. Pátá disciplína: teorie a praxe učící se organizace. Praha: Management Press, 2007. ISBN 

978-80-7261-162-1. 

SNYDER, K. J., et al. Living on the age of chaos. Leading schools into the global age. Wisconsin: 

Quality Press, 2000. ISBN 0-87389-459-6. 

SNYDER, K. Benchmarking. [online]. Dostupné na WWW: <http://spica.utv.miun.se/ 

2eqbs/sectiontwo/?session=ACCESS:C3715515116f11B081HJY304F4C0>. [cit. 12. 6. 2009] 

SPEER, S. Evaluation report of the Leonardo da Vinci Project Peer Review in Initial Vocational 

Education and Training. Cologne: Institut für Evaluation Dr. Beywl & Associates GmbH, 2007. 

VAŠŤATKOVÁ, J. Úvod do autoevaluace školy. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. ISBN 80-244-

1422-8. 

http://spica.utv.miun.se/%202eqbs/sectiontwo/?session=ACCESS:C3715515116f11B081HJY304F4C0
http://spica.utv.miun.se/%202eqbs/sectiontwo/?session=ACCESS:C3715515116f11B081HJY304F4C0


 - 562 - 

VAŠŤATKOVÁ, J. Možnosti využití autoevaluace a benchmarkingu v české základní škole.                         

In SVATOŠ, T., DOLEŽALOVÁ, J. (eds). Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. 

Sborník sdělení z 16. konference ČAPV. Hradec Králové: Gaudeamus UHK, 2008. ISBN 978-80-7041-

287-9. (sborník abstraktů a CD ROM.) s. 702 -714.  

VAŠŤATKOVÁ, J. Řízení, vedení a správa škol. In JANÍKOVÁ, M. et al. Základy školní pedagogiky. 

Brno: Mu a Paido, 2009. ISBN 978-80-210-4879-9, s. 33- 41.  

 

Kontakt 

Mgr. Jana Vašťatková, Ph.D., Ústav pedagogiky a sociálních studií, Pedagogická fakulta Univerzity 

Palackého v Olomouci, Žižkovo nám. 5., 771 40 Olomouc 

e-mail: vastatko@seznam.cz  

Ing. et Bc. Stanislav Michek, Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV), Weilova 1271/6, 10200 

Praha 10 

e-mail: stanislav.michek@nuov.cz  

 

Příspěvek byl sepsán za finanční podpory grantového projektu GA ČR 406/07/P019 Možnosti využití 

autoevaluace a benchmarkingu ve škole. 

 

zpět na obsah 

 



 - 563 - 

STANDARDY KVALITY KOMUNITNÍ ŠKOLY 

QUALITY STANDARDS OF COMMUNITY SCHOOLS 

Mgr. Marek Lauermann 

 

Abstrakt: Popis a charakteristika kritérií umožňujících efektivně měřit komunitní rozměr školy. 

Použití těchto kritérií v praxi v rámci českých škol. Aplikace kritérií do souboru evaluačních nástrojů 

používaných v rámci vlastního hodnocení školy. 

Klíčová slova: standardy kvality, komunitní škola 

 

Co je to komunitní rozměr školy? 

Každá škola má komunitní rozměr, potenciál vstupovat do komunity obce, oslovovat ji, 

předestírat jí své záměry a účinně s ní spolupracovat. Záleží je na schopnosti tento komunitní 

potenciál využívat. Co tedy škola může dělat pro posílení své role v komunitě? 

 

KOMUNITNÍ ŠKOLA JE OBRAZEM VOLNÉHO TOKU INFORMACÍ, ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ. 

Myšlenka školy jako komunitního centra: 

- je obrazem volného toku informací, znalostí a dovedností mezi různými skupinami občanů 

- vede k rušení bariér mezi školou, rodiči, žáky, učiteli, politiky, aktivisty, podnikateli apod.  

- v důsledku vede i ke zkvalitňování způsobů vzdělávání. 

Jaké jsou další atributy knihovny otevřené komunitě? 

- je to otevřená instituce, v níž pracují kvalifikovaní profesionálové 

- nežije ve vzduchoprázdnu, ale v obci, která má své potřeby, priority, problémy, obec školu zřizuje, 

obci škola patří  

- mnoho lidí a skupin neví, co všechno lze od školy očekávat  

- škola může být/je přirozeným místem propojování lidí a skupin, protože ví o potřebách                                      

i o možnostech a také ví, že spolupráce je nejlepší trvalou cestou k cíli  

- mnoho lidí a skupin (společenství) má potřebu se setkávat, ale chybí jim prostor či vstřícná nabídka,  

Důvodem stále větší otevřenosti škol pro veřejnost a zejména jejich orientace na rodiče žáků je 

demografický vývoj společnosti. V minulosti klesající natalita s sebou přinesla ostřejší boj o žáky a 

tím i o zachování existence škol, které se právě tímto způsobem snaží přitáhnout pozornost 
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veřejnosti, otevřeností a přístupností komunitním aktivitám se potom snaží prokázat kvalitu své 

práce. Plánování a evaluace komunitní dimenze školy, jako jedné z klíčových komponent vlastního 

hodnocení školy,podléhající legislativnímu vymezení vyhláškou MŠMT č. 15 z r. 2005. 

Využití škol pro činnosti směrem ke komunitě je dáno jejich snadnou dosažitelností – jsou téměř 

v každé obci, disponují bohatými nejen materiálními, ale i lidskými zdroji. Dalším důvodem jsou           

i aspekty ekonomické. Školy byly vybudovány většinou ze státních investičních prostředků a 

v průběhu své existence byly nemalými náklady udržovány. Jejich další využití mimo hlavní 

vyučování je tedy naprosto logické. Příčinou neužívání označení školy jako komunitní může být ve 

společnosti zažité poněkud užší chápání významu slova komunita a komunitní, jež pro většinu lidí 

znamená pouze označení minoritních skupin obyvatelstva Důležitým faktorem pro spuštění projektů 

komunitního vzdělávání je nepochybně znalost prostředí a jeho potřeb. Budeme-li vycházet z toho, 

že základním cílem snažení škol, tedy i komunitních škol a tím pádem i komunit, je zlepšení života 

dětí, mělo by být tedy společným zájmem těchto aktérů vyvíjet aktivity, které budou takto 

směřovány.  

 

Komunitní vzdělávání v zahraničí 

Ve světě je komunitní vzdělávání na různé úrovni. V mnoha zemích existují snahy o propojení školy a 

komunit, ve kterých působí, o jejich otevření veřejnosti a rozšíření jejich působnosti mimo vzdělávání 

dětí. Tyto snahy jsou na různém stupni vývoje a dostává se jim různé podpory ze strany veřejnosti, 

samospráv, ministerstev a vlády. Tam, kde se komunitní vzdělávání stalo běžnou součástí života, 

existuje velká podpora rozšiřování této myšlenky, není však snadné získat pro tento styl práce 

nezainteresované osoby nebo instituce. Je to dlouhodobý proces, který stojí velké úsilí, ale podle 

zkušeností od nás i ze zahraničí rozhodně stojí za to je vynaložit.  

Existuje-li organizace sdružující nebo zastřešující aktivity škol, které se rozhodly vydat komunitním 

směrem, podaří se většinou rozpoutat debatu nad standardy. Ne všude jsou standardy stanoveny, 

ale existují koncepty, ze kterých mohou komunitní školy vycházet a které je definují. Je ovšem 

nutné, aby školy především analyzovaly svoje prostředí a vycházely z aktuálních potřeb komunity, ve 

které fungují. 

Britská organizace ContinYou na příklad vychází ze tří pilířů:  

Učení je mnohem více než to, co se děje ve škole 

Učení je celoživotní proces 

Přístup ke vzdělání je klíčový faktor k dosažení sociální spravedlnosti 

Každá škola si ale stanoví své cíle, ke kterým chce dojít, a na základě jejich plnění je hodnocena. 

Škola navazuje partnerství s místními organizacemi, které se podílejí také na rozhodování. 

Ruské školy byly dlouhou dobu nuceny vycházet z centrálně stanovených potřeb. Komunitní 

vzdělávání jim dává možnost vycházet z místních potřeb. Toto je ale něco, co se místní komunity 

teprve učí definovat. Vzhledem k nedostatku peněz se ruský model komunitní školy liší od českého 

především tím, že vše je děláno na bázi dobrovolnosti a zpravidla bez finanční podpory. Přesto jsou 
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výsledky až neuvěřitelně dobré. Hlavním lídrem procesu prosazování konceptu komunitní školy je 

Krasnojarské Centrum pro komunitní partnerství (Krasnoyarsk Center for Community Partnerships), 

které pravidelně pořádá celonárodní konferenci věnovanou právě komunitním školám. Díky 

metodické podpoře a konzultacím od amerických partnerů a donátorů (zejména Open Society Fund 

a Charles Stewart Mott Foundation) se mu podařilo dosáhnout významných výsledků. Mezi ty 

nejmarkantnější patrně patří vznik Asociace komunitních škol, která v současné době zastupuje asi 

čtyřicet škol, zejména z oblasti Sibiře. Obě dvě organizace spolu úzce spolupracují a výsledky jejich 

lobování za komunitní výchovu na úrovni místních samospráv i ministerstva školství jsou velmi 

znatelné.  

V Belgii se uskutečnilo několik pilotních projektů, v rámci kterých byly komunitní školy definovány 

jako školy, které kladou důraz na široký rozvoj všech dětí pro vzdělání i pro život, kde se naučí 

širokou škálu dovedností a získají množství konkrétních zkušeností. Každý z projektů měl však jiné 

parametry, aby mohlo být vyzkoušeno více různých směrů. Opět zde platí, že je velice důležité 

přihlížet k místním podmínkám. Přesto v Belgii existují parametry, podle kterých může být škola 

nazvána komunitní. Byly představeny ministrem pro vzdělání v roce 2005. 

Holandský institut pro mládež vytvořil pedagogický rámec, který se týká jak běžných osnov, tak 

mimoškolních aktivit. Rámec komunitní školy pracuje s třemi obecnými cíli, kterých chce dosáhnout: 

účast na životě společnosti, orientace na prostředí a rozvoj specifických kompetencí. Principy učení, 

které jsou základem holandské koncepce, podporují akademické výsledky žáků i jejich osobnostní 

rozvoj. 

V USA existuje mnoho modelů komunitních škol, ale v podstatě vycházejí ze stejných principů. Jde 

především o vytváření silných partnerství, kdy partneři sdílí svoje zdroje materiální i jiné a společně 

pracují na posilování komunity; sdílejí odpovědnost za výsledek; stanovují si jasné cíle a kladou na 

sebe vysoké nároky tak, aby podpořili vzdělávání dětí a ostatních členů komunity; stavějí na silných 

stránkách dané komunity; podporují rozmanitost vycházející z daného prostředí. 

 

Modely komunitních škol a standardy 

Politická podpora zavádění komunitního školství do praxe se liší. V některých zemích je komunitní 

vzdělávání přímo cílem koncepce. Jako na příklad ve Velké Británii, kde je cílem, aby do roku 2010 

byly všechny školy (23 tisíc škol) komunitní. Vláda podporuje programy také finančně a to podporou 

koordinátorů na školách. 

V Belgii (Flandrech) existuje podpora ze strany ministerstva pro vzdělání. Jak bylo zmíněno výše, 

ministr představil program komunitních škol v roce 2005 a byly dány parametry pro komunitní školy. 

Zároveň zavedlo Ministerstvo školství ve spolupráci s Ministerstvem financí tříleté pilotní projekty, 

které podporuje a je jich nyní 17. Tyto projekty mají různé parametry a zkoušejí různé směry. Školy si 

mohly vybrat, do jakých projektů se přihlásí. Politikové proces sledují, využívají monitoringů a 

komunikují o případných problémech.  

Situace v Nizozemí odráží fakt, že rozvoj komunitního vzdělávání byl veden cestou zespoda, tudíž 

neexistuje jasná definice komunitní školy, i když existuje přehled toho, co by komunitní školy měly 
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dělat. Vláda tyto školy podporuje, ale nejedná se o oficiální politiku a podporu dostávají jen některé 

školy. 

V USA je program komunitní školy zakotven do federální legislativy a je strategií rozvoje školní 

reformy. Komunitní školy mají v USA dlouhou tradici a mnoho škol praktikuje komunitní vzdělávání, 

aniž by ho tak nazývala. Vzhledem k decentralizaci správy existuje i v tomto ohledu v amerických 

školách veliká různorodost. Existují ale iniciativy na úrovni federální, státní i lokální, které se podílejí 

na rozvoji komunitních škol na jednotlivých úrovních. Komunitní školy mají podporu v Kongresu, 

Steny Hoyer podporuje komunitní vzdělávání a zasadil se o novou legislativu. 

Ministerstvo školství v Maďarsku se zasadilo o vznik Federace maďarských komunitních škol 

(MAKSZ), která sdružuje 32 škol pokrývajících 10 tisíc dětí a 50 tisíc dospělých. Na tamním 

ministerstvu se také podařilo prosadit pozici koordinátora komunitních aktivit, čímž se vyřešila jeho 

pracovně právní pozice a především plat. 

Ruské ministerstvo má zájem o přeměnu škol v komunitní, a umožňuje proto rozšiřování této 

myšlenky na další oblasti, finanční pomoc přichází ale zatím většinou ze zahraničních nadací. 

 

Situace v ČR se zkušeností s konceptem komunitní školy 

Překážkou v rozvoji programů a řízení programů komunitního rozvoje ve školách je chybějící 

ověřená ucelená a provázaná sada evaluačních nástrojů,ale také indikátorů a standardů kvality 

komunitní školy a s nimi propojená síť konzultantů, jako důležitých prvků monitoringu, definování 

potřeb, tvorby metodických doporučení, návrhů systémových řešení a jejich implementaci v oblasti 

rozvoje lidských zdrojů a dalšího vzdělávání řídících pracovníků komunitě orientovaných škol. 

Neexistence nástrojů a indikátorů na měření kvality komunitní dimenze školy způsobují, že dnes 

neexistuje jasný popis modelu fungování komunitní školy a školy také dnes nemají dostate                           

k možností a příležitostí ke zmapování potenciálu k rozvoji komunitně orientovaných aktivit, ani 

nejsou v dostatečné míře schopny tyto činnosti strategicky naplánovat. V důsledku toho nedochází         

v dostatečné míře k rozvoji a řízení lidských zdrojů v těchto organizacích, takže mnohdy nejsou 

schopny implementovat do své činnosti poznatky o užívání moderních metod posilujícími budování 

komunitní dimenze školy. Tyto závěry jsou potvrzeny také Analýzou připravenosti prostředí v ČR a 

možností rozvoje komunitních škol, kterou nechalo vypracovat MŠMT v prosinci 2008. 

 

Charakteristika Standardů kvality komunitní školy 

V ČR se začíná mluvit o standardech zejména v souvislosti a autoevaluací školy, nicméně doposud 

žádné nebyly komplexně a centrálně vytvořeny. Vznik Standardů má přímou vazbu na naplnění 

právního rámce stanoveného pro oblast vlastního hodnocení školy; v širších souvislostech reaguje a 

doplňuje záměry MŠMT v oblasti vlastní evaluace (autovaluace) škol vymezené vyhláškou č.15/2005 

Sb. a obsažené například v systémovém projektu Kvalita II. Jedná se o nástroj, který by měl školám 

pomoci v procesu jejich vlastního hodnocení tak, aby obsahovalo prvky a nástroje pro zajištění 

kvality managementu a řízení jakosti školy v návaznosti na standardizované mechanismy, využitelné 
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při vlastním hodnocení školy, u nichž je akcentován důraz na kvalitu budování a posilování 

komunitního rozměru školy. 

Dílčím způsobem se objevily dva pokusy, zavést jakousi obdobu standardů. Prvním byl překlad 

materiálu Jak dobrá je naše škola, vytvořeném Královskou Skotskou inspekcí, který do češtiny 

přeložila Dr. Polechová v roce 2003. Tento materiál je velmi návodný a umožňuje škole vnést určitý 

systém do posuzování a evaluace různých oblastí její činnosti. Nicméně tento cenný materiál přece 

jen nebyl vytvořen pro potřeby českého školství a některé parametry a kritéria postrádají vazbu na 

české reálie (nicméně přesto se na řadě škol usnadnil nastavení systému autoevaluace a dopomohl 

jim k systematickému plánování jejich rozvoje – jednalo se však veskrze o progresivní školy, jejichž 

vedení samo vyhledává příležitosti ke zdokonalení). Druhým pokusem byla aplikace Standardů 

kvality v sociálních službách (SKSS), o kterou se pokusila Nová škola, o.p.s., která ověřila funkčnost 

těchto Standardů na tzv. komunitních centrech při školách. Opět se ukázalo, že řadu Standardů 

týkajících se např. organizační struktury, kvality řízení či atmosféry a klimatu na pracovišti lze 

přenést i na vzdělávací instituce. Rozdíly se projevovali zejména tehdy, když se hovořilo                         

o proklientském přístupu, právech klientů apod., což jsou aspekty pociťované ve školním prostředí 

jako cosi cizorodého. V rámci aktivit Nové školy, o.p.s. došlo a aplikaci SKSS na 10 komunitních 

centrech při školách. 

Iniciativa zaměřená na vytvoření a ověření standardů byla položena ukrajinskou nadací Step by Step 

v Kyjevě, která už v roce 2005 uspořádala konferenci věnovanou tématu komunitních škol. To byl 

začátek společné práce na takzvaných standardech. Mezinárodní skupina složená ze zástupců NNO 

z Step by Step Foundation (Ukrajina), Nová škola, o. p. s. (ČR), ContinYou (Velká Británie), Step by 

Step Moldávie, Krasnojarské Centrum pro Komunitní Partnerství (Rusko) a GlobeEd Services 

(Kanada) nakonec navrhla následující standardy komutnitních škol. 

Každá komunitní škola se vyvíjí jinak – některé škole se daří rychleji naplňovat vize, některá dokáže 

efektivněji reagovat na potřeby místní komunity, někde je vyšší nadšení a nasazení zaměstnanců 

školy pro komunitní vzdělávání nebo některé školy lépe umějí rozvinout své komunitně orientované 

aktivity. Jak ale zjistíme, že je komunitní škola kvalitní? Právě proto byly shrnuty klíčové 

charakteristiky komunitních škol, na základě kterých se dá změřit kvalita komunitní školy.  

 

Vedení (leadership) 

Kvalitní vedení posiluje a rozvíjí schopnosti všech zaměstnanců a umožňuje jim profesní růst. Dobré 

vedení znamená, že mezi zaměstnanci školy – partnery – panuje shoda ohledně vize školy a všem je 

jasné, kam škola směřuje. Dobré vedení je zárukou jasných kompetencí všech pracovníků školy. 

 

Partnerství 

Dobrá komunitní škola vytváří pevná partnerství s ostatními organizacemi a členy komunity. 

Partnerství napomohou návaznosti všech služeb a členové komunity se mohou navzájem 

podporovat.  
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Sociální inkluze 

Dobrá komunitní škola dokáže vytvořit příležitost pro všechny zájemce o vzdělávání a osobnostní 

rozvoj – bez ohledu na jejich pohlaví, náboženskou příslušnost, etnický původ, místo ve 

společenském žebříčku, výši rodinných příjmů, fyzické schopnosti či sexuální orientaci. Komunitní 

školy potírají stereotypní vnímání druhých lidí a nabízejí možnosti pro všechny. Tím škola přispívá            

k soudržnosti společenství, může dokonce napomoci znesvářeným skupinám vzájemně se poznat. 

Nepředpojatost je nezbytná pro vytvoření příznivé atmosféry ve výuce, kde se děti odnaučují 

stereotypům či negativnímu pohledu na druhé.  

 

Služby 

Komunitní škola by měla být pro místní komunitu hlavní zdrojem nabízejícím co nejširší škálu služeb. 

Složení služeb by mělo odpovídat aktuálním potřebám členů komunity. Zpravidla mezi ně patří 

podpora rodin, možnosti dalšího vzdělávání pro děti i dospělé, zapojení organizací, zdravotnické a 

sociální služby. Škola jako taková nemusí veškeré služby zajišťovat sama, ale může prostor pro 

služby poskytované jinými organizacemi.  

 

Dobrovolnictví 

Komunitní škola žáky podněcuje k participaci na životě komunity – využívají poznatky z výuky             

v reálném životě. Díky tomu si uvědomují své občanské postoje a posilují je, rozvíjejí své znalosti a 

dovednosti, sebevědomí a sebedůvěru. Žáci, pro které je učivo příliš náročné, dostanou možnost 

zazářit v roli dobrovolníků. Pro rozvoj dětí je zásadní fungování ve vztazích s jinými dospělými, než           

s rodiči a učiteli, protože na půdě komunitní školy se vztahy stávají méně formálními. Kvalitní 

komunitní škola podněcuje k dobrovolnické práci – děti, rodiče i ostatní členy komunity.  

 

Celoživotní učení 

Vzdělávání v průběhu celého života je nezbytné k tomu, aby se člověk dokázal vyrovnávat                      

s překotně se měnícím okolním světem. Je zapotřebí, aby děti mohly vidět, že učení je celoživotní 

záležitost a že škola je pouze jedním z míst, kde učení probíhá. Je důležité, aby rodiče byli dětem 

příkladem a ukázali jim, že vzdělávat se člověk může profesně i pro radost. Školy, které podporují 

vzdělávání dospělých přispívají v širší komunitě k atmosféře, v níž budou děti lépe prospívat.  

 

Zapojení rodičů 

Žáci se nejlépe učí tehdy, mají-li podporu ze strany rodičů. Proto je třeba, aby rodiče znali potřeby 

svých dětí a dokázali jim doma vytvořit co nejlepší podmínky pro učení. Zapojením rodičů škola 

přispívá k tomu, aby rodiče lépe porozuměli tomu, o co škola usiluje, a podpořili její přístup. Rodiče 

mohou přispět i různými praktickými návrhy. Zapojení znamená, že mezi rodiči a učiteli probíhá 

aktivní dialog.  



 - 569 - 

Kultura školy 

Komunitní škola je otevřená a vstřícná ke změnám. Na všechny aspekty školního života se vztahují 

demokratické zásady. Zaměstnanci školy naslouchají dětem, rodičům, partnerům a komunitě a 

vhodným způsobem upravují své postupy. Kultura školy podněcuje tvořivost, iniciativu a participaci 

a tato atmosféra proniká i do vedení výukových aktivit. Tak mají rodiče i komunita důvěru ve školu a 

žáci rozvíjejí své schopnosti a dovednosti díky jejich praktickému uplatňování.  

 

Rozvoj komunity 

Komunitní školy se zapojují do rozvoje komunity. V některých zemích je škola hlavním 

katalyzátorem místních změn a rozvoje. Jinde tato odpovědnost připadá jiným organizacím. Tento 

standard a ukazatele jsou určeny těm školám, které jsou hlavními aktéry v rozvoji komunity.                      

V takovém případě škola pomáhá skupinám v komunitě, aby dokázaly aktivně jednat, angažovat se 

v komunitě a poskytovat služby místním lidem. Škola může pomoci třeba tak, že zájemce seznámí             

s tím, jak se pořádá porada či schůze, jak se provádí průzkum, pomůže s vyhodnocením výsledků 

apod.  

 

Aplikace Standardů je úzce propojena se školením pro facilitátory, kteří se budou účastnit dalšího 

šíření a propagace těchto standardů a potažmo rozvoje komunitních škol. 

Prvořadým úkolem je přeložení standardů do národního jazyka. Následně je vhodné proškolit 

skupinu nebo několik skupin pedagogických pracovníků k tomu, aby byli schopni se standardy 

adekvátně pracovat a přispívat tak k rozvoji svých škol. K tomuto proškolení je možno využít 

kontaktů a návrhů na spolupráci zejména od britské organizace ContinYOU, která nabízí možnost 

realizace workshopu přímo v dané zemi (v ČR např. skrze Novou školu, o.p.s., Sdružení konzultantů 

rozvoje organizací či Středisko služeb školám Brno).  

Na ředitelích je, aby přijali zodpovědnost za otevírání škol, za vytváření a zřetelné formulování 

nabídek pro efektivní spolupráci s rodiči a veřejností tak, aby byli zaměstnanci motivováni 

k naplňování vize školy. Ředitel je tím, kdo je za naplňování komunitní vize školy zodpovědný, 

protože on je jejím hlavním nositelem. 
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KULTURA VERSUS SYSTÉM ANEB CO JE VÍC? 

CULTURE VS. SYSTEM 

Zuzana Šimberová 

 

Abstrakt: Příspěvek se zabývá vlivem dvou oblastí, které v podniku determinují podmínky učení – 

organizační kultura a systém podnikového vzdělávání. Výzkum je součástí disertační práce autorky. 

Byl inspirován zahraničními výzkumy a zaměřuje se na analýzu prostředí a vzdělávacího systému 

podniku. Neformální a informální učení jsou ovlivňovány odlišnými vlivy a různé úrovně organizační 

struktury nejsou stejně citlivé ke stejným vlivům. 

Klíčová slova: organizační kultura; systém podnikového vzdělávání; učební prostředí; neformální 

vzdělávání; informální učení 

Abstract: The paper deals with two groups of learning conditions in the workplace – organizational 

culture and training system. It makes part of the author's doctoral thesis. The research has been 

inspired by several researches of learning environment and is focused on a detailed analysis of 

environment and training system in an enterprise. There are different conditions influencing 

informal and nonformal learning respectively, as well as different conditions perceived by 

management and employees respectively. 

Key words: organizational culture; training system; learning environment; nonformal education; 

informal learning 

 

1  ÚVOD 

V dalším profesním vzdělávání se stále silněji prosazuje podnikové vzdělávání. Příspěvek se věnuje 

dvěma oblastem, které zahrnují vlivy působící na učení a vzdělávání v podniku – organizační  kulturu 

a systém podnikového vzdělávání. Srovnáním jejich vlivu (mimo jiné) se zabývá výzkum k disertační 

práci autorky inspirovaný zahraničními výzkumy (např. Antonacopoulou, 2006, Evans et al., 2006 

atd.). 

 

2  VLIVY PŮSOBÍCÍ NA UČENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ V PODNIKU 

Vlivy působícími v organizacích na učení se zahraniční odborníci zabývají již více než dvě desetiletí 

(např. Marsick, 1987 a Ellström, 1996 podle Antonacopoulou, 2006). Na základě literatury lze uvést 

dvě oblasti vlivů vycházející z podniku, tj. organizační kultura a systém podnikového vzdělávání, a ze 

strany zaměstnance, tj. jeho osobnost a okolnosti. Dále se  věnuji oblastem na straně podniku. 

Druhé dvě pro tuto chvíli nechám stranou. 
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Systém podnikového vzdělávání, úroveň jeho rozpracovanosti, pozornost, kterou mu věnuje vedení 

podniku apod., významně ovlivňuje účast pracovníků na vzdělávání, jejich motivaci i názory a přístup 

k němu. 

Podnik není pouze prostředí pracovní, ale také učební. I v podnicích, které se podnikovému 

vzdělávání cíleně nevěnují, dochází alespoň k učení neuvědomovanému. 

Svůj vliv má také organizační kultura jako „soustava přesvědčení, postojů, domněnek, norem a 

hodnot existujících v organizaci“ (Armstrong, 1999, s. 357). Je stále přítomná a utváří způsoby 

jednání lidí v podniku. 

Evans et al. (2006) identifikovali znaky prostředí ovlivňující vytváření příležitostí a naopak bariér             

k učení na pracovišti a uvádějí je jako extrémy kontinua od expanzivního po restriktivní přístup 

k učení. Umístění dané organizační kultury na této škále určuje, do jaké míry je učení podporováno – 

čím více k expanzivnímu konci škály, tím více (Evans et al., 2006, s. 36). Autoři hovoří o „dimenzích 

kultury, které hrají klíčovou roli ve vytváření kvalitního učebního prostředí“ (Evans et al., 2006, s. 39). 

Právě zde se propojuje učební prostředí s kulturou, neboť mnohé charakteristiky učebního prostředí 

jsou vlastně složkami organizační kultury.   

 

3 METODOLOGIE 

Hlavní výzkumná otázka je: Jaké podmínky ovlivňují postoj zaměstnanců k učení a vzdělávání 

v podniku? 

Byl zvolen kvalitativní přístup (případová studie založená na rozhovorech, analýze podnikových 

dokumentů a doplňkově pozorování). Bylo provedeno 20 polostrukturovaných rozhovorů, 

respondenty byli zaměstnanci na různých pozicích, různého věku, muži i ženy. Rozhovory byly 

přepsány a analyzovány pomocí otevřeného kódování a kategorizace. 

 

4 KULTURA VERSUS SYSTÉM 

Zaměřuji se tedy na dvě oblasti, tj. na podmínky ovlivňující neformální a informální učení (Tab. 1) a 

na podmínky ovlivňující učení podle pracovních pozic (Tab. 2). 

Tabulka Tab. 1 představuje podmínky, které pozitivně či negativně ovlivňují neformální a informální 

učení bez rozdílu pracovní pozice. 

Neformální učení je výrazně ovlivňováno v pozitivním směru „možností vlastního výběru“, 

„kontakty“ a „změnami“, negativně pak „povinností“, „informacemi“ a „velkým pracovním vytížením 

spolu s nevhodným načasováním kurzů“. 

„Možnost výběru“ znamená, že si zaměstnanci sami mohou vybírat, který kurz chtějí absolvovat. 

Obvykle jsou to ale pouze vedoucí pracovníci, kteří tuto možnost mají. 

„Teď mám přidělený objem peněz pro sebe na vzdělávání, to znamená, co si namyslím, to mám… Mám 

angličtinu jednou týdně, na jakoukoliv konferenci se můžu přihlásit…“ (Pavel) 
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Tab. 1: Podmínky ovlivňující neformální a informální učení  

  Neformální vzdělávání Informální učení 

Po

zit

iv

ní 

vli

v 

Možnost výběru Kreativita 

Kontakty Každodenní kontakt s kolegy 

Změny Dostupné zdroje 

Ne

ga

tiv

ní 

vli

v 

Povinnost Rutina 

Informace, často irelevantní Malá podpora ze strany managementu 

Příliš mnoho práce a nevhodné načasování 

kurzů 
  

Zaměstnanci, kteří si vybírat nemohou, jsou jednoduše nuceni opakovaně procházet pravidelnými 

školeními. Většina zaměstnanců potřebuje ke svému výkonu práce několik takových osvědčení. Pro 

tyto zaměstnance jde o „povinnost“, která je demotivuje.  

„Školení se opakujou a je jich dost… jsou to periodický zkoušky a ty musíme mít… je to pořád to stejný 

dokola…“ (Robert) 

Možnost „kontaktů“ s lidmi se stejnými zkušenostmi působí kladně. Zatímco získávání „informací“, 

což se většinou děje právě na povinných školeních, je vnímáno negativně. Je sice nezbytné pro 

získání certifikátu, ale často je pro samotnou práci nevýznamné. 

„Na seminářích jsou důležité kontakty, důležití lidé, mají stejné problémy… a na kvalifikačních kurzech 

jsou lidé, kteří tomu rozumí… a je to zlo, které musíte protrpět… ale informace jsou taky někdy potřeba.“ 

(Honza) 

Poslední faktor ovlivňující neformální učení pozitivně jsou „změny“, kterým se společnost musí 

přizpůsobit, aby zůstala konkurenceschopná. Zde se jedná o zavádění nového informačního 

systému. 

„Tady není rok, aby se nedělalo něco nového, obzvlášť v tom SAPu…“ (Jana) 

Faktory, které působí na neformální učení negativně, je „velké množství práce a nevhodné 

načasování kurzů“. Zástupci managementu říkají, že jsou příliš zaneprázdněni, jsou často na 

služebních cestách a nemohou pravidelně docházet do kurzů. O nevhodném naplánování  kurzů 

z hlediska časového však hovoří také v případě zaměstnanců. Ti si to ale sami neuvědomují. 

„Problém je špatný načasování kurzů… Když je ten kurz v září, když máme nejvíc práce, tak já tam 

nemůžu jít a ani tam nikoho nepošlu…“ (Pavel) 
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Co se týče informálního učení, pozitivně na něj působí „kreativita“, „každodenní kontakt s kolegy“ a 

„dostupné zdroje“. Naopak negativně je vnímána „rutina“ a „malá podpora ze strany 

managementu“. 

„Kreativita“ a „rutina“ představují dichotomii, která je vnímána různě. Pro většinu respondentů jejich 

práce není rutinní, stále o ní přemýšlejí a musí hledat cesty, jak úkoly řešit. Pro jiné je jejich práce 

rutina, při které pouze odškrtávají dílčí úkoly, které se opakují. 

„Není to rutina, nesmí být… to je první krok k průšvihu.“ (Jiří) 

„Je to pořád stejná práce. Tady jste na vojně! Tady není místo pro kreativitu! Každý měsíc se musí udělat 

toto, každý týden se musí udělat toto, toto… a on si jen odškrtává, co udělal a neudělal.“ (Pavel) 

Pro informální učení je kladně hodnocen „každodenní kontakt s kolegy“. Přestože zaměstnanci 

nejsou často organizováni, mohou kontaktovat kolegy ke konzultaci. 

„Jednou týdně máme poradu, ale řešíme problémy po telefonu téměř každý den.“ (Jakub) 

Poslední pozitivní faktor jsou „dostupné zdroje“. Je důležité, aby zaměstnanci věděli, kde mohou 

nalézt pomoc. Překvapivě sám nadřízený obvykle není dobrým zdrojem. S tím souvisí poslední 

negativní faktor „malá podpora ze strany managementu“. Nadřízení často neznají podrobnosti 

daného problému. Na druhou stranu nadřízení často přicházejí pro radu ke svým podřízeným. 

„Nejbližší vedoucí do toho moc nevidí … raději jdu za kolegyněma z jiného odboru.“ (Jana) 

Tabulka Tab. 2 shrnuje vlivy působící na učení a vzdělávání podle zaměstnanců na různých 

pracovních pozicích bez ohledu na typ učení. Protože rozdíly mezi ředitelem a vedoucími nejsou 

markantní, jsou tyto dvě kategorie popisovány společně jako „vedoucí pracovníci“. 

Právě u nich se jako pozitivně působící objevuje „možnost vlastního výběru“, „dostatek peněz na 

vzdělávání“, „týmová práce“ a „možnost organizovat setkání, diskuse apod.“ Mezi negativní faktory 

patří „nedostatek času“, „nevhodné načasování kurzů“ a „kurzy irelevantní pro práci“. Některé 

faktory se shodují s těmi v předchozí tabulce (Tab. 1), tentokrát jsou komentovány v jiném kontextu 

„Možnost výběru“ je specifikum managementu, který má připravený plán vzdělávání ve spolupráci 

s personálním oddělením a může si vybrat, které kurzy absolvuje. 

„Mimo toho se teda snažím vzdělávat i v tý svý oblasti… jezdím na konference, i přednáším.“ (Radek) 

Management také připouští, že společnost na vzdělávání uvolňuje nemalé částky peněz, mají tedy 

„dostatek financí na vzdělávání“ jak pro sebe, tak pro své zaměstnance. 

„Je pravda, že tahle firma je dost bohatá a dává na vzdělávání a kurzy hodně peněz… můžu si vybrat 

seminář nebo konferenci a jet tam.“ (Jakub) 
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Tab. 2: Podmínky ovlivňující učení podle managementu a zaměstnanců 

  top management střední a nižší management zaměstnanci 

Po

zit

iv

ní 

vli

v 

Možnost vlastního výběru Odbornost 

Dostatek financí na vzdělávání Perspektiva 

Týmová práce 
Možnost organizovat setkání, diskuse 

atd. 
Nepřítomnost v práci 

Ne

ga

tiv

ní 

vli

v 

Nedostatek času Nevhodné načasování kurzů Povinnost 

  Často pro práci irelevantní semináře Malý zájem o lidi 

    
Malá podpora ze strany 

managementu 

Management také pozitivně hodnotí „týmovou práci“, to znamená schopnost kolegů poradit si při 

řešení problémů a zároveň také přijít si pro radu. 

„Když mám nějaký problém, diskutuju o tom s kolegy a vždycky se snažíme najít řešení společně.“ 

(Radek) 

Poslední pozitivní faktor je „možnost organizovat setkání, diskuse apod.“ Zejména vedoucí 

pracovníci mají možnost sezvat zaměstnance k řešení konkrétního problému. 

„Když potřebuju, můžu zajít za kolegy… ale třeba i zajet za kolegy z jiných regionů. Na mé pozici to není 

problém pozvat je k nám nebo zajet k nim. A často si telefonujeme.“ (Radek) 

Jedním z faktorů, které však ovlivňují postoj k učení vedoucích pracovníků negativně, je „nedostatek 

času“, a to ať už z důvodu častých služebních cest či velkého pracovního vytížení. 

„Já jsem často na služebce a to pak nemá smysl… pak v té angličtině víc nejste, než jste…“ (Jakub) 

S tím se propojuje další negativní faktor – „nevhodné načasování kurzů“, o kterém už byla řeč výše a 

týká se pouze managementu. 

Dále jako záporně působící faktor je zmiňována skutečnost, že kurzy či semináře jsou „často 

irelevantní pro práci“.  

„To podle názvu třeba nepoznáte a pak zjistíte, že to nepoužijete.“ (Jakub) 

Druhá část tabulky je věnována zaměstnancům. Ti vnímají jiné podmínky než management. 

Pozitivně vidí „odbornost“, „perspektivu“ a „nepřítomnost v práci“, negativně „povinnost“, „malý 

zájem o lidi“ a „malou podporu ze strany managementu“.  

Pozitivně je vnímána „odbornost“, tedy možnost stát se odborníkem v dané oblasti se všemi 

potřebnými osvědčeními, včetně potřebné praxe. 
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„Ale zase je dobrý, že člověk je potom odborník… v regionu je takových málo.“ (Robert) 

Důležitá je také „perspektiva“, která do souvisí s  uvedenou odborností. Zaměstnanci vědí, že pokud 

absolvují tato školení, nemusí se obávat o práci, ať už ve stávající společnosti či jinde. 

„Je stoprocentně jisté, že ta práce, ta činnost se dělat musí. Perspektiva toho, že se bude dělat tady, 

tímto způsobem, ta už tady není.“ (Pavel) 

Pozitivně, i když spíše nadneseně, je často zmiňována příležitost nebýt půlden či celý den v práci. 

Vzdělávání představuje změnu běžného pracovního dne. 

„ …a nemusím být v práci, je to příjemná změna.“ (Robert) 

Naopak negativně je vnímána „povinnost“, tedy skutečnost, že určitá školení musí absolvovat.          

O tom již byla zmínka výše. 

Další negativně vnímanou okolností je „malý zájem o lidi“. Důležité je, jakou má zaměstnanec školu 

a jak odvádí svou práci. 

„Člověk moc nikoho nezajímá. Máš školu, jazyky, zkušenosti, toto, toto, dobrý…“ (Jana) 

A poslední negativní podmínka vzdělávání a učení je „malá podpora ze strany managementu“, která 

byla také zmíněna u předchozí tabulky. 

 

5  ZÁVĚR 

Je zřejmé, že nelze podnikové vzdělávání vytrhávat z kontextu celé organizace. Uvedený výzkum se 

snaží upozornit na možnou šíři vlivů, které v podniku na zaměstnance působí. 

Všechny uvedené podmínky lze dále rozdělit do skupin podle vzájemné souvislosti. V oblasti 

podmínek srovnávajících neformální a informální učení (Tab. 1) tak vzniknou tři skupiny. První 

skupinu tvoří možnost výběru, povinnost, příliš mnoho práce a nevhodné načasování kurzů, často 

irelevantní informace a kontakty, které lze zařadit pod „systém podnikového vzdělávání“. Druhou 

skupinu tvoří kreativita, každodenní kontakt s kolegy, dostupné zdroje, rutina a malá podpora 

managementu, tj. učební prostředím, potažmo organizační kultura. Třetí skupina je tvořena pouze 

kategorií „změny“, která může být pojmenována jako externí okolnosti. Je zřejmé, že neformální 

vzdělávání je ovlivňováno především nastavením systému podnikového vzdělávání. Na druhou 

stranu informální učení je spjato především s kulturou organizace. 

Stejným postupem byly vytvořeny tytéž skupiny v rámci podmínek uváděných zaměstnanci v Tab. 2. 

Ve skupině označené jako systém podnikového vzdělávání je možnost vlastního výběru, dostatek 

financí na vzdělávání, nevhodné načasování kurzů, irelevantní semináře a povinnost. Do skupiny 

organizační kultury patří týmová práce, možnost organizovat setkání, diskuse apod., nedostatek 

času, odbornost, perspektiva, nepřítomnost v práci, malý zájem o lidi, malá podpora ze strany 

managementu. V tomto případě se zdá, že zatímco vedoucí pracovníci jsou ovlivňováni jak 

nastaveným systémem vzdělávání, tak organizační kulturou, pro ostatní zaměstnance hraje stěžejní 

roli právě organizační kultura. 



 - 577 - 

LITERATURA 

ARMSTRONG, M. Personální management. Praha: Grada Publishing, 1999. 968 s. ISBN 80-7169-614-5. 

ANTONACOPOULOU, E., JARVIS, P., ANDERSEN, V., ELKJÆR, B., HØYRUP, S. (eds.) Learning, 

Working and Living: mapping the terrain of working life learning. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 

2006. 260 s. ISBN 1-4039-4767-8. 

EVANS, K., HODKINSON, P., RAINBIRD, H., UNWIN, L. (eds.) Improving Workplace Learning. 

London: Routledge, 2006. 210 s. ISBN 0-415-37120-1. 

 

Kontakt 

Zuzana Šimberová, Ústav pedagogických věd FF MU, A. Nováka 1, 602 00 Brno 

zsimbero@phil.muni.cz 

 

zpět na obsah 



 - 578 - 

ŠKOLNÍ PROSTŘEDÍ A OCHRANA ZDRAVÍ ŽÁKŮ 

SCHOOL ENVIRONMENT AND PUPILS´ HEALTH PROTECTION 

Marie Havelková, Petr Kachlík, Pavel Menšík, Lenka. Procházková 

 

Abstrakt: Příspěvek se zabývá úlohou, kterou by měla mít škola při podpoře zdraví žáků trpících 

chronickou poruchou imunitního systému. Metodou anonymních dotazníků rozeslaných třídním 

učitelům vybraných základních škol v Jihomoravském regionu bylo zjišťováno, zda a jak jsou 

pedagogové informováni o tom, že mají ve třídě žáka s poruchou imunitního systému. Dále bylo 

zkoumáno, zda školní prostředí vyhovuje těmto chronicky nemocným žákům. 

Klíčová slova: učitelé, prostředí základní školy, poruchy imunitního systému, alergické dítě, 

astmatické dítě, zdravotní potíže, první pomoc 

Abstract: This contribution investigates recognizes, how the school environment meets the needs 

of the pupils with immunity system dysfunction. By the anonymous questionnaire survey technique, 

by which the question-forms were sent to the form masters in South Moravia region it was 

discovered, if and how the teachers are informed about the fact, that there is a pupil with immunity 

system dysfunction in their class. Furthermore it was researched, how the school environment 

meets the requirements of such chronic pupil patients. 

Keywords: teachers, primary school environment, immune system disorders, allergic child, 

asthmatic child, health problem, first aid 

 

Úvod 

Alergická onemocnění byla popsána již Hippokratem v 5. století př. Kr., ale termín „alergie“ vznikl 

mnohem později, až na počátku 20. století. Hippokrates používal označení "asthma" a "eczema", 

objevil existenci potravinových alergií. Na astma bylo z pohledu současné medicíny pohlíženo 

správně (diagnostika, záchvatovitá povaha, vyvolávající příčiny), ovšem pod pojmem "eczema" byly 

zmiňovány mnohé choroby, které dnes řadíme jinam (7, 9, 11). 

Od dob Hippokrata byla objevena řada dalších alergií, jejich příčina ale zůstávala většinou neznámá. 

Prvním, kdo uvedl klinické příznaky senné rýmy, byl na počátku 19. století londýnský lékař John 

Bostock. V roce 1872 dokázal Charles Blackey, že příčinou jedné z nejčastějších alergií - alergické 

rýmy je pyl (4, 6,11). 

Termín „alergie“ zavedl v roce 1906 vídeňský pediatr Clemens von Piquet. Jako první předpokládal           

i protilátkovou odpověď na antigenní podnět. Termín "atopie", jako vrozený znak alergie, použil 

Američan A. F. Coca v roce 1920. Za podstatu atopie pokládal zvláštní látku séra, kterou nazval 

reagin. Leonard Noon zřejmě jako první v roce 1911 využil v léčbě alergie hyposenzibilaci (2, 4 ,6).  

Moderní výzkumy alergických onemocnění jsou spojeny se jmény manželů Ischizakových z USA 

(1960), kteří objevili a popsali molekulu IgE. Dále se alergiemi zabývali prof. Pepyse, G. Johansson a 
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další, kteří prokázali, že alergická reakce zprostředkovávaná IgE má i opožděnou fázi a jedná se 

vlastně o alergický zánět (1, 2). 

K předním českým alergologům patří V. Zavázal a J. Liška. V. Zavázal přispěl k poznání struktury a 

funkce IgE, J. Liška byl průkopníkem a zakladatelem české alergologie, který v roce 1997 obdržel 

cenu J. E. Purkyně (1, 6). 

Alergie je řazena mezi imunopatologické stavy, je to tedy nemoc imunitního systému. Bývá často 

definována jako skupina chorob, u kterých opakovaná expozice neškodným antigenem zevního 

prostředí (alergenem) navozuje ve tkáních a některých orgánech zánětlivé změny, které vedou           

k poruchám jejich funkce. O alergii mluvíme tehdy, když je zprostředkována protilátkou IgE. 

Alergické reakce nemají jednotnou podobu. Objevují se náhle, na různých částech těla, v různých 

podobách a v různé intenzitě (4, 11).  

Dochází k senzibilaci, což je děj, při němž se organismus stává stále citlivějším na určitý podnět. 

Imunitní systém poprvé reaguje na styk s antigenem, uloží si tuto informaci do paměti a začne proti 

němu vytvářet specifické protilátky. Pokud nastane opakovaný kontakt, je tento antigen rychle 

rozpoznán a okamžitě se na něj rozvíjí reakce. U každého člověka je doba potřebná k tomu, aby 

přecitlivěle reagoval, různá, od několika dnů až po několik let (1, 6). 

Atopie je vrozený sklon ke vzniku alergického onemocnění. Jejím typickým projevem je atopický 

ekzém, dále pylová alergie a alergické astma. Atopici mají schopnost tvořit ve zvýšeném množství 

IgE protilátky, které reagují na alergeny zevního prostředí, jako např. pyly, plísně, roztoče atd. (2, 6, 

7). 

Alergie může být podložena genetickou složkou. Pokud má dítě jednoho alergického rodiče, je riziko 

vzniku alergického onemocnění 30%. Pokud jsou alergiky oba rodiče, je riziko vzniku alergie až 60 % 

(1). 

V České republice postihují v současné době alergická onemocnění přibližně 30 % dětí a 7% dětí trpí 

astmatem. Asthma bronchiale patří k nejčastějším chronickým onemocněním dětského věku 

(3,4,7,11). 

Děti s alergií a astmatem tráví ve škole podstatnou část svého času, škola by tedy měla věnovat 

pozornost prevenci a zmírnění jejich zdravotních obtíží náležitou pozornost. Také učitelé by měli být 

důkladně informováni a proškoleni, aby v případě akutního zhoršení nemoci byli schopni těmto 

žákům pomoci (3, 7, 8, 9). 

Každý učitel by měl znát zdravotní stav všech dětí, které má ve třídě, tedy včetně alergiků a 

astmatiků. Co se těchto nemocí týče, měl by dodržovat důležité základní zásady (3, 6, 7): 

- informovat se u rodičů, jaké má dítě alergie a mít o každém druhu alergie dostatek informací, aby 

dokázal dítěti kdykoliv pomoci; 

- umožnit dítěti nosit vždy u sebe léky pro první pomoc, při výletech mimo školu kontrolovat, zda má 

tyto léky u sebe; 

- informovat se o dietě dítěte s potravinovou alergií; 
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- dbát na to, aby se učitel tělocviku seznámil s problémy astmatického dítěte; 

- provést opatření, která zamezí styku dítěte-alergika s alergeny nebo dráždidly – tzn. především 

dbát na odstranění zbytečných textilií (závěsy, záclony), koberců, na řádný úklid ve třídě, časté 

větrání, vybírat vhodné pokojové rostliny, přesunout „živý koutek“ s morčetem, křečkem nebo jiným 

zvířetem mimo učebnu. 

S alergeny se může dítě setkat i mimo budovu školy, zvláště pokud se jedná o alergie na pyly nebo 

bodnutí hmyzem. Dítě by mělo být v „kritickém období“ osvobozeno od aktivit v přírodě (tělocvik, 

vlastivědná procházka) (8, 9).  

V tělesné výchově je největším nebezpečím astmatický záchvat. V souvislosti s tělesnou aktivitou se 

může objevit i kopřivka a anafylaxe. Není vhodné vyřadit tělesnou aktivitu u dítěte s astmatem, ale 

je třeba znát jeho možnosti (jaká námaha ještě nevyvolá záchvat) a vždy se ujistit, že si dítě vzalo 

doporučené léky 15 minut před tělesným cvičením. Je třeba dbát zvláště opatrnosti v chladném 

počasí, protože studený vzduch je významným spouštěčem astmatického záchvatu (8,9,11). 

 

Materiál a metody 

Cílem naší výzkumné sondy bylo na vzorku vybraných škol zjistit, zda: 

- mají třídní učitelé přehled o počtu svých alergických a astmatických žáků, 

- učitel dokáže poskytnout první pomoc žákovi, u kterého se vyvíjí prudká alergická reakce, 

- učitel dokáže poskytnout první pomoc žákovi, u kterého došlo k vývoji astmatického záchvatu, 

- alergickým žákům školy zabezpečují odpovídající podmínky pro jejich pobyt tak, aby neměli 

zbytečné zdravotní potíže. 

Náhodně bylo zvoleno 12 základních škol z oblasti jižní Moravy (4 velkoměstské, 4 městské,                          

4 vesnické). Výzkum byl realizován od dubna 2007 do ledna 2008 formou anonymního dotazování 

pedagogů a pozorování v prostorách škol. 

Při dotazování byly třídním učitelům (n=237) položeny 4 otázky, na které odpovídali písemnou 

formou dle svých znalostí, resp. informovanosti o zdravotním stavu svých žáků. Při hodnocení 

podmínek ve škole pozorováním byla vždy na každé škole vybrána 1 učebna 1. stupně, 1 učebna 2. 

stupně, učebna přírodopisu a tělocvična. 

 

Otázky pro třídní učitele: 

Víte, kolik máte ve třídě alergických dětí a dětí s astmatem ? (ano/ne - počet) 

Dokážete poskytnout první pomoc dítěti, u kterého vznikla prudká alergická reakce ? (ano/ne) 

Dokážete poskytnout první pomoc dítěti při astmatickém záchvatu ? (ano/ne) 
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Zohledňujete při vytváření prostředí třídy (výběr květin, pomůcky, mazání tabule suchým hadříkem 

apod.) alergické žáky? (ano/ne) 

 

Zkoumané položky, na něž byla zaměřena pozornost ve druhé části výzkumu: 

- přítomnost křídové tabule, 

- suchý hadřík k utírání tabule, 

- koberec ve třídě, 

- záclony/závěsy ve třídě, 

- prach na skříňkách/pomůckách, 

- celkový úklid třídy, 

- živé zvíře ve třídě, 

- nevhodné (alergenní) pokojové rostliny, 

- v tělocvičně - celkový úklid (zaprášené nářadí, žíněnky apod.). 

 

Výsledky dotazování 

Výsledky jsou prezentovány tabulkovou formou a textovým komentářem. 

Tabulka 1: Znalost třídních učitelů o počtu alergiků a astmatiků ve třídách  

Odpověď Relativní četnost v % (n=237) 

Neznají 60,8 

Znají 39,2 

Dle tabulky 1 dvě třetiny třídních učitelů nevědí, jestli mají ve třídě alergika nebo astmatika, třetina 

to ví pouze obecně (a hodně nejistě), nezná konkrétní počty. Pouze 5 učitelů z 237 (2 %) si vede 

záznamy a zná přesné údaje. Toto zjištění je velmi alarmující. 

Tabulka 2: Zvládnutí první pomoci dítěti s prudkou alergickou reakcí  

Odpověď Relativní četnost v % (n=237) 

Nedokáží 56,0 

Dokáží 44,0 
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Dle tabulky 2 by si více než polovina učitelů neporadila při poskytování první pomoci dítěti 

postiženému prudkou alergickou reakcí. První pomoc by v tomto případě dokázalo spolehlivě 

poskytnout 44 % dotazovaných. 

Tabulka 3: Zvládnutí první pomoci dítěti s astmatickým záchvatem 

Odpověď Relativní četnost v % (n=237) 

Nedokáží 86,0 

Dokáží 14,0 

Dle tabulky 3 by si prakticky 86 % respondentů nevědělo rady při poskytování první pomoci dítěti 

s astmatickým záchvatem. První pomoc by v tomto případě dokázalo spolehlivě poskytnout jen 14 % 

dotazovaných. 

Tabulka 4: Zohlednění alergických žáků při vytváření prostředí třídy 

Odpověď Relativní četnost v % (n=237) 

Ne 60,8 

Ano 39,2 

Dle tabulky 4 téměř dvě třetiny učitelů nijak nezohledňují alergické žáky, poněvadž u nich dosud 

nepozorovaly žádné potíže. Zbytek dotazovaných sice cíleně nevytváří ve třídě prostředí vhodné pro 

alergiky, ale setkal se již s nutností odstranit kvůli alergii žáka např. koberec, rostlinu, zvíře. Více než 

desetina souboru byla přímým svědkem alergické reakce dítěte. 

 

Další zjištění 

Křídová tabule se vyskytovala na většině ZŠ, ve třídách 1. a 2. stupně i v učebnách přírodopisu, stejně 

tak suchý hadřík, který slouží k jejímu utírání. Koberec byl ve většině tříd 1. stupně, a vždy 

nedostatečně udržovaný, tzn. zaprášený (ve 3 třídách byly dokonce patrné chomáče prachu kolem 

koberce a v rozích místnosti; na takovém koberci byly rozmístěny polštářky dětí). Záclony se 

vyskytovaly v 10 třídách, značně zaprášené, několik měsíců neprané, závěsy nebyly na žádné ze ZŠ. 

Skříňky a pomůcky byly zaprášené ve 12 třídách 1. stupně, celkový úklid většiny tříd 1. stupně byl pro 

pobyt alergického žáka nevyhovující. Největší nepořádek a nánosy prachu měli ve většině případů 

učitelé kolem svého stolu a na něm. 

Ve třídách 2. stupně byl celkový úklid výrazně lepší, pouze ojediněle byly zaprášené skříňky a 

pomůcky. V učebnách přírodopisu byly zaprášené skříňky a pomůcky, a tedy nevyhovující úklid tříd 

pouze tam, kde bylo vystaveno velké množství vypreparovaných zvířat. Z nevhodných alergenních 

rostlin se v řadě tříd 1. stupně vyskytovaly diefenbachie a vánoční hvězda, ve třídách 2. stupně 

rovněž vánoční hvězda, kroton, tenura, monstera a asparágus.  
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V žádné ze sledovaných tříd nebylo živé zvíře. Tělocvičny, včetně šaten a nářaďoven, byly dobře 

udržované na všech sledovaných školách (nářadí, žíněnky apod. bez prachu, podlahy čisté),                       

z pohledu alergika bez větších rizik. 

 

Diskuse 

Námi zjištěné výsledky nemohou být pochopitelně zobecňovány na všechny ZŠ, jde pouze                       

o vybraný vzorek. Vzhledem k tomu, že se jednalo o náhodný výběr, mohou poskytnout určitý obraz 

situace na ZŠ. Při diskusích s učiteli jsme zjistili jejich přání: mít v ruce pomůcku (manuál), který by je 

stručně a výstižně poučil o alergiích a astmatu a který by také poskytl základní informace o první 

pomoci žákovi, u něhož došlo k astmatickému záchvatu či k prudké alergické reakci. Vytvoření 

tohoto manuálu bude úkolem pracovníků katedry rodinné výchovy a výchovy ke zdraví za přispění 

dalších spolupracovníků z naší fakulty. Za důležité považujeme rovněž posílení výuky první pomoci 

budoucích pedagogů na pregraduální úrovni. 

Otázkou zůstává, zda se ve zkoumaném vzorku pedagogové opravdu s alergiemi nesetkali (což je 

vzhledem k vysokému počtu alergiků v populaci málo pravděpodobné), nebo je důvodem jejich 

nezájem o zdravotní stav žáků a nedostatečná znalost těchto onemocnění. Menší část učitelů 

uvedla, že vytváří prostředí vhodné pro alergika, ale až v případě, kdy má některý z žáků zdravotní 

potíže. 

 

Závěr 

Očekávali jsme, že převážná většina učitelů bude informována o tom, zda a kolik mají ve svých 

třídách alergických dětí a dětí s astmatem. Tento předpoklad se nepotvrdil. Z výsledků je patrné, že 

je tomu naopak, tzn. většina třídních učitelů s jistotou neví, kdo z žáků trpí některou z alergií nebo 

astmatem. Zjištěná skutečnost je velice překvapivá vzhledem k tomu, že alergických dětí stále 

přibývá, tráví ve škole podstatnou část svého času, jezdí na školní výlety apod. Proto by mělo být 

samozřejmostí, aby učitel znal zdravotní stav svých žáků, a to i v případě jiných onemocnění. 

Očekávali jsme, že většina učitelů dokáže poskytnout první pomoc žákovi, u kterého se vyvíjí prudká 

alergická reakce. Zjistili jsme však, že to nedokáže spolehlivě 56% učitelů. Ani tento předpoklad se 

tedy nepotvrdil. 

Očekávali jsme, že většina učitelů bude schopna poskytnout první pomoc žákovi, u kterého došlo             

k vývoji astmatického záchvatu. Zjistili jsme však, že toho není spolehlivě schopno 86% učitelů. Ani 

tento třetí předpoklad tedy nebyl potvrzen. 

Očekávali jsme, že učitelé alergickým žákům zabezpečují odpovídající podmínky pro jejich pobyt ve 

škole tak, aby neměli zbytečné zdravotní potíže. Ani čtvrtý předpoklad nebyl potvrzen, protože větší 

část učitelů odpověděla, že cíleně nevytváří prostředí vhodné pro alergiky (z důvodu, že nikdy 

nepozorovali u svých žáků žádné potíže). 

V té části výzkumu, kde byly na základě našeho vlastního pozorování hodnoceny pracovní podmínky 

pro alergiky, jsme očekávali, že bude prostředí školy těmto žákům dobře přizpůsobeno. Tento 
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předpoklad se rovněž nepotvrdil. Mezi vesnicí a městem nebyly nalezeny podstatné rozdíly 

(nepatrně lépe vyšly z hodnocení městské ZŠ). Větší rozdíly byly patrné mezi třídami 1. a 2. stupně. 

Ve třídách 1. stupně byly častěji nevyhovující podmínky pro alergiky, a to v rámci celkového úklidu.  

V některých případech bylo velmi znepokojivé, v jakém nepořádku se jednotlivé třídy nacházejí 

(převážně šlo o zaprášené pomůcky, knihy, koberce a záclony). Úklid ve všech třídách sice probíhá 

denně, ale většinou se omezuje pouze na vynesení odpadkového koše a vytření podlahy; ve třídách 

vyššího stupně a učebnách přírodopisu byl zaznamenán úklid důkladnější. Byl zjištěn nízký výskyt 

alergenních rostlin, ani v jedné třídě se nevyskytovalo živé zvíře. Nejlépe v hodnocení dopadly 

tělocvičny, které byly čisté, a to včetně nářadí a žíněnek. 
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AKTUÁLNÍ PROBLÉMY ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V NĚMECKU. ANALYTICKO-
SROVNÁVYCÍ STUDIE 

ACTUAL PROBLEMS OF THE SCHOOL EDUCATION IN GERMANY. AN ANALYTICAL AND COMPARATIVE 

STUDY 

Věra Ježková 

 

Abstrakt: V příspěvku je charakterizován netradiční metodologický přístup ke zpracování 

analyticko-srovnávací studie v oblasti srovnávací pedagogiky. Spočívá v problémovém pojetí studie 

a účasti německého odborníka na jejím zpracování. Je podána rovněž stručná charakteristika studie 

a její přínos pedagogickému výzkumu. 

Klíčová slova: srovnávací výzkum, metodologie, inovativní přístup, školní vzdělávání, Německo 

Abstract: The paper introduces an unusual methodological approach to the elaboration of an 

analytical and comparative study in the area of the comparative education. It consists in the 

problem approach to the topic and in the co-authorship of a German expert. The paper describes 

shortly the study and its asset to the educational research. 

Key words: comparative research, methodology, innovative approach, school education, Germany 

 

Úvod  

V příspěvku představujeme empirický kvalitativní výzkum, který jsme realizovali v oblasti srovnávací 

pedagogiky. Jeho výsledkem je analyticko-srovnávací studie Školní vzdělávání v Německu. Tato 

studie (Ježková, V.; Kopp von, B.; Janík, T. Praha : Karolinum, 2008) byla vypracována v rámci řešení 

dílčího cíle 2 projektu MŠMT ČR Centrum základního výzkumu školního vzdělávání, realizovaného           

v období 2006 – 2010 na Univerzitě Karlově v Praze – Pedagogické fakultě, v Ústavu výzkumu a 

rozvoje vzdělávání a na Masarykově univerzitě v Brně – Pedagogické fakultě, v Centru 

pedagogického výzkumu. Celý projekt se skládá ze sedmi dílčích cílů. Hlavním záměrem cíle 2 je 

vypracovat analyticko-srovnávací studie „o vzdělávacích systémech ve třech vybraných evropských 

zemích, představujících tři odlišné typy školské soustavy: vysoce selektivní v Německu, 

komprehenzivní ve Švédsku a jakýsi středový mezi těmito zeměmi ve Velké Británii“ (Ježková 2008, 

s. 5). Bližší informace o celém projektu jsou publikovány v časopise Orbis scholae 2006, č. 1. Studie je 

určena představitelům oboru pedagogika, vyučujícím i studentům pedagogických fakult a dalších 

fakult připravujících učitele, představitelům MŠMT ČR i dalším pracovníkům působícím ve státní 

správě zabývajícím se vzděláváním.  
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1. Základní metodologická východiska  

V souladu s dílčím cílem 2 výchozího projektu měly být splněny dva základní metodologické 

požadavky: 

a) vypracovat analyticko-srovnávací studii o školním vzdělávání v Německu, obsahující komparaci         

s českým vzdělávacím systémem, a přispět tak k lepšímu poznání a pochopení představené 

problematiky v obou zemích 

b) vypracovat tuto studii za účasti zahraničního odborníka z dané země, „který by na tuto zemi 

zprostředkoval pohled ,zevnitř,, na rozdíl od pohledu ,zvenku,, který poskytují čeští autoři na základě 

prostudované literatury“ (Ježková 2008, s. 10). Tyto požadavky představovaly současně cíl výzkumu. 

 

2. Postup realizace výzkumu a jeho teoreticko-metodologický kontext 

Na základě výchozích požadavků jsme formulovali výzkumný problém: Které jsou aktuální 

problémy v oblasti školního vzdělávání v Německu a jak jsou řešeny?  

Náš výzkumný problém je deskriptivní, neboť hledá odpověď na otázku, ,jaké to je,? (Gavora 2000). 

Proto nebylo třeba formulovat hypotézu (tamtéž). Místo hypotézy jsme formulovali otázky: „dvě 

základní ve výzkumném problému; řadu dalších otázek typu ,jaké to je?, jsme si kladli v průběhu 

realizace výzkumu, a jsou v něm tedy implicitně obsaženy“ (Ježková 2008, s. 15). 

V rámci zhodnocení dosavadních poznatků týkajících se předmětu našeho výzkumu jsme dospěli 

k závěru, že práce, které byly publikovány v Československu (České republice) ve druhé polovině 20. 

století a na počátku století tohoto v oblasti srovnávací pedagogiky, „jsou využitelné v současné době 

zejména z hlediska metodologie zpracování, méně z hlediska informací, které přinášejí“ (Ježková 

2008, s. 7). Konstatovali jsme v nich „posun od pouhé deskripce vzdělávacích systémů vybraných 

zemí k důrazu na trendy, principy, inovace či konkrétní témata, která mohou být inspirativní pro 

české školství“ (tamtéž, s. 9). 

V naší studii se projevuje výrazně intervenční funkce komparace vzdělávacích systémů, neboť 

zvolené problémové okruhy jsou inspirativní i pro českou vzdělávací politiku. O této funkci hovoří           

J. Průcha (2006), s odkazem na německého komparativistu J. Schriewera, který používá termín 

intervenční komparativní pedagogika. 

Empirický charakter našeho výzkumu podtrhují dvě případové studie. Jejich smyslem je ukázat, jak 

se projevují obecné trendy a principy německé vzdělávací politiky konkrétně v řešení aktuálních 

problémů školního vzdělávání ve dvou spolkových zemích – Hesensku a Sasku – jako představitelích 

původních západoněmeckých a východoněmeckých zemí.  

Pro účel svého výzkumu jsme zvolili kombinaci pohledu diachronního a funkcionálního přístupu 

k analýze vzdělávacích jevů a fakt. Tyto přístupy charakterizuje ve své práci Teoretické a 

metodologické otázky srovnávací pedagogiky M. Váňová (1998).  
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Hlavní metodou naší práce s prameny byla obsahová analýza dokumentů, a to analýza 

kvalitativní. Zvolili jsme ji proto, že nejvíce umožňovala splnění cíle našeho výzkumu. Další 

metodou, kterou jsme použili v souladu s cíli výzkumu, byla sekundární analýza dokumentů.  

Jako odpověď na otázky položené ve výzkumném problému jsme identifikovali čtyři problémové 

okruhy, které se jeví jako zásadní v německém školním vzdělávání: 

a) evaluace vzdělávacího systému a vzdělávacích zařízení 

b) raná podpora dětí a žáků 

c) problematika imigrantů 

d) výuka cizím jazykům dětí německých i dětí imigrantů.  

Správnost naší volby nám potvrdil s námi spolupracující německý odborník, Dr. Botho von Kopp 

M.A., pracovník Ústavu pro mezinárodní pedagogický výzkum ve Frankfurtu nad Mohanem - 

instituce, která se podílela na tvorbě portálu zaměřeného na reformu vzdělávání v Německu. Velkou 

výhodou byla jeho výborná znalost češtiny, která se samozřejmě projevila i ve způsobu zpracování 

studie. 

Dané okruhy jsou zpracovány ve čtyřech samostatných kapitolách. Tvoří těžiště výzkumu, a tedy          

i celé studie. Jsou zasazeny do širšího kontextu, a to německé vzdělávací a kulturní politiky a 

vzdělávacího systému. V rámci každého okruhu se snažíme ukázat, jak jsou dané problémy řešeny 

na úrovni vzdělávací politiky a jak na ně nahlížejí odborníci.  

V prvním okruhu jde především o monitorování vzdělávání, srovnávání školní úspěšnosti žáků – na 

úrovni mezinárodní i národní a zavádění celoněmecky platných vzdělávacích standardů; zmiňujeme 

se také o evaluaci škol, hodnocení žáků ve školách a maturitní zkoušce. Ve druhém okruhu se jedná 

zejména o rozvoj celodenních škol a vzdělávacích domů, jejichž zavádění je chápáno jako významný 

prvek v realizaci rovnosti šancí dětí na vzdělání a podpora rodiny. Obsahem třetího okruhu 

(příslušné kapitoly) je vymezení základních pojmů souvisejících s integrací, problematika imigrantů 

ve školním vzdělávání v pohledu odborníků a výzkumu a opatření, která se realizují v rámci podpory 

imigrantů. Podstatné ve čtvrtém okruhu je to, že „problematika jazykového vzdělávání se projevuje 

a je řešena v Německu v několika rovinách: 1) v rovině znalostí němčiny (jako vyučovacího jazyka), a) 

německými dětmi (pro něž je němčina mateřštinou), b) imigranty (pro něž je němčina cizí jazyk); 2) 

v rovině podpory mateřštiny imigrantů; 3) v rovině znalostí cizích jazyků (německými dětmi i dětmi 

imigrantů)“ (Ježková 2008, s. 93). Přitom hlavním prostředkem integrace imigrantů do školy a 

společnosti je znalost němčiny. 

Jednotlivé kapitoly jsme posílali průběžně k posouzení německému kolegovi, který do nich připsal 

několik doplňujících poznámek a vysvětlení.  

Kapitolu o empirickém výzkumu školního vzdělávání zpracoval T. Janík. Na základě znalosti textu 

celé studie vypracoval svoji kapitolu B. von Kopp. Poskytl v ní kritický pohled na (školní) vzdělávání 

v Německu. Kapitola představuje problémově pojaté shrnutí celé studie. 
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Výsledná studie tedy obsahuje následující kapitoly:  

1. Spolková republika Německo - několik pohledů na zemi.  

2. Vzdělávací a kulturní politika.  

3. Vzdělávací systém Německa.  

4. Evaluace vzdělávacího systému a vzdělávacích zařízení.  

5. Raná podpora dětí a žáků.  

6. Imigranti v německé společnosti a ve školním vzdělávání.  

7. Výuka cizím jazykům a jazyková podpora imigrantů.  

8. Empirický výzkum školního vzdělávání v Německu: současný stav, strategické záměry, projekty. 

 9. Aktuální situace a perspektivy německého školství.  

Případová studie 1: Vzdělávací systém Hesenska.  

Případová studie 2: Vzdělávací systém Saska. 

 

3. Inovativní charakter výzkumu a přínos studie 

V souladu s projektem měla mít studie převážně deskriptivní charakter a jedna oblast měla být 

pojata nejvíce problémově: „aktuální úkoly a problémy daného vzdělávacího systému a způsoby 

jejich řešení, probíhající reformy, významné trendy a perspektivy dalšího vývoje“ (Greger; 

Gröschlová; Ježková 2006, s. 42). Na rozdíl od této koncepce jsme pojali svoji studii problémově od 

samého začátku (přičemž jsme zachovali její deskriptivní charakter), a to tím, že jsme identifikovali a 

charakterizovali z hlediska názorů odborníků a přístupu vzdělávací politiky čtyři okruhy aktuálních 

problémů německého školního vzdělávání (které jsou aktuální i ve vzdělávání českém). Současně 

přinášíme také explicitní srovnávání německého a českého vzdělávání (zejména v podobě 

statistických údajů). Tím jsme splnili první metodologický požadavek (viz 1).  

Pohled „zevnitř“ – jako druhý metodologický požadavek - je zprostředkován ve studii explicitně             

i implicitně. V prvním případě v podobě doplňujících komentářů zahraničního odborníka, ve druhém 

případě zejména v podobě první konzultace s ním o vybraných aktuálních problémech německého 

školního vzdělávání.  

Použili jsme tak netradiční metodologický přístup spočívající v určení aktuálních problémů 

německého školního vzdělávání a jejich zasazení do širšího kontextu vzdělávací politiky a 

vzdělávacího systému. Tím jsme se odklonili „od pojetí tradičního, kdy je popsán vzdělávací systém a 

v závěru, nebo na začátku je poukázáno na jeho aktuální problémy (jak tomu mělo být v souladu se 

zadáním dílčího cíle) a/nebo kdy jsou jednotlivé problémy a způsoby jejich řešení prezentovány 

v rámci jednotlivých úrovní vzdělávacího systému (jak je tomu v některých publikacích ze srovnávací 

pedagogiky)“ ((Ježková 2008, s. 10).  
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„Přínos studie spatřujeme ve třech aspektech:  

a) obohacuje literaturu z oblasti srovnávací pedagogiky o nové aktuální poznatky, v dané podobě 

dosud nepublikované“ (Ježková 2008, s. 148). (Poslední ucelený pohled na vzdělávání v Německu byl 

publikován v ČR v roce 1997.) 

b) „projevuje se v ní intervenční funkce srovnávací pedagogiky, spočívající v praktickém využívání 

poznatků ze zahraničních vzdělávacích systémů v domácí vzdělávací politice  

c) přináší neobvyklý metodologický přístup v podobě problémového pojetí tématu a účasti 

zahraničního odborníka, který je aplikovatelný na vypracování analyticko-srovnávacích studií                      

o vzdělávacích systémech jiných zemí“ (tamtéž).  

 

Závěr  

V příspěvku jsme představili metodologii tvorby analyticko-srovnávací studie o školním vzdělávání 

v Německu. V návaznosti na tuto studii jsme vypracovali stejnojmennou disertační práci. Na rozdíl 

od studie, která přináší „pouze“ výsledky výzkumu, a to konkrétní výsledky obsahového 

(poznatkového) charakteru, obsahuje naše disertační práce teoreticko-metodologická východiska 

výzkumu, postup zpracování studie a závěry výzkumu a ukazuje přínos studie. V obsahových 

závěrech disertační práce je posílen komparativní charakter představené problematiky o srovnání 

aktuálních problémů německého a českého školního vzdělávání.  

Jak jsme již uvedli, podobně jako studie o Německu mají být zpracovány studie o Velké Británii a 

Švédsku (v roce 2009 a 2010). Z metodologického hlediska by bylo zajímavé porovnat v závěru 

realizace projektu všechny tři studie, a to zvláště ze tří hledisek: a) vzdělávací politiky příslušných 

zemí včetně České republiky na dané úrovni vzdělávání, b) aktuálních témat školního vzdělávání 

těchto zemí a způsobů jejich řešení a c) zapojení zahraničního spoluautora. 
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AUTOEVALVÁCIA ŠKOLY NA SLOVENSKU 

SCHOOL AUTOEVALUATION IN SLOVAKIA 

Simoneta Babiaková 

 

Abstrakt: Autoevalvácia školy je na Slovensku pomerne nová záležitosť. Doteraz sa školy väčšinou 

spoliehali na hodnotenie zvonku. Školský vzdelávací program každého školského stupňa má                      

v nových podmienkach obsahovať systém kontroly a hodnotenia žiakov a systém kontroly 

a hodnotenia zamestnancov školy. Ak vychádzame z toho, že autoevalvácia je pravidelný 

systematický proces zacielený na rozvoj kvality školy, potom by ju škola mala realizovať na základe 

vlastných kritérií hodnotenia. Aj podľa medzinárodných európskych kvalifikačných rámcov je 

potrebné rozvíjať odborné kompetencie učiteľov na základe autoevalvácie. V predmetnom 

príspevku sú prezentované výsledky dotazníkového skúmania názorov slovenských učiteľov rôznych 

stupňov vzdelávania na procesy, metódy a nástroje autoevalvácie v ich škole. 

Kľúčové slová: autoevalvácia školy, externé a interné hodnotenie, školský vzdelávací program, 

dotazníkové skúmanie názorov slovenských učiteľov na autoevalváciu v škole. 

Abstract: School autoevaluation is in Slovak Republic relatively new issue. Till present, schools have 

relied on extern evaluation. School education programme of each school level in new conditions 

should include system of control and evaluation of pupils and system of control and evaluation of 

teachers. If the autoevaluation is regular systematic process goal directed to school quality 

development, then the school should realize autoevaluation based on its own evaluation criteria. 

Also according to international European qualification settings it is necessary to develop 

professional competences of teachers based on autoevaluation. In the article are presented results 

of questionnaire research of Slovak teachers’ opinions of processes, methods and instruments of 

autoevaluation in their school.  

Key words: School autoevaluation, relied and extern evaluation, School education programme, 

questionnaire research of Slovak techers´ opinions of autoevaluation in school. 

 

1 ÚVOD 

Kurikulárna transformácia v slovenskej škole priniesla dve úrovne kurikulárnych dokumentov- štátny 

a školský vzdelávací program v predprimárnom, primárnom aj sekundárnom vzdelávaní. 

Podmienkou pre tvorbu kvalitného školského vzdelávacieho programu je moderné riadenie ľudských 

zdrojov a kvalitný autoevalvačný proces v škole. 

Evalvácia (z latinčiny valere = byť silný, mať platnosť, závažnosť) znamená vo všeobecnosti určenie 

hodnoty, ocenenie. Z anglického výrazu evaluation sa rozšírilo do medzinárodného používania. 

V bežnom jazyku pedagógov a školských politikov sa pojem evalvácia používa najmä vo význame 

hodnotenie vzdelávacích výsledkov (výkonov) žiakov, škôl. To je ale len jeden z niekoľkých významov 

termínu evalvácia. (Průcha, 1996) Doteraz sa školy väčšinou spoliehali na hodnotenie zvonku - 
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externá evalvácia. Takéto hodnotenie vyplýva zvyčajne z analýzy základných dokumentov školy,            

z kontroly záznamov o výsledkoch vyučovacieho procesu, z pozorovania vyučovacieho procesu a 

podobne. Hodnotenie školy zvonku realizuje štátna školská inšpekcia, zriaďovateľ školy, rodičia, 

komunita, výskumné agentúry atd. Tvorba školských vzdelávacích programov v nových 

podmienkach si však vyžaduje pravidelnú autoevalváciu školy založenú na vlastných kritériách 

hodnotenia školy - interná evalvácia. V Štátnom vzdelávacom programe 1. stupňa základnej školy 

v Slovenskej republike ISCED 1- Primárne vzdelávanie ja v časti Zásady a podmienky pre vypracovanie 

školských vzdelávacích programov jasne formulovaná požiadavka na zavedenie systému kontroly 

a hodnotenia žiakov a zamestnancov školy. Podľa môjho názoru by táto požiadavka mala sledovať 

komplexnú autoevalváciu školy.  

 

2 AUTOEVALVÁCIA ŠKOLY 

Zamestnanci školy majú na základe autoevalvácie korektnú spätnú väzbu o tom, ako výchovno-

vzdelávací proces a celý systém vnútri školy funguje. Autoevalvácia im dáva priestor na tímovú 

spoluprácu a spoločné premýšľanie o tom, ako školský vzdelávací program zlepšovať, aby splnil 

predstavy o najvhodnejšej podobe výchovy a vzdelávania na danej škole. Je motiváciou pre ďalší 

rozvoj školy a zlepšovanie edukačného procesu. Podľa Chmelíkovej ( 2003) je autoevalvácia školy 

systematicky pripravené a plánované hodnotenie podľa vopred stanovených kritérií k vopred 

vytýčeným cieľom. Charakterizujú ju plánovitosť, pravidelnosť, cieľavedomosť a čo najväčšia 

objektívnosť. 

Autoevalvácia školy je cestou k jej autonómnosti. Učitelia a vedenie školy si na základe 

autoevalvácie uvedomujú svoje možnosti a príležitosti. Na základe výstupov z autoevalvácie školy 

môžu sami rozhodovať o jej ďalšom rozvoji. Autoevalvácia umožňuje reguláciu školy a jej školského 

vzdelávacieho programu zvnútra. Autoevalvácia školy sa nekoná s cieľom kontrolovať ale s cieľom 

zlepšovať, zvyšovať kvalitu. 

Pre plánovanie autoevalvácie školy sú dôležité oblasti hodnotenia. Z oblastí hodnotenia je to najmä: 

- kvalita školského vzdelávacieho programu,  

- pedagogické, psychologické a hygienické podmienky výchovy a vzdelávania,  

- realizácia edukačného procesu,  

- výsledky edukačného procesu,  

- spolupráca s rodinou a inými subjektami,  

- vzájomné vzťahy v škole, 

- riadenie školy,  

- výsledky práce školy, 

- kvalita pracovného výkonu pedagogických zamestnancov školy 

- profesijný rast pedagogických zamestnancov školy atd. 
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V oblasti kvality školského vzdelávacieho programu sa hodnotí jeho súlad so štátnym vzdelávacím 

programom, jeho špecifickosť vo vzťahu k požiadavkám rodičov, jeho variabilnosť vo vzťahu 

k žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, jeho originálnosť vo vzťahu 

k inovačným edukačným stratégiám, jeho rôznorodosť vo vzťahu k rôznym vekovým skupinám 

žiakov (voliteľné predmety, edukačné projekty, prierezové témy, kurzy...) Pri hodnotení podmienok 

výchovy a vzdelávania máme na mysli kvalifikovanosť učiteľov, materiálne a technické vybavenie 

školy, informačno-komunikačné technológie a didaktické pomôcky v škole, učebnice, učebné 

a pracovné prostredie zaistenie bezpečnosti pri práci a ochrany zdravia, klíma školy, využívanie 

ekonomických zdrojov a ich rozvoj prostredníctvom projektov a grantov. Pri realizácii edukačného 

procesu hodnotíme skutočný priebeh edukácie. Máme na mysli najmä projektový prístup k príprave 

a realizácii vyučovania, sledovanie cieľových kompetencií žiakov v súlade so školským vzdelávacím 

programom a vyváženosť štruktúry vyučovacích hodín a vyučovacích blokov. Hodnotíme aj vhodný 

výber metód a foriem práce, efektívne využívanie didaktických prostriedkov, najmä využívanie 

sociálnych foriem vzdelávania (kooperatívne a projektové vyučovanie), používanie inovačných 

stratégií edukácie (obsahová integrácia, zážitkové učenie, diskusné kruhy...). Osobitne hodnotíme 

individuálny prístup k žiakom, využívanie slovného hodnotenia a rozvoj sebahodnotenia žiakov. Pri 

výsledkoch edukačného procesu porovnávame výsledky so stanovenými cieľmi vzdelávania. 

Hodnotenie spočíva v priradení výstupu k zvolenému kritériu. Kritériá hodnotenia žiaka sú škole 

predpísané zvonka, štátom (vzdelávací štandard žiaka v štátnom vzdelávacom programe – výstup 

v podobe spôsobilostí, ktoré má žiak dosiahnuť), iné si škola definuje sama (Cieľový program 

učebnej osnovy každého predmetu alebo vzdelávacej oblasti, kompetenčný profil absolventa 

školského stupňa vzdelávania...). Pri hodnotení spolupráce s rodinou a inými subjektmi berieme do 

úvahy celkovú kultúru školy, prístup k informáciám o škole, kvalita komunikácie s rodičmi 

a odborníkmi, ktorí ovplyvňujú edukačný proces, komunikácia so zriaďovateľom a školskou 

radou...Pri hodnotení vzťahov vnútri školy ide o to aká silná je školská kultúra a aká je klíma školy. 

Hodnotí sa ako sú žiaci a učitelia v škole podporovaní (aká je kvalita výchovného a profesijného 

poradenstva pre žiakov, aký je systém kariérneho rozvoja učiteľov a pod). Kritériom hodnotenia je aj 

komunikácia medzi učiteľmi, učiteľmi a žiakmi, ale aj medzi ostatnými zamestnancami školy. 

Dôležitým kritériom je aj uplatňovanie hodnôt v škole a či sú vôbec spoločné hodnoty definované 

(etický kódex učiteľa, žiaka). Riadenie školy sa hodnotí podľa kvality strategického riadenia, podľa 

pedagogickej koncepcie školy, plánovania a koordinácie školského vzdelávacieho programu, podľa 

tvorby ročného plánu školy, podľa úrovne kontroly a hodnotenia v škole, podľa metodickej podpory 

učiteľov a efektívnej spätnej väzby od vedenia školy po pedagogických hospitáciách, podľa úrovne 

systému kontinuálneho profesijného rozvoja zamestnancov školy (plánu ďalšieho vzdelávania 

učiteľov). Hodnotenie výsledkov práce školy potom závisí od kvality výsledkov vzdelávania (prijatí 

žiaci na vyšší stupeň vzdelávania, uplatnenie žiakov v profesii...) Hodnotí sa aj prezentácia školy 

v rámci regiónu, spolupráca s partnermi, verejné aktivity školy (vystúpenia, akadémie, výstavy, 

prehliadky...). (Babiaková, 2008) Kvalita pracovného výkonu pedagogických zamestnancov školy 

sa hodnotí podľa úrovne profesijných kompetencií a vykonávaných činností učiteľov vo vzťahu 

k žiakom, edukačnému procesu a pracovným normám. Profesijný rast pedagogických 

zamestnancov sa hodnotí na základe formálneho a neformálneho vzdelávania a sbeavzdelávania, 

na základe plánovania vlastného profesijného rastu učiteľov. 

  



 - 595 - 

Vašťatková (2006) navrhuje pre potreby riaditeľa a učiteľov školy evalvačný plán, ktorý môže 

obsahovať nasledovné časti: oblasti evalvácie, stanovené kritériá dosahovaných cieľov, indikátory 

pre posúdenie či bol cieľ splnený, spôsob hodnotenia a termín hodnotenia. Autoevalvácia sa v škole 

môže realizovať na úrovni: 

- jednotlivého učiteľa, 

- metodického združenia alebo predmetovej komisie, 

- vedenia školy, 

- celého učiteľského zboru, celej školy. 

Zložitou oblasťou autoevalvácie školy je hodnotenie kvality pracovného výkonu pedagogických 

zamestnancov školy a sebahodnotenie jednotlivého učiteľa. Problematické je aj plánovanie 

autoevalvácie. Vyplýva to aj z nasledujúceho prieskumu. 

 

3 PRIESKUM NÁZOROV UČITEĽOV O AUTOEVALVÁCII VLASTNEJ ŠKOLY 

V našom prieskume nás zaujímali názory učiteľov materských, základných a stredných škôl na 

autoevalváciu vlastnej školy. Použili sme dotazník vlastnej konštrukcie s 13 položkami. Zo 60 

dotazníkov sa nám vrátilo 58. V prvej položke sme zisťovali miesto školy a v druhej typ školy. 

Odpovedalo 13 učiteľov MŠ, 41 učiteľov ZŠ a 4 učitelia SŠ. Z toho 13 respondentov pracuje vo 

vidieckej a 45 v mestskej škole. 

Vyhodnotenie položky č. 3 

V tretej položke respondenti posudzovali tvrdenia týkajúce sa rôznych oblastí hodnotenia v ich 

vlastnej škole: 
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Tabuľka č. 1  

Posúďte nasledujúce tvrdenia o Vašej škole (SPOLU) 

Odhadnite, nakoľko tvrdenie zodpovedá pravde na škále od 1 do 10, kde: „1“ = vôbec nezodpovedá pravde a „10“= 

úplne zodpovedá pravde, ak sa neviete rozhodnúť, označte 0 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SPOLU 

a) v našej škole sme všetci spolupracovali na tvorbe 

školského vzdelávacieho programu 
2 3 1 4 2 7 3 1 12 5 18 58 

b) v našej škole sa kladie veľký dôraz na hodnotenie 

rôznych oblastí života školy 
2 1 0 1 1 6 7 3 16 12 9 58 

c) máme možnosť hodnotiť podmienky edukácie 

(materiálne a technologické zázemie vyučovania, klíma 

v škole...) 

0 0 2 0 5 4 4 6 17 7 13 58 

d) v našej škole sa pravidelne hodnotí príprava 

edukačného procesu (školský vzdelávací program, 

tematické plány, učiteľské prípravy) 

1 1 1 2 2 6 6 6 7 5 21 58 

e) v našej škole sa pravidelne hodnotí realizácia 

edukačného procesu (hospitácie, vzájomné pedagogické 

pozorovanie...) 

0 1 2 5 5 2 7 9 10 7 10 58 

f) v našej škole sa pravidelne hodnotia výsledky 

edukačného procesu (žiacke testy, projekty, produkty...) 
0 1 0 0 0 3 2 3 10 11 28 58 

g) v škole sa pravidelne hodnotí spolupráca s rodinou 

a inými subjektami 
0 1 0 1 0 6 5 3 10 11 21 58 

h) máme možnosť hodnotiť vzájomné vzťahy v škole 3 3 2 3 2 3 4 9 4 9 16 58 

ch) máme možnosť hodnotiť vedenie našej školy 7 7 6 5 2 2 3 4 4 9 9 58 

i) v našej škole realizujeme vzájomné hospitácie na 

vyučovaní 
5 5 3 7 2 5 6 3 2 9 11 58 

j) ja sám/a pravidelne hodnotím svoje profesijné činnosti 

a kompetencie 
2 0 0 0 0 9 2 7 11 9 18 58 

Spolu 22 23 17 28 21 53 49 54 103 94 174  

Z tabuľky č. 1 je zrejmé, že za menej pravdivé považujú respondenti tvrdenia h) máme možnosť 

hodnotiť vzájomné vzťahy v škole; ch)máme možnosť hodnotiť vedenie našej školy; i)v našej škole 

realizujeme vzájomné hospitácie na vyučovaní. Učitelia menej vzájomne hospitujú na vyučovaní, 

viazne spätná väzba vnútri školy, majú menšiu možnosť hodnotiť vzájomné vzťahy v škole a vedenie 

školy. Len 9 z 58 učiteľov tvrdí, že tvrdenie o možnosti hodnotiť vedenie ich školy úplne zodpovedá 

pravde. Najviac respondentov pokladá za úplne pravdivé alebo čiastočne pravdivé tvrdenia d)v našej 

škole sa pravidelne hodnotí príprava edukačného procesu (školský vzdelávací program, tematické plány, 

učiteľské prípravy); f)v našej škole sa pravidelne hodnotia výsledky edukačného procesu (žiacke testy, 

projekty, produkty...); g)v škole sa pravidelne hodnotí spolupráca s rodinou a inými subjektami. 

Pravdepodobne to znamená, že v školách sa venuje väčšia pozornosť oblastiam hodnotenia, ktoré sú 

posudzované najmä zvonka – externá evlavácia. Podľa Evaluation of School providing Complusory 

Education in Europe (Brussel: Eurydice, 2004. ISBN 2-87116-364-2) je rozdiel medzi externou 

a internou evalváciou školy najmä v tom, že úlohou externej evalvácie je predovšetkým 

preukazovanie kvality školy až potom zvyšovanie kvality školy, kým interná evalvácia je chápaná ako 
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prostriedok na monitorovanie úrovne školy a zvyšovanie jej kvality. Interná evalvácia sa väčšinou 

nespája s kontrolou, ale je ukazovateľom pre zaisťovanie kvality.  

Zaujímavé sú súčty stĺpcov v tabuľke č. 1. V 174 prípadoch respondenti označili, že tvrdenie 

o hodnotení úplne zodpovedá pravde, v 23 prípadoch respondenti označili, že vôbec nezodpovedá 

pravde. Znamená to, že evalvácia v školách oslovených respondentov prebieha, ale nie vo všetkých 

oblastiach rovnako. 22 odpovedí „neviem sa rozhodnúť“ svedčí o tom, že respondenti pravdepodobne 

k niektorým oblastiam hodnotenia v ich vlastnej škole vôbec nevedia zaujať stanovisko.  

V období kurikulárnej transformácie v slovenskej škole, keď si školy tvoria vlastné školské 

vzdelávacie programy, si osobitnú pozornosť zasluhuje tvrdenie a) v našej škole sme všetci 

spolupracovali na tvorbe školského vzdelávacieho programu. V materských školách sa priemer 

odpovedí rovnal 8,54 a v základných a stredných školách sa rovnal 6,51. Až 9 z 13 respondentov 

v materských školách odpovedalo, že tvrdenie a) úplne zodpovedá pravde, kým zo 41 respondentov 

zo základných škôl tak odpovedalo len 9 respondentov a zo 4 respondentov zo stredných škôl tak 

neodpovedal ani jeden respondent. Znamená to, že učitelia materských škôl pravdepodobne vo 

väčšine prípadov všetci spolupracovali na tvorbe školského vzdelávacieho programu, kým u učiteľov 

základných a stredných škôl tomu tak nie je.  

Vyhodnotenie položky č. 4 

Vo štvrtej položke sme zisťovali, či kolegovia respondentov vedia zhodnotiť tendenciu v kvalite školy. 

Tabuľka č. 2  

Pedagógovia v našej škole vedia zhodnotiť, či jej kvalita stúpa, stagnuje alebo klesá. MŠ ZŠ SŠ Spolu 

Áno 12 34 3 49 

Nie 0 0 1 1 

Neviem posviť 1 7 0 8 

Spolu 13 41 4 58 

Respondenti si vo väčšine prípadov myslia, že pedagógovia v ich škole vedia či kvalita školy stúpa, 

stagnuje alebo klesá. 8 respondentov to posúdiť nevie. 

Vyhodnotenie položky č. 5 

V piatej položke sme sa respondentov pýtali na to, či vedenie školy realizuje hodnotiace rozhovory 

s pedagógmi o ich edukačnom procese. 

Tabuľka č. 3 

Vedenie našej školy realizuje hodnotiace rozhovory s pedagógmi o ich 

edukačnom procese. MŠ ZŠ SŠ Spolu 

Pravidelne 12 23 1 36 

Nepravidelne 1 14 2 17 

Nikdy 0 2 1 3 

Neviem 0 2 0 2 

Spolu 13 41 4 58 
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36 respondentov odpovedalo, že vedenie školy realizuje hodnotiace rozhovory pravidelne, 17 

odpovedalo, že nepravidelne, 3 odpovedali, že nikdy a 2 sa nevedeli k otázke vyjadriť. Zdá sa, že 

hodnotiace rozhovory s učiteľmi neprebiehajú vo všetkých školách pravidelne, čo vyplýva aj 

z hodnotenia položky 3e). 

Vyhodnotenie položky č. 6 

V šiestej položke sme sa pýtali na to, či vedenie školy realizuje hodnotiace rozhovory o profesijnom 

raste a ďalšom vzdelávaní s pedagógmi. 

Tabuľka č. 4 

Vedenie našej školy realizuje hodnotiace rozhovory s pedagógmi o ich profesijnom 

raste a ďalšom vzdelávaní. MŠ ZŠ SŠ Spolu 

Pravidelne 8 18 2 28 

Nepravidelne 3 21 1 25 

Nikdy 1 2 1 4 

zasadnutie PR 1 0 0 1 

Spolu 13 41 4 58 

28 respondentov si myslí, že vedenie školy realizuje hodnotiace rozhovory o profesijnom raste 

a ďalšom vzdelávaní s pedagógmi pravidelne, 25 respondentov si myslí, že nepravidelne, 4 tvrdia, že 

nikdy a 1 tvrdí, že sa tak deje na zasadnutí pedagogickej rady. Znamená to, že pravdepodobne na 

niektorých školách viazne plánovanie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov. 

Vyhodnotenie položky č. 7 

V siedmej položke sme sa pýtali respondentov, či vedenie školy pozná profesijné činnosti súvisiace           

s prípravou a realizáciou edukačného procesu. Myslíme si, že profesijné činnosti učiteľov sú 

v pedagogickej realite preukázané profesijné kompetencie (vedomosti, zručnosti a postoje). Bez 

poznania týchto činností, nemôže vedenie školy zodpovedne hodnotiť učiteľa. 

Tabuľka č. 5  

Vedenie našej školy pozná profesijné činnosti súvisiace s prípravou a realizáciou 

edukačného procesu MŠ ZŠ SŠ Spolu 

veľmi dobře 4 16 3 23 

Dobře 7 18 0 25 

Priemerne 2 7 1 10 

Málo 0 0 0 0 

Nepozná 0 0 0 0 

Spolu 13 41 4 58 

Vedenie školy podľa respondentov väčšinou pozná profesijné činnosti veľmi dobre alebo dobre. 

Z toho by sme mohli dedukovať, že vedenie školy môže väčšinou korektne hodnotiť učiteľov.  
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Vyhodnotenie položky č. 8 a č. 9 

Vo ôsmej položke respondenti odpovedali, či majú spracovaný vlastný plán profesijného rastu 

a v položke č.9 sme zisťovali, na základe čoho ho vypracovali. 

Tabuľka č. 6 

Mám spracovaný vlastný plán profesijného rastu: MŠ ZŠ SŠ Spolu 

Áno 7 12 3 22 

Nie 6 29 1 36 

Spolu 13 41 4 58 

Napriek tomu, že z položky č. 6 vyplýva, že vedenie škôl realizuje s pedagógmi hodnotiace 

rozhovory o ich profesijnom raste a ďalšom vzdelávaní (či už pravidelne alebo nepravidelne), väčšina 

respondentov nemá spracovaný plán profesijného rastu. 

Tabuľka č. 7 

V prípade, že ste odpovedali „áno“ odpovedzte: Plán profesijného rastu som 

vypracoval/a MŠ ZŠ SŠ Spolu 

z vlastnej iniciativy 3 9 1 13 

na základe podnetu nadriadeného 1 0 1 2 

v spolupráci s mojim nadriadeným 2 1 1 4 

s kolegami v MZ alebo PK 1 0 0 1 

na základe vzdelávania 0 2 0 2 

Spolu 7 12 3 22 

Tí, ktorí majú plán profesijného rastu, si ho väčšinou vypracúvajú na základe vlastnej iniciatívy. 

Učitelia nie sú motivovaní k plánovaniu profesijného rastu, pretože na Slovensku ešte doteraz 

neplatí koncepcia profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov v kariérovom systéme. Inak 

povedané učitelia nemajú dôvod plánovať svoj profesijný rast, pokiaľ nemajú zaručený kariérový 

postup a zvýšenie tarifného platu. 

Vyhodnotenie položky č. 10 

V desiatej položke sme sa zamerali na nástroje (prostriedky) hodnotenia a ich využívanie v škole.  
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Tabuľka č. 8 

Posúďte, do akej miery sa vo Vašej škole využívajú nasledovné nástroje hodnotenia (SPOLU) 

„1“ = vôbec sa nevyužíva a „10“= veľmi vysoká miera využívania, ak sa neviete rozhodnúť, označte 0 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SPOLU 

a) školská dokumentácia  3 0 0 0 0 0 4 1 7 9 34 58 

b) sebahodnotiace hárky pre pedagógov  6 18 3 3 2 7 3 2 4 3 7 58 

c) sebahodnotiace hárky pre vedenie školy 18 14 2 4 1 6 4 0 4 1 4 58 

d) dotazníky pre žiakov  7 6 4 4 4 8 2 4 4 3 12 58 

e) dotazníky pre pedagógov 8 9 4 4 4 5 2 5 5 3 9 58 

f) skupinová diskusia medzi vedením školy a učiteľmi 

s cieľom hodnotiť školský vzdelávací program 
1 2 3 4 2 4 3 3 7 6 23 58 

g) skupinová diskusia medzi vedením školy, učiteľmi 

(vychovávateľmi) a rodičmi s cieľom hodnotiť ciele 

školy 

3 5 2 1 3 5 4 4 11 7 13 58 

h) testy pre Žižkov 9 3 1 0 1 3 1 3 4 11 22 58 

ch) pozorovacie (hospitačné) hárky 7 5 0 4 1 6 3 5 4 10 13 58 

i) hodnotiaci rozhovor so žiakom  7 2 1 2 1 6 4 7 8 4 16 58 

j) hodnotiaci rozhovor s učiteľom (vychovávateľom) 8 1 3 4 2 3 7 5 4 8 13 58 

Spolu 77 65 23 30 21 53 37 39 62 65 166   

Z tabuľky č. 8 je zrejmé, že najviac sa ako prostriedok hodnotenia v školách využíva a)školská 

dokumentácia; f)skupinová diskusia medzi vedením školy učiteľmi a rodičmi a h) testy pre žiakov. 

Najmenej sa využívajú b)sebahodnotiace hárky pre pedagógov; c)sebahodnotiace hárky pre vedenie 

školy a e) dotazníky pre pedagógov. To súvisí s absenciou plánovania sebarozvoja respondentov 

(tabuľka č. 6).  

77 odpovedí „neviem sa rozhodnúť“ svedčí pravdepodobne o tom, že mnohí učitelia v školách 

nemajú prehľad aké konkrétne nástroje hodnotenia sa v škole používajú, alebo sa o to nezaujímajú.  

Vyhodnotenie položky č. 11 

V jedenástej položke respondenti odpovedali, či sú v ich škole zverejnené kritériá hodnotenia 

pedagogických zamestnancov.  

Tabuľka č. 9 

V našej škole sú zverejnené kritériá hodnotenia pedagogických zamestnancov MŠ ZŠ SŠ Spolu 

Áno 7 23 2 32 

Nie 3 6 2 11 

Neviem 3 12 0 15 

Spolu 13 41 4 58 

32 respondentov tvrdí, že v ich škole sú zverejnené kritériá hodnotenia pedagogických 

zamestnancov. Z odpovedí ďalej vyplýva, že v 11 prípadoch kritériá hodnotenia pedagogických 

zamestnancov nie sú zverejnené a 15 respondentov nevedelo na túto otázku odpovedať. 26 z 58 

respondentov teda nevie, na základe akých kritérií sú v škole hodnotení. To svedčí o tom, že systém 
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hodnotenia má na mnohých školách veľké nedostatky, niektorí učitelia nemajú kritériá 

sebahodnotenia a preto si neplánujú vlastný profesijný rast. 

Vyhodnotenie položiek č. 12 a č. 13 

12. V prípade, že ste odpovedali v položke č. 11 „áno“, napíšte tri kritériá, ktorým sa prikladá vo Vašej 

škole najväčší význam pri hodnotení pedagogických zamestnancov.  

13. Ja pokladám za najdôležitejšie pri hodnotení pedagogických zamestnancov tieto tri kritériá:  

Tabuľka č. 10 

Odpovede 
Položka 12 Položka 13 

MŠ ZŠ SŠ Spolu MŠ ZŠ SŠ Spolu 

Profesijné kompetencie (vedomosti a zručnosti)  9 17 1 27 12 30 2 44 

Hodnotenie žiakmi, rodičmi, nadriadenými 0 2 0 2 0 3 0 3 

Vzťah k žiakovi, jeho výsledky 1 5 0 6 1 11 2 14 

Spolupráca s rodičmi, kolegami a i. 0 1 0 1 1 10 0 11 

Aktivity nad rámec vyučovania 3 26 0 29 4 18 0 22 

Osobnostné vlastnosti 7 10 0 17 17 19 1 37 

Iné (napr. prax, triednictvo, disciplína) 0 2 2 4 1 0 1 2 

Spolu 20 63 3 86 36 91 6 133 

Z kritérií, ktoré respondenti voľne uvádzali v položke 12 a 13, sme vytvorili sedem kategórií 

odpovedí. V školách sa podľa respondentov najväčší význam pri hodnotení prikladá aktivitám učiteľa, 

ktoré vykonáva nad rámec vyučovania; profesijným kompetenciám učiteľa a osobnostným 

vlastnostiam. Za najdôležitejšie kritériá hodnotenia pedagogických zamestnancov respondenti 

považujú profesijné kompetencie učiteľa; osobnostné vlastnosti učiteľa a aktivity nad rámec 

vyučovania. Zdá sa, že respondenti dávajú pri kritériách hodnotenia prednosť pedagogickej 

profesionalite pred aktivitami, ktoré vykonáva pedagóg nad rámec vyučovania.  

 

Záver 

Evalvácia školy na Slovensku je v mnohých prípadoch len záležitosťou vedenia školy, ktoré vypracuje 

na konci školského roka hodnotiacu správu pre zriaďovateľa, prípadne určí kritériá hodnotenia 

pedagogických zamestnancov. Jednotliví učitelia sa o evalváciu školy zaujímajú len málo. Spájajú ju 

najmä s výsledkami edukačného procesu. Evalváciu školy chápu viac ako kontrolu a nepovažujú ju za 

prostriedok zaisťovania kvality školy. Nie všetci si tvoria vlastné plány profesijného rastu. Niektorí 

nevedia aké sú kritériá ich hodnotenia v profesii. Evalvácia škôl je vo viacerých prípadoch vynútená 

len zvonka, nie je pravidelná a nemá atribúty autoevalvácie. Štátny vzdelávací program pre 

predprimárne, primárne a sekundárne vzdelávanie deklaruje len potrebu systému kontroly 

a hodnotenia žiakov a zamestnancov školy. Ak ale vychádzame z toho, že autoevalvácia je 

pravidelný systematický proces zacielený na rozvoj kvality školy, potom by ju škola mala pravidelne 

plánovať a realizovať na základe vlastných kritérií hodnotenia. Aj podľa medzinárodných európskych 

kvalifikačných rámcov je potrebné rozvíjať profesijné kompetencie učiteľov na základe 

autoevalvácie školy. 
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AUTOEVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY V SOUČASNOSTI 

EVALUATION NURSERY IN THE PRESENT 

Alexandra Tomášová 

 

Abstrakt: Příspěvek popisuje vybrané oblasti edukace preprimárního vzdělávání, které jsou 

předmětem autoevaluace. Sleduje, které oblasti mateřské školy se daří naplňovat s větší úspěšnosti. 

Zjišťuje, které autoevaluační nástroje používají mateřské školy při autoevaluaci.  

Klíčová slova: autoevaluace; mateřská škola; autoevaluační nástroj 

Abstract: Self-evaluation in kindergartens in present days This contribution describes selected areas 

of pre-primary education, that are subjects of self-evaluation. It describes which areas of 

kindergartens are sucessfully fulfilled with higher achievement. We investigate which tools the 

kindergartens use during their self-evaluation. 

Key words: Self-evaluation; kindergarten, sef-evaluation instrument 

 

1 ÚVOD 

Mateřská škola jako součást školské vzdělávací soustavy, byť nepovinná pro děti preprimárního 

věku, před nástupem do povinného vzdělávání, má povinnost zpracovávat podle Rámcového 

vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV) Školní vzdělávací program (ŠVP). Tuto 

povinnost ukládá mateřské škole zapsané v rejstříku škol zákon 561/2004 Sb. v platném znění 

(školský zákon). Na školský zákon navazuje vyhláška MŠMT č. 15/2005 Sb. v platném znění, která 

vyžaduje, aby mateřská škola zpracovávala Plán vlastního hodnocení školy a každý druhý rok 

vyhodnotila dosažené výsledky v požadovaných oblastech při vzdělávání pod názvem Vlastní 

hodnocení školy. Učitelky i ředitelky projevovaly zájem o informace z oblasti vlastního hodnocení 

školy. Bylo realizováno vstupní šetření, které odpoví na otázku, jaké jsou potřeby učitelek a ředitelek 

pro zpracování vlastního hodnocení školy, třídy. Zjišťovalo se: 

Které oblasti se daří úspěšněji naplňovat při edukační práci učitelek a ředitelek. 

Které autoevaluační nástroje učitelky v praxi využívají nejčetněji. 

 

2 VYBRANÉ OBLASTI EDUKACE PREPRIMÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ  

2.1 Problematika pojmů užívaných v procesu hodnocení 

Rámcový vzdělávací program (RVP 2004, s. 37) používá pojem autoevaluace jako „proces průběžného 

vyhodnocování vzdělávacích činností, situací i podmínek vzdělávání, realizovaný uvnitř mateřské školy, 

který se odehrává v několika na sebe navazujících a neustále se opakujících fázích“. Manuál ke 

zpracování Školního vzdělávacího programu (Manuál, 2005, s.23-25) nerozlišuje v procesu 

hodnocení významově pojmy evaluace a hodnocení, vyhodnocování.  

Na hodnocení nahlíží Slavík (1999, s. 22) jako na „dovednost intelektuálně vysoce náročnou, která 

umožňuje člověku na základě subjektivního přístupu rozlišovat v okolním světě jevy důležité od 

nedůležitých a mezi důležitými jevy dobré od špatných“. Pojem hodnocení vymezuje Pedagogický 
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slovník takto: „V pedagogice znamená zjišťování, porovnávání a vysvětlování dat charakterizujících 

stav, kvalitu, fungování, efektivnost škol, částí nebo celku vzdělávacího systému. Zahrnuje hodnocení 

vzdělávacích procedur, hodnocení vzdělávacích výsledků, hodnocení učebnic, aj. Má důležitou roli pro 

korekce a inovace vzdělávacího systému, pro strategie plánování jeho rozvoje, priorit, aj. Je 

samostatnou vědní disciplínou, opírá se o rozsáhlou a propracovanou teoretickou a metodologickou 

základnu“ (Průcha, 2003, s.154-155).  

2.2 Průzkum vybraných oblastí preprimárního vzdělávání 

Cílem průzkumu bylo zjistit, které hodnocené oblasti učitelkou v MŠ se daří naplňovat s větší 

úspěšnosti. Průzkumný vzorek tvořily respondentky učitelky a ředitelky mateřských škol                        

v Moravskoslezském kraji v počtu 60. Použitím metody dotazníku se zjišťovalo, které oblasti 

edukační činnosti se daří úspěšněji naplňovat. Použitý dotazník je konstruovaný ke zjištění dosažené 

úrovně - autoevaluaci mateřské školy pro přijetí programu Mateřská škola s podporou zdraví 

(Havlínová, 2006, INDI KURIK MŠ). Výsledky dotazníkového šetření byly zpracovány tříděním 1. 

stupně. Z výsledku bylo sestaveno pořadí činností podle četností, které respondentky zvolily. 

Dotazník určený učitelkám mateřských škol obsahuje pětistupňovou škálu:  

Tabulka č. 1 Škála v dotazníku 

1 2 3 4 5 

Nikdy Výjimečně občas Často pravidelně 

 

Jak jsou respektovány u dětí přirozené lidské potřeby?  

Učitelky ve své práci nejčastěji podle zjištěného pořadí uvádějí, že děti mají zcela zvládnuté a 

osvojené hygienické návyky. Děti, které jsou rychlejší než ostatní a ukončily požadovanou činnost, 

se mohlou zabývat další činností. Učitelky umožňují rodičům pobyt ve třídě v době adaptace dítěte 

na nové prostředí při nástupu do mateřské školy. Dítě v častých případech přijímá pravidla soužití ve 

třídě. 

Rozvíjení komunikace a spolupráce 

Učitelkám v MŠ se daří naplňovat ve všech dílčích činnostech vyrovnaně v oblasti komunikace a 

spolupráce v tomto pořadí, jak uvádí tabulka č. 4. Děti mají možnost napodobovat vzory dospělých 

při komunikaci a vzájemnou pomoc, vstřícnost v MŠ při každodenním kontaktu. Děti se obracejí se 

žádostí o pomoc na dospělé a také se svěřují se svými starostmi. Děti se navzájem upozorňují na 

dodržování vzájemně dohodnutých pravidel chování, společně se domlouvají a pomáhají si                        

v nesnázích. Učitelky při komunikaci s dětmi dbají na na výslovnost, gramatickou správnost mluvené 

řeči u každého individuálně. Učitelka jako mluvní vzor dětem ponechává prostor k vlastnímu 

projevu. 

Péče o zdraví dětí se dařilo naplňovat nejúspěšněji v těchto činnostech. 

Učitelka podporující zdraví dětí přispívá k pohodě tím, že děti oslovuje jejich křestním jménem. 

Samy učitelky vykazují, že mají ujasněný svůj přístup ke zdraví a k doporučenému zdravému 

životnímu stylu. Soustředují pozornost na emocionální projevy dítěte a jejich změny. Dětem dodržují 

dané sliby, v opačném případě vysvětlí změny a odůvodní jiné řešení. 



 - 605 - 

Práce s dětmi v heterogenní třídě.  

Děti po celou dobu docházky navštěvují stejnou třídu, se stejnými kamarády pod vedením stejných 

učitelek. Heterogenně seskupená třída, jako přirozená skupina, umožňuje vzájemné učení mezi 

dětmi, děti se učí přiměřeně se prosazovat. Učitelky uplatňují vnitřní diferenci, individuální přístup           

k dětem. 

Pravidelné střídání činností 

Učitelky při práci s dětmi v rámci dodržení rytmického řádu dne poskytují dětem v průběhu dne 

dostatek času pro spontánní činnosti. Umožňují navštěvovat mateřskou školu podle potřeby rodiny. 

Učitelky promýšlejí a zajišťují plynulé přechody mezi jednotlivými činnostmi v průběhu dne. Včas 

upozorňují děti, že mají ukončit činnost a pokračovat v jiné činnosti, Přičemž také přihlížejí k tomu, 

že ponechají dětem čas dokončit činnosti, dohrát hru. 

Tělesná pohoda a volný pohyb 

Učitelky vedou děti k dodržování dohodnutých pravidel o bezpečném zacházení s nářadím, náčiním. 

Děti jsou vedeny k samostatným činnostem při sebeobsluze. Učitelky uvádějí, že děti projevují 

samostatnost v hygienických návycích. Děti jsou vedeny k otužování, také děti navštěvují 

předplavecký výcvik. Činnosti jsou sestaveny tak, že umožňují viditelný přirozený pohyb dětí.             

V průběhu dne omezují sezení dětí u stolečků na nejmenší možnou míru, zařazují pohybové hry a 

činnosti při pobytu venku.. Nabízejí dětem nářadí a náčiní, které děti motivuje k pohybu. 

Zdravá výživa 

Učitelky v MŠ podporují při stravování dětí používání příboru. V souvislostí se zdravou výživou se daří 

dodržovat pitný režim, v němž jsou učitelky také příkladem a děti se mohou se napít v průběhu 

celého dne. Děti po obědě odnášejí použité nádobí, jídlo si přinášejí. U dětí jsou respektovány 

individuální zvláštnosti, při stravování je ponechán potřebný čas k jídlu. Učitelky mají přehled o 

množství konzumovaného jídla během dne, motivují k ochutnání jídla, které neznají. Učitelky jsou 

obeznámené se stravovacími návyky v rodině dítěte. 

Spontánní hra 

Učitelky v MŠ poskytují dostatek možností vystavovat své práce na určeném místě. Děti si mohou 

vzít hračky podle vlastního rozhodnutí a samostatně si je uklízejí. Užívají ve hrách improvizované 

kostýmy a látky, mají ohraničený prostor pro určité typy her a také tím je dětem poskytovaná 

možnost nerušené hry. I v této oblasti se potvrzuje, že děti jsou v dostatečně dlouhém předstihu 

obeznámeny o změně činnosti. Učitelka obohacuje hru vnesením nového herního prvku a připravuje 

možnost volby různých činností z nabídky vytvořené učitelkou. 

Podnětné věcné prostředí 

Dětem se umožňuje zdobit třídu, chodbu vlastními pracemi, podílet na vývěskách – informacích pro 

rodiče. Děti jsou vedeny k uspořádání věcí, pořádku a podle zájmu pečují o rostliny. Dětem je 

předkládáno dostatečné množství materiálů, předmětů pro výběr k jejich činnostem. 

Bezpečné sociální prostředí 

Dětem je v MŠ umožněno sdělit učitelce své potřeby, mohou odmítnout bez obav co nechtějí. 

Učitelky s dětmi udržují kontakt na partnerské úrovni a proto s dětmi dělají legraci, smějí se, s dětmi 

proberou změnu programu, informují je o změně, děti mají příležitost podílet se na rozhodnutích 
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týkajících se jich samých, děti mají možnost se obracet s důvěrou na všechny zaměsnance se svým 

přáním. Děti pracují bez obav z chyby, mají příležitost podílet se natvorbě společných 

pravidel.Učitelky na třídě společně s kolegyní spolupracují na všech problémech výchovy i vzdělání, 

které se ve třídě vyskytnou. Snaží se porozumět motivům i příčinám chování dítěte, spolu s dítětem 

hledají řešení tak, aby pocítilo a uvědomilo si následky svého chování. 

Participativní a týmové řízení 

V MŠ se při řízení u ředitelky v praxi nejčastěji pozitivně hodnotí, že umožňuje vzdělávání všem 

zaměstnacům, sama vnáší do práce MŠ odbornost, inciativu, umění pracovat týmově. Při kontrolní 

činnosti vychází ze Školního vzdělávacího programu. Pro potřebu provozu školy dává prostor 

zaměstnancům k samostatnému rozhodování a realizaci vlastních nápadů a pravdivě informuje 

zaměstnace školy. Zaměstnanci v dotazníků uváděli, že ředitelka se vzdělává a získané poznatky pak 

předává a využívá ve své práci, svým kolegyním je příkladem. Zaměstnanci při hodnocení své práce 

nejčastěji uváděli, že se podílejí na společně na provozu školy, setkávají se v průběhu roku při práci          

s projektem, vyhodnocováním, plánováním výchovné práce a vzájemných konzultacích a znají své 

kompetence. Přicházejí s podněty a nápady k naplňování programu školy. V náročných situacích 

ochotně nabízejí své síly. Vzájemně se informují a domlouvají na požadavcích, které mají na chování, 

pracovní postupy, vytváření návyků dětí a vedení školy včas a v dostatečné míře podává informace            

o záležitostech školy. 

Partnerské vztahy s rodiči 

Učitelky uvádějí, že rodiče využívají nabízenou možnost osobně napomáhat s adaptací dítěte v MŠ. 

Průběžně během roku se rodiče obracejí na učitelky s dotazy a požadavky. Rdiče bez problémů 

dodržují Řád školy a přijímají informace o výsledcích práce školy a plněníŠkolního vzdělávacího 

programu. Z nabízených možností pěti stupňové škály v 82% respondentek ocenilo přínos 

smíšených tříd pro děti. Rodičům je umožněn denodenní kontakt s rodiči a využivaný přístup do třídy 

při scházení a rozcházení dětí. Rodiče přiměřeně vhodně oblékají do MŠ a zajímají se o o výsledky 

vzdělávání svého dítěte.  

Potvrzuje se zájem rodičů i ze strany učitelky, že poskytuji rodičům informace o pokrocích ve vývoji a 

vzdělávání dítěte. Učitelky konzultují s rodiči své výchovné záměry a výsledky vzdělávání dítěte a 

zjišťují představy rodičů o výchovně vzdělávacích postupech vhodných pro jejich dítě, ke své práci si 

opatřují od rodičů zpětnou vazbu o kvalitě své práce. 

Spolupráce MŠ a ZŠ 

Učitelky napomáhají rodičům v tom, že projednávají v dostatečném časovém předstihu s rodiči 

případnou nezralost dítěte k docházce do ZŠ a v případě nezralosti dítěte nabízejí rodičům odbornou 

pomoc a konzultace s odborníky. Informují rodiče o odborných pracovištích, které jim mohou 

poskytnout podporu při vzdělávacích nebo výchovných obtížích. Aby se seznámily s práci ZŠ, 

navštěvují ZŠ, seznamují se s jejich prostředím, vzdělávacími programy ZŠ, do kterých přecházejí 

děti z MŠ. Navštěvují s dětmi 1. třídy a hospituji u učitelky ZŠ. Mateřská škola ve spolupráci se ZŠ 

usiluje v nejčetnějších případech o to, aby se děti seznámily s prostředím ZŠ. Z tohoto důvodu 

mateřské školy zpracovávají plán spolupráce se ZŠ. Učitelky informují rodiče o tématech, která 

souvisejí s nástupem do ZŠ, seznamují je s jejich právy a povinnostmi při nástupu dítěte do 

povinného školního vzdělávání, o vzdělávacích programech škol v okolí MŠ. Při spolupráci se ZŠ 

učitelky hodnotily ve většině případech návštěvu dětí ze ZŠ v MŠ, realizaci kulturních programů pro 
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děti v MŠ, předávání dárků, pozvání na výstavy a koncerty. ZŠ zasílá do MŠ své informační materiály 

– časopis, pozvánky na akce školy, apod., umožňuje dětem z MŠ využívání některých 

specializovaných učeben (tělocvičny,keramické dílny, bazénu, hřiště, počítačové učebny, apod.).            

V posledním pořadí se umístila položka o tom, že učitelky ZŠ navštěvují děti v mateřské škole a 

seznamují se s nimi před nástupem do povinného vzdělávání. Děti příslušné mateřské školy znají 

místní podmínky, podílejí se na životě obce a dovedou o svých zážitcích hovořit. MŠ vede neformální 

dokumentaci školy, foto, apod., MŠ informuje veřejnost o životě školy, svého zřizovatele, kterému 

předkládá dokumentaci související se Školním vzdělávacím programem.  

2.3 Autoevaluační nástroje používané v mateřské  

Autoevaluace, nebo-li vlastní hodnocení se stává podkladem pro zpracování Třídního vzdělávacího 

programu a Školního vzdělávacího programu. Pro posouzení dosažené úrovně školy, sebeocenění, 

sebeposouzení podává Vašťátková J. (2006) návod k sestavení vlastních kritérií podle kterých budou 

učitelky posuzovat aktuální stav dosažených výsledků a průběhu edukační činnosti třídy a školy. Při 

posuzování reálného stavu a vyhodnocení sledovaných jevů si učitelky předem stanoví měřítka, 

kritéria s nimiž je budou porovnávat. Učitelky v mateřské škole sledovaný jev, výsledek srovnávají 

s požadavky RVP PV a vyhodnotí (Manuál, s. 23). Dosažená úroveň v edukačním procesu se také 

srovnává se stanoveným cílem v Třídním vzdělávacím programu a ve Školním vzdělávacím 

programu, zda bylo dosaženo plánovaného výsledku a do jaké míry, přičemž v průběhu školního 

roku je možné provést korekci v plánovaných cílech. 

Podklady pro zpracování vlastního hodnocení třídy, školy získávají učitelky prostřednictvím 

autoevaluačních nástrojů. Následující tabulka č. 2 podává odpověď na otázku: Které autoevaluační 

nástroje učitelky v praxi využívají nejčetněji? Kromě těchto nástrojů uvedených v tabulce, používají 

učitelky další, pomoci nichž získávají informace o pedagogické realitě. Autoevaluační nástroje jsou 

seřazeny v tabulce podle četností používání. 

Tabulka č. 2 Pořadí nejčastěji používaných autoevaluačních nástrojů 

Pořadí Autoevaluační nástroje 

1. Pozorování 

2. Dotazování 

3. Rozhovor 

4. Portfolio 

5. Sebereflexe 

6. Poznámky učitelky 

7. Dramatizace 

8. Práce s obrazem 

9. Analýza školních a jiných dokumentů 

10. Hospitace 
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3 ZÁVĚR 

Učitelky ve své práci kladou důraz na odbornou stránku práce s důrazem na zvláštnosti vývojového 

období dětí preprimárního věku při všech činnostech v MŠ. Zaměřují se na respektování 

individuálních zvláštností dětí, zejména při práci v heterogenně naplněné třídě. Při přímé práci                

s dětmi v edukační činnosti implementují také zdravotní hlediska v průběhu pobytu dítěte v MŠ. 

Učitelky se zaměřují na plynulé přechody mezi činnostmi a shodně poskytují dětem možnost ukončit 

činnost, dohrát hru. Také se potvrzuje toto tvrzení tím, že včas děti upozorní na blížící se závěr 

činností, či her. Potvrzuje se, že při spontánní hře, jsou děti v dostatečně časovém předstihu 

seznámeny se změnou činností. Potvrzuje se ve dvou položkách, že děti vykazují samostatnost           

v hygienických návycích a učitelky dětem napomáhají k osamostatňování v sebeobsluze. Při 

odpovědích ve dvou obsahově stejných položkách se potvrzuje, že rodiče mají možnost se účastnit a 

napomáhat při adaptaci dítěte při vstup do MŠ. 

Při autoevaluaci využívají učitelky mateřských škol častěji kvalitativní přístup před kvantitativním. 

Využívají nejčastěji autoevaluační nástroje, které se uplatňují v přímém kontaktu s dětmi, či rodiči. 

Získané výstupy budou využity v přípravném vzdělávání učitelek mateřských škol a semináře                     

k danému tematu. 
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AUTOEVALUAČNÍ TENDENCE ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL 

BASIC AND HIGH SCHOOLS AUTOEVALUATION TENDENCIES 

Juraj Kalnický 

 

Abstrakt: Příspěvek se zabývá problematikou nadhodnocování a podhodnocování edukačních 

aspektů (ukazatelů) při provádění autoevaluace na základních a středních školách 

v Moravskoslezském kraji, ve smyslu školního zákona a prováděcího předpisu – vyhlášky MŠMT ČR 

č. 15/2004 v rámci projektu Podpora rozvoje škol MSK v oblasti autoevaluace 11/2008 – 10/2011). 

Terénní výzkum dokumentuje vlastní hodnocení na 47 školách ( 30 ZŠ; 7 gymnázií a 10 SOŠ) dle 118 

kvantitativně-kvalitativních ukazatelů (metodika Metodického evaluačního centra Ostravské 

univerzity) jako didaktických proměnných, v rámci šesti stanovených oblastí kvality. 

Autor poukazuje na výrazné tendence škol při provádění vlastního hodnocení, související především 

s tzv. „neviditelnými“ proměnnými (motivy, postoje a profesní odpovědnost hodnotitelů), které 

srovnává s výstupy pilotního projektu externího hodnocení (zakázka z r. 2008 od KÚ MSK, 

provedena na 12 ZŠ a SŠ v MSK);  

Klíčová slova: evaluace, vlastní hodnocení školy, autoevaluace, externí evaluace, etický aspekt, 

didaktický aspekt, odborná kompetence, profesní odpovědnost, komparace výstupů  

Abstract: Contribution deals with the problem of overrate and underrate of the education aspects in 

the process of school evaluation in terms of school act and edict MŠMT ČR No. 15/2004, by the 

project Development School Support in Moravien-Silesian Region Focused on School 

Autoevaluation 11/2008 – 10/2011). 

Research documented autoevaluation process at 47 schools (30 basic schools; 7 grammar schools; 10 

other professional secondary schools), under 118 quality-quantity indicators in the 6 determined 

quality areas. 

Author pointed of marked school tendencies by the process of the autoevaluation, correspond with 

„invissible” variables (motives, attitudes, or professional responsibility of evaluators), which relate 

with outputs of the pilot-project on externat evaluation (order from 2008 ye. of Moravien-Silesian 

Office accomplished at 12 basic and high schools). 

Keywords: evaluation, internal school assessment, auto evaluation, external evaluation, ethical 

aspect, didactic aspect, moral attitude, professional competence, professional responsibility, 

outputs of comparison 

 

Úvodem  

Ambice škol dosahovat co nejlepších výsledků, poskytovat co nejlepší a nejžádanější vzdělávací 

služby, přičemž chtějí mít i dobrou pověst na veřejnosti, s nálepkou kvality jsou přirozené a 
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pochopitelné. Kvalita se ale bez plánovitého, průběžného zdokonalování, ale i sledování, ověřování 

dosahuje jen velmi těžce. Ale aby ve školách došlo ke změnám, proces ověřování kvality školy a 

proces zdokonalování školy by se měl stát každodenní součástí života školy. Za úspěšnou školu je 

považována ta, jejíž kvalita byla potvrzena externími evaluátory. 

Aspekty kompetentnosti, či kompetence se evaluace škol dotýkají tedy nejméně ve dvou rovinách a 

to za prvé v rovině autoevaluace, tedy interního, neboli vlastního hodnocení školy a za druhé 

v rovině externí evaluace, tedy vnějšího hodnocení. Průcha Jan, autor známé monografie 

Pedagogická evaluace (1996), ale vlastně i další autoři textů zabývajících se danou problematikou 

definují tyto dva pojmy téměř stejně.  

K autoevaluaci uvádějí, že autoevaluace je prováděna pracovníky školy, je zaměřena na hodnocení 

podmínek vzdělávání, procesů probíhajících vevnitř školy a výsledků vzdělávání.  

Cíle autoevaluace si škola stanovuje sama, rovněž tak formy a metody hodnocení, indikátory a 

kriteria. Sama si určuje, co považuje za kvalitu, tj. ty hodnoty, na které se s ohledem na své priority 

vyjádřené ve vizi školy zaměří. Nevýhodou autoevaluace je potenciálně možná neschopnost 

nadhledu při pohledu „zevnitř“ nebo ovlivnění osobními vztahy ve škole. 

K externí evaluaci uvádějí, že je realizována většinou na krajské úrovni vzdělávací soustavy s oporou 

ve školním zákonu, jako součást vytváření krajské strategie a systému zajišťování kvality vzdělávání 

(krajský evaluační systém); je prováděna odborníky pověřenými zřizovatelem školy, zaměřuje se na 

celkové fungování systému školy jako instituce, evaluační cíle jsou stanoveny zvnějšku, indikátory a 

kriteria jsou dány examinátorem nebo zadavatelem evaluace.  

Výhodou je, že si hodnotitel udržuje potřebný nadhled nad dílčími aspekty. Nevýhodou je, že externí 

evaluace někdy nemusí proniknout až k samotnému jádru problému, a tím nepostihne všechny 

příčiny zjištěných jevů. A tím, že se provádí obvykle nárazově, nemusí vždy detailně monitorovat 

dlouhodobý vývoj školy, která většinou nemá ani možnost ovlivnit závěreční zprávu, pouze se k ní 

může vyjádřit. 

 

1. Soulad aspektů  

V prvním případě – u autoevaluace, procesuální stránka samotného jejího výkonu pozůstává 

z metod a nástrojů zjištění aktuálního stavu a z metod a nástrojů analýzy zjištění a zhodnocení 

zjištěných faktů, včetně naformulování jisté prognózy udržení kvality, nebo jejího zlepšení. Stejně 

tak v první, jako i ve druhé části procesu autoevaluace nacházíme aspekt didaktický i etický.  

Mnoho štábů různých institucí, skupin, tréninkových týmů provádělo školení zástupců škol (nebo 

v optimálním případě jejich celé osazenstvo) v posledních dvou létech na zvládnutí evaluace ve 

smyslu Vyhlášky MŠMT ČR č. 15/2004, která stanovuje zejména 6 povinných oblastí, které mají školy 

jednou za rok, nebo za dva hodnotit. Chybí tu ale postup, cesta, metodika, jak to všechno provést.  

S tím se ale pedagogická praxe rychle vyrovnala, protože univerzity zabývající se doškolováním 

učitelů, zejména pedagogické fakulty, či jejich prodloužené ruky - metodická pracoviště, jakož              

i přímo řízené instituce ministerstva, krajských úřadů, ale i nezávislé organizace pružně reagovaly a 
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vyplnili tento zmíněný deficit předmětné vyhlášky konkrétními metodickými materiály (buďto 

absolutně originálními, nebo materiály vycházejícími z doposud aplikovaných metodik hodnocení, 

ale užívaných dosud v jiných společenských oblastech, jakými jsou např. metodiky ISO, CAF, EFQM, 

TQM, SWOT apod.), čímž splnili aspekt didaktický, ale doposud se jenom málo z nich zamýšlelo nad 

aspektem etickým tohoto procesu, který tady nesporně sehrává jednu z klíčových rolí z hlediska 

dosažení cíle – zjištění skutečné úrovně kvality té-které školy, či školského zařízení. Rozhodně by 

měl být mezi didaktickým a etickým aspektem naprostý soulad. A to nejenom v teorii. 

Stačí totiž aby se např. nějaké vedení školy postavilo k úkolu danému citovanou vyhláškou formálně, 

tedy nedá nikoho pro výkon autoevaluace ze svých podřízených vyškolit, nebo dokonce o úkolu ani 

pedagogický sbor neinformuje a „nějakou zprávu z autoevaluace“ zvládne za pár hodin sám ředitel, 

či jeho zástupce, anebo i proškolený hodnotící tým školy určený ředitelem školy se může pod tíhou 

blíže neidentifikovatelných motivů vzájemně domluvit na „jistých posunech objektivní skutečnosti“, 

či na škole dojde k jinému typu vidění reality přes růžové skla „brýliček chtění“ a problém je na světě. 

Samozřejmě nemusí být identifikován hned, ale rozhodně je to problém pro tu samou školu, která 

postupovala nějak-tak-podobně neeticky.  

Protože přinejmenším škola v uvedeném případě nepočítala s eventualitou, že vyhláška sice 

nestanovuje zřizovateli školy povinnost externí evaluaci vykonávat, ale takovouhle aktivitu ze strany 

zřizovatele školy očekává, a tedy s možností vnějšího pohledu jiného subjektu na realitu života školy 

přes vytčené oblasti, stanovené vyhláškou 15/2004. Tedy jinými slovy nepočítala s validací 

konkrétních výsledků, hodnot a zjištění autoevaluace, které obsahuje (nebo by měla obsahovat) 

každá Závěreční zpráva z autoevaluace školy, včetně konkrétních opatření na udržení zjištěného 

stavu, či zvýšení kvality v jednotlivých bodech jednotlivých oblastí.  

Ano, externí evaluace ze strany zřizovatele školy je de facto validací výstupů z autoevaluace školy. 

Samozřejmě externí evaluaci může kromě zřizovatele (nebo ním pověřeného subjektu) provést           

i vyšší nadřízený orgán, např. MŠMT, či ČŠI. 

Ale i u externí evaluace můžeme, nebo vlastně měli bychom taktéž udělat vše pro maximální soulad 

etických a didaktických aspektů jejího provedení, i když toto bude posunuto převážně do roviny 

mimo školu. Půjde o sladění v rámci týmu, který na školu přichází zvenčí. 

Kromě dodržování stejných rámců cíle i obsahového zaměření (aby pokrylo diapazon šesti 

povinných oblastí normou stanovených pro evaluaci) na všech školách, průpravy (věcné – co se 

budou za oblasti prověřovat, jak se naloží s výsledky, metodologické oblasti – jak se to bude 

provádět, jakož i v měkkých kompetencích - zvláště procvičení postojů nestrannosti, nezaujatosti a 

dobrého úmyslu metodicky pomoci) se bude zde jednat i o exaktní prověření evaluačního týmu před 

výkonem, ale i v průběhu výkonu aktivit. Jde o to, aby se externí evaluace na každé škole prováděla 

stejně - na základě předem stanoveného objektu, cíle, kroků, pravidel, indikátorů a kriterií a stejně 

kvalifikovaným evaluačním týmem. 

Objektivnost prověření můžou zde vhodně doplnit svými stanovisky pracovníci evaluovaných škol. 

 

 



 - 613 - 

2. Výzkumné výstupy  

Naše Metodické evaluační centrum (dále jen MEC) při Ostravské univerzitě, které vyprojektovalo a 

průběžně zdokonalovalo v návaznosti na Vyhlášku 15/2004 MŠMT ČR metodiku autoevaluace škol a 

za podpory několika projektů ESF i prakticky provádělo na základních a středních školách MSK za 

posledních pět let školení pracovníků (v posledních dvou letech - převážně celých školských týmů a 

převážně přímo v domácím prostředí škol, aby zajistilo nejvyšší kvalitu právě této formy) 

k efektivnímu provádění autoevaluace.  

Navíc MEC na požádání Krajského úřadu MSK v Ostravě vypracovalo i metodiku provádění externí 

evaluace a provedlo její pilotní ověření na 12 středních školách v MSK. 

MEC, v zájmu potřeby souladu etických a didaktických aspektů při provádění evaluace škol ve 

smyslu školního zákona provádělo souvisle s výše zmiňovanými aktivitami na školách i kvalitativní 

výzkumné zjištění naplnění souladu etických a didaktických aspektů evaluace.  

V roce 2009 prováděl MEC v MSK jako řešitel, či spolu-řešitel projektů (zatím) na 56-ti základních a 

středních školách školení týmů k metodice autoevaluace. Podobně, jako v předešlých projektech 

zjišťoval kromě jiného i tendenci nadhodnocování, či podhodnocování úrovně kvality jisté oblasti 

školy (quasi míru lži-skóre) na vzorce 756 respondentů. Technicky bylo hodnocení řešeno metodikou 

škálování na bázi 118 indikátorů s použitím koeficientu reprezentativnosti. Škálování bylo doplněno 

interview v plénu. 

Z konkrétních výstupů zmíněného výzkumu je třeba uvést aspoň několik, které považujeme 

vzhledem k těm předcházejícím za zajímavé, protože poukazují na vývojové tendence směrem 

k vyšší kvalitě škol, jako např.: 

- 82 % respondentů uvedlo, že v autoevaluaci vidí smysl pro školu v možném zvyšování kvality, ale 

nevidí jej pro svůj osobní profesní růst; 

- v 87 % metodika AE MECu respondentům/školám naprosto vyhovuje; je přehledná; dá se dělat          

i přes IS Autoeval; je na bázi předem stanovených kriterií – indikátorů; 

- 66 % respondentů se řídilo principem nenadhodnocovat ani nepodhodnocovat svou školu 

v jednotlivých indikátorech kvality; 28% přiznalo tendence k podhodnocování; 

- 63 % respondentů uvedlo, že se v souvislosti s AE v posledních dvou letech na škole zvýšil podíl 

„běžných“ učitelů na řízení školy; 

- 88 % uvedlo, že se u nich zvýšila detailnější informovanost o své škole; 

- 85 % uvedlo, že se zlepšily komunikační a informační toky na škole; 

- 23 % uvedlo, že se na jejich škole začalo pracovat s portfoliem žáků; ve 44% se o tom uvažuje, a to            

i u mladých učitelů; 

- 76 % uvedlo, že se na škole zlepšila práce se sebehodnocením žáků; zásluhu na tom má „nový“ 

přístup a preference samotných učitelů; 
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- 38 % uvedlo, že zaznamenalo, že se ze strany učitelů vůči vedení školy mění vztah 

z „podřízeneckého“ na „participační“; 52% uvedlo, že se nic významného nezměnilo; 

- 37 % uvedlo, že zaznamenalo zlepšení přístupu ředitelů k učitelům; zefektivnilo se konání porad; 

vyskytlo se i pár případů ředitelů s „trvale otevřenými dveřmi“ vůči svým podřízeným; 

- 58 % ze ZŠ uvedlo, že došlo k lepší vzájemné informovanosti mezi učiteli 1. a 2. stupně; 

- 86 % uvedlo, že díky projektové iniciativě Ostravské univerzity a MEC se začalo na jejich škole 

s participací na programech „přidané hodnoty“, „prevence vůči stresu“ a „prevence vůči vyhoření“; 

Z výstupů, týkajících se organizačních aspektů provádění školení na školách uvádíme: 

- 54% respondentů uvedlo, že mají nedůvěru vůči mladým členům školících týmů (kteří jsou 

pracovníky „konkurenčních“ škol) a jen stěží mohou od nich přijímat metodické rady a usměrňování; 

pozitivní preference vyšla pro „čerstvé důchodce“, kteří ještě v blízké minulosti byli úspěšnými 

řediteli podobného typu SŠ, nebo inspektoři, či metodici. Vedoucí týmů – podobně jako                             

u výzkumného šetření v předcházejícím období - byli akceptováni bez o hledu na věkové složení 

v 89%. 

 

Závěrem  

se žádá zvýraznit, že se i uvedeným výzkumem potvrdil smysl realizace autoevaluace ve smyslu 

zvyšování, či aspoň udržení kvality školy, přičemž je potřeba se opírat o zásady, požadující aby tato 

byla ve své podstatě: 

- systematická, tzn. explicitně vymezená oblast, struktura, prostředky 

- provedena správně metodicky 

- prováděna pravidelně 

- víceúrovňová, tzn. autoevaluace doplněná externí evaluací 

- řízená podle předem stanovených kriterií 

- uplatňována pro rozhodování a další plánování zvyšování kvality školy,  

- a navíc opatřena exaktním personálním výběrem školitelů, který bude sledovat i rozměr etického 

vybavení evaluátora, jakož i rozměr patřičného tréninku a prověření v tzv. měkkých kompetencích. 

Pro naši univerzitu a MEC skutečnost výstupů z výzkumu znamená již permanentní úpravu osnov a 

postupu ve výcviku školních týmů, jakož i změnu ve složení týmů školitelů v rámci běžícího projektu. 

Navíc by bylo zajímavé zjistit podobnou metodikou zkoumání tendence quasi míry lži-skóre i na 

školách, kde neproběhlo žádné školení k metodice provádění autoevaluace a tyto výsledky 

komparovat s výsledky uváděného výzkumu MEC. Jsou totiž různé indikátory z praxe, naznačující 

jisté výraznější „odchylky“ od souladu etických a didaktických aspektů.  
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Věřím, že zřizovatelé škol jistě tyto signály též zaznamenali a budou mít zájem je prozkoumat. 
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VYUŽÍVÁNÍ NÁSTROJŮ PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST EFEKTIVNÍHO ŘÍZENÍ 

ŠKOLY 

USING OF PUBLIC RELATIONS TOOLS FOR THE MANAGING OF SCHOOLS AND EDUCATIONAL 

INSTITUTION 

Martin Malčík, Stanislav Dlouhý 

 

Abstrakt: Aby škola byla schopna rozvoje, musí mít vhodně uspořádány vnitřní poměry, ale také 

vztahy se školním okolím. Školy jsou dnes vystaveny soutěžení, konkurenci a velké interakci 

s okolím, nehledě na rostoucí požadavky na akontabilitu. Požadavky současné znalostní společnosti 

zvýrazňují skutečnost, že škola musí být otevřenou institucí se schopností řídit vztahy uvnitř                        

i navenek profesionálně, kvalitně a efektivně. Public relations dnes představuje efektivní nástroj 

řízení organizací a institucí. Správné využívání nástrojů public relations je pro oblast vzdělávání 

z hlediska řízení a transferu znalostí, informací a inovací zásadní.  

Klíčová slova: public relations, image školy, identita školy, partnerství školy, sponzorství, budování 

týmu, prezentace školy 

Abstract: Public relations today is an effective tool for the management of organizations and 

institutions in the manufacturing and nonmanufacturing sector. Proper understanding of tools for 

public relations is for education in terms of management and transfer of knowledge, information 

and innovation, the most fundamental. Schools are now exposed to competition and a large 

interaction with the nonschool environment as never before. In addition, they are still heavily 

exposed to pressure and view from surrounding world and the public. Schools face with various 

problems such as problems with the loss of pupils, lack of funding, problems with decreased image 

or bad climate within the school. In today's knowledge, information and communication society 

school should be fully open institution and must be able to manage and lead relationships within and 

outside professionally and effectively. Schools as organizations providing education must guarantee 

the highest level of efficiency and quality. 

Key words: public relations, school image, the identity of schools, school partnership, sponsorship, 

fundraising, team building. 

 

Úvod 

Ve většině evropských zemí se poslední dvě desetiletí vyznačují výraznými změnami v úkolech, které 

musí školy řešit. Existuje jasná souvislost mezi tím, jak se rozvinuly povinnosti škol i učitelů, a 

autonomií škol v širším slova smyslu. Neodmyslitelnou součástí aktivit školy je realizace vnitřní a 

vnější efektivní komunikace, založené na oboustranné důvěře, porozumění a akceptaci všech 

zúčastněných v celém komunikačním procesu školy, tedy realizace Public relations školy. 
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Co znamená vlastně Public Relations neboli „PR“? 

 Public Relations je souborem činností, které představují aktivní komunikační působení subjektu na 

prostředí, ve kterém se nachází a se kterým je spjato - v našem případě se jedná o působení na 

konkrétní cílové skupiny vně školy. Jeho smyslem je vytvoření předem definovaného vnímání a 

postoje vůči prezentovanému subjektu. Do značné míry určuje vnímání cílových skupin na 

prezentovaný subjekt. PR obecně představuje souhrn technik, činností, nástrojů či prostředků, tedy 

konkrétních aktivit, které slouží k ovlivňování a řízení cílových skupin školy prostřednictvím 

komunikace. PR je vždy iniciováno vedením školy, vždy musí začít směrem od vedení školy, na jeho 

úspěšné realizaci se ovšem podílí všichni pracovníci školy.  

a) Úloha PR z hlediska řízení školy 

Základní úlohou PR je vytváření, udržování, upevňování a ovlivňování vztahů mezi školou a jejími 

definovanými cílovými skupinami nebo mezi cílovými skupinami navzájem - v našem případě 

pedagogickými pracovníky, žáky školy, rodiči žáků školy, zaměstnanci školy, sponzory školy, 

zřizovatelem školy a dalšími cílovými skupinami. K tomu slouží celá řada komunikačních nástrojů. 

U public relations se tedy musí vycházet ze:  

1. znalosti veřejnosti,  

2. znalosti vlastní organizace, zaměstnanců,  

3. znalosti zpětné vazby, zhodnocení ohlasu své činnosti.  

b) Cíl PR z hlediska řízení školy 

Hlavní cíl, který škola pomocí PR z hlediska marketingu školy sleduje, je budování stupně povědomí 

a známosti o škole, to znamená důvěryhodnosti, budování a udržování vztahů, vytváření názorů a 

úsudků, image. Z hlediska řízení školy je PR prostředkem efektivní komunikace za účelem fungování 

školy a dosažení jejich základních cílů v oblasti výchovy a vzdělávání. 

Public relations plní jako řídicí nástroj, který má umožnit kvalitnější plnění základních cílů školy, 

následující funkce:  

1. Existenční - ovlivňování chování či postojů cílových skupin školy  

2. Formativní – formování a řízení image školy 

3. Komunikační – posílení efektivní komunikace školy 

4. Informační – efektivní přenos informací pomocí nastavených infokanálů všem cílovým skupinám 

školy.  

 

Školy a public relations 

Školy potřebují umět využívat všechny nástroje, které public relations nabízí. Vnitřní nebo vnější 

vztahy školy jsou důležitou a nezbytnou funkcí školy. Cílem vnitřní nebo vnější efektivní komunikace 
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školy je vždy oboustranná důvěra, porozumění a akceptace všech zúčastněných v celém 

komunikačním procesu školy (tzv. komunikačně-kooperující řetězec). To posiluje všechny 

zúčastněné subjekty a aktéry v tomto nekonečném a složitém procesu. Aktivní a uvědomělé 

působení školy, resp. tvorba a udržování vztahů a styků školy dovnitř a navenek nejsou úkolem 

pouze pro management a tedy vedení školy, ale důležité je zapojení a podpora všech zaměstnanců 

školy. Existuje mnoho důvodů, proč školy potřebují konkrétní aktivity public relations. 

Potřeba informací a orientace 

Rodiče se zajímají, co bude pro jejich děti nejvhodnější. Počet škol, které chtějí prezentovat svoji 

školu navenek, stále roste. Paleta škol je široká, např. podle druhů, oborů a stupňů vzdělání. Rodiče             

i okolní prostředí chtějí být informováni o dění ve škole a o jejich aktivitách. Subjekty soukromého 

sektoru vidí ve školách novou příležitost a šanci, nový prostor pro působení, a žáky i učitele považují 

za důležitou klientelu. 

Problémy s image 

Image je chápána jako představa, obraz či podoba, kterou si o škole vytváří různé skupiny lidí, které 

jsou pro školu z hlediska PR cílovými skupinami. Je to do značné míry celkový dojem školy na 

veřejnosti. Image školy ovlivňuje rozhodnutí, kolik a jací žáci se na školu přihlásí a projeví o ni 

konkrétní zájem, image ale také může ovlivňovat bezprostřední klima školy. Mnoho škol má 

problémy s image, a to i přesto, že mají velkou angažovanost a projevují značný zájem to změnit. 

Čím to je? Image prostě působí na chování lidí. Mnoho organizací a institucí soukromého i veřejného 

sektoru se potýká se stejnými problémy a mají dilema v tom, že vnější obraz a vlastní obraz 

nesouhlasí a značně se odlišuje. Public relations to může změnit a umožnit přiblížení obou obrazů 

(pohledů) navzájem. Každá škola má své silné a slabé stránky. Silné stránky je potřeba využít a slabé 

potlačit či úplně odstranit. Image neboli představa (pohled) na školy se vytváří v hlavách lidí.  

Public relations nabízí mnoho možností a příležitostí, např. jen dokonale uskutečněný den 

otevřených dveří, zveřejnění zpráv o aktivitách školy, školní video na internetových stránkách školy 

nebo rodičovský večírek. Je potřeba efektivně a správně využít široké palety nástrojů public 

relations, které mohou výrazně přispět ke změně image školy. 

Komunikace uvnitř školy 

Učitelé i žáci chtějí a potřebují vědět co se děje ve škole i mezi školou a jejím okolím. Cílové skupiny 

školy musí společně aktivně komunikovat, je nutné vytvářet a posilovat komunikačně – kooperující 

řetězec, složený z mnoha prvků a částí, počínaje vedením školy přes učitele, žáky, rodiče, 

absolventy, představitele veřejného a soukromého sektoru. Učitelé i žáci by měli vědět, co se ve 

škole plánuje, např. které projekty a akce se chystají. Ve škole musí být vybudovány efektivní 

komunikační mechanismy (komunikační infrastruktura všemi směry), důvěra a síť partnerských 

vztahů. 

Škola z pohledu médií 

Média se zajímají o školu většinou tehdy, pokud nastane nějaký problém, konflikt nebo krize. Proč to 

nezměnit? Mediální zprávy o školách jsou z drtivé většiny pouze negativní. Pravidlo 3:33 říká, že 
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pozitivní zážitky a prožitky se budou vyprávět dalším osobám v průměru 3krát, negativní naproti 

tomu 33krát. Pomocí PR lze předcházet těmto negativním zprávám o škole. 

Školní krize a její řešení pomocí public relations 

Školní krize je situace, kdy jsou všichni zaměstnanci školy nebo dokonce i žáci, studenti, rodiče, 

zřizovatel zasaženi negativní událostí ve škole nebo školském zařízení. Vznik této události často 

nemohli většinově ovlivnit a jsou zasaženi průběhem, medializací, vyšetřováním, 

popřípadě policejním nebo soudním řízením. Mezi impulsy, které mohou spustit školní krizi, patří 

především bezpečnostní rizika, např. ohlášení bomby, infekční nemoci, požár, povodeň, banální 

úraz, vážný úraz, zanedbaný úraz žáka nebo zaměstnance, alkohol, drogy apod. Dále to jsou 

osobnostní rizika, mezi která patří, např. nesoudnost nezkušeného nebo špatně informovaného 

člověka, spasitelské pocity v osobnosti zaměstnance, zhrzenost z důvodu odebrání funkce nebo 

peněz, neschopnost vyhodnotit své chyby či svou pozici a povahové vlastnosti neslučující se                   

s pedagogickou prací. Mezi další rizika patří pracovně-právní vztahy, ekonomická rizika a rovněž tzv. 

informační rizika. Informační rizika jsou taková, ve kterých hrají roli média (tisková, rozhlasová, 

televizní). Medializace banální záležitosti, nepravdivé informace, neúplné informace, zveřejnění 

skutečností, které dosud nebyly nikomu známy, např. trestná činnost některého zaměstnance, 

mohou být pro školu velkým ohrožením.  

Rychlost a kvalita řešení vzniklé školní krize závisí na tom, jakým způsobem má školský 

management zmapovánu situaci na své škole - mezi důležité faktory patří kvalitní autoevaluace 

školy. Dobrá analýza zjišťuje současný stav - výchozí polohu školy a navrhuje cesty ke zlepšení - 

cílovou polohu školy. Tím do značné míry eliminujeme rizikové faktory možného vzniku krize. 

Komunikace a spolupráce mezi školami 

Přeměnit konkurenci v partnerství a spolupráci je často výhrou. Partnerství se vždy buduje na 

vzájemné důvěře. Partnerství školy spočívá v komunikaci s jejími cílovými skupinami. Obě strany si 

musí naformulovat cíle a oblasti, ve kterých si mohou být navzájem prospěšné v naplňování těchto 

cílů. Užitečnost a prospěšnost je základem spolupráce, dobrovolné práce či finanční podpory pro 

školu.  

 

Výzkumná zjištění 

Dotazníkové šetření 

V dotazníku Řídicích kompetencí ředitelů škol, který byl zpracován na jaře 2007, byl na sedmibodové 

škále (0 až 6) zkoumán pohled 20 ředitelů SŠ na důležitost/potřebnost 26 definovaných kompetencí 

při řízení školy a jejich názor na kvalitu jejich osobnostních vlastností v těchto kompetencích. 

Některé z těchto kompetencí, se přímo vztahují k PR. Jsou to tyto – „otevřenost k okolí“, 

„komunikativnost“ a „ovlivňování okolí“. Ukázalo se, že všichni ředitelé považovali 

„komunikativnost“ za důležitou - průměr 5,8 a sebe hodnotili spíše kritičtěji - průměr 5,5, 

kompetenci „otevřenost k okolí“ považovali za méně významnou - průměr 4,9 a sebe považovali za 

spíše úspěšné v této kompetenci - průměr 4,85. Kompetence ovlivňování okolí byla považována za 

významnou - průměr 5,7 a sebe hodnotili ředitelé spíše kriticky - průměr 4,6. 
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Tab č. 1 Analýza řídicích kompetencí ředitelů škol vztahující se k PR  

Sledované řídicí kompetence Potřebnost kompetence  Subjektivní hodnocení vlastní 

osoby 

otevřenost k okolí 4,9 4,85 

komunikativnost 5,8 5,5 

ovlivňování okolí 5,7 4,6 

Z těchto výsledků (viz Tab. č. 1) je možno formulovat závěr, že kompetenci „otevřenost k okolí“ 

považují ředitelé za méně důležitou, než některé ostatní kompetence a sebe za spíše úspěšné v této 

aktivitě. To ale odporuje některým zjištěním, které byly učiněny na základě obsahové analýzy zpráv 

z Vlastního hodnocení školy (viz níže). 

Obsahová analýza zpráv z vlastního hodnocení školy 

V současnosti se provádí u vybraných 49 základních, středních a středních odborných škol obsahová 

analýza písemných zpráv „Vlastní hodnocení školy“ pro tyto účely upravenou technikou textové 

strukturace. Některé zjištění v rámci této obsahové analýzy zpráv z vlastního hodnocení školy 

z hlediska PR byla shrnuta do tabulky č. 2. 

Tab č. 2 Analýza aktivity PR ve zprávách z Vlastního hodnocení školy  

Kód PR aktivity Počet ZŠ/SŠ Počet pozitivních 

vyjádření 

Počet negativních 

vyjádření 

Komunikace s veřejností 5/3 3 5 

Prezentace školy na 

veřejnosti 

12/5 9 8 

Pověst školy 2/1 2 1 

Image školy 2/2 3 1 

Informace o dění ve škole 3/2 4 1 

Z tabulky vyplývá, že komunikace s veřejností a prezentace školy na veřejnosti jsou aktivity, kde 

školy samy cítí slabé místo ve svých aktivitách.  

Na problematiku PR reagovalo nějakým způsobem 37 ze 49 škol. Níže uvádíme některá vyjádření 

získaná ze zpráv Vlastního hodnocení školy. 

Pozitivní vyjádření: 

„Publikování článků žáků i učitelů v místním periodiku“, 

„Komunita je informována o významných úspěších žáků a přijímá je pozitivně“, 
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„Škola se aktivně zapojuje do akcí ve městě“, 

„Škola má fungující systém prezentace na veřejnosti a v médiích“, 

Negativní vyjádření: 

„Máme rezervy v komunikaci s veřejností“, 

„Nesouhlas rodičů se zveřejněním identity dítěte“, 

„Image je tvořena i žáky, kteří necítí sounáležitost s životem školy“, 

„Učitel, který aktualizuje webové stránky, je dlouhodobě nemocen“, 

„Nepodařilo se nám nabídnout rodičům den otevřených dveří v takové formě, aby se mohli posadit 

do třídy a zúčastnit se výuky“. 

 

Závěry  

Public relations jako systém komunikace školy se jeví jako velice účinný prostředek pro řízení škol a 

školských zařízení. Public relations posiluje vnitřní i vnější komunikaci školy a tím propojuje tradiční a 

stávající metody a formy komunikace s novým konceptem komunikace a celkově tak může 

napomáhat k vytváření synergických efektů v oblasti řízení škol.  

Public relations není v žádném případě propagandou, aktivity public relations by se neměly stát 

hlavním předmětem aktivit školy, ale efektivním nástrojem řízení směrem ke zvyšování kvality 

školy. 

Skutečnost, že školy vnímají v souvislosti se společenskou odpovědností potřebnost komunikace 

školy s veřejností a prezentaci školy na veřejnosti, ukázala analýza zpráv z vlastního hodnocení 

školy. Jednotlivá vyjádření však ukázala na nesnadnost uchopení těchto aktivit školou a na 

neusazenost PR aktivit v běžných školních aktivitách. 
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Sekce 7 – Dítě, žák a student v kontextu pedagogické reality 
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ŽIVOTNÍ VZORY SOUČASNÝCH DĚTÍ 

ROLE MODELS AND IDOLS OF THE CONTEMPORARY CZECH CHILDREN 

Darina Jandáková, Leona Stašová, Monika Žumárová  

 

Abstrakt: Příspěvek se zabývá zdroji a vnímáním životních vzorů u současných dětí. Vychází 

z analýzy vlastních empirických dat získaných strukturovanými rozhovory s českými dětmi ve věku 

6-17 let a klade si otázky související s potřebou existence vzorů u dětské populace, s představiteli 

těchto dětských vzorů, se zdroji sycení této potřeby a charakteristikami hodnocení přijímaných 

představitelů životních ideálů. Situace v České republice je srovnávána s podobně laděným 

výzkumem realizovaným mezi čínskými dětmi a mládeží. Cílem příspěvku je tak též pohled na odraz 

světa dospělých ve svébytném světě dětí a jejich představ o životě. 

Klíčová slova: děti, životní vzory, výzkum dítěte, média 

Abstract: The paper deals with resources and the perception of role models and idols among the 

contemporary children. On the basis of empirical data obtained from structured interview with 

czech children agend 6-17 there are questioned issued related to the need for the existence of 

patterns in the child population, to the representative of the role models and idols, to the sources of 

creating the idols and heroes and their characteristics. At the end there is made the comparison 

between our survey and the research among the chineese children and young people. However, the 

aim of the papaer is to show the reflection of the world of adults in the social world of contemporary 

children and their ideas about life. 

Key words: children, idols, research of children, media 

 

1 ÚVOD  

Jednou z potřeb každého jedince zvláště v období dětství a mládí je potřeba vzorů. Mladý člověk se 

identifikací se vzorem snaží naplnit touhu po uplatnění ve společnosti a v různorodých sociálních 

skupinách, touhu po nalezení svého místa v sociální struktuře a po získání takových atributů, které 

druzí uznávají a oceňují. Identifikace a následování pozitivních vzorů je tak důležitou součástí 

úspěšné socializace i utváření vlastní osobnosti. Sociologické přístupy rozvíjené počátkem 90. let 20. 

století přinesly obrat ve vnímání světa dětí a jejich konstrukce. V perspektivě těchto nových 

paradigmat je svět dětí nejen prostým odrazem světa dospělých, ale děti jsou vlastními aktivními 

tvůrci tohoto světa, světa dospělých a tak i celé společnosti (Corsaro, 2005, 5-27). Z takového úhlu 

pohledu je také svět dětských vzorů nejen prostým odrazem vzorů a idolů, které se uplatňují ve 

světě dospělých, ale děti samy určují kriteria výběru a následování vzorů. A tak, i když jsou jejich 

volby formovány žitým světem dospělých, není to vliv jediný a rozhodující. Následující text ukazuje 

výsledky části analýzy věnované životním vzorům současných českých dětí, která je doplněna 

některými společnými tématy z výzkumu realizovaného mezi čínskými dětmi a mládeží. 
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2 VZORY A IDOLY ČESKÝCH DĚTÍ V KOMPARACI S ŠETŘENÍM ČÍNSKÝCH DĚTÍ A MLÁDEŽE 

Prezentovaná data pocházejí z první části výzkumu věnovaného životním vzorům současných 

českých dětí. V této části bylo analyzováno 259 rozhovorů (dotazníků) dětí ve věku 6-17 let180. 

V souboru bylo zhruba rovnoměrné zastoupení chlapců a dívek (128 chlapců, 131 dívka). Šetření 

proběhlo v průběhu první poloviny roku 2009 a bylo realizováno formou rozhovoru u mladších dětí, 

starším byly otázky předloženy formou dotazníku. Obsah i struktura dotazování byly totožné. Široké 

věkové rozpětí dotazovaných dětí mělo umožnit srovnávání mezi jednotlivými věkovými 

kategoriemi a sledování proměn životních vzorů v průběhu vývoje.  

Oblast vzorů byla u dětí sledována otázkami „Čím bys chtěl/a být, až budeš dospělý/á“, „Komu by ses 

chtěla v dospělosti nejvíce podobat? Jako kdo bys chtěl/a být? a dalšími dílčími otázkami, které měly 

pomoci charakterizovat uváděné vzory. Na obě hlavní otázky odpovídali respondenti širokou 

paletou odpovědí. U otázky na budoucí povolání se objevovaly velmi různorodé profese. Zajímavým 

byl i ten fakt, že většina z nich byla skutečně reálnými variantami společenského uplatnění, fiktivní, 

pohádkové či fantazijní postavy se vyskytovaly řídce. Z těch povolání, která se objevovala častěji než 

ostatní (a bylo jich v celkovém součtu více než 50%), lze jmenovat především povolání sportovce, 

herečky, policisty, veterináře a podnikatele. Přitom výskyt jednotlivých povolání byl silně vázán na 

pohlaví dotazovaných. Dívky se podstatně častěji viděly v profesi hereček, kadeřnic, lékařek, 

učitelek, ale i veterinářek. Chlapci byli naopak více přitahování profesí sportovce, automechanika, 

policisty a podnikatele. Bylo tak možné sledovat genderové stereotypy, které přiřazují povoláním a 

profesím vazbu na určitou sociální roli, která je vnímána více jako mužská či ženská.  

I další stěžejní otázka „komu by se děti chtěly v dospělosti nejvíce podobat, jako kdo by chtěly být“ 

ukázala zajímavou a pestrou škálu odpovědí. Překvapivým faktem byla silná vazba více než jedné 

třetiny dětí na rodiče, otce nebo matku, a to ve zhruba stejném zastoupení (17% matka, 15% otec). 

10% dotázaných pak uvedlo, že by chtěli být originálem, tedy podobat se především sami sobě. Jiný 

člen rodiny se objevil v necelých 9% odpovědí. 

Většina dětí, které se chtěly podobat otci nebo matce, pak preferovala rodiče stejného pohlaví. 

Přesto se objevily i vazby křížem, které byly o něco silnější ve směru syn – matka. Tíhnutí k volbě 

vzoru mezi rodiči se projevovalo především u nejmladších dětí ve věku 6-8 let, rozdíly mezi 

pohlavími zjištěny nebyly. S přibývajícím věkem se vzory rekrutovaly z jiných sfér, zvláště patrné to 

bylo na odpovědi „chci se podobat sám sobě“, která se nejčastěji objevovala u nejstarších 

respondentů bez silnějšího vlivu pohlaví. Snaha o emancipaci v rámci rodinného systému se tak 

projevovala i na této úrovni. Téměř polovina dětí volila své vzory z rodiny, síla rodinného zázemí a 

z nich pocházejících vztažných vzorců byla tedy poměrně značná.  

Pouze nepatrná část (7%) volila vzory ze školy nebo ze zájmových kroužků, o něco silněji tato sféra 

působila na dívky a na starší věkové kategorie. Nositelé vzorů dětí byli nejčastěji představitelé 

dospělé populace, proto se mezi nimi vrstevníci objevovali minimálně. 

Chlapci v 16% volili svůj vzor ze světa sportovců, dívky se častěji obracely ke světu populárních herců 

a zpěváků. Nezanedbatelná byla i skupina vzorů z oblasti médií. 

                                                                    
180

 Ve výzkumu bylo reflektováno pojetí dítěte dle Úmluvy o právech dítěte jako osoby do 18 let věku 

(Koblová, Mišurcová, 1998). 
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Více než 50% životních vzorů bylo z bezprostřední blízkosti dětí, jednalo se o osoby, s nimiž děti mají 

časté interpersonální kontakty.  

Graf č. 1: Oblasti, z nichž pocházejí vzory dětí 

 

Většina dětí volila své vzory ze současnosti, pouze chlapci v několika případech volili vzory z jiné 

časové dimenze.181  

Zajímavou části šetření pak bylo odkrytí příčin, které vedou děti k tomu, že si vybrané osoby volí za 

životní vzory. Tato oblast byla zjišťována dvěma různě položenými otázkami. První z nich byla 

otevřenou otázkou, druhá nabízela v předložené škále charakteristiky, k nimž se měli respondenti 

vyjádřit. 

V otevřené otázce děti spontánně volily především takové oblasti jako povahové vlastnosti, 

schopnosti, dovednosti a vzhled. Dívky ve větší míře preferovaly povahové vlastnosti a vzhled, 

chlapci naopak kladli důraz na schopnosti a dovednosti. Stejně tak se u chlapců více než u dívek 

objevily takové charakteristiky jako aktivity, které vybraná osoba koná, materiální atributy (má něco 

zajímavého) a úspěch a výsledky. Dívky pak měly větší tendenci upřednostňovat pomoc ostatním a 

vztahy k druhým.  
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Tabulka č. 1: Hodnocení charakteristik životních vzorů dětí
182

 

Charakteristika Chlapci 

(v %) 

Dívky 

(v %) 

Celkem 

(v %) 

Vzhled 14,7 25,6 20,5 

Povahové vlastnosti 22,9 32,8 28,2 

Schopnosti a dovednosti 28,4 15,2 21,4 

Úspěch a výsledky 7,3 4,0 5,6 

Aktivity, které koná 9,2 3,2 6,0 

Materiální atributy, má něco zajímavého (oděv, nástroj,…) 8,3 2,4 5,1 

Pomoc ostatním, vztahy k druhým 4,6 8,0 6,4 

Ostatní odpovědi 4,6 8,8 6,8 

Celkem  100,0 100,0 100,0 

Zajímavé bylo též srovnání mezi věkovými kategoriemi. Mladší děti spíše preferovaly vzhled a 

povahové vlastnosti, zatímco ocenění úspěchů a výsledků osoby se objevovalo častěji u starších 

dotazovaných.  

V další otázce byli respondenti požádáni o to, aby zhodnotili, zda předkládaná charakteristika je 

důvodem, proč by chtěli být jako vybraný vzor. Zde se projevovala jednak celkově větší zdrženlivost 

chlapců v hodnocení, jednak důraz, který dívky v porovnání s chlapci kladly na vzhled, chování a 

oblibu u ostatních. 

Otázky na životní vzory a ideály byly vztaženy také do kontextu s možným socializačním vlivem 

médií. Ukázalo se, že zkoumaný soubor dětí je sice vystaven pravidelnému působení mediálních 

hrdinů 183, avšak vzory z této oblasti uvádělo pouze 8,4% dotazovaných.  

Zajímavé srovnání umožňují výsledky výzkumu mezi čínskými dětmi a mládeží publikované v roce 

2006. Xiaozhong sledoval téma z poněkud jiné perspektivy, avšak řada problémů se nacházela velmi 

blízko oblastem našeho šetření. Čínský výzkumný soubor obsahoval 966 respondentů ve věku 12-13 

let a 21-22 let a soustředil se na uctívání idolů. Oba používané výrazy idol a worship se zdají být blízko 

takovým atributům jako je zbožňování, slepé následování, ztráta sebekontroly, atd., ale ukázalo se, 

že šlo vlastně také o životní vzory a ideály dětí a mládeže. Autor dospěl ve své analýze k závěru, že 

77,3% dětí ze studované skupiny má nebo měla idoly a 64% v současnosti uctívá jeden nebo více 

idolů. Těmito idoly byly nejčastěji populární hvězdy (filmové hvězdy, zpěváci, sportovci, modelky), 

významné osobnosti (političtí a vojenští vůdci, vědci, umělci, myslitelé..), podnikatelé, rodiče a 

rodinní příslušníci, učitelé a přátelé, fiktivní postavy (bohové, legendární postavy, hlavní postavy 

filmů..) a oni sami. Rodiče však nebyli voleni zdaleka tak často jako v našem šetření, což může 

souviset s rozdílným věkovým rozpětím dotazovaných.184 

                                                                                                                                                                                                                   
181

 Z jiné časové dimeneze neznamenalo totéţ jako z minulosti. Respondentŧm byly nabízeny obě 

varianty, jiná časová dimenze pak odkazovala především k fiktivním časoprostorŧm.  
182

 Tyto varianty vznikly kategorizací odpovědí na otevřenou otázku „Co se ti na té postavě nejvíce líbí?“ 
183

 Téměř polovina dětí sleduje filmy nebo seriály kaţdý den (48,7%). 
184

 U českých dětí však i ve věku 15-17 let bylo ještě 18% respondentŧ, kteří povaţují rodiče za své ţivotní 

vzory. 
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Zajímavé byly odlišnosti ve výběru idolů mezi čínskými chlapci a dívkami. Zde se objevily největší 

rozdíly v kategoriích rodiče a příbuzní, učitelé, přátelé a ostatní. Dívky vybíraly rodiče a příbuzné 

dvakrát častěji než chlapci, otcové se u nich dokonce objevili hned na prvním místě. U chlapců se 

objevil pouze otec a to až na 7. pozici za několika populárními osobnostmi. Taková silná vazba dívek 

na otce se v českém šetření neprojevila. Pro obě pohlaví v čínském výzkumu převládali jako idol 

muži, pokud se u dívek vyskytla žena, jednalo se o popovou hvězdu či matku. Tuto odlišnost by bylo 

možné vysvětlit kulturními zvyklostmi a silnou vazbou na maskulinní vzory v čínské společnosti.  

Dívky také daleko více volily vzory ze své bezprostřední blízkosti, zatímco chlapci se obraceli 

především k populárním hvězdám a osobnostem. Xiaozhong (2006, 93) uvádí, že „dívky jsou více 

připraveny emočně se identifikovat s rodiči a příbuznými a vybírají si lidi, s nimiž jsou v blízkém 

vztahu. Chlapci si pak třikrát až čtyřikrát častěji vybírají sebe, což znamená, že jsou více sebevědomí 

a sebestřední.“  

Většina respondentů v tomto výzkumu kladla u svých idolů důraz na talent a dovednosti, profesní 

vývoj, charakter a celkový vzhled. Moc a peníze se ukázaly jako relativně nedůležité faktory (pouze 

9% respondentů). Další důležitou složkou ovlivňující výběr bylo osobní charisma.  

Xiaozhong vnímá existenci idolů jako pozitivní fenomén právě proto, že hodnoty, které mladí lidé na 

idolech uctívají, jsou kladné. Uctívání vzorů je druhem zábavy, odpočinku a estetické aktivity, které 

má daleko k fanatickým projevům a slepému následování (mimo některé extrémní případy spojené 

s projevy fašismu, mafií, ...) Děti a mládež přistupují k hodnocení svých vzorů kriticky a jsou 

připraveny je zavrhnout v případě, že se ukáže nedostatečnost jejich kvalit. Autor uvádí, že školní 

vzdělání by mělo hrát důležitou roli při výběru idolu a navrhuje zavést výuku s tím spojenou do 

systému školního vzdělávání. 

 

3 ZÁVĚR 

Šetření českých dětí ukázalo, že podporovanými vlastnostmi vzorů jsou nejen materialistické 

hodnoty typu vzhled nebo vlastnictví, ale kladně vnímané hodnoty jako schopnosti, dovednosti, 

vztahy k druhým. Potvrdilo se, že na utváření vzorů se stále poměrně silně podílí rodina, jednak 

osobností rodičů, jednak výchovou k hodnotám. Ve srovnání s čínskou populací dětí a mládeže byly 

české děti poměrně silně vázány na vzory ze svého bezprostředního sociálního okolí, především na 

rodiče.185 Kromě toho zde nebyla tak silná vazba na mužské vzory jako v čínské populaci. Ukázalo se, 

že i přes silný tlak médií se děti zvláště mladšího věku vztahují k vzorům, s nimiž jsou v blízkém a 

osobním vztahu. Hrozba tlaku médií pak může být silnější především u dětí s nedostatečným 

rodinným zázemím a absencí přirozených vzorů, s nimiž by se mohly identifikovat. Zdá se, že pokud 

budou takové osobnosti v dosahu populace dnešních dětí, budou je děti za své životní vzory i nadále 

volit. Výzkumné téma tak nabízí zajímavé podněty pro další pedagogický, sociologický                             

i psychologický výzkum. 

 

                                                                    
185

 I přes zřetelnou vazbu na věk dotazovaných pocházelo i v nejstarší věkové kategorii 15-17 let 35,5% 

ţivotních vzorŧ z okruhu rodiny. 
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INTERAKCE UČITEL-ŽÁK V PROMĚNÁCH PRIMÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

INTERACTION BETWEEN TEACHER AND PUPIL IN A TRANSFORMATION OF THE PRIMARY EDUCATION 

Dominika Stolinská 

 

Abstrakt: Příspěvek představuje výsledky výzkumné pilotáže na podkladě zamýšlené koncepce 

disertační práce.  

Klíčová slova: kutikulární reforma, primární vzdělávání, interakce učitel-žák, vyučovací styl učitele 

Abstract: This paper presents the results of the exploratory piloting on the strenght of the 

thoughtful conception of the dissertation thesis.  

Key words: Reformation of Curricullum, Primary Education, Interaction of Teacher and Pupil, 

Teacher´s Managerial Style  

 

1  ÚVOD 

Problematika interakce učitel-žák se stala námětem pro moji disertační práci. Chtěla bych se 

zaměřit na interakci v současných podmínkách, které vytváří nynější kutikulární reforma, jíž upravují 

stěžejní dokumenty jako např. Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 186 a Rámcové 

vzdělávací programy (RVP), příp. Školní vzdělávací programy (ŠVP). Problematiku interakce pociťuji 

jako vysoce aktuální a zároveň si uvědomuji její nedostatečnou propracovanost především po 

stránce praktické.  

 

2  VÝCHODISKO PROBLÉMU 

Reforma školství, která v našich podmínkách probíhá již třetím rokem (pomineme-li snahy o změnu, 

které se datují k roku 1997, kdy Mezinárodní organizace UNESCO vydala titul „Učení je skryté 

bohatství“ 187, který se stal východiskem pro reformní kroky českého školství), přinesla s sebou mj. 

proměnu pojetí vzdělávání, učitele, žáka i jejich vzájemného vztahu. 

V tomto textu se již 5x objevilo slovo „interakce“. Jen pro upřesnění bych jej chtěla blíže vymezit. 

Pojem v sobě nese vzájemné působení učitele na žáka a žáka na učitele, resp. reagování jednoho na 

druhého především během výuky.  

Ve své práci bych se chtěla zaměřit na zachycení komplexní povahy proměny primárního vzdělávání 

v zaměření na interakci, monitorování charakteru a procesu interakce učitel-žák v současné škole a 

také na zjištění vlivu vyučovacího stylu učitele na tuto interakci.   

                                                                    
186

 MŠMT ČR. Národní program rozvoje vzdělávání v České republice : Bílá kniha. Praha : Tauris, 2001. 90 s. 

Dostupný z WWW: <http://aplikace.msmt.cz/pdf/bilakniha.pdf>. ISBN 80-211-0372-8. 

187
 Učení je skryté bohatství. Zpráva Mezinárodní komise UNESCO "Vzdělání pro 21. století". Praha, PF UK 

Ústav výzkumu a rozvoje školství 1997. 
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3  VÝCHODISKA METODOLOGICKÁ 

Problémová otázka, na níž budu hledat odpovědi v průběhu svého studia zní: „Jakým způsobem 

ovlivnila implementace RVP ZV (Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 188) do ŠVP 

interakci učitel-žák?“ Předpokládám, že k nalezení odpovědi mi by mohly přispět výsledky získané 

pomocí níže uvedených nastavených metod. Výzkum by se měl skládat z kvantitativní části a její 

kvalitativní součásti.  

Kvantitativní část by měly představovat dvě techniky: 

INTERAKČNÍ ANALÝZA A. A. BELLACKA 189 – A. A. Bellack vytvořil speciální znakový jazyk pro 

zachycení vzniklých situací ve vyučování. Postup je takový, že se nejprve vyučovací jednotka nahraje 

na diktafon a následně se do tohoto jazyka přepíše. Sleduje např. subjekt činnosti, pedagogická 

aktivita, učivo, logické operace, výuka ad. Díky této technice bych chtěla monitorovat charakter a 

proces interakce učitel-žák v české škole. Druhou technikou je: 

TECHNIKA TIVT J. PELIKÁNA 190 – jedná se o řízené pozorování, pomocí kterého bych chtěla 

vyhodnotit jaký vyučovací styl je dnes nejčastěji využíván a jaký vliv má na kvalitu interakce učitel-

žák. Jako pomocnou výzkumnou metodu bych zde chtěla užít ANALÝZY ROZPTYLU 191 pro jemnější 

zachycení rozdílů mezi jednotlivými respondenty.  

Při interpretaci získaných dat není téměř možné a snad ani žádoucí se vyhnout KVALITATIVNÍMU 

POPISU vzniklých situací. Zde bych se chtěla nechat vést řízeným pozorováním. 

Pro výzkumný vzorek zamýšlím celý Moravskoslezský kraj, kdy jednotliví respondenti budou určeni 

vícenásobným výběrem. 1. stupeň by měl tvořit náhodný výběr měst Moravskoslezského kraje, 2. 

stupeň – náhodný výběr ZŠ v jednotlivých městech a 3. stupeň bych chtěla sestavit pomocí 

proporcionálního stratifikovaného výběru tříd, které pracují podle ŠVP a bez něj. Jen okrajově bych 

chtěla uvést, že ve školním roce 2009/2010 jsou ŠVP zavedeny v 1. – 3. třídách. Co se rozsahu 

reprezentativního vzorku týče, tak bych chtěla spolupracovat s 50 respondenty = 50 tříd [pro 

rozlišení: 50 učitelů a (při předpokladu, že ve třídě je v průměru 25 žáků) 1 250 žáků]. 

 

4  SOUČASNÁ FÁZE VÝZKUMU 

V současné době jsem provedla pilotáž na dvou základních školách. Přičemž jsem použila techniku 

TIVT Jiřího Pelikána. 

Jak již bylo výše uvedeno, jedná se o kvantitativní výzkumnou metodu pozorování. Byl přesně 

vymezen cíl i objekt pozorování, pozorované jevy, které byly rozčleněny na zaznamenávatelné 

                                                                    
188

 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha : VÚP, 2007. s.126  

189
 TOLLINGEROVÁ, Dana. Bellackova metoda mikroanalýzy a její formální zápis. Psychológia a 

patopsychológia dieťaťa. 1971, č. 3, s. 241-259. 

190
 PELIKÁN, Jiří. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha : Karolinum, 1998. 270 s. 

ISBN 80-7184-569-8. 

191
 CHRÁSKA, Miroslav. Úvod do výzkumu v pedagogice. 2. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 

Pedagogická fakulta, 2006. 200 s. ISBN 80-244-1367-1. 



 - 632 - 

segmenty, vedla jsem záznam, který měl průhlednou strukturu a byl předem vymezený postup 

analýzy získaných dat a jejich zpracování. Jednalo se tedy o pozorování řízené a cílevědomé.  

Výzkumný vzorek představovali 3 učitelé (s odlišnou délkou praxe) a 57 dětí z 2x druhé a 1x třetí 

třídy. U každého učitele jsem provedla pozorování ve stejný den i hodinu po dobu 4 vyučovacích 

hodin (přičemž literatura pro zvýšení validity a reliability doporučuje 4-6 zkoumání).  

Díky této technice jsem mohla sledovat reakce žáků na učitelovo působení, které bylo ovlivněno 

jeho vyučovacím stylem, resp. reakce žáků na učitelovu komunikaci s nimi. 

Podle předem připraveného záznamového archu, který společně s popisem postupu záznamu tvoří 

přílohu tohoto příspěvku, jsem zaznamenávala reakce jednotlivců, skupiny i celé třídy na daný 

učitelův podnět.  

Vyhodnocovala jsem: 

 Pedagogickou polaritu - zda učitel užíval demokratický či autokratický vyučovací styl, 

 Index interakce – od krajně negativní reakce žáků na působení učitele až do jednoznačného přijetí 

působení učitele, 

 Indexy dominativní a integrativní interakce – ty nám umožňují zjistit, které působení učitele žáci 

přijali lépe a 

 Index odezvy – ten stanoví, jakou odezvu vyvolává učitel v žácích, aniž stanoví, zda jde o odezvu 

pozitivní, nebo negativní.  

Výsledky této pilotáže mi ukázaly, že vyučovací styl učitele ve vzniklých situacích tolik nerozhodoval 

o efektivitě interakce. Mnohem podstatnější je vhodnost užití. A dále charakter interakce ovlivňuje 

další rozvoj žákových potencialit. Co se týče efektivity interakce, považuji za důležité upozornit na 

nejednotnost vymezení tohoto pojmu. Doc. Pelikán ve výzkumné technice TIVT zobecňuje interakci 

pouze na intenzitu reakcí žáků na učitelovo působení (tedy pouze směr „akce – reakce“). Efektivitu 

pak pojímá jako přijetí učitelova působení. Já vnímám interakci jako vzájemné ovlivňování všech 

účastníků edukačního procesu a efektivitu pak pro mě představuje interakce jako prostředek                     

k rozvíjení žákových potencialit. 

Chtěla bych také upozornit na rozdíl charakteru interakce při různých vyučovacích formách. Když 

učitelé používali frontální vyučování (které do doby reformy a v některých případech i do teď bylo 

nejčastěji užívané), intenzita (ve smyslu počtu reakcí) byla sice srovnatelná jako při užití jiných 

forem, však interakce tolik nepůsobila na žákovo aktivní zapojení do vlastního učení a seberozvoje. 

Je třeba zdůraznit, že podle „nové“ školské koncepce je třeba rozvíjet právě výše zmiňované žákovo 

aktivní učení, v čemž nám může pomoci, jak se díky pilotáži ukázalo, právě střídání výukových 

strategií. 

Snažila jsem se dále poznávat prostředí praxe a provedla jsem ještě dalších 5 šetření (opět po 4 

vyučovacích hodinách). Ukázalo se, že autoritativní vyučovací styl se dnes prakticky neužívá. 

Používají se pouze jeho prvky, které mohou napomoci např. ke zvýšení koncentrace žáků. 3x měly 

učitelky jasně interiorizovaný vyučovací styl a to demokratický. Ve dvou případech jsem 
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zaznamenala nevyhraněný vyučovací styl učitelek. Tyto učitelky však poměrně efektivně užívaly 

střídání prvků demokratického a autoritativního vyučovacího stylu.  

 

5  ZÁVĚR 

Co se týče přínosu této disertační práce, tak mi dovolte citovat: „Proces interakce učitel-žák je z větší 

části objasněn pouze teoreticky. Chybějí empirické nálezy o tom, jaké charakteristiky má interakce 

učitel-žák v současné škole.“ 192 

Po teoretické stránce bych tedy chtěla přinést nové další poznatky, týkající se této problematiky. Po 

stránce praktické bych chtěla zajistit nové informace týkající se charakteru a procesu interakce 

učitel-žák na primárním stupni ZŠ a vlivu vyučovacího stylu na ni.  Dovolíte-li, tak budu ještě 

dublovat výše uvedené tvrzení. Domnívám se, že práce na tomto tématu je velice důležitá, protože 

skutečně pociťuji jeho vysokou aktuálnost.  
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Ze záznamového archu (obr. č. 1) je možné vyčíst: 

 jednání učitele a reakce žáků v prvních a posledních pěti minutách a jednání a reakce v průběhu 
hodiny 

 reakce žáků: celá třída O 

    skupina žáků (3-5)   

    jednotlivci  / 

 barevná symbolika polí: šedá pole – působení autoritativního vyučovacího stylu 

     bílá pole – neutrální, spíše formální působení 

     růžová pole – působení demokratického vyučovacího stylu 

Obr. č. 1: Záznamový arch 

 

 použité zkratky: 

Oss –  otevřený souhlas skupiny (verbální projevy) 

Osj –  otevřený souhlas jednotlivce 

Pss –  potenciální souhlas skupiny (neverbální projevy) 

Psj –  potenciální souhlas jednotlivce 

Nrs –  neutrální reakce skupiny 
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Nrj –  neutrální reakce jednotlivce 

Pns –  potenciální nesouhlas skupiny (neverbální projevy) 

Pnj –  potenciální nesouhlas jednotlivce 

Ons –  otevřený nesouhlas skupiny (verbální projevy) 

Onj –  otevřený nesouhlas jednotlivce 

Nč –  neurčeno (nezaznamenáno, nerozpoznáno…)       
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VZDĚLÁVÁNÍ A KOMUNIKACE NADANÝCH ŽÁKŮ V MLADŠÍM ŠKOLNÍM VĚKU 

EDUCATION AND COMMUNICATION OF TALENTED PUPILS IN JUNIOR SCHOOL AGE 

Lenka Procházková, Marie Havelková, Petr Kachlík 

 

Abstrakt: Příspěvek se zabývá problematikou výchovy a vzdělávání nadaných žáků mladšího 

školního věku. Popisuje dílčí výsledky dotazníkového šetření, v němž byla mimo jiné zkoumána 

specifika komunikace nadaných žáků. Komplexní výsledky výzkumu mohou přispět ke zvýšení 

informovanosti o nadaných žácích v edukačním procesu, jelikož specifické potřeby nadaných jedinců 

je třeba poznávat a reagovat na ně. 

Klíčová slova: nadaní žáci, komunikace, vzdělávání nadaných žáků. 

Abstract: This contribution deals with the education of junior school age and talented pupils´ 

problems. It describes partial questionnaire survey results, in which were furthermore the specifics 

of communication of talented pupils recognized. The complex results of this research can contribute 

to better information and knowledge about talented pupils in educational process, because it is 

necessary to identify and react on the specific needs of talented individuals. 

Key words: gifted children, communication, education of gifted children. 

 

ÚVOD 

Nadané děti mohou mít vedle svého mimořádného nadání i jiná specifika. Odborníci, kteří se 

zabývají dlouhodobým výzkumem nadání, upozorňují na sociální a kulturní odlišnosti, na poruchy 

osobnosti, na zdravotní problémy či handicapy a také na další rozdíly nadaných jedinců od běžné 

populace. Tyto rozdíly, které mohou být důsledkem nerovnoměrného vývoje dítěte, někdy velmi 

ztěžují porozumění a komunikaci s nadaným žákem.  

Vymezení pojmu "komunikace" 

Schopnost komunikace, jak uvádí Vybíral a Kunczik (cit. Bytešníková, 2006), je základním a životně 

důležitým procesem pro existenci a organizaci každé společnosti, poněvadž každá vzájemná akce 

individuí je založena na významech, které, poté co byly přeneseny prostřednictvím komunikace, jsou 

společně sdíleny. Význam a důležitost komunikace pro život jedince nelze nikdy dostatečně ocenit, 

jakkoli se tato základní pravda zdá být určitou samozřejmostí.  

Vlivem širokého zájmu o komunikaci a jejímu multidisciplinárnímu charakteru, existují desítky 

definic komunikace. Pojem „komunikace“ tedy nemá v literatuře jednotné vymezení, naopak, 

setkáváme se s opačnou tendencí, kdy se tento pojem vyskytuje v matoucí rozmanitosti interpretací. 

Etymologie slova "komunikace" naznačuje, že původní význam pojmu měl daleko širší dimenzi. 

Příručky a slovníky dnes definují komunikaci mnohými způsoby, například jako proudění informací 

ze zdroje k příjemci nebo jako přenos znalostí.  
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Defleur, Ball-Rokeach (cit. Bytešníková, 2006) za podstatu lidské komunikace považují snahu 

vyvolat v druhých představu významů na základě jazykových pravidel, která spojují zejména 

symboly a významy.  

V nejširším slova smyslu lze komunikaci chápat jako symbolický výraz interakce, tj. vzájemné a 

oboustranné ovlivňování mezi dvěma nebo více systémy (Klenková, 2006, Vondráčková, 2006).  

Budoucí žák, který nastupuje do školy, by měl mít takovou úroveň jazykových schopností, aby byl 

schopen se vyjádřit a rozumět verbálnímu sdělení jiné osoby. Vágnerová (2005) uvádí, že 

komunikativní dovednosti se dále rozvíjí mezi šestým a jedenáctým rokem, ale jejich rozvoj už není 

tak nápadný, jako byl dřív. Žáci se spíše dovídají o struktuře jazyka, způsobech jeho užití a tím 

dochází k obohacení jejich slovníku o specifické pojmy a výrazy (Vondráčková, 2006). 

Charakteristika dětí běžné populace a nadaných dětí v mladším školním věku 

Jako mladší školní období označujeme dobu od vstupu do školy (6 -7let), do doby, kdy začínají první 

známky pohlavního dospívání (11-12 let) Langmeier, Krejčířová (2006). Naopak Matějček (cit. 

Langmeier, Krajčíková, 2006) dává přednost rozlišení mladšího školního věku (6-8 let), středního 

školního věku (9-12 let) a staršího školního věku, jež se kryje s pubescencí. Psychosomatické změny 

v tomto období nebývají výrazné, vývoj je spíše plynulý. Centrální nervový systém dítěte vyzrává a 

rozvíjí se. 

Život dítěte je v tomto období rozdělen mezi školní práci, hru a volnou zájmovou činnost. Toto 

období mnozí autoři označují jako období střízlivého realismu. Dítě chce pochopit svět a věci v něm, 

což lze pozorovat v jeho kresbách, písemných projevech, atd. Zprvu je realismus dítěte naivní, 

přijímá to, co mu autority říkají. Časem se dostává ke kritickému realismu. Morální usuzování dítěte 

je nyní konvenční. Ve školním věku chce být dítě aktivní, není jen pasivní přijímatel informací, chce 

vše dělat vlastní činností. Abstraktní pojmy si osvojuje na konkrétních příkladech. Dostává se 

k logickým operacím a vyvozuje na jejich základě souvislosti. Vše je založeno na konkrétních věcech 

a jevech, dítě, je tedy ve stádiu konkrétních operací. Toto stádium trvá až do 11 – 12 let. Dítě je 

schopno různých transformací v mysli současně – chápe identitu, reverzibilitu, vzájemné spojení 

různých myšlenkových procesů do jedné sekvence, lépe chápe příčinné vztahy. Již se nespokojuje 

s jednoduchým soudem, žádá složitější vysvětlení jevů Vágnerová (2005).  

V tomto období se u dítěte rozvíjí zraková a sluchová percepce a dítě se v tomto období zlepšuje 

v jemné a hrubé motorice, což se projevuje např. v kresbě, která je propracovanější a náročnější. 

Pohyby dítěte jsou rychlejší, koordinovanější. Vnímání dítěte je stále přesnější a představy jsou až 

neuvěřitelně detailní. Již dokáže lépe ovládat pozornost. Rychle se vyvíjí slovní zásoba i složitost 

slovně - pojmového vyjadřování. Dítě si osvojuje nové způsoby učení a jeho paměť je stabilnější 

Vágnerová (2005). 

Na dítě již nemá největší vliv pouze rodina a sourozenci, ale také učitelé a spolužáci. Své chování dítě 

již lépe kontroluje, jedná podle zažitých pravidel i v nepřítomnosti dospělé osoby. Zvyká si 

vykonávat činnost, která ho příliš nezajímá, dokáže odložit hru kvůli povinnostem. Celkově se rozvíjí 

emoční inteligence a emoční stabilita dítěte (Vágnerová, 2005, Dokoupilová, 2009). 

Nadané děti většinou ve vývoji předběhnou své vrstevníky. Dříve než jejich kamarádi se naučí mluvit, 

číst, psát i počítat. Už v mateřské škole se začnou potýkat s problémy přizpůsobení se. Zvídavost a 
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silná vnitřní motivace k činnostem, které si dítě samo zvolí, touha po nezávislosti, menší potřeba 

spánku a v neposlední řadě přecitlivělost, která je obvykle provázena bouřlivými emočními 

reakcemi, patří k charakteristickým vlastnostem mimořádně nadaných dětí.  

Sklon k perfekcionismu se projevuje u některých nadaných dětí tak, že pokud jim něco nejde, velmi 

těžce se vyrovnávají s nedokonalostí svých výkonů. Dochází k rozporu mezi představou o konečném 

výsledku a jejich neschopností jej dosáhnout. Tato představa nadané děti přivádí k zoufalství.  

Většina nadaných dětí se ve škole projevuje mnoha způsoby, svými znalostmi přesahují stanovené 

požadavky, mají vlastní pracovní tempo, výbornou paměť, jsou velmi všímavé a pozorné, velmi 

dobře a rychle se učí, v myšlení se projevují originalitou, správně používají mnoho cizích slov a 

v neposlední řadě kladou spoustu otázek. Nadané dítě je tedy dítě nějakým způsobem vyčnívající 

z průměru, a to z průměru nejen rozumového. Škola není v dnešní době příliš přizpůsobena na 

rozdílný výkon jednotlivých žáků a je koncipována tak, že vyhovuje většině, tedy průměru. Každý, 

kdo nějakým způsobem vyčnívá z průměru, je brán jako rušivý element, díky němuž nemůže 

vyučování probíhat tak, jak si ho učitelé předem připravili.  

Možnosti práce s nadanými dětmi ve škole  

Pro rozpoznávání a rozvíjení mimořádného nadání má základní vzdělávání zcela zásadní význam. 

Obzvláště proto, že jde o etapu vzdělávání, kterou prochází celá populace žáků, zároveň jde                

o období, které je dostatečně dlouhé pro systematické sledování žáků, pro rozpoznávání jejich 

nadání, pro vhodnou motivaci a rozvoj jejich nadání i pro možnost jejich uplatnění v konkrétních 

činnostech. Tito žáci potřebují specifickou péči a pomoc ze strany školy i rodiny, především při 

stimulaci a vytváření vhodných podmínek.  

Jak podotýká Sejvalová (2004), práce s nadanými žáky klade na učitele vysoké nároky, jež se týkají 

nejen jejich didaktické, ale i odborné kompetence. Správná identifikace a volba vhodných metod 

práce s nadanými by měla být součástí pregraduální a postgraduální přípravy pedagogů, jak je to 

např. v Maďarsku a Polsku. Podle Vondrákové (2001) k tomuto účelu existuje na pedagogických 

fakultách v zahraničí, např. v Holandsku, mezinárodně platné postgraduální vzdělávání garantované 

společností ECHA (poradce Rady Evropy pro vzdělávání nadaných). K identifikaci a další práci 

s nadanými je nezbytná spolupráce s psychology, zvláště se školním psychologem. J. Freeman 

v publikaci „Educating the very able“ porovnává výsledky nejnovějších výzkumů ze světa. Konstatuje, 

že základem změny ve vzdělávání nadaných je partnerství a spolupráce rodičů, školy i dětí 

samotných. 

Většina z níže uvedených systémů školní péče o nadané děti existuje již řadu let v zahraničí. Tyto 

systémy přitom úspěšně fungují paralelně, vedle sebe, protože není možné říct, že jen jeden jediný 

přístup je optimální pro vzdělávání všech nadaných dětí. Jak poukazují Vondráková (2001), Monks 

(2002), Sejvalová (on-line, 2004), Portešová (on-line, 2008) a další, obecně existují ve světě tyto 

hlavní, (níže jmenované) přístupy. 

Akcelerace: mimořádně nadané dítě postupuje školními osnovami mnohem rychleji než ostatní 

děti. Může „přeskočit“ některý, nebo některé ročníky, případně zahájit docházku dříve než jeho 

vrstevníci. Tato eventualita se doporučuje dětem s nadprůměrným nadáním a velmi dobrou 

schopností sociální adaptace. Akcelerací se tedy rozumí urychlování školního procesu. 
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Enrichment (obohacování osnov): osnovy jsou pro běžnou třídu v rámci tohoto postupu 

obohacovány směrem k rozšíření a prohloubení učiva. Jedná se v podstatě o opak akcelerace. Dítě 

zůstává v běžné třídě, probírá však značně rozšířenou látku. Tato metoda skýtá mnoho variací a je 

známá i v českých školách. 

Kreativita je další oblastí, o které se v současné pedagogice nadaných hovoří. Jde o posun od řešení 

problémů k vyhledávání problémů - Tannenbaum (2000). Škola by měla poskytovat prostor 

k vyhledávání problémů a podpoře kreativity, což je pro úspěšné hledání nových problémů a jejich 

řešení potřeba. 

Skupinová práce spočívá v přenesení těžiště práce z frontální výuky na malé skupinky, ve kterých 

žáci formou spolupráce řeší zadaný problém ve vymezeném čase. Učitel může individuálně 

skupinkám poskytovat vodítka, ale neřídí pracovní proces. V závěrečné fázi shrnuje výsledky, ke 

kterým žáci dospěli a formuluje závěry. U skupinové práce se jeví jako problém dělení žáků do 

skupin, pro nadané žáky se doporučuje práce v úrovňově homogenních skupinách.  

U alternativních vzdělávacích programů se jedná více o propojení disciplín s následnou profesní 

praxí a uplatnění nadaných žáků v daných oborech (Sejvalová on-line, 2004). 

Péči o nadané děti v rámci běžné třídy musí doprovázet skutečná a důsledná integrace, nejen 

ponechání nadaného dítěte v běžné třídě.  

Je nutné zabezpečit: 

- seznámení učitelů s možnostmi identifikování a diagnostikování nadaných dětí, s možnými 

postupy a metodami, které mohou ve své třídě využít, 

- identifikování nadaných děti ve třídě, 

- rozšíření obvyklých výukových materiálů určených pro ostatní žáky, 

- plánování dalších postupů práce s těmito vybranými dětmi.  

Výhodou tohoto přístupu je, že učitelé si mohou individuální program dětí sami organizovat, není 

nutná reorganizace třídy, dítě si nemusí zvykat na nový kolektiv, popřípadě další děti mohou občas 

na tomto individuálním programu participovat.  

Nevýhodou tohoto přístupu mohou být jiné priority, které musí učitel ve třídě často řešit a které 

neumožňují věnovat se nadaným dětem za všech okolností, učitel musí věnovat speciální čas a 

energii na přípravu individuálního plánu pro toto dítě, ne všichni učitelé jsou ochotni zapojit se do 

vzdělávání nadaných dětí, každá třída potřebuje speciální výukové materiály.  

Skupina několika nadaných dětí v rámci jedné třídy. Při realizování tohoto modelu se spojí 

rozumově nadané děti z jednoho ročníku do skupiny a jsou integrovány do jedné běžné třídy. 

Tato skupina se tak učí jako celek podle individuálního programu v rámci běžné třídy.  

Ne všichni učitelé v ročníku musí pracovat s nadanými dětmi. Tím se snižují požadavky na plánování 

a čas věnovaný speciální přípravě jednotlivých učitelů, v rámci běžné třídy se prohlubují sociální 

interakce mezi nadanými i nenadanými žáky, v čemž spatřujeme výhodu. Jako nevýhoda se jeví, že 
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tato třída může být vnímána jako elitářská a na průměrné žáky v jedné skupině s nadanými mohou 

být kladeny příliš velké nároky.  

Nadané děti v běžné třídě, jejichž výuku v určitých oblastech organizuje speciální učitel. Ve 

všech třídách dané školy s tímto modelem jsou identifikovány, případně psychologicky 

diagnostikovány rozumově nadané děti. Všechny mají k dispozici speciální materiály a pomůcky pro 

nadané žáky, které si škola již dříve vytvořila. V určitých hodinách je k dispozici specialista pro 

vzdělávání nadprůměrně nadaných žáků, který jejich výuku v těchto předmětech zcela vede. 

Speciální učitelé jsou absolventy specializačního studia pro práci s nadanými žáky.  

Škola si vytvoří vlastní plán vzdělávání nadaných dětí a postup integrace všech nadaných žáků. 

Systém je vytvořen až do konce základní školní docházky, čímž je přístupný pro všechny úrovně 

nadaných dětí. Třídní učitelé tak nejsou zahlceni individuální přípravou a péčí o nadané děti.  

Pozitivem je optimální využití času speciálního učitele i žáka, materiály jsou již vytvořeny pro 

všechny nadané děti, což umožňuje určitou konzistentní péči i zpětné ověřování vhodnosti a 

efektivity zvolených postupů. Dítě zůstává ve známém prostředí, což je pro nadané dítě i učitele 

výhoda. 

Třídním učitelům může v určité míře vadit, že částečně ztratili možnost ovlivňovat rozvoj nadaných 

dětí. Nevýhodu je možné vidět i v nutnosti přítomnosti speciálního učitele nadaných dětí, tzv. 

koordinátora a také finanční náročnosti využití tohoto učitele školou. 

Nadané děti na část dne odcházejí do jiné třídy. Nadané děti, které odcházejí každý den nebo 

každý týden ke společné výuce s dalšími nadanými dětmi. V těchto nově vytvořených skupinách mají 

speciální učitele, kteří je v daných oblastech vzdělávají. Na další předměty se tyto děti opět vracejí 

do své kmenové třídy.  

Výhody tohoto přístupu jsou, že žáci mají větší příležitost kontaktovat se s podobně nadanými 

vrstevníky, což je rozvíjí zejména v sociální oblasti, jsou vyučováni v souladu se speciálními 

postupy a osnovami, které odpovídají jejich schopnostem, učitel se může dobře soustředit na 

vzdělávání poměrně homogenní skupiny nadaných dětí. Žáci jsou zároveň stále v kontaktu se 

svými vrstevníky. 

Nevýhodou přístupu je každodenní „stěhování“, čímž se narušují hodiny v běžné třídě. Práci 

v kmenové třídě je nutno zorganizovat tak, aby nadaní žáci „nepřišli“ o některé důležité hodiny, je 

nutno sladit aktivity obou učitelů a vytvořit adekvátní rozvrh, což bývá organizačně i časově náročné. 

Ostatní děti ve třídě nemusí mít pro toto „dvojí“ vzdělávání pochopení a může to být pro ně 

demotivující.  

Speciální třídy pro nadané žáky v běžné škole. Nadaní jedinci jsou po důkladné identifikaci a 

diagnostice začleněni do speciálních tříd pro nadané žáky. V těchto třídách obvykle vyučuje jeden 

nebo více učitelů, kteří mají speciální vzdělání v oblasti péče a vzdělávání nadaných dětí. Zvýšený 

počet učitelů bývá při tomto vzdělávacím opatření nutností, zejména proto, aby se dostatečně 

respektovaly individuální vzdělávací potřeby jednotlivých dětí, jejichž profil schopností, byť leží 

v oblasti nadprůměru, může být velice odlišný. 
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Výhody tohoto přístupu spatřujeme ve speciálních osnovách a vyučovacím postupu, který bývá 

v tomto případě velmi dobře sladěn, k dispozici jsou speciální učebnice a materiály jako běžná 

součást výuky, učitelé pracují s homogenní výkonnostní skupinou a mohou tak postupovat velmi 

rychle.  

Nevýhoda přístupu spočívá v nazírání na třídu jako na elitní, taková třída je obvykle jen jedna ve 

větším městě, což často vyžaduje dojíždění nebo stěhování se.  

 

MATERIÁL A METODIKA VÝZKUMU 

Specifika komunikace rozumově nadaných žáků, jak jsou vnímána učitelem, byla zjišťována pomocí 

dotazníkového šetření a doplněna o interview s učiteli i pozorováním přímo v hodině.  

Sledovaným souborem bylo 48 učitelů 1. stupně běžných základních škol v Jihomoravském kraji 

(dále jen JMK). Naším záměrem bylo oslovit všechny učitele v JMK, kteří učí diagnostikované nadané 

děti. Výběr škol byl proveden metodou úplného výběru. Pokud bylo ve třídě více dětí, které byly 

diagnostikovány jako nadané pedagogicko-psychologickou poradnou, byl učitel požádán o vyplnění 

dotazníku jednotlivě na každého žáka. Vzhledem k velikosti vyšetřovaného vzorku je možné šetření 

považovat spíše za sondu do situace základních škol zabývajících se výchovou a vzděláváním 

nadaných dětí, i když šlo o úplný výběr takových školských zařízení v Jihomoravském kraji. 

Hlavní výzkumnou metodou byl strukturovaný dotazník, který obsahoval čtyři části (celkem 41 

položek) a byl zaměřen zejména na komunikační specifika nadaných žáků: 

- charakteristiku výzkumného souboru (uzavřené, polouzavřené a otevřené otázky). Tyto otázky 

zjišťovaly pohlaví respondentů, délku jejich pedagogické praxe, rozdělení respondentů dle typu 

školy, kde působí, absolvovaná školení učitelů zaměřená na identifikaci nadaných žáků a délku praxe 

vyučujících s nadaným jedincem. 

- znalosti učitele o problematice nadaných žáků, spolupráci škol v péči o nadané s poradenskými 

pracovníky, popřípadě institucemi a nabídku možností dalšího, doplňujícího vzdělávání nadaných 

žáků (uzavřené nebo polouzavřené otázky), 

- specifika komunikace nadaných žáků (škálované a uzavřené otázky), 

- otázky týkající se seznámení vyučujících s obsahem RVP ZV, zapojení respondentů do tvorby ŠVP, 

projevy nadaných jedinců ve výchovně vzdělávacím procesu (extrovert, introvert), přítomnost vad 

řeči nebo specifických poruch učení u nadaných žáků (uzavřené otázky),  

- komparaci výstupů komunikativních kompetencí implementovaných v RVP ZV u nadaných žáků 

a žáků u běžné populace (škálované otázky) dle dosavadních zkušeností učitelů.  

Vzhledem k omezenému rozsahu příspěvku prezentujeme pouze dílčí výsledky. Komplexní výsledky 

výzkumu budou uveřejněny na webových stránkách Katedry rodinné výchovy a výchovy ke zdraví 

PdF MU. 
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ZPRACOVÁNÍ DAT A DÍLČÍ VÝSLEDKY VÝZKUMU 

Sebraná data byla převedena do elektronické podoby pomocí formulářů, generovaných programem 

EpiInfo, v. 6.04cz (Dean a kol., 1994). Statistické zpracování bylo provedeno pomocí základních 

popisných parametrů, k hodnocení rozdílů bylo využito metody ANOVA, x2 v programech EpiInfo, 

modulu Analysis (Dean a kol., 1994), a Statistica for Windows, v. 7cz (StatSoft Inc., 2004). Statistica 

for Eindows rovněž posloužila k určení hodnoty alfa dle Cronbacha (StatSoft Inc., 2004). Statistická 

významnost byla zaznamenána na hladině lepší než 5 % (p<0,05), lepší než 1 % (p<0,01) a lepší než 

0,1 % (p<0,001).  

Pomocí otázek 1 – 5 byly zjišťovány identifikační znaky oslovených respondentů výzkumného 

souboru. Z hlediska pohlaví vyučujících převažovali pedagogičtí pracovníci ženského pohlaví, což 

odpovídá již známé skutečnosti. Průměrná délka praxe učitelů s největším percentuálním 

zastoupením byla 16 let. Ze všech respondentů pouze 2,1 % vyučuje ve speciálních třídách určených 

pro nadané žáky. Ostatní vyučující, tedy 97,9 % učí v běžných třídách ZŠ. Na 1. stupni ZŠ měli žáci 

diagnostikovaní v pedagogicko-psychologické poradně (dále jen PPP) průměrný věk sedm let. 

Žádný žák nebyl diagnostikován v předškolním věku. Vzhledem k ochraně osobních údajů dětí 

nebylo možné získat podrobnější informace. 

Z celkového počtu 48 pedagogických pracovníků bylo 67,2 %, školeno v PPP, jak identifikovat 

nadané dítě. Své znalosti problematiky nadaných žáků považovalo za velmi dobré přes 6 % 

respondentů, znalosti dostačující pro vlastní pedagogickou praxi uvedlo přes 60 % respondentů. 

Položku průměrné znalosti zvolilo přes 33 % učitelů. Podprůměrné znalosti a nejsem informován/a o 

problematice nadaných jedinců nezvolil žádný respondent. Zde se projevilo negativum položek 

dotazníku závislých na sebehodnocení – subjektivním faktoru, který může výsledky zkreslit. Existuje 

zde rozpor mezi zkušenostmi respondentů z praxe a výsledků kvantitativního hodnocení.  

Rozpoznat nadání od zrychleného vývoje dětí, který se později zpomalí a vyrovná s vývojem v běžné 

populaci, je v mladším školním věku náročné a je třeba při jeho identifikaci spolupracovat s PPP. Na 

1. stupni ZŠ ze 48 oslovených učitelů spolupracuje s PPP 85,4 %, tj. 41 respondentů. 

S dalšími poradenskými pracovníky, popřípadě institucemi, byla spolupráce vyučujících 

percentuálně podstatně nižší. Respondenti se s problémy vzdělávání žáků s nadáním nejčastěji 

obracejí na PPP, které mají v oblasti vzdělávání těchto žáků největší zkušenosti. Méně časté využití 

spolupráce se školním psychologem, může být dáno tím, že ne na všech školách školní psycholog 

aktivně působí. Konzultace s dalšími poradenskými pracovníky závisí na individuální úrovni 

jednotlivých škol. 

Z realizovaného šetření vyplynulo, že školy nejčastěji (téměř v 92 %) nabízejí žákům individuální péči 

v rámci vyučování v kmenové třídě. V ŠVP může škola vzdělávací potřeby nadaných žáků, jež jsou 

stanoveny v RVP ZV, realizovat dle možností, ke kterým je uzpůsobena. Vedle RVP ZV je péče             

o nadané žáky zakotvena i ve školní legislativě, i přesto z realizovaného výzkumu vyplynulo, že 

pouze 7 % ZŠ v JMK nabízí třídy individuální péče pro rozumově nadané žáky a necelých 28 % ZŠ 

poskytuje individuální péči žákům s jiným druhem nadání, než je rozumové, a to pouze v rámci 

běžné třídy. Dle odpovědí respondentů žádná ze škol nenabízí speciální třídy pro žáky s jiným 

druhem nadání, než je rozumové. Proto se domníváme, že u každého nadaného žáka je nezbytné 

vytvořit pro rozvíjení jeho talentu individuální vzdělávací plán (IVP).  
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Z dotazování je zřejmé, že nadané dítě komunikuje s učitelem více a častěji než děti z běžné 

populace. Nadaní žáci mají více dotazů, ale nedávají učiteli najevo převahu ve slovním vyjadřování. 

Velmi často používají odborné výrazy, na otázky reagují pohotověji a aktivněji, dokáží udržet 

pozornost v komunikaci delší dobu. Zajímavé zjištění přinesl fakt, že učitelé nepreferují v 37,9 % 

komunikaci s nadaným dítětem, protože by byli nuceni volit přesnou terminologii. Naopak nadané 

děti většinou raději komunikují s dospělými než se svými vrstevníky. Nejvýraznějšími specifiky 

komunikace nadaných žáků jsou podle učitelů lepší orientace v problematice a rychlé splnění jasně 

stanoveného cíle. Mezi typické vlastnosti nadaných, vyučující řadili vysoký zájem o detaily, celkově 

pohotovější reakce a znalost odpovědí dopředu dříve než učitel vysloví celou otázku. Dále je dle 

respondentů u nadaných evidentní potřeba seberealizace, touha po uplatnění všeho, co vědí, ztížená 

schopnost vyjadřování v nonverbální komunikaci a strach z neúspěchu. Nadané dítě je oblíbené 

v kolektivu spolužáků, méně populární u vyučujících, pro něž nadané děti znamenají zátěž 

a náročnější přípravu na výuku.  

U nadaných žáků pozoruje necelých 55 % z celkového počtu respondentů, že nadaný jedinec více 

vnímá odlišné názory a pocity druhých, má tedy větší schopnost empatie, což souhlasí s výsledky 

výzkumu (Heider, 2008). Větší smysl pro spravedlnost u nadaných žáků nachází 39,7 % z celkového 

počtu respondentů. Vadu řeči (ráčkování) pozoruje u nadaného žáka 2,9 % dotázaných učitelů. 

Z celkového počtu 48 vyučujících devět uvedlo, že nadané dítě má určitý druh specifické poruchy 

učení. S největším percentuálním zastoupením byly zmiňovány tyto poruchy: dysgrafie, dyslexie, 

dyspraxie a dysortografie. Problematika „dvojí výjimečnosti“ vychází z předpokladu, že nadání je 

vlastností jedince, kterou mohou doprovázet různé poruchy týkající se nerovnoměrného vývoje, 

specifických poruch učení a jiných. Tato nerovnoměrnost vývoje, jak uvádí Heider (2008), může být 

determinována fyziologicky i sociálně. Nadání může vytvářet nerovnováhu, která má za následek 

nedostatky v dílčích funkčních oblastech. Betts a Neithart vymezili existenci šesti základních typů 

nadaných, kam zařadili i nadané děti se specifickou vývojovou poruchou učení. Realizovaným 

výzkumem jsme potvrdili výskyt takto nadaných dětí i ve školní populaci v České republice.  

Lze konstatovat, že ve všech stanovených kompetencích respondenti identicky klasifikovali 

rozumově nadané žáky vždy na hodnotově vyšší škále než žáky běžné populace. Vzhledem k obecně 

definovaným dovednostem žáků ve školním věku a výše popsaným specifickým vlastnostem 

nadaných jedinců (jež se shodují s vlastnostmi nadaných žáků charakterizovanými v odborné 

literatuře) nelze jinak než s výsledky získanými výzkumným šetřením souhlasit.  

 

ZÁVĚR   

Za nejčastější specifika komunikace nadaných žáků učitelé považovali lepší orientaci v problematice, 

rychlé splnění jasně stanoveného cíle, zájem o problematiku do hloubky, aj. Někteří respondenti 

poukázali na mimořádné výkony nadaných, které budí obdiv, ale zároveň vzbuzují starosti                       

o budoucnost těchto dětí. Dále upozornili na význam komunikace formou spolupráce, kterou nadaní 

žáci vyžadují. Podle odborné literatury i z vyjádření respondentů je pro komunikaci s nadanými 

specifická pohotovost, věcná argumentace a potřeba seberealizace. Zvlášť citliví jsou nadaní žáci na 

verbální i nonverbální komunikaci, mají potíže v kontaktu se spolužáky i učiteli. Učitelé musí volit 

přesnou terminologii a mít vždy připraven další úkol navíc. Nadaní žáci mnohem intenzivněji 
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prožívají obavu z neúspěchu i neúspěch samotný. Dle vyjádření respondentů potřebují nadané děti 

ve větší míře motivaci a následnou pochvalu než děti z běžné populace.  

 Styl práce a komunikace nadaného dítěte jsou oproti dětem z běžné populace odlišné. Proto je 

monitorování komunikace nadaného žáka v současné škole velmi důležité. Problematika nadaných 

žáků stejně jako problematika komunikace a komunikativních kompetencí je relativně dostatečně 

integrována v teorii. Nyní nastává etapa, kdy je nutno začít tyto teorie využívat v praxi. Prozatím 

situace nadaných jedinců v praxi našich škol není příliš uspokojivá. Výsledky výzkumného šetření 

a návrhy na opatření mají být příspěvkem podpory nadaných jedinců v praxi, což ale vyžaduje 

pochopení důležitosti komunikace, která má svá četná specifika, jak ze strany učitelů 

a pedagogických pracovníků, tak ze strany žáků a jejich rodičů.  

Výzkumy a studie odborníků, kteří se nadanými dětmi zabývají poukazují, že pokud se začne 

systematicky pracovat na rozvoji nadání dítěte až ve školním věku, je promeškáno významné období 

pro stimulaci dítěte. Projevy chování nadaného dítěte v předškolním věku se manifestují kromě 

jiných oblastí i v oblasti řeči, tedy verbální komunikace. Ta tvoří podstatu komunikativních 

kompetencí, které vymezuje RVP ZV jako kompetence klíčové. 

Jestliže je v teorii jejich speciálním vzdělávacím potřebám v této době věnována patřičná pozornost, 

předmětem dalších šetření bude, do jaké míry plní požadavky kurikulárních dokumentů školy, které 

se problematikou výchovně-vzdělávacího procesu nadaných žáků zabývají.  

 Cílem realizace těchto výzkumů bude přispět ke zlepšení efektivity vzdělávání žáků nadaných a 

mimořádně nadaných, umožnit specificky rozvíjet jejich potřeby a pomoci jim začlenit se do 

školního kolektivu, popřípadě jim vytvořit prostor nutný k rozvíjení jejich specifických potřeb. 

S odkazem na zjištěné skutečnosti bude nezbytné navrhnout opatření, která by přispěla ke zvýšení 

efektivity výchovně – vzdělávacího procesu nadaných žáků. Založení Centra pro výzkum nadání, jež 

vzniklo na Filosofické fakultě MU v Brně, je příslibem do budoucna pro empirické a longitudinální 

sledování nadaných jedinců. 
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JEDNA VLAŠTOVKA JARO NEDĚLÁ ANEB (NE)VĚDOMOSTI ŽÁKŮ NEJENOM O 

VLAŠTOVKÁCH 

ONE SWALLOW DOES NOT MAKE A SUMMER OR WHAT PUPILS (DO NOT) KNOW ABOUT SWALLOWS 

Milan Kubiatko, Ivana Vaculová 

 

Abstrakt: Mylné představy žáků různého věku o zvířatech byly prezentovány v mnoha výzkumných 

studiích. Předkládaná studie je zaměřena na zjišťování mylných představ žáku 2. stupně základních 

škol. Věk žáků byl v rozmezí 10 až 16 let. Výzkumný nástroj se skládal z 30 uzavřených a také 

otevřených otázek, jedna byla grafická. Do analýz bylo zahrnuto 719 vyplněných dotazníků ze 7 

slovenských základních škol. Položky dotazníku byly rozděleny do 5 kategorií dle jejich charakteru, 

konkrétně: 1. Identifikace ptáků; 2. Rozmnožování ptáků; 3. Potrava ptáků; 4. Ptačí smysly; 5. 

Migrace ptáků. Studie je zaměřena na zjištění rozdílu ve výsledcích mezi žáky různého věku. Celkově 

bylo zjištěno značné množství mylných představ u všech věkových skupin.  

Klíčová slova: dotazník, mylné představy, ptáci, žáci 

Abstract: Wrong ideas about animals have been reported in various research reports on the pupils of all 

age groups. This cross-age study is focused on finding wrong ideas about birds among elementary 

children of various ages (from 10 to 16). A questionnaire consisting of 30 multiple choice and open ended 

questions was used and one was graphic. This questionnaire was administered to 719 children from 7 

elementary schools in Slovakia. We divided items of questionnaire in to five dimensions by their 

character namely: 1. Identification of birds; 2. Birds’ reproduction; 3. Food of birds; 4. Birds’ senses 5. 

Migratory of birds. We focused on finding differences in results between age of the respondents. We 

found numerous wrong ideas across all age groups.  

Key words: questionnaire, wrong ideas, birds, pupils 

 

1 ÚVOD 

Dítě odmalička poznává svět kolem sebe a způsob jeho poznávání věcí a jevů bývá velmi specifický. 

Přiblížit se k uvažování a vnímání světa dětí, bývá velmi obtížné. Proto není nic neobvyklého, když se 

u dětí vyskytují mylné představy v chápání. Mnohé z nich přetrvávají do vyššího věku, v některých 

případech až do dospělosti. Tyto nesprávné představy mají různé názvy, nejčastěji se používá pojem 

miskoncepce (Čáp, Mareš 2001). Obvykle jsou pevně fixovány v mysli dítěte a musí být v rámci 

vyučovacího procesu přehodnoceny, aby vznikl prostor pro nové poznávání. Tyto interpretace mají 

složku poznávací, kognitivní (porozumění jevu), dále složku afektivní (vztah k jevu, jeho prožívání a 

hodnocení) a také složku konativní, snahovou (co s tím můžu udělat, co s tím udělají ostatní děti, co 

dospělí) (Gavora 1992b). Chybné nebo neúplné žákovské představy o učení mohou vznikat 

v průběhu výkladu, a to i tehdy, je-li učitelův výklad kvalitní. Nejběžnější případy shrnuje Hejný 

(1989) takto: žák přiřazuje znakům nebo slovům chybnou představu; žák nedokáže své myšlenky a 

představy slovně vyjádřit; žák nedokáže slovům nebo znakům přiřadit žádnou představu.  
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Vstupem nových informací do kognitivní struktury žáka může nastat jejich zařazení, ale i celková 

restrukturace informací doposud přítomných v mysli dítěte. Představy lidí o světě jsou individuální a 

každý člověk chápe realitu jiným způsobem. Pokud se více lidem poskytne stejná informace, v mysli 

každého jedince způsobí jiný jev. Způsob, jakým je zařazena do existenční struktury, totiž nezávisí 

jen na vlastnosti přicházející informace, ale také na celkové struktuře kognitivních schémat 

(Žoldošová 2004).  

Odstraňováním miskoncepcí v chápání žáků se zabývalo více autorů (Hewson 1981; Gavora 1992a) 

a byl navržen soubor zásad na odstranění mylných představ: 

Navodit u žáka nesouhlas, nespokojenost, rozpor s jeho původním chápáním učiva. Žák musí sám 

dospět k přesvědčení, že jeho doposud vytvořená představa je nesprávná.  

Nové učivo musí být vysvětleno tak, aby bylo žákům srozumitelné, dokázali ho pochopit a začali            

o něm přemýšlet.  

Vysvětlování učiva musí být pro žáka přesvědčivé, hodnověrné a hlavně přijatelné. Při akceptování 

těchto podmínek je žák ochotný si vyzkoušet, jestli by bylo pro něho akceptovatelné a jak velké 

změny by musel udělat. 

Pochopení učiva musí být pro žáka použitelné a užitečné. Žák by si měl vyzkoušet, nakolik je nové 

přijetí výhodnější při řešení problémů a situací, se kterými se setkává.  

Oblast zkoumání mylných představ je široká. Výzkumy se týkají téměř každé oblasti učiva biologie. 

Některé jsou prozkoumány více, jiné méně. Výzkumy představ se týkají např. oblasti lidského těla 

(Prokop, Fančovičová, Tunnicliffe 2009), fyziologie rostlin (Simpson, Marek 1988) a biotechnologie 

(Prokop, Lešková, Kubiatko, Diran 2007). 

Zajímavou oblastí je také výzkum žákovských představ v zoologii. Randler, Höllwarth a Schall (2007) 

zkoumali vědomosti návštěvníků městského parku o živočišných druzích. Další výzkumy se týkají 

toho, zda jsou žáci a studenti schopni rozlišit obratlovce od bezobratlých a co si žáci základních škol 

představují pod těmito pojmy. Mnoho dětí přiřadí hlavu, končetiny a vnější kostru k obratlovcům. 

Přítomnost vnější kostry je nejčastějším znakem přiřazovaným obratlovcům u 7 až 9-ročních dětí. 

Častým znakem, který žáci přisuzují obratlovcům, je přítomnost krunýře. Tyto děti klasifikují úhoře a 

hady jako bezobratlovce. Důvod, který uvádějí, je, že jejich tělo je schopné se skroutit. Děti měly 

také problém klasifikovat želvu. Část dětí ji označila jako bezobratlovce (Braund 1991; Ryman 1974 

a, b; Trowbridge, Mintzes 1985). Další výzkumná práce byla už konkrétnější, zabývala se 

vědomostmi, postoji a chováním žáků základní školy, studentů středních škol a studentů vysokých 

skol k delfínům (Barney, Mintzes, Yen 2005). 

 

2 METODIKA 

Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit mylné představy o třídě Ptáci u žáků 2. stupně základních škol. 

Při realizaci výzkumů byla věnována pozornost řešení výzkumného problému: Budou dosahovat 

vyššího skóre žáci, kteří absolvovali učivo o ptácích, v porovnání s těmi, kteří ho ještě neabsolvovali?  
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Výzkumný vzorek tvořilo 719 žáků z druhého stupně sedmi ZŠ. Z toho bylo 338 chlapců a 381 děvčat. 

Věkové rozmezí žáků se pohybovalo od 10 do 16 let ( x  = 12,72; SD = 1,39). Zastoupeni byli 

respondenti z vesnického (n = 448) i z městského prostředí (n = 271). Z hlediska ročníku studia, byli 

nejvíce zastoupeni žáci šestého ročníku (n = 195), dále žáci sedmého (n = 172), devátého (n = 134) a 

osmého ročníku (n = 130) a nejméně bylo žáků z pátého ročníku (n = 88). 

Jako výzkumný nástroj byl použit dotazník, který měl dvě hlavní části, postojovou a vědomostní. Pro 

účely příspěvku byla využívána pouze vědomostní část. Ta obsahovala 30 otázek, z nichž bylo 12 

otevřených a 18 uzavřených. Z nabízených možností (3 až 5) byla vždy pouze jedna správná. Poslední 

položka měla grafickou podobu. Před samotnou administrací byl dotazník posouzen dvěma 

vysokoškolskými učiteli, zabývajícími se systematickou zoologií.  

Dotazník byl žákům zadáván prostřednictvím jejich učitele. Ten jim dotazníky rozdal a upozornil je, 

že se nejedná o testování, ale o výzkum jejich představ o ptácích. Respondenti nebyli časově 

ohraničeni, ale vyplňování nepřesáhlo 30 minut. 

Podle charakteru jednotlivých položek byly otázky v dotazníku rozděleny do 5 kategorií: identifikace 

ptáků (10), rozmnožování ptáků (7), potrava ptáků (5), ptačí smysly (4) a migrace ptáků (4). Čísla 

v závorce udávají počet otázek v jednotlivých kategoriích.  

Po obdržení vyplněných dotazníků byly výsledky překódovány do číselné podoby. Správné odpovědi 

bylo přiděleno číslo 1, nesprávné 0. Pro účely vyhodnocení byla nulová hodnota přiřazena i v případě, 

že žák na danou otázku neodpověděl.  

Kromě percentuální úspěšnosti byly při vyhodnocování použity některé deskriptivní statistické 

metody, např. průměr a směrodatná odchylka. Z metod induktivní statistiky byla použita analýza 

rozptylu (ANOVA), kterou byl zjišťován rozdíl ve výsledcích mezi jednotlivými ročníky. Dále byla 

pomocí Cronbachova alfa zjišťována celková reliabilita dotazníku.  

 

3 VÝSLEDKY 

Celkový počet položek ve vědomostní části dotazníku byl 30. Pomocí Cronbachova alfa byla zjištěna 

reliabilita dotazníku α = 0,55, což indikuje střední spolehlivost dotazníku. 

V tabulce 1 jsou uvedeny některé statistické charakteristiky. Je z ní zřejmé, že žáci měli největší 

problém s otázkami týkajícími se potravy ptáků, kde úspěšnost nebyla ani čtvrtinová, a také ptačích 

smyslů, kde úspěšně na otázku odpověděla přibližně třetina respondentů. Nejméně problémů činily 

žákům otázky z kategorie „rozmnožování ptáků“, kde byla úspěšnost více než 60 %. Ve zbylých dvou 

kategoriích dosahovala úspěšnost žáků hodnoty o něco vyšší než 50 %.  
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Tabulka 1: Vybrané statistické charakteristiky sledovaných kategorií. 

 Počet otázek 
Průměrné 

skóre 

Relativní 

úspěšnost (%) 

Směrodatná 

odchylka 

Identifikace 

ptáků 
10 5,87 58,70 1,62 

Rozmnožování 

ptáků 
7 4,28 61,14 1,36 

Potrava ptáků 5 1,09 21,80 0,94 

Ptačí smysly 4 1,34 33,50 0,70 

Migrace ptáků 4 2,23 55,75 0,99 

V grafu 1 je uveden průměrný počet bodů dosažených v jednotlivých ročnících pro každou 

z uvedených kategorií. V kategoriích identifikace ptáků, migrace ptáků a ptačí smysly dosahovali 

nejvyššího skóre žáci osmého ročníku. V kategorii potrava ptáků to byli žáci šestého ročníku a žáci 

pátého ročníku dosahovali nejvyššího skóre v otázkách týkajících se rozmnožování ptáků.  

Graf 1: Průměrné skóre žáků jednotlivých ročníků za jednotlivé dimenze 
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Průměrné skóre jednotlivých ročníků jsme podrobili dalšímu statistickému zpracování, a to 

konkrétně analýze rozptylu (ANOVA). Statisticky významný rozdíl ve výsledcích mezi ročníky jsme 

zjistili v kategorii „identifikace ptáků“ (F(4, 714) = 8,98; p < 0,001). Žáci šestého ročníku v této dimenzi 

dosahovali, v porovnání se žáky z ostatních ročníků, výrazně nižšího skóre. U kategorie potrava 

ptáků byl také zjištěn stat ist icky významný rozdíl ve výsledcích mezi ročníky (F(4, 714) = 7,87; p < 

0,001). Přitom žáci devátého ročníku dosahovali v porovnání s ostatními ročníky nejnižší skóre, 

obzvláště v porovnání se žáky ze šestého a sedmého ročníku. Žáci pátého ročníku dosahoval                     
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i výrazně vyšší skóre než jejich starší spolužáci v otázkách, které se týkaly rozmnožování ptáků (F(4, 

714) = 3,47; p < 0,01). V kategorii ptačí smysly byl zjištěn rozdíl ve výsledcích mezi ročníky (F(4, 714) = 

2,91; p < 0,05), největší rozdíl v dosaženém skóre byl mezi žáky šestého a osmého ročníku. Ve zbylé 

kategorii „migrace ptáků“ ve výsledcích mezi jednotlivými ročníky nebyl stat ist icky významný rozdíl 

(F(4, 714) = 2,11). 

Celkové skóre z testu bylo 18,28 bodů (n = 719; SD = 4,30). Minimální hodnota byla 6 a maximální 30 

bodů. Na výsledky mezi ročníky, ze kterých jsou respondenti, je možné nahlížet ze dvou pohledů. 

První je ten, že do analýzy se zahrnují jednotlivé ročníky (F(4, 714) = 4,22; p < 0,01), kde nejvíce bodů 

dosahovali žáci 8. ročníku ( x  = 15,39) a nejnižší počet dosahovali žáci 6. ročníku ( x  = 14,04) (graf 2).  

Druhý pohled je ten, že se do úvahy vezmou žáci, kteří už absolvovali učivo o třídě Ptáci a žáci, kteří 

toto učivo ještě neabsolvovali. I v tomto případě byl zjištěn stat ist icky významný rozdíl ve 

výsledcích (F(1, 717) = 13,04; p < 0,001) ve prospěch žáků, kteří už dané učivo absolvovali ( x  = 15,16). 

Žáci, kteří ještě na hodinách přírodopisu učivo o ptácích neabsolvovali, měli průměrné skóre 14,23 

bodů.  

Graf 2: Průměrné skóre žáků jednotlivých ročníků 

 

 

 

 

 

 

 

4. ZÁVĚR 

4 ZÁVĚR 

Příspěvek se zabývá mylnými představami žáků druhého stupně základních škol o třídě Ptáci. Podle 

výsledků je zřejmé, že mnohé mylné představy přetrvávají u žáků i po absolvování učiva o třídě Ptáci. 

Právě zde vidíme přínos naší práce, která má význam pro didaktiku jako vědu. Správným 

formulováním učiva můžeme mylné představy žáků odstranit a poskytnout jim lepší vysvětlení 

pojmů, které jim činí problémy. Některé mylné představy vznikající v dětství přetrvávají i u žáků 9. 

ročníku (někdy až do dospělosti). Proto by se hlavně základní škola měla podílet na jejich odstranění. 

Na vyučování by žáci měli mít více možností k získávání komplexnějších informací o živočišných 

druzích a identifikace živočichů by neměla být redukována na zjednodušené vztahy, bez souvislostí 

s biologií jednotlivých druhů. Pozornost učitelů by se měla zaměřit i na druhy, které nemají 

charakteristické znaky pro danou skupinu a mohou být i v pozdějším životě žáků mylně považovány 

za úplně odlišné druhy.  
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SIMULAČNÍ HRY V KONTEXTU ZMĚNY POSTOJŮ – NÁČRT VÝZKUMNÉHO 

PROBLÉMU 

EDUCATIONAL SIMULATIONS INFLUENCE ON ATTITUDES: AN OUTLINE OF RESEARCH STUDY 

Dana Dražilová Fialová 

 

Abstrakt: Příspěvek se zaměřuje na představení výzkumu v rámci disertační práce zabývající se 

vlivem simulačních her na změnu postoje žáků ve výuce vzdělávacího oboru Občanský a 

společenskovědní základ. Autorka představí metodologický přístup, popíše jednotlivá výzkumná 

šetření v rámci experimentální části výzkumu a představí hlavní metody sběru dat včetně Q-

metodologie. 

Klíčová slova: simulační hra, didaktická hra, postoj žáka  

Abstract: This contribution describes a research within a doctoral thesis dealing with the influence 

of educational simulations on learners´ attitudes in Social Studies teaching. The author is going to 

introduce the metodology approach and describe the individual research parts in the experiment 

together with the main exporative methods, including Q-metodology. 

Key words: educational simulation, educational game, pupil´s attitude 

 

1 ÚVOD 

Simulační hra je odborníky v oblasti vzdělávání tradičně charakterizována jako aktivita, která 

modeluje profesionální či životní situace. Používá se především k výcviku rozhodování pod vedením 

odborníků. Dovoluje zkrátit reálné trvání celého průběhu procesu, dovoluje simulovat i takové 

důsledky, které by v reálném životě vedly ke škodám morálním, lidským traumatům, finančním či 

materiálním ztrátám, ke zhroucení instituce (Průcha, Walterová, Mareš 2003, s. 213). Simulační hra 

je také chápána jako vytvoření určitého modelu, presentujícího reálnou skutečnost, kde se hráči 

mohou setkat se situacemi, které jsou v reálném světě pouze ojedinělé (Němec 2002, s. 88), jako 

zjednodušené předvedení určitého fragmentu skutečnosti (Skalková 1999, s. 185), či aktivita, ve 

které jsou studenti posazení do prostředí zjednodušeně modelující vybrané aspekty reality a svým 

rozhodováním pak mění vstupní podmínky pro další kola (Činčera 2007, s. 88). Obvykle jde o řešení 

běžných životních situací, jejichž řešením studenti získávají schopnosti vyjednávat a adekvátně se 

rozhodovat (Štáva 1997, s. 28).  

Zahraniční autoři specifikují simulační hru jako komplexní učební činnost, jíž se účastní velký počet 

žáků, kteří v mnoha rozmanitých rolích poznávají zjednodušený model reality (Pash 1998, s. 245), 

nebo jako propracované hraní rolí, které dává lidem příležitost, aby si své schopnosti vyzkoušeli 

v prostředí, kde nic neriskují (Petty 1996, s. 192). Ellington, Gordonová a Fowlieová charakterizují 

simulaci jako dynamickou representaci reálné či imaginární situace (Ellington, Gordonová, 

Fowlieová 1998, s. 2). Hraní rolí v rámci simulační hry je někdy považováno za součást simulačních 

her nebo je simulace dána do protikladu s hraním rolí svou délkou, větší komplexitou a jistou 
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nepřizpůsobivostí se situaci (Karnes, Beanová 2005, s. 544). Jones považuje simulaci za interaktivní 

událost, která se odehrává v prostředí, které je simulované. Hlavní význam simulace vidí ve 

schopnosti simulační hry vyvolat u žáků rozhodovací proces. Účastníci mají role, které nehrají ani 

mimicky nepředvádí – pokud by k tomuto došlo, jednalo by se o drama či hraní rolí. V rámci role 

nechávají projevit své vlastní osobnostní rysy, ale mění se jejich sociální role-mají například různé 

zaměstnání, povinnosti či odpovědnost (Jones 1995, s. 7).  

Simulační hry v tomto výzkumném záměru jsou specifikovány ke vzdělávacímu oboru Občanský a 

společenskovědní základ (RVP G), tedy oboru vyučovaném na českých gymnáziích, a to s ohledem 

na aprobaci autorky projektu a výzkumným otázkám, které svým zaměřením navíc očekávají 

spolupráci žáků středních škol na odhalení edukačního potenciálu simulačních her.193  

Výzkum v rámci disertační práce se zaměřuje na kauzální interpretaci vlivu simulačních her na 

změnu postoje žáků. Budeme zkoumat, zda lze najít souvislost mezi použitím simulačních her ve 

výuce a změnou postoje u žáků a v rámci kvalitativní části výzkumu se pokusíme odhalit edukační 

potenciál simulačních her pro postoje žáků.  

Postoje v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia (RVP G) představují společně se 

souborem vědomostí, dovedností, schopností a hodnot tzv. klíčové kompetence, které jsou důležité 

pro osobní rozvoj jedince, jeho aktivní zapojení do společnosti a budoucí uplatnění v životě. Právě 

škola by měla navrhnout a ve svém Školním vzdělávacím programu (ŠVP) popsat vlastní postupy-

výchovné a vzdělávací strategie, které budou všichni učitelé využívat k cílenému rozvíjení klíčových 

kompetencí žáků (RVP G, s. 10).  

Postoj žáka je v odborné pedagogické terminologii charakterizován jako hodnotící vztah zaujímaný 

jednotlivcem vůči okolnímu světu, jiným subjektům i sobě samému. Je získáván na základě 

spontánního učení v rodině a v jiných sociálních prostředích (Průcha, Mareš, Walterová 2003, s. 171). 

Pro potřeby výzkumu termínem postoj žáka rozumíme postoj ke specifickým entitám, které budou 

definovány vzhledem k vzdělávacím cílům vybraných simulačních her. U jednotlivých postojů 

budeme rozlišovat tři komponenty: kognitivní, emoční a behaviorální (Stroebe, Hewstone 2006,                   

s. 284). Následující schéma ukazuje na zaměření se na jednotlivé složky postojů během výzkumu:  

Schéma 1: Zkoumané vztahy z hlediska složek postojů  
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 Předpokládáme, ţe ţáci v období střední adolescence budou schopni reflexe vyuţití simulačních her ve 

výuce, vzhledem k rozvoji abstraktního symbolického myšlení a schopnosti volit rŧzné úhly pohledu na jevy 

v přítomnosti, minulosti i budoucnosti (Macek 2003, s. 14). 

Sledované složky 

postojů před 

experimentem: 

-kognitivní 

-emoční 

-behaviorální 

 

 

 

 Simulační hra 

Sledované složky 

postojů po experimentu: 

-kognitivní 

-emoční 

-behaviorální 
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Cílem navrhovaného výzkumného projektu je experimentálně ověřit, zda zařazení simulačních her 

do výuky vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní základ vede ke změnám postoje žáků. 

K ověření příčinných vztahů budeme srovnávat výsledky v experimentální a kontrolní skupině.  

V rámci kvalitativní části studie očekáváme odhalení edukačního potenciálu simulačních her pro 

postoje u žáků.  

Chceme: 

- Obohatit teorii simulačních her detailním a strukturovaným poznáním této výukové metody  

- Vytvořit model výzkumu, který bude vhodný i pro zkoumání dalších simulačních her a jejich vlivu na 

postoje žáků 

- Experimentálně ověřit, zda využití simulačních her ve výuce Občanského a společenskovědního 

základu je příčinnou změny postojů žáků 

- Popsat edukační potenciál simulačních her pro změnu postoje žáků 

 

2.2 Základní a specifické výzkumné otázky 

Základní výzkumná otázka byla definována takto: „Jaký vliv mají simulační hry na postoje žáků 

v hodinách vzdělávacího oboru Občanského a společenskovědního základu ve srovnání 

s klasickou výukou?“  

V souladu se smíšeným designem výzkumu jsme hlavní výzkumnou otázku rozložili do dvou 

specifických otázek: 

1.Jak ovlivňuje zařazení simulační hry do výuky vzdělávacího oboru Občanského a 

společenskovědního základu postoje žáků? 

2. Jaký je edukační potenciál simulačních her pro změnu postojů žáků ve výuce vzdělávacího oboru 

Občanského a společenskovědního základu? 

Pro kvantitativní část výzkumu byla formulována následující nulová hypotéza:  

Není rozdíl mezi postoji u žáků před simulační hrou a po simulační hře.194 

 

 

 

 

                                                                    
194

 Jako závisle proměnnou chápeme postoje u ţákŧ a jako nezávisle proměnnou simulační hru. 
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2.2 Schéma 2: Subjekty výzkumu se zobrazením hlavních metod sběru dat pro zodpovězení výzkumných otázek 

 

                    

                                 

 

                

Dotazování 1 

Žáci před simulační hrou 

Dotazování 2 

Ohnisková 

Skupina  

Simulační hra Žáci po simulační hře 

(ZVO): Jaký vliv 

mají simulační hry na 

postoje žáků 

v hodinách 

vzdělávacího oboru 

Občanského a 

společenskovědního 

základu ve srovnání 

s klasickou výukou?  

  

     

 Metody sběru dat 

 

  

Subjekty výzkumu 

(SVO): Jak ovlivňuje 

zařazení simulační hry 

do výuky 

vzdělávacího oboru 

Občanského a 

společenskovědního 

základu postoje žáků?  

 

 

(SVO): Jaký je 

edukační potenciál 

simulačních her pro 

změnu postojů žáků ve 

výuce vzdělávacího 

oboru Občanského a 

společenskovědního 

základu? 

 

 

I.šetření  III.šetření        II.šetření 

 

 

Základní výzkumná otázka 

 

   ZVO 

 

   SVO 
Specifická výzkumná otázka 

 

 

Uvnitř jednotlivých fází výzkumného procesu použijeme jak kvantitativní, tak kvalitativní přístup. 

Bude se jednat o zjednodušený třífázový model výzkumného procesu (Hendl 2005, s. 60), na začátku 

jsme určili výzkumné otázky, dále shromáždíme data a ty nakonec analyzujeme.  

Empirické šetření má experimentální design. Cílem experimentu je zjistit, zda dojde ke změně 

postojů u žáků po zařazení výukové metody simulační hry. Naši pozornost v rámci empirické části 

výzkumu chceme zaměřit na tři konkrétní simulační hry. Experimentální plán je rozdělen do tří 

výzkumných šetření, před realizací simulační hry, během simulační hry a po simulační hře.195  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
195

 Počítáme s pouţitím pretestu a posttestu jak v experimentální, tak v kontrolní skupině pro zjištění změn 

v postojích u ţákŧ před simulační hrou a po simulační hře. 
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Schéma 3: Grafické znázornění experimentálního plánu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Charakteristika zvolených metod 

Pro zjištění vztahu mezi proměnnými v kvantitativní části výzkumu použijeme skupinu 

psychometrických a statistických procedur Q-metodologii. Vhodnost této metody jsme zvážili 

vzhledem ke složitosti struktury postojů a rovněž předpokládáme významný vliv této metody na 

hodnocení intervence začlenění simulační hry do výuky, zejména změny u jednotlivých aspektů 

postoje. (Kerlinger 1972, s. 579).  

Metoda ohniskových skupin  bude použita jako doplňková metoda, zdroj kontrolních údajů, které 

budou doplňovat primární metodu (Morgan 2001, s. 15) a navíc očekáváme odhalení edukačního 

potenciálu pro postoje u žáků. Rozhovory budeme se souhlasem všech účastníků zaznamenávat na 

digitální diktafon a přepokládáme analýzu formou otevřeného kódování. 

1. Šetření 

 3. Šetření 
 2.Šetření 

         Skupina  

        kontrolní 

  

     Simulační hra 

 

Skupina 

 experimentální 

Skupina  

kontrolní 

         Posttest 

Skupina  
kontrolní 

Skupina 

experimentální 

       Skupina  

  experimentální 

 

   Individuální      

práce s textem 

 

           Pretest 
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3 ZÁVĚR-OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 

1.Přínosy pro teorii  

- Obohacení teorie simulační hry detailním a strukturovaným poznáním této výukové metody  

- Obohacení teorie změny postojů 

- Možnost využití modelu výzkumu pro výzkum dalších simulačních her 

2. Přínosy pro praxi  

- V procesu vyučování a učení přispěje k poznání role simulačních her v procesu plnění cílů vzdělávání 

- Obohacení poznatkové základny metodiky Občanského a společenskovědního základu  

- Přispění oborové didaktice oboru ověřením vlivu výukové metody simulační hry na změnu postojů 

u žáků 

3. Přínosy v oblasti výuky  

- Kvalitativní část výzkumu exploračního charakteru může přinést cenné informace o edukačním 

potenciálu simulačních her z hlediska žáků 

- Publikováním výsledků výzkumu podpoříme popularizaci simulačních her ve výuce Občanského a 

společenskovědního základu 
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UČITEL – PŘÍSNÝ, NEBO TOLERANTNÍ? 

THE TEACHER - UNCHARITABLE OR TOLERATOR? 

Václav Klapal 

 

Abstrakt: Příspěvek se zabývá problematikou mládeže ve věku 16 - 17 let., která se na své budoucí 

povolání připravuje na středních odborných učilištích. Zkoumá postoje učňů k tolerantnosti učitelů, 

k učitelskému povolání vůbec. 

Klíčová slova: učitel, tolerance, přísnost, oceňování tolerance žáky. 

Abstrakt: The artikle considers probleme of young people from age of 16 till the age of 17 , who are 

preparing for their future profession on a training college. A studies trainees´opinion to 

teachers´toleration and the teaching profession itself. 

Key words: the trachet, the toleration, the strictness, the appreciation of tolerance of learners. 

 

 V době, kdy jsem zadával anotaci svého příspěvku na tuto konferenci, jsem věděl, že začnu 

notoricky známým citátem o kázni z dílny J. A. Komenského: „Škola bez kázně je jako mlýn bez vody. 

Neboť odejmeš-li mlýnu vodu, musí se zastavit. Zrovna tak odejmeš-li škole kázeň, všechno musí 

ochabnout.“ 

 Ale cca o 400 let později byla bývalému učiteli, dnes uznávané osobnosti uměleckého světa, herci a 

scénáristovi Zdeňku Svěrákovi, položena otázka: „Děti jsou dnes ale už jiné, než dřív. Ve školách se 

bohužel rozmáhá násilí a šikana. Jak to mohou učitelé ovlivnit? Sledujete, co se ve školách děje?“ 

Zdeněk Svěrák odpověděl takto: „Zpovzdálí. Zdá se mi, že úcty k učiteli ubylo, stejně jako ubylo 

samozřejmé úcty dětí k dospělým a starým lidem. Když v tom nepomáhají rodiče, je těžké to povolání 

dělat, protože je ohrožena učitelova lidská důstojnost. On vede nerovný boj. Aby pedagog mohl potlačit 

násilí a šikanu, musí se něco udělat pro posílení jeho vlastní prestiže a autority. Obávám se, že bych byl 

v dnešní škole bezradný a zachoval se jako Tkaloun ve vratných lahvích. Vyždímal bych na drzouna 

houbu a šel bych pryč. ( Příloha Práva, 6. června 2009, s. 7) 

 A když bych chtěl míru pesimismu ze stavu našeho školství dokumentovat příkladem z nejhorších, 

vzpomněl bych případu učitele ZŠ ze Železného Brodu. Na učitelův pokyn, aby si žák uklidil své 

rozházené věci, reagoval žák slovy: „Proč bych si to uklízel, šmejde?“ Pan učitel neudržel své nervy na 

uzdě, a došlo k fyzickému inzultaci žáka. Po uklidnění se pan učitel žákovi i jeho rodičům omluvil a 

podal výpověď ze školských služeb. Necelý měsíc poté spáchal sebevraždu. Ten učitel byl ředitelem 

školy, jmenoval se Jiří Pacholík a byl mým spolužákem na PdF UK v Hradci Králové v letech 1966 - 70. 

 O čem svědčí slova Z. Svěráka a případ mého spolužáka? Domnívám se, že o tom, že v naší škole 

není něco v pořádku. Ve škole je nyní jiná generace žáků, než na jaké jsme byli zvyklí na začátku naší 

učitelské dráhy. Žáci a studenti přesně znají svá práva a využívají je často až za jejich hranici. Jsou 

tam i učitelé. Nejméně jedna třetina z nich jsou ve věku 45 - 60 let. Při studiu se připravovali na 
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působení ve škole a práci se žáky s modelem chování, který odpovídal té době. A ten, musíme si to 

přiznat, se podstatně liší od chování současných žáků. Vím, že se učitel neustálou interakcí se žáky 

neustále něčemu novému učí, samozřejmě vím, že se chování žáků nezměnilo přes noc, takže by to 

pro učitele nemělo být šokující. Na druhou stranu se nezměnily normy, které je nutno zachovávat. 

To učitelé dělají, snaží se vychovávat děti ve škole ke slušnost. Přesvědčují o správnosti slušného 

chování, dávají příklady, sami jdou příkladem. Ale pramalá odezva. Ve společnosti vítězí ti, kteří mají 

„ostré lokty“ a dovedou jich patřičně využít. A tak mnozí učitelé rezignovali, na nekázeň si zvykli a 

mnohému nechávají volný průběh. (Někdy jsou k tomu i nuceni řediteli škol - obzvláště ve městech, 

kde se školy doslova přetahují o každého žáka. „Jak by to vypadalo, kdyby se na naší škole objevily 

projevy nějaké hrubé nekázně a mluvilo se buď o tom, že si s ní nevíme rady, nebo že jsme tady 

přísní a žáky trestáme? To by se k nám potom nikdy neodvážil dát dítě! A vy byste byli bez práce!“)  

Ve škole jsou i učitelé, kteří absolvovali učitelské fakulty nedávno. Ti sice sami vyrostli na jiném 

modelu chování než jejich starší kolegové, ale na ten současný také nejsou připraveni. Vždyť ani my 

na učitelských fakultách neumíme dát návody na to, jak reagovat na výstřelky v chování žáků. (A dle 

mého názoru jen člověk bez mozku může napsat, že za takové jednání si může učitel sám. Škola je 

částí společnosti. Jsme snad špatnou společností, když máme vězení, v nich dozorce a trest 

doživotí?) Všimněme si např., že v Moderní pedagogice se v kapitole Složky profesní kompetence 

učitele v psychodidaktické kompetenci píše o vytváření příznivého pracovního klimatu ve třídě 

(Průcha, 217) , ale není vůbec ošetřeno to, jak by měl učitel naložit s těmi, kteří mu (a především 

ostatním žákům ve třídě) toto příznivé pracovní prostředí narušují, či dokonce ničí. A při tom závěry 

z výzkumů O. Šimoníka a mých jasně ukazují, že začínající učitelé mají velké problémy s řešením 

nekázně žáků. (U Šimoníka (1993) to byl druhý nejčastější problém, v mých (2006) už získal první 

pozici). 

A tak mnozí bědují nad dnešní mládeží - samozřejmě, že ne nad všemi mladými lidmi, samozřejmě, 

že ne všichni učitelé. Ale na co nadávají všichni, to je skutečnost, že se cítíme opuštěni od našeho 

státu, od legislativy. Kolikrát už měli být učitelé prohlášeni za veřejné činitele. „Ale skutek utek“. Je 

fakt, že se ještě ve školách nezabíjí, že vystačíme v drtivé většině s běžnějšími druhy přestupků proti 

školnímu řádu. 

Je z této situace nějaké východisko? Má učitel odpouštět přestupky, nebo je trestat? Kolikrát 

odpustit, co odpouštět a tolerovat? Naopak - co trestat, jak trestat? /Víme, že podle kapacit z oblasti 

výchovy (Matějček) je trestem to, co za trest považuje samotné dítě, ne my. A víme, že např. podle 

T. G. Masaryka by trest měl bolet. A jednou z vlastností trestu je, že by trestající měl mít možnost 

trest zvyšovat při opakování prohřešku./ 

Nebudu zabývat extrémními polohami, ale tím, jestli žáci naši tolerantnost k jejich chování vůbec 

vnímají, jak ji oceňují (nebo zdali si jí vůbec všimnou) a jestli reagují stejně na tolerantní jednání 

učitele k sobě a k jinému, co považují za hodné potrestání a co nikoliv. 

Ke svému průzkumu jsem si vybral učně dvou středních odborných škol - Štursova učiliště 

v Olomouci (žáci z Olomouce a blízkého okolí,tj. velké město) a učiliště v Chroustovicích (Pardubický 

kraj). V tomto učilišti se učí převážně chlapci z vesnic a malých měst. Věková kategorie učňů se mi 

zdála velmi příhodná proto, že dle psychologů je jim vlastní tzv. černobílé, bipolární nazírání na svět. 

Buď je něco bílé, nebo černé. Šedé neexistuje. Chtějí být samostatní v názorech, chování a jednání. 
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Kdyby tomu tak bylo, mohla by i tato malá sonda mít velkou vypovídací hodnotu. Všichni 

respondenti jsou ze 2. ročníku. To jest ve věku 16 - 17 let.  

Počty respondentů: 

SOU Štursova: celkem 46, z toho 29 z oboru kuchař (13 chlapců, 16 dívek), 17 z oboru číšník-servírka 

(5chůapců, 12 dívek). 

SOU Chroustovice: celkem 31, z toho 19 chlapců z oboru opravář zemědělských strojů, 10 chlapců 

z oboru stavební zámečník a 1 chlapec a 1 dívka z oboru farmář. 

 

Výsledky dotazníkového šetření. 

Co si respondenti myslí o názoru, že učitel by měl měřit všem stejným metrem?  

Štursova: 34 žáků se domnívá, že je to pravda, 12 žáků (26%) s tím nesouhlasí. 

Chroustovice: 25 respondentů soudí, že je to pravda, 5 žáků ( 16,1%) s tím nesouhlasí.  

 

Dále mne zajímalo, jak respondenti ocení, když jim učitelé odpustí nějaký prohřešek proti školnímu 

řádu.  

Štursova: 41 žáků za to učitele pochválí a ocení to jako dobrý skutek, 5 žáků ( 10,9%) to bere jako 

samozřejmost. 

Chroustovice: 23 žáci za to učitele pochválí a ocení to jako dobrý skutek, 5 žáků (16,1 %) to bere jako 

samozřejmost. 

Ani na jedné škole nebyla zvolena třetí varianta odpovědi, tj. že je to projev slabošství učitele, 

kterému se žáci za to vysmějí. 

 

Ale jaká bude situace a mínění respondentů, když prohřešek, za který byl respondent pokárán, nebo 

dokonce potrestán, bude prominut spolužákovi? 

Štursova: ve 23 případech žáci postup učitele ocení a nerozzlobí je to, v případech to vidí jako 

samozřejmost, ale v 14 případech (30,5%) je takové jednání rozzlobí.  

Chroustovice: ve 17 případech žáci postup učitele ocení a nerozzlobí je to, v 9 případech to vidí jako 

samozřejmost, 3 žáci(9, 7%) je takové jednání rozzlobí. 2 žáci tuto položku nevyplnili. 

 

Co by se, podle žáků, mělo ze strany učitelů tolerovat? Každý mohl podat dva návrhy. 

Štursova: zde by 24 žáků navrhovalo netrestat nepřezutého žáka, 18 by tolerovalo pozdní příchody, 

kouřit na záchodě by povolilo 16 respondentů, mobilní telefon si přeje 12 žáků. Podle 9 by se mohlo 
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v hodině normálně jíst, 4 se domnívají, že bavit se se spolužákem by nemělo učitele vyvést z míry,             

4 by povolili opisování. (4 žáci vyplnili jen jednu kolonku) Jako zajímavou odpověď oceňuji: „Měl by 

být tolerován vlastní názor.“ 

Chroustovice: návrhy na toleranci - přezouvání 15, kouření 11, zapomenuté pomůcky do výuky 7, po 

6 hlasech dostaly možnost bavit se se spolužákem a zapomenout si pracovní oděv, 4 by omluvili 

nepřipravenost do hodiny, 4 by netrestali za sprostá slova při odborném výcviku. 

 

Co by naopak měli učitelé trestat? Každý mohl mít opět dva návrhy. 

 Štursova: kouření ve škole (20 hlasů), drzost vůči učiteli (12), opilost ve škole (11), ničení školního 

majetku (11), šikana (10), drogy (9), neomluvené hodiny (9), falšování podpisů na omluvenkách (6). 

4x pouze jeden návrh. 

Chroustovice: drzé chování vůči učiteli (21), neomluvené hodiny (9), šikana (7), krádeže (7), fyzické 

násilí (6), drogy (6), opilost (6). 

 

Poslední zkoumanou položkou byl pohled na obtížnost výkonu učitelské profese v daném učilišti 

v jejich třídě. A zároveň se žáci měli vyjádřit, jestli by své spolužáky chtěli, či nechtěli učit. Jestli se 

vidí jako bezproblémoví, nebo spíše problémoví. 

Štursova: 1 žák neodpověděl, 9 by jejich třídu učilo rádo, 36 by jejich třídu učit nechtělo (78,2%), 

protože jsou zde problémy jak s učením, tak i s chováním.  

Chroustovice: ve 12 případech by se stali učiteli ve své třídě rádi, v 19 určitě ne. (61,2%) 

Obě učiliště jsou od sebe vzdálena přes 100 km. Co mají společného, jaký je mezi nimi podstatný 

rozdíl.  

Rozdíly: 

Zatímco v Chroustovicích byli respondenty až na jednu dívku výhradně chlapci, na Štursově škole je 

více než polovina dívek. 

V Olomouci se o 10% více žáků domnívá, že učitelé neměří stejným metrem. Celkově je o tom 

přesvědčen každý čtvrtý žák, což se mi zdá hodně. 

Velmi markantní rozdíl je v tom, když učitel odpustí spolužákovi něco, za co respondenta potrestal. 

V Olomouci se kvůli tomu rozzlobí každý třetí žák, v Chroustovicích každý desátý. 

Chlapci jsou asi méně tolerantní k drzému chování, více náchylní ke sprostým slovům, v Olomouci by 

se nemělo vůbec tolerovat kouření. 

Shoda: 

Zajímavá shoda panuje v návrhu na tolerování přestupku. V obou školách to vyhrává návrh na 

tolerování nepřezutého žáka. Na druhém místě jsou však už podstatné rozdíly. Zatímco v Olomouci 
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by tolerovali pozdní příchody, chlapcům v Chroustovicích by vyhovovalo, kdyby mohli ve škole 

kouřit. 

V obou školách je poznat, že považují práci učitele za velmi obtížnou a také nevděčnou, protože by 

nechtěli ve svých třídách sami učit. V Olomouci je to přes ¾ odpovědí, v Chroustovicích více než 

polovina. 

 

Závěry: Pokud jde o rozdíly, domnívám se, že většinou pramení z toho, že v Chroustovicích 

odpovídali v drtivé většině chlapci. Ti jsou svým založením velkorysejší - a to jak k učitelům, tak             

i spolužákům. 

Pokud jde o shodu s tolerováním přezouvání, domnívám se, že jde o to, že žáci jsou nedbalí předpisů 

školního řádu vůbec a tento přestupek je nejlépe zachytitelný. 

Co vyvodit pro práci učitele? Domnívám se, že jako pozitivní můžeme hodnotit fakt, že si žáci 

uvědomují, že by měli být lepší jak v učení,, tak i v chování. Dle mého názoru bude nutno dodržovat 

školní řád a v případě nedodržování ho vynucovat. V každém případě ale bude na místě i tolerantní 

chování vůči žákům. Tato tolerantnost by však měla mít přívlastek spravedlivá, ke všem stejná. Je 

skutečně zarážející, že až čtvrtina žáků si myslí, že učitelé neměří všem stejným metrem.Neměli 

bychom přehlížet a tolerovat např. opilého učně, nesmíme si od něj nechat líbit drzé chování vůči 

nám - jako rovný s rovným. To bychom byli pro smích. Ani já se však neodvážím radit, do jaké míry 

trestu můžeme jít sami, příp. co nám dovolí ředitelství školy při nedostatku učňů. Nástrojů k trestání 

žáků je velmi málo, ze snížené známky z chování, důtek třídních učitelů a jiných kázeňských opatření 

si někteří nic nedělají. A také si, bohužel musíme být vědomi toho, že se mnozí na učilišti ocitli na 

přání svých rodičů, případně i proto, že se nedostali tam, kam chtěli, a chtějí odejít. Pak by se např. 

stačilo opakovaně úmyslně nevhodně chovat, byli by vyloučeni a dosáhli by svého. 
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CALLA – JAKO JEDNA Z TECHNIK DIAGNOSTIKY STRATEGIÍ UČENÍ 

THE DIAGNOSTICS OF LEARNING STRATEGIES OF FOREIGN LANGUAGES 

Jana Přikrylová 

 

Abstrakt: Příspěvek představuje, shrnuje a analyzuje dosavadní stav poznání a výzkumu v oblasti 

metod a technik diagnostiky strategií učení (zejména cizímu jazyku) v ČR a v zahraničí, především 

v anglosaském prostředí. Zaměřuje se především na diagnostické techniky strategií učení cizímu 

jazyku autorů Chamotové a O´Malleyho. Představuje tedy techniky Performance Measures, Text 

Retelling, Cloze Testing, Holistic and Analytic Scoring of Writing Samples a Rating scales. 

Klíčová slova: diagnostika, učení, diagnostické techniky, aplikace metod, strategie učení, cizí jazyk, 

strategie učení v českém prostředí, strategie učení v zahraničí, A.M.Chamot, M.J. O´Maley  

Abstract: This contribution introduces, summarizes and analyses the existing state of knowledge 

and research in the area of methods and techniques of Learning strategies diagnostics /mainly 

foreign language learning/ in the Czech Republic and abroad, in the Anglo-Saxon environment 

primarily. It concentrates mainly on the diagnostic teachniques of foreign language learning 

strategies by the authors Chamot and O´Malley. It introduces these techniques - Perfrmance 

Measures, Text Retelling, Cloze Testing, Holistic and Analytic Scoring of Writing Samples and Rating 

Scales. 

Key words: Diagnostics, learning, techniques of diagnostics, aplication of methods, learning 

strategies, foreign languages, learning strategies in Czech Republic, learning strategies abroad, 

A.M.Chamot, M.J.O´Malley 

 

1. Východiska pojmu strategií učení 

Základním termínem, jež pro tuto práci bazální, je pojem strategií učení cizímu jazyku. Pro účely 

této práce lze začít z jiného pohledu, než jaký je bežný, a to harakteristikou pojmu v českém 

prostředí. V naší pedagogice vymezuje a charakterizuje termín strategií učení např. Vlčková (2007), 

která se pro přesnější charakteristiku pojmu obrací na etymologii slova, a hovoří tak                                            

o militaristickém původu slova „strategie“. Sekundární význam slova, dnes již zaběhlý i v běžné 

promluvě, je především postup, krok nebo smysluplná činnost, která vede v vytyčenému cíli (Vlčková 

2007, s. 17). Také Mareš se snaží o přesnou charakteristiku a definici a strategie učení vidí jako 

„postupy většího rozsahu, jimiž žák uskutečňuje svébytným způsobem určitý plán při řešení dané úlohy, 

chce něčeho dosáhnout a něčeho jiného se vyvarovat“ (Mareš 1998, s. 58). Výzkumů v oblasti strategií 

učení bylo mnoho. Nutno dodat, že v daleko větší míře probíhaly v zahraničí. Pro nastínění situace 

uvádíme jen několik výzkumů, a to především těch rozsáhlejších, a jejich výsledků. Už v roce 1975 

Naiman, Frohlich a Todesco (Vlčková 2007, 17) uvádí seznam strategií učení cizímu jazyku, pro 

jejichž rozvoj je podstatné především učit se myslet v cizím jazyce a zaměřit se na afektivní aspekty 

při učení se cizímu jazyku. Další výzkumy hledající podstatu strategií učení se také snažily popsat 

jejich druhy, a vytvářely tak nové taxonomie a poukazovaly také na jejich další možný efektivní 
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rozvoj. Rubinová (1989), jejíž typologie strategií učení se odvíjí od tří typů operací, respektive od tří 

etap konstrukce znalostí, hovoří o procesech porozumění, zapamatování a o procesu vybavení či 

znovu použití (Cyr 1998, s. 35). Oxfordová navrhuje klasifikaci strategií učení terminologicky 

založenou na typologii Rubinové (Cyr 1998, s. 30). Oxfordová zároveň podporuje strategie učení, a to 

především proto, že výběr vhodné strategie učení má často za následek zdokonalení celkových 

znalostí nebo alespoň některých dovedností. Svou prací v této oblasti jsou také známí Chamotová a 

O´Malley (1994), podle kterých mohou být strategie vhodně použity a přinést očekávaný úspěch 

především při řízeném učení, kdy učitel vytváří „na míru“ úkoly podle jazykových potřeb. Studenti 

pak bývají schopni vysvětlit aplikované strategie a důvody jejich použití. Strategie učení, které 

Chamotová a O´Malley popisují, dělí do třech skupin na metakognitivní, kognitivní a socioafektivní.  

Náš příspěvek se zaměřuje na poslední zmíněnou klasifikaci strategií učení cizímu jazyku a zejména 

na způsob jejich diagnostikování. Budou představeny vybrané techniky diagnostiky z toho důvodu, 

že je z pohledu didaktiky a lingvodidaktiky shledáváme vhodně zpracované. Autoři k samotným 

technikám uvádějí způsoby vyhodnocování a další možnosti konkrétního rozpracování jednotlivý 

technik. Z pohledu praktického použití je pro nás zajímavá jejich jednoduchost a snadnost aplikace 

v edukačním prostředí. Diagnostické techniky Chamotové a O´Malleyho jsou rukovětí pro učitele, 

lektory a další odborníky v oblasti výchovy a vzdělávání (Chamot, O´Malley 1994, s. 4). Nabízené 

techniky se zaměřují na vyhodnocování strategií učení cizímu jazyku zejména dětí školního věku, 

kteří se učí druhý, respektive (alespoň jeden) cizí jazyk.  

 

2. Co je CALLA? 

CALLA je učební model, který autoři postupně vytvářeli pro školní potřeby studentů amerických 

škol, kteří studují anglický jazyk jako cizí. Protože studentů, pro něž není angličtina mateřským 

jazykem, je ve školách menšina, byly výzkumy prováděny nejen ve zmíněných Spojených státech 

amerických, ale také v jiných zemích (Chamot, O´Malley 1994, s. 4). 

Jak již bylo zmíněno edukační model CALLA byl vytvořen pomocí několikaletých výzkumů už od 

poloviny 80. let. Zájem byl kladen především na charakteristiku úspěšnosti studenta, učební 

strategie, řízené poznání s anglicky mluvícími studenty a na učební strategie ve studiu cizího jazyka 

(Chamot, O´Malley 1994, s. 5). 

V neposlední řadě je pozornost věnovaná názvu tohoto edukačního modelu. CALLA je akronymum, 

jehož výslovnost může v několika jazycích nést vlastní konotaci, jako např. v řečtině skvělý, dobrý. 

Primární význam zmíněného akronyma je anglický název The Cognitive Language Learning 

Approach – Kognitivní přístup učení jazyka (Chamot, O´Malley 1994, s 5).  

2.1 Diagnostické techniky CALLA 

 Podstata diagnostiky je především identifikování specifických potřeb studentů při studiu jazyka, 

umístění studentů do vhodných programů a volba vhodných výukových metod a technik jazykového 

vyučování, a následně také možnost studenta postoupit ze stávajícího programu do vyššího. 

Záměrem CALLy je „měřit výkon a stav“ učebních strategií nejen v rámci sumativního hodnocení, ale 

zejména v během pokroku (Chamot, O´Malley, 1994, s. 104), proto přichází autoři s jednoduchými 
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technikami diagnostikování strategií učení cizímu jazyku. Popisují šest následujících diagnostických 

technik (1994, s. 104 - 137): 

Měření výkonu (Performance Measures). 

Převyprávění textu (Text Retelling). 

Test na doplňování slov / založený na doplnění chybějících slov (Cloze Testing). 

Holistické a analytické vyhodnocení písemných prací (Holistic and Analytic Scoring of Writing 

Samples). 

Učitelovy posuzovací škály (Teacher Rating Scales). 

Žákovy (sebe)posuzovací škály (Student Self-Rating Scales). 

2.1.1 Měření výkonu 

První jmenovaná je technika Měření výkonu (Chamot, O´Malley 1994), která je vytvořená tak, aby 

nebyla aplikovatelná pouze na cizí jazyk. Její uplatnění je rozděleno podle školních předmětů na 

zaměření vědní, matematické, jazykové a společenských věd. Základním krokem k aplikaci této 

techniky v konkrétním předmětu či hodině je stanovení specifického cíle, který pak zastřešuje celý 

diagnostický proces a pomocí něhož je učitel schopen vytvořit si konkrétní objektivní standardy, 

kterých je nutné, aby žáci dostáli. Konkrétně se jedná o vytvoření pracovních materiálů, stanovení si 

již zmíněných prioritních cílů i vyhodnocení výsledků práce žáků. Tato širokospektrá technika, kterou 

lze aplikovat ve více vyučovacích předmětech, může být zajímavá pro velké kreativní možnosti 

učitele, který vytváří pracovní materiál, rozhoduje o organizační formě výuky i o vyučovacích 

metodách. Pro zaznamenávání výsledků učitelových výzkumů je možné použít záznamové archy, 

video nahrávky nebo fotodokumentaci. Zmíněná technika počítá s evaluací také simulačních nebo 

situačních her, které mohou tvořit součást hodiny. Obecně lze konstatovat, že se jedná o takovou 

techniku, do jejíhož konceptu lze zahrnout mnoho forem výuky, mnoho technik diagnostiky. 

Podstatou zmíněné techniky je možnost učitele odlišit žáky s aktuálním úspěšným a neúspěšným 

výkonem a vytvořit si standard, kterého je nutné dosáhnout pro úspěšné absolvování předmětu. Její 

předností mohou být např. diagnostikování jazykových kompetencí žáka a interakce 

mezipředmětových vztahů, jako nevýhodnou lze shledat právě zmíněnou otevřenost/širokost, která 

může zavinit špatné stanovení diagnostického cíle, a tím zpochybnit validitu a následně také 

reliabilitu.  

2.1.2 Převyprávění textu 

Převyprávění textu (Chamot, O´Malley, 1994) je technika, která sestává z několika realizačních etap, 

které lze pro diagnostické účely jednotlivě vybírat. Diagnostikování několika strategií učení je 

postaveno na primárním čtení zvoleného textu jedním žákem nahlas a jeho následné převyprávění 

jiným žákem. Základem hlasité cizojazyčné četby je fonetická korektnost, a to jak po stránce 

výslovnosti jednotlivých hlásek slov, tak po stránce využití vhodných prostředků modulace řeči, 

jakými jsou např. síla hlasu, tempo řeči nebo pauzy. Další fází je společná debata všech žáků i učitele 

o hlavních myšlenkách textu či postavách nebo klíčových momentech příběhu. Následně proběhne 

opětovné čtení, při němž je možné si dělat poznámky. Předpokládá se, že právě na nich žáci založí 
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své pojetí slyšeného textu, ať už jsou instruováni ho provést formou psanou nebo mluvenou. 

Následná prezentace může proběhnout před celou třídou nebo ve skupinkách také podle aktuální 

atmosféry ve třídě. Po prezentacích se očekává diskuse, při níž jsou žáci vedeni především 

k objektivnímu hodnocení spolužákova výkonu. Technika nabízí tvorbu několika různých variant, 

které lze vytvořit možnými změnami v jednotlivých etapách. Pomocí techniky Převyprávění textu lze 

posoudit, jaké metakognitivní, kognitivní nebo afektivní strategie jsou u žáka rozvíjeny, např. 

pozornost bezděčná a záměrná, sebehodnocení a sebekontrola, z kognitivních strategií, např. 

opakování, sdružování do skupin, tvorba poznámek, sumarizace atd., a ze socio-afektivních např. 

vzájemná spolupráce. Přednosti techniky lze pozorovat v diagnostikování toho, jakým způsobem si 

žák ujasňuje a třídí vlastní myšlenky a jak je sestavuje podle požadované chronologické 

posloupnosti, jakým způsobem vytváří koherence mluveného projevu, jak vytváří vlastní poznámky 

a rozvíjí objektivní hodnocení druhého žáka. Opačným protipólem může být např. stanovení 

reliability, což v tomto případě znamená, do jaké míry učitel akceptuje žákův projev, vyjádřené 

myšlenky a požadované informace, a tím do jaké míry jsou pro učitele získané výzkumné 

diagnostické podklady konkrétního žáka reliabilní. Možnost externí přesnosti a spolehlivosti měření 

je v tomto případě vyloučena. 

2.1.3 Test založený na doplnění chybějících slov 

Technikou Cloze Testing (Chamot, O´Malley, 1994) učitel zjišťuje především strategie 

metakognitivní, u nichž je možné zmínit, např. identifikaci problému a plánování jeho řešení nebo 

bezděčnou pozornost, z kognitivních strategií se jedná o dedukci, indukci nebo substituci, dle 

výukové metody mohou být rozvíjeny některé socio-afektivní strategie učení, podstatná pro učitele 

je diagnostika znalostí obsahu žáka. Jedná se o předložení textu žákům s vhodně volenou tematikou 

zaměřenou na studentům blízké téma. Text neobsahuje všechna slova. Před samotným zadáním 

žákovi je třeba některé výrazy vymazat a vytvořit neúplný text. Podle cíle diagnostiky se provádí 

vymazání účelné či náhodné. Propracovaný vyhodnocovací systém techniky Cloze Testing počítá 

s doplněních přesně požadovaných konkrétní výrazů, výrazů vhodných a gramaticky korektních a 

v neposlední řadě sémanticky vhodných výrazů, avšak gramaticky nezávislých na skladbě věty. 

Výraznými pozitivy techniky Cloze Testing je nesporně snadná příprava a zároveň vyhodnocení                     

i diagnostické posouzení vepsaných výrazů. 

2.1.4 Holistické a analytické vyhodnocení písemných prací 

Holistic and Analytic Scoring of Writing Samples (Chamot, O´Malley, 1994) je technika, kterou lze 

do českého jazyka „přeložit“ jako tvůrčí, popř. tvořivé psaní. Technika nabízí žákovi vyjádřit své 

niterní prožitky prostřednictvím tvorby psaného textu. Žákovi jsou na výběr nabídnuta témata, na 

jejichž promyšlení dostane jen několik minut (autoři uvádí 5 minut) a v následujících 15 - 30 minutách 

tvoří. Učitel, který si na počátku stanovil cíl a kritéria hodnocení, práce žáků opraví a ke každé se 

vyjádří. Vyhodnocování takovýchto prací učitelem mívá několik kritérií, např. kompozice, slovní 

zásoba, užité výrazové prostředky. Zjišťované strategie mohou být následující: metakognitivní 

(sebekontrola, plánování), kognitivní (vypracovávání, transfer) a socio-afektivní (self-talk). Tato 

technika se může z diagnostického hlediska jevit jako náročná. 

 

 



 - 670 - 

2.1.5 Učitelovy posuzovací škály a Žákovy (sebe)posuzovací škály 

Poslední dvě techniky spolu úzce souvisí. Jedná se o posuzovací škály (Teacher Rating Scales) pro 

učitele a pro žáka (Students Self-Rating Scales). Chamotová a O´Malley (1994) nabízejí konkrétní 

podoby takových kontrolních listů, jež jsou evidentně založeny na autoevaluaci (ze strany žáka) a 

evaluaci (ze strany učitele). Systém jejich aplikace do konkrétní vyučovací jednotky není příliš 

přínosný, nicméně z pohledu diagnostiky je tato technika důležitá. Do takového portfolia lze 

zaznamenávat veškeré postřehy z výchovně-vzdělávacího procesu a dodávat také podněty dalšího 

rozvíjení diagnostických technik. 

 

3. Závěr 

Záměrem práce bylo představit český i zahraniční kontext diagnostikování strategií učení cizímu 

jazyku a uvést diagnostické techniky edukačního modelu CALLA autorů Chamotové a o´Malleyho 

(1994). Autoři vytvořili CALLu na základě několikaletých výzkumů v oblasti podpory rozvoje 

úspěšnosti studentů, charakteristik úspěšných studentů a na výzkumu strategií učení jak obecně 

vzato, tak také v oblasti lingvistiky. Byly představeny některé diagnostické techniky, jež model 

CALLA prezentuje. Nejrozmanitější se jeví diagnostická technika Měření výkonu žáka, jež 

nepopisuje žádné konkrétní metody výuky a ani techniky aplikace, ale její podstata spočívá více 

v diagnostice diferenciace studentů z pohledu míry aktuálního výkonu a stanovení si jakési meze pro 

klasifikaci dobrého výkonu (ve smyslu prospěl) a špatného (ve smyslu neprospěl). Metodou 

Převyprávění textu můžeme vhodně posuzovat stav schopnosti dítěte třídit si myšlenky a 

reprodukovat je. Lze také diagnostikovat stav úrovně žákovy aktivní slovní zásoby. Následovala 

technika Test založený na doplnění chybějících slov, pomocí níž žáci doplňují prázdná místa v textu a 

učitel lze žákem doplněnými slovy diagnostikovat jeho schopnosti indukce nebo dedukce. 

Holistickým a analytickým vyhodnocováním písemných prací je možné pozorovat a určovat stav 

strategií sebekontroly a plánování. V neposlední řadě se hovořilo o Žákových a Učitelových 

posuzovacích škálách, jež mají z časového hlediska dlouhodobý hodnotící charakter, protože jejich 

sestavování a třídění bývá časově náročné. Je třeba, aby provázely celý edukační proces každého 

žáka.  

Zmíněné diagnostické techniky jsou vhodné především jako prostředky zpětné vyzby pro učitele. 
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ROZHOVORY NAD VOLBOU ŠKOLY 

INTERVIEW ABOUT CHOICE 

Jiřina Novotná 

 

Abstrakt: V rámci výzkumu GAČR „Rizika a příležitosti při přechodu žáků ze ZŠ na SŠ“ jsme 

prostřednictvím rozhovorů s dětmi a jejich rodiči sledovali, jakou cestou dospěli v rodině k volbě 

konkrétní střední školy a jakou strategii volili pro úspěšný přechod. O zjištěních o způsobu 

rozhodování rodičů a dětí při volbě vzdělávací dráhy a vlivu dalších činitelů referujeme v kontextu 

českých a zahraničních výzkumů zaměřených na profi-volbu, volbu vzdělávací dráhy a kariérové 

poradenství. 

Klíčová slova: volba vzdělávací dráhy, proces přechodu, rozhodování dítěte, role rodičů při volbě 

školy 

Abstract: Interview about choice of educational path. Research „Risks and opportunities of the 

transition from lower secondary to upper secondary school“ includes parent´s and pupil´s inquires by 

means of on interview.  

Key words: choice, educational path, processus of transition, pupil´s decision, parent role  

 

1. PŘECHOD ZE ZÁKLADNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLU Z POHLEDU VOLBY VZDĚLÁVACÍ DRÁHY 

V RODINĚ  

Údobí přechodu ze základní na střední školu na konci povinné školní docházky představuje                          

v současnosti pro české žáky životní fázi, která má zásadní význam pro jejich další život.  

S ukončením uzákoněné povinné devítileté školní docházky ve věku 15 let dochází u převážné většiny                   

z nich (mimo žáky žáky víceletých gymnáziíí, kde volba proběhla již na konci 1. stupně základního 

vzdělávání) ke klíčovému rozhodování o další vzdělávací dráze.  

Pokud totiž nevolí gymnázium, které poskytuje všeobecné vzdělání, vnímané jako příprava na 

vysokoškolské studium, rozhodují se nejen o svém vzdělávacím programu, ale i o své profesní 

přípravě. Čtrnáctiletí a patnáctiletí žáci volí nejen mezi typy vzdělávacích programů, které jim 

umožňují rozdílnou vzdělávací dráhu, ale vzhledem k stávajícímu uspořádání vzdělávacího systému 

již v tomto věku rozhodují de facto zároveň o míře svých šancí získat vysokoškolské vzdělání, aniž si 

toho může být většina rodin vědoma (MATĚJŮ, STRAKOVÁ 2003)  

Volba vzdělávací dráhy bývá spojena s profesní orientací, nebo přímo volbou budoucí profese. 

Hlavními aktéry rozhodování o volbě střední školy s perspektivou další vzdělávací dráhy a uplatnění 

v životě jsou potencionálně rodiče a dítě samo.  

Vlastní realizace volby a konečné rozhodnutí nejsou však závislé pouze na jejich subjektivních přáních a 

zájmech, předpokládáme, že jsou do určité míry limitována vnitřními podmínkami osobnostních 

potencionalit dítěte – jeho kapacity pro učení a předpokladů ke vzdělávání určitého typu, rodinného 

prostředí - kulturního kapitálu rodiny a sociálního statusu dítěte a rodiny a objektivními podmínkami 
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přechodu na střední školy jako jsou stanovená pravidla a regulativy, které jsou výsledkem vzdělávací 

politiky státu, možnosti dané strukturou a stavem vzdělávacího systému a nabídkou vzdělávacích 

příležitostí. 

Volba konkrétní školy není jednorázovým rozhodnutím, je součástí procesu orientace, rozhodování a 

volby vzdělávací dráhy a tento proces je součástí procesu dospívání dítěte, lze jej chápat jako 

součást rozvoje vlastní identity, je součástí procesu růstu autonomie v sociálních vztazích - 

v prostředí vlastní rodiny a školy. 

V současném českém výzkumu na rozdíl od zahraničního nelze výzkum reflektující vliv rodinného 

prostředí a mapující rozhodování v rodině označit za tradiční oblast výzkumného zájmu. V českém 

prostředí se sice realizují kvantitativní výzkumy vývoje vzdělanostní a oborové struktury ve středním 

a vyšším odborném vzdělávání se zřetelem k postavení na trhu práce (VOJTĚCH, CHAMOUTOVÁ, 

SKÁCELOVÁ 2009 aj.), avšak výzkumy procesu volby střední školy, jeho determinujících faktorů a 

rolí jednotlivých aktérů jsou dosud ojedinělé nebo jsou součástí výzkumů, poskytujících relevantní 

data k některým aspektům tranzice. Výzkumy k tomuto tématu realizované v Národním ústavu 

odborného vzdělávání (NÚOV) se soustřeďují se na motivační faktory a specifika rozhodování u žáků 

učebních a maturitních oborů, na roli osob a institucí při volbě studijního oboru (TRHLÍKOVÁ, 

ELIÁŠOVÁ 2009). 

Tento kvantitativní pohled na realitu volby vzdělávací dráhy lze konfrontovat s výsledky 

kvalitativního přístupu, který přinesl longitudinální výzkum Pražské skupiny školní etnografie, který 

probíhal ve dvou etapách - v roce 1991 a následně v roce 2002 a umožnil identifikovat určité trendy 

v proměňující se vzdělávací realitě, a další výzkum zaměřený přímo na porfesioníální volbu 

(PRAŽSKÁ SKUPINA ŠKOLNÍ ETNOGRAFIE 2001, 2004, KLUSÁK 2006).  

Ojedinělý příspěvek k problematice představuje výzkum Genderové aspekty přechodu žáků/yň mezi 

vzdělávacími stupni, který mapoval studijní dráhy dívek a chlapců, realizovaný v letech 2004 - 2005 

Sociologickým ústavem AV ČR (SMETÁČKOVÁ 2009). Tento výzkum sledoval skutečnost odlišných 

vzdělávacích trajektorií dívek a chlapců jako důsledek genderových stereotypů skrytých v přístupech 

školy a rodiny a přejímaných žáky a žákyněmi jako subjekty volby vzdělávací dráhy. 

 

2. PŘEDSTAVENÍ VÝZKUMU 

2.1. Charakteristika výzkumu 

V letech 2006 – 2008 se uskutečnil v Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty 

Univerzity Karlovy výzkum Rizika a příležitosti při přechodu žáků ze základní na střední školy 

podporovaný grantem GAČR (WALTEROVÁ, GREGER, NOVOTNÁ 2009). Záměrem výzkumného 

projektu bylo popsat proces volby střední školy a role jednotlivých aktérů v něm – žáků, rodičů a 

učitelů, identifikovat vliv rodinného zázemí a sociálního původu na šance uspět v přechodu na 

zvolené střední školy. Úkolem bylo zjistit, které determinanty (ekonomické zdroje, sociální a kulturní 

kapitál, vzdálenost školy, dosažené školní výsledky žáka a další) vysvětlují volbu odlišných 

vzdělávacích drah na konci povinné školní docházky. Jeho cílem bylo a) analyzovat sociálně-

ekonomické, legislativní a strukturální podmínky, v nichž volba střední školy reálně funguje, a to 

s přihlédnutím ke změnám, které přinesl nový školský zákon v roce 2004 i následná opatření 

upravující přechod žáků na střední školy; b) zjistit, jaký vliv na volbu školy mají samotní žáci, jejich 

rodiče, učitelé a další osoby; c) identifikovat možnosti podpory při volbě vzdělávací dráhy na 
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základní škole, zejména rozvíjením vzdělávacího a profesního poradenství; d) charakterizovat 

podstatné překážky ve vzdělávacím systému, které přispívají k reprodukci vzdělanostních nerovností 

a srovnat je s mezinárodní situací, zejména s trendy v organizaci středního vzdělávání v evropských 

zemích; d) identifikovat vliv rodinného zázemí a sociálního původu žáků na šance uspět v přechodu 

na střední školu.  

K poznání problematiky volby jsme proto kombinovali kvantitativní a kvalitativní přístup a 

makropohled na situaci jednoho ročníku v srovnání možností rozdílných sociálně ekonomických 

skupin obyvatel doplnili mikropohledem - biografíí konkrétních žáků v rámci jejich sociálně 

kulturních vazeb.  

U šetřeného vzorku žáků jsme sledovali jejich proces rozhodování o vzdělávací dráze a volby školy 

z více aspektů:  

a) mikropohled rozhovorů se na rozdíl od makropohledu dotazníkového šetření soustřeďuje na 

příběhy rozhodování konkrétních žáků prezentovaných dětmi a jejich rodiči, 

b) ze sociologického pohledu sledujeme volbu vzdělávací dráhy jedince ve světle jeho 

socioekonomického a kulturního statusu a jeho rodiny,  

c) z pohledu psychologického nás zajímá volba školy jako naplňování přání, zájmů a potencionalit 

jedince, volba jako řešení životní situace dospívajícím,  

d) pedagogický aspekt se odráží ve sledování volby jako naplňování možnosti dosažení co nejvyššího 

vzdělání každého účastníka vzdělávání v rámci socioekonomických možností dané společnosti 

(uplatňování práva na vzdělání, vzdělání pro všechny) a v rámci osobních potencionalit každého 

jednotlivce, volby vzdělávací dráhy, která by odpovídala přáním a možnostem účastníků vzdělávání. 

Toto sdělení referuje o vybraných výsledcích kvalitativního šetření v rodině uskutečněného 

technikou rozhovoru s žáky a s jedním z jejich rodičů.  

2. 2. Popis dílčího šetření 

Výzkumné metody a účastníci výzkumu 

V projektu výzkumu jsme plánovali použití techniky rozhovoru, abychom získali sdělení od vybrané 

skupiny žáků a jejich rodičů. Cílem bylo doplnit informace z dotazníku o popis procesu rozhodování, 

způsob rozhodování, motivy, způsob získávání informací, vyjádření se k faktorům, které rozhodnutí 

ovlivnily. Takto získaný materiál umožňuje věnovat se jednak detailně v kontextu celého 

výzkumného šetření jednotlivým případům, jednak nacházet určitá schémata a prvky, které jsou 

společné příběhům jednotlivců. 

Rozhovor jsme koncipovali jako řízený polostrukturovaný s použitím předem připravených pěti 

okruhů k zjišťovaným údajům. Otázky byly pokládány situačně, ne v striktním pořadí a formulovány 

specificky (v rovině jazykových prostředků a komunikační strategie) vůči konkrétním osobám na 

základě znalostí o nich z dotazníku a dále na základě rozvíjejícího se kontaktu.  

Rozhovory se žáky probíhaly s předchozím souhlasem rodičů. Žáci byli informováni o cílech šetření, 

byl vyžadován jejich ústní souhlas (písemný souhlas s účastí ve výzkumu poskytli rodiče). Tři dívky 

samy iniciovaly účast rodiny ve výzkumu, v ostatních případech o poskytnutí interview rozhodli 

rodiče se souhlasem dětí. V jednom případě nebylo předem jisté, zda se dívka plánovaného 
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rozhovoru zúčastní, matka měla vážné pochybnosti o její ochotě svěřovat se v konfliktně prožívané 

situaci v rodině.  

Rozhovory se žáky se uskutečnily ve škole v místnosti doporučené a poskytnuté vedením školy, 

v prostředí, které žáci dobře znali a podle svého vyjádření považovali za bezpečné (pracovna 

výchovné poradkyně, pracovna zástupkyně ředitele), pouze s dívkou v léčení po zranění rozhovor 

probíhal doma. Rodiče měli možnost navrhnout místo pro rozhovor – většina zvolila veřejné 

prostředí jim dobře známé (kavárna, čajovna) a ve třech případech v domácnosti. 

Rozhovor byl se souhlasem účastníků nahráván na diktafon.  

Očekávali jsme, že získáme pro spolupráci dostatečný počet rodičů, ze kterých vybereme výzkumný 

vzorek z 10 zúčastněných pražských škol s rovnoměrným zastoupením rodičů s rozdílným 

společenským statusem a vzděláním.  

V plánu výzkumu jsme rozhovory zařadili do 1. fáze výzkumu po vyplnění dotazníků rodičů a žáků a 

druhé kolo jsme plánovali po ukončení přijímacího řízení. Ani finanční motiv honorované účasti ve 

výzkumu se neukázal jako dostatečný pro rodiče, kteří se sice zúčastnili dotazníkového šetření, ale               

o hlubší šetření neprojevili zájem.  

Na naši výzvu k účasti v rozhovorech se přihlásil početně i sociálním složením omezený okruh 

respondentů: 24 rodiče ze čtyř škol zúčastněných v projektu (na třech těchto školách podpořily účast 

svými doporučeními i učitelky, které se podílely na administrování dotazníku) - rozhovor poskytla 

dvacet jedna matka, jeden otec (další otec byl sice rozhovoru s matkou přítomen, ale sám se 

nevyjadřoval), a jedna sestra (v neúplné rodině s dlouhodobě nemocnou matkou plní vůči mladšímu 

sourozenci i některé rodičovské role). Všichni až na jednu matku získali středoškolské vzdělání s 

maturitou, v patnácti případech byl alespoň jeden z rodičů v rodině vysokoškolák, v devíti případech 

oba rodiče, pouze jedna matka, která poskytla rozhovor, byla vyučena, bez maturity. V šesti 

rodinách byli rodiče samostatně ekonomicky činní, všichni ostatní byli zaměstnanci. 

Uskutečnili jsme dvacet čtyři rozhovorů se žáky a dvacet tři rozhovorů s rodiči o volbě. Po ukončení 

přijímacího řízení jsme uskutečnili další rozhovor o strategii náhradní volby ve třech případech, kdy 

děti nebyly přijaty na vybranou školu se třemi matkami. Po zahájení studia na střední škole jsme 

získali doplňující zpětnou vazbu ke třem rozhovorům o spokojenosti s volbou a úspěšností dětí 

s problémy (ve dvou případech měly diagnostikované specifické poruchy učení a v jednom trvalé 

onemocnění). 

Rozhovory, které byly se souhlasem účastníků zaznamenávány na záznamové zařízení (digitální 

diktafon), byly přepisovány formou komentované transkripce a uchovány v elektronické podobě. 

Rozhovory byly podrobeny obsahové analýze. Data byla postupně strukturována do skupin 

kategorií, byla vyhledávána určitá opakující se témata. Částečně byla využita metoda kontrastů a 

srovnání a metoda vyhledávání a vyznačování vztahů. 

 

3. VÝZKUMNÁ ZJIŠTĚNÍ  

Na základě uskutečněných rozhovorů jsme získali příběhy rozhodování a volby čtrnácti dívek               

a deseti chlapců a jejich rodin. Zde chceme seznámit pouze s rozpoznanými schématy volby u rodičů 

a reflektovaným podílem rodičů a dětí při rozhodování. 
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3.1. Schémata procesu volby 

Profi volba nebo volba vzdělání? 

Jak uvažují rodiče o volbě další vzdělávací dráhy pro své dítě? Mají představu, jakého vzdělání by děti 

měly dosáhnout? Spojují vzdělání s konkrétní profesí? Mají povědomí, jaké vzdělání různé školy 

posyktují, jaký obsah vzdělání je spojen s jednotlivými vzdělávacími programy?  

V rozhovorech s rodiči se ukázalo, že o přechodu na střední školu většina (18) uvažuje především 

z perspektivy plánování profesního uplatnění dítěte a menší počet (6) spíš zvažoval stupeň vzdělání a 

jeho zaměření.  

1) První skupina volí vzdělanostní dráhu s ohledem na to, že si přeje, aby dítě získalo profesi 

spojenou s úspěšnou kariérou, žádoucím společenským statusem a finančním ohodnocením podle 

jejich představy.  

• Jedni v tomto případě plánují profese patřící v současnosti spíše do horní skupiny finančně 

oceňovaných oborů: finančnictví a bankovnictví, podnikání v oblasti obchodu, IT služeb, cestovního 

ruchu. Vysokoškolské vzdělání nevnímají jako potřebnou podmínku pro dosažení úspěchu, ale spíš 

jako jeden z faktorů umožňujících získat žádoucí profesní a s ní i společenskou pozici. Specifickým 

případem byla volba školy, která umožní dítěti zapojit se do rodinné firmy (podnikání ve službách).  

• Druzí volí profese v oborech technických, které jsou spojeny s výkonem samostatných činností 

(převažuje u chlapců). V tomoto případě je vysokoškolské vzdělání chápáno jako žádoucí, ale ne 

nutný předpoklad pro výkon profese. Jako dostačující stupeň vzdělání pro získání profesního 

úspěchu hodnotí absolvování střední průmyslové školy nebo vyšší odborné školy v oborech – 

elektrotechnika, elektronika, stavebnictví, architektura, výpočetní technika.  

• Jako třetí z nich se vyčlenila skupina volící s ohledem na to, jaké povolání považují za vhodné pro 

dívky (jak obsahem a způsobem výkonu profese, tak příjmem, který hodnotí jako dostatečný 

v případě, že jde o příjem ženy jako jeden ze dvou příjmů budoucí rodiny) – tato skupina volí 

zaměstnanecké a živnostenské profese v oblasti služeb (zdravotnictví, školství, sociálně právní 

oblast, kosmetika a kadeřnictví, zahradnictví) a administrativy (8 rodičů). Jako žádoucí vzdělání 

označují střední odbornou školu.  

Všichni tito rodiče si položili otázku, jakou školu volit, aby dítě získalo vzdělání poskytující profesní 

přípravu, která co nejlépe odpovídá požadavkům žádoucí profese. 

2) Druhá skupina šesti rodičů se orientuje na volbu vzdělávací dráhy s ohledem na stupně 

vzdělávacího systému s přáním, aby dítě získalo co nejvyšší vzdělání. Všichni z nich by si pro své dítě 

představovali vysokoškolské vzdělání. Získání vysokoškolského vzdělání vnímají především jako 

vybavení osobnosti dítěte odpovídajícím vzděláním a zároveň jako předpoklad pro profesní orientaci 

a volbu. Vysvětlují, že proto volí střední školy jako gymnázium (tři rodiče) a technické a obchodní 

lyceum, které nejsou příliš specializované a poskytují možnost volby různě zaměřených vysokých 

škol.  

Rodiče této skupiny mají za cíl pro své dítě dosažení vysokoškolského vzdělání, spíše než o konkrétní 

profesi pro své dítě se zajímají o okruhy, obory možného uplatnění dítěte podle jeho volby na 

základě schopností a zájmů, ve dvou případech již mají představu konkrétní – IT technologie a 

medicína, s tím, že současné představy může dítě v průběhu studia jistě ještě měnit.  
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Aspoň jeden člen z rodiny je v této skupině vysoškolák. Rodiče zdůrazňují, že i když sami mají 

vysokoškolské vzdělání určitého směru, netrvají na tom, aby děti volily stejně, počítají s tím, že 

orientovat a profilovat se budou postupně. Děti v těchto rodinách plánují, že budou studovat na 

nějaké vysoké škole, ale teprve až se zorientují a budou mít konkrétní představu o možnostech 

v různých oblastech, budou volit, vědí, že rozhodnutí mají odsunuté. Ve dvou případech už mají 

konkrétní představu o své budoucnosti, která se shoduje s představou rodičů. Nevylučují ale možnou 

změnu svého zaměření a samy zdůrazňují důležitost otevřenosti všeobecného vzdělání. 

Ojedinělý případ představují rodiče-vysokoškoláci, kteří si sice přejí, aby jejich syn vysokoškolské 

vzdělání získal, ale chlapci stanovili jediný požadavek, aby jím zvolená škola byla s maturitou, aby si 

neuzavřel cestu volbou školy snižující šance na další vzdělávání. Připouštějí, že vysokoškolské 

vzdělání může získat i nestandardní trajektorií. 

Rodičovské přístupy při zvažování volby vzdělávacího programu s přihlédnutím k jeho obsahu                              

a dispozicím dítěte 

Jak rodiče uvažovali při volbě vzdělávacího programu, který školy poskytují? 

• Část rodičů při zvažování možností dalšího vzdělávání vycházela ze zjišťování přání svého dítěte, 

jeho studijních předpokladů, osobnostních dispozic, zájmů. Využili poradenské služby ve škole 

(školní psycholog, poradce pro volbu povolání, výchovný poradce) nebo v pedagogicko-

psychologické poradně. Po zjištění možností dítěte a zvážení jeho zájmů a přání společně s dítětem 

volili mezi uvažovanými školami tak, aby náročnost studia a vzdělávací obsah odpovídal možnostem 

dítěte – kladli si jako zásadní otázku, jestli dítě „má na studium“ ve zvoleném programu.  

Někteří rodiče měli poměrně reálnou představu o možnostech svého dítěte a u odborníků si pouze 

ověřovali a doplňovali své hodnocení. K určitým omezením při volbě přihlíželi rodiče, jejichž děti 

nemají dobré studijní předpoklady.  

• Jiný přístup zastávali rodiče, kteří vybrali několik žádoucích profesí a hledali školy pro tuto profesi 

připravující. Poté zjišťovali, zda má dítě pro zvolený studijní obor předpoklady. Ještě spíš než                          

o předpoklady pro studium na daných školách se zajímali o předpoklady pro přijetí. Někteří jako 

odpovídající předpoklady chápou pouze splnění požadavků dané školy na dosažený školní prospěch 

na základní škole, například: „…průměr mu stačí, a čtyřku z matematiky nemá, tak na tuhle školu 

může..“, nebo „známky má dcera dobré, s jejím průměrem ji tam vezmou.“ O obsahu vzdělávacího 

programu nemají přehled a ani se o něj nezajímají, podstatné pro ně je, na jaké profese škola 

připravuje.  

V deseti případech se rodiče seznámili předem s obsahem vzdělávacího programu na konkrétní 

škole, kterou zvolili, věděli, které předměty se zde studují, jaké jsou možnosti další specializace, 

rozšíření studia (volitelné předměty, semináře, výměnné pobyty apod.). 

3.2.Podíl rozhodování rodičů a dětí v reflexi rodičů 

Děti i jejich rodiče souhlasně sdělovali, že plánovali a rozhodovali společně a dohodli se. Ve dvou 

případech rodiče i děti uváděly, že rozhodovali rodiče. Ve třech případech se lišila přání rodičů a dětí, 

rodiče přitom akceptovali volbu dítěte. (V jednom případu ale byla akceptována volba dítěte jen 

částečně. Rodiče volbu chlapce – prestižní gymnázium akceptovali, ale po jeho nepřijetí v situaci 

neúspěchu prosadili svoji volbu – namísto prestižního gymnázia už nevolil gymnázium méně 

náročné na přijímací řízení, ale přistoupil na volbu SOŠ. ) 
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Děti uváděly, že se rodiče zajímali o jejich názory, plány, představy, obavy a že při konečné volbě 

k nim přihlíželi – jednu skupinu tvořily děti, které přijaly konečné rozhodnutí a rodiče je potvrdili,                  

u druhé skupiny (děti nerozhodné, nevyhraněné) děti přijaly jednu z možností, o kterých uvažovaly, 

na návrh rodičů, ale rozhodnutí hodnotily jako svoje. Obě skupiny udávaly, že se s rodiči shodly ve 

volbě.  

Rodiče sdělovali, že při uvažování o budoucnosti svých dětí akceptovali jejich přání, zájmy a 

možnosti. Udávali, že zájmy svých dětí znají, jejich názory na studijní programy a školy zjišťovali. Na 

vyhledávání, podávání a srovnávání informací o konkrétních školách se často podíleli jak rodiče, tak 

děti různou měrou a způsobem, také ale i širší rodina a přátelé dětí i rodičů. Hlavním hlediskem volby 

pro rodiče bylo rozhodnout v zájmu dítěte – volbou sledovali jeho prospěch, jak v blízké budoucnosti 

středoškolského studia, tak prospěch dlouhodobý. Když o konkrétní škole uvažovali, kritérium bylo, 

aby dítě studium na dané škole dobře zvládalo („aby mu to šlo“) a aby ho bavilo nebo aby bylo 

ochotno studium absolvovat. Sdělovali, že školu volili tak, že k ní dospěli společnou dohodou, nebo 

že dítě po diskuzích souhlasilo s jejich návrhem.  

Jen ve dvou případech matky jednoznačně udávaly, že rozhodovaly za dítě, že dítě přijalo jejich 

návrhy. Své děti považovaly zatím za nekompetentní pro rozhodování o vlastní budoucnosti. Děti 

(chlapec, dívka) sdělení svých matek potvrdily s tím, že rozhodnutí přijaly, samy rozhodnutí nijak 

nekomentovaly. Obě děti neměly konkrétní představu o své budoucnosti, neměly vyhraněné zájmy 

ani nebyly vyhraněné studijně, měly přitom předpoklady pro kognitivně náročnější studium.  

Opačným případem autonomie v rozhodování a volbě představuje pouze jeden příběh. Chlapec má 

jasnou vizi profesního uplatnění, které je spojené s vysokoškolským vzděláním, ale jako kvalitnější 

způsob přípravy hodnotí napřed získat odbornou specializaci absolvováním jedinečné specializované 

střední průmyslové školy a po ní navázat studiem na vysoké škole poskytující širší záběr. Sám získal 

množství informací o nárocích profese, poznal osobně odborníky z oboru. Seznámil rodiče se svou 

volbou, důvody, informacemi o škole a nároky na přijetí. A rodiče jeho volbu akceptovali a přislíbili 

mu podporu. 

 

4. ZÁVĚRY  

V dotazovaných rodinách proces volby probíhal v rámci interakce v rodině, kterou si účastníci 

uvědomovali a hodnotili. Děti i rodiče rozlišovali omezení samostatnosti rozhodování dítěte a 

ovlivňování dítěte - jako omezení samostatnosti v rozhodování označovali uplatňování explicitně 

vyjádřených pokynů a přání rodičů. Od toho odlišovali ovlivňování rozhodování, kdy reflektovali 

dlouhodobý vliv každodenních vzorů rodičů, profese rodičů a členů širší rodiny, životní styl a hodnoty 

rodiny, které si dítě ani nemusí uvědomovat. Při míře poskytované svobody zvažovali míru 

odpovědnosti, kterou je jejich dítě ochotno a schopno převzít.  

Tento nález se týká specifické skupiny rodičů se středoškolským a vysokoškolským vzděláním, kteří 

se sami přihlásili do výzkumu a měli hlubší zájem o problém volby střední školy a úspěšný přechod 

svého dítěte. Pro tuto skupinu dotazovaných je společné, že dítě je v rodině přijímáno, jeho zájem je 

při rozhodování o něm sledován a jeho názorům je přikládán význam. Dotazovaní vypovídali, že 

došli ke společné shodě, že rodiče respektovali rozhodnutí dětí (i když ve dvou případech rodiče 

sdělovali, že neradi), rodiče se vyjadřovali, že celý proces orientace, rozhodování a volby byl určován 

současným i budoucím zájmem dětí, a děti oceňovaly zájem rodičů o jejich prospěch.  
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K PROBLEMATICE PROFESNÍ ORIENTACE ŽÁKA ZŠ 

ON PROBLEMS OF PROFESSIONAL ORIENTATION OF PUPIL AT PRIMARY SCHOOL 

Bronislava Štěpánková 

 

Abstrakt: Volba profesní orientace je jedním z nejzávažnějších kroků v lidském životě. Je to 

rozhodnutí, které zásadním způsobem ovlivňuje jednotlivé lidské životy a ve svém důsledku i život 

společnosti jako celku. Aspekty, které souvisejí s volbou další vzdělávací dráhy, shrnujeme pod 

pojem potenciál světa práce a potenciál jednotlivce. Výsledky dotazníkového šetření u 208 

respondentů – žáků devátých ročníků základní školy, týkající se pomoci školy při výběru dalšího 

vzdělávání a profesní orientace je zmíněno v tomto článku. 

Klíčová slova: profesní orientace, žák, potenciál světa práce, potenciál jednotlivce, výzkumné 

šetření. 

Abstract: The choice of professional orientation is one of the most serious steps in human life. It is a 

decision that affects particular human lives and consequently all society in fundamental manner. We 

summarize the aspects which connect with choice of further education as concept of potential of 

work world and individual potential. The results of the questionary investigation of 208 respondents-

pupils of ninth year of primary school concerning assistance of school with the choice of their further 

education is given in the paper. 

Key words: professional orientation, pupil, potential of work world, individual potential, 

experimental investigation 

 

1 ÚVOD 

Rozhodování žáků o volbě další vzdělávací dráhy na konci základní školy představuje důležitou etapu 

v celoživotním procesu profesní orientace. Z profesní role vyplývá budoucí sociální pozice, 

společenská prestiž a životní styl, který je obvykle spojený s preferencí určitých hodnot, zájmů a 

směřování jedince (Vágnerová, 2001, s. 679). Tato volba se považuje za jeden z nejzávažnějších 

kroků v lidském životě. Je to rozhodnutí, které zásadním způsobem ovlivňuje jednotlivé lidské životy 

a ve svém důsledku i život společnosti jako celku. Tuto skutečnost si uvědomuje celý západní svět, a 

proto také pomoc mladým lidem při volbě jejich profesní orientace patří, zejména v zemích 

Evropské unie, mezi prvořadé úkoly státu. Zaměřují se na ni nejen programy jednotlivých zemí, ale            

i programy Evropské unie (Strádal, J., Nouzová, Z. 1995, s. 1). 

 

 

 

2 PROFESNÍ ORIENTACE 



 - 682 - 

2.1 Volba profesní orientace 

Volbou profesní orientace žáka můžeme rozumět určitý proces, v němž jedinec zvažuje na základě 

různých kritérií další postup ve své profesionální kariéře a na jehož konci dospívá k rozhodnutí 

(Strádal, J., Nouzová, Z. 1995, s. 2). První volba profesní orientace je uskutečňována v době 

fyzického a psychického dospívání (obvykle ve věku 14-15 let), pro které je charakteristická nízká 

úroveň schopnosti sebehodnotit se. Pro mladistvé je velice těžké vyznat se v sobě samých a zároveň 

zvážit a pochopit všechny objektivní determinanty této volby (Hřebíček, L. 1987, s. 44). 

2.2 Základní princip volby profesní orientace 

Volba profesní orientace je jedním z nejdůležitějších úkolů, před kterým stojí dospívající. Žáci před 

touto volbou musí zvážit celou řadu vnějších a vnitřních aspektů. 

Vnější aspekty této volby jsou dány na jedinci nezávislými podmínkami, ve kterých se nachází. 

Kromě sociálních, kulturních a společenských podmínek se jedná především o situaci na trhu práce a 

o dostupné vzdělávací příležitosti. Tyto vnější aspekty jsou nazývány jako „potenciál světa práce“. 

Ten lze popsat informacemi charakterizujícími: 

Obsah práce (pracovní činnosti, pracovní prostředky, pracovní prostředí). 

Možnosti a podmínky uplatnění (poptávka na trhu práce, mzda, pracovní doba, pracovní kolektiv, 

možnosti kariéry, možnosti podnikat, možnosti odborného růstu, společenská prestiž apod.). 

Vzdělávací nabídka (obsah vzdělávacích programů, profil jejich absolventa, výstupní certifikáty, 

podmínky přijetí ke studiu, forma, délka a cena studia, údaje o vzdělávací instituci apod.). 

Vnitřními aspekty této volby jsou myšleny vlastnosti, dovednosti a znalosti daného jedince. Jsou 

dány kulturním, společenským a sociálním chápáním své role ve společnosti, svým psychickým a 

fyzickým vybavením, věkem, ale i regionální situací na trhu práce a ochotou k mobilitě za pracovní 

nabídkou. Komplex těchto vnitřních aspektů je nazýván jako „potenciál jednotlivce“. Tento potenciál 

lze charakterizovat specifickými rysy osobnosti, k nimž v průběhu pracovního života přibývá 

kvalifikační potenciál. Za specifické rysy osobnosti jsou považovány především: 

- Zájmy (např. o přírodu, počítače apod.). 

- Schopnosti a dovednosti (zručnost, rychlost úsudku, schopnost jednat s lidmi apod.). 

- Morálně volní vlastnosti a preference (motivace, psychická odolnost, důslednost, konfliktní povaha 

apod.). 

- Tělesné předpoklady (fyzická síla, vytrvalost, obratnost apod.). 

- Zdravotní stav (alergie, vady zraku, různá onemocnění apod.). 

- Demografické znaky (věk, pohlaví, etnikum). 

- Kvalifikační potenciálem je především: 

- Stupeň a obor dosaženého vzdělání, absolvované kurzy a zkoušky. 
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- Praktické dovednosti, dosavadní praxe, odborné dovednosti získané v praxi. 

- Jazykové znalosti. 

- Jiné speciální znalosti a dovednosti (řidičský průkaz, ovládání určitého softwaru, obsluha určitých 

strojů apod.). 

Při volbě profesní orientace jde o porovnání těchto dvou potenciálů- „potenciálu světa práce“ a 

„potenciálu jednotlivce“, o hledání co největšího počtu společných prvků a o nalezení optimálního 

souladu. Vzhledem k nesmírné složitosti obou srovnávaných potenciálů, je nutné, aby se nejednalo      

o jednorázový akt, ale o proces, v němž se jedinec s oběma potenciály postupně seznamuje, jsou mu 

představovány postupně ve stále konkrétnější formě, stává se pro rozhodování postupně stále více 

kompetentní, tak aby konečné rozhodnutí provedl – byť na základě poradenské pomoci – s plnou 

zodpovědností on sám (Strádal, J. 2003). 

2.3 Vlivy působící na volbu profesní orientace 

Posuzování souladu charakteristických znaků práce s charakteristickými zvláštnostmi člověka je 

ideální způsob volby profesní orientace. Ve skutečnosti ale na rozhodování každého žáka působí 

řada různých vlivů. Jsou to např.: 

- Přání rodičů (chci mít syna právníkem). 

- Příklady kamarádů (Honza dělá barmana v hotelu a je v balíku). 

- Mediální vzory (chci být zpěvačkou jako X.Y.). 

S těmito vlivy souvisejí také další kritéria, která vstupují do rozhodovacího procesu, a sice určité 

celkové orientace mladého člověka (např. zda chce dosáhnout vysokoškolského vzdělání nebo jestli 

dává přednost profesní dráze vyučeného pracovníka, jestli v jeho představách dominuje úspěch 

v práci, kterému je ochotný obětovat volný čas, nebo jestli by rád dělal práci, která by mu 

umožňovala nerušeně se věnovat rodině, jestli jsou pro něj prioritní vydělané peníze nebo jestli je 

připraven žít skromným životem, jestli mu záleží na tom, aby ho druzí obdivovali, nebo jestli se 

raději stahuje do ústraní). 

Někteří mladí lidé si kladou nerealistické cíle vyplývající z toho, že mnohdy nejsou sami schopni 

odhadnout, na co mají – mohou se tak podcenit, nebo přecenit. 

Prvotní volba povolání, tedy volba středoškolského vzdělávání, má v celém procesu profesní 

orientace zvlášť důležitý význam (Šlímová, J., 2008). Poskytuje ze všech voleb nejvíce možností a 

navíc profesní orientaci již určitým způsobem směřuje. Každá další volba je v podstatě touto volbou 

usměrněna a omezena. Aby byli žáci tohoto rozhodnutí schopni, musí dosáhnout určitého stupně 

sebepoznání, naučit se plánovat, řešit problémy a vyrovnávat se s nimi, orientovat se v informacích 

důležitých pro volbu povolání a být schopni s těmito informacemi pracovat. Žák tuto volbu provádí 

v období, kdy pro ni není ještě dost zralý, a potřebuje tedy v tomto závažném rozhodování pomoci 

(Strádal, J., Nouzová, Z., 2005, s. 2). 

 

3 KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ 
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Otázkám profesní orientace a kariérového poradenství se v naší republice věnují dva vedle sebe 

působící resorty a to Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy.  

Poradenský subsystém v rámci resortu práce je významným nástrojem státní politiky 

zaměstnanosti. Zabývá se zejména řešením otázek souvisejících s optimální volbou povolání                           

a s přípravou na něj, problematikou změny povolání, změny kvalifikace a s celou řadou problémů               

a otázek souvisejících se ztrátou a znovuzískáním zaměstnání. 

Školský poradenský subsystém je zaměřen především na poradenskou činnost žákům a studentům, 

případně jejich rodičům. Pomáhá jim při řešení běžných výchovných problémů a dalších situací, se 

kterými se děti a mládež potýkají v průběhu studia, při úvahách o změně či výběru dalšího vzdělávání 

i při profesní orientaci a pro jejich přípravu ke vstupu na trh práce. 

 

4 VÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ 

V posledních letech, z hlediska kariérového poradenství, dochází k mnoha proměnám. Jedná se 

zejména o nárůst služeb zaměřených na tuto problematiku. Z tohoto důvodu se nám jeví, že 

výzkumné šetření týkající se volby dalšího studia a faktorů, které ji ovlivňují, je velmi žádoucí               

a užitečné. 

Našim úkolem bylo zjistit, jakým způsobem se žáci rozhodují o volbě dalšího vzdělávání a na základě 

tohoto rozhodování jim nabídnout adekvátní poradenskou pomoc, kterou opravdu využijí. Zvolili 

jsme metodu dotazníkového šetření. Navržený dotazník byl předložen 30 respondentům 

v předvýzkumu. Následně byl upraven. a v upravené podobě byl předložen 231 žákům devátých tříd. 

Po vyřazení neúplně nebo chybně vyplněných dotazníků jsme pracovali se vzorkem 208 

respondentů, kde byli v 50% zastoupeny dívky a v 50% chlapci. Dotazník obsahoval 22 položek 

s uzavřenou možností odpovědi, jedna položka byla otevřená. Ověřovalo se několik hypotéz. 

V tomto článku bychom se zmínili o třech hypotézách. V jedné jsme předpokládali, že škola pomohla 

více než jedné polovině respondentů s výběrem dalšího vzdělávání a profesní orientace (H1). Ve 

druhé jsme předpokládali, že rozhovor s učitelem či s výchovným poradcem pomohl více než jedné 

polovině respondentů s výběrem dalšího vzdělávání (H2). Další obor vzdělávání si více než jedna 

polovina respondentů vybírá podle toho, že svou náročností odpovídá jejich prospěchu (H3). 

Hypotézy byly ověřovány pomocí testu chí-kvadrát pro kontingenční tabulku na hladině 

významnosti 0,05. Dospěli jsme k těmto závěrům: platnost prvních dvou hypotéz se potvrdila. Škola 

hraje nezanedbatelnou úlohu v procesu rozhodování o volbě dalšího studia u žáků základních škol. 

Z 208 respondentů pomohla škola s výběrem dalšího vzdělávání 147 respondentům, tj. 71% 

respondentů. Rovněž hypotéza, kde jsme předpokládali, že více jak jedné polovině žáků pomohl 

rozhovor s učitelem či výchovným poradcem s výběrem dalšího povolání se potvrdila. Rozhovor patří 

skutečně k nejpoužívanějším a nejúčinnějším metodám v kariérovém poradenství na základních 

školách. Hypotézu, že si žáci další obor svého vzdělávání vybírají podle toho, že svou náročností 

odpovídá jejich prospěchu ve škole, nemůžeme přijmout. Pouze 78 z 208 (37,5 %) respondentů si 

vybírá další obor svého studia z tohoto důvodu. 

5 ZÁVĚR 
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Problematika profesní orientace a zaměření dalšího studia je velmi obsáhlá a vždy je nutné si 

uvědomit, že neexistuje jediné správné řešení a jediná správná cesta k té nejvhodnější volbě 

povolání. Proto je důležité jí věnovat náležitou pozornost a pečlivost a využít všech prostředků, které 

napomohou vyřešit tuto nelehkou otázku. 
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INDIVIDUALIZOVANÉ POZNÁVANIE ŽIAKA UČITEĽOM V PEDAGOGICKEJ PRAXI, V 

KONTEXTE LONGITUDINÁLNEHO KVALITATÍVNEHO SKÚMANIA 

INDIVIDUALIZED COGNITION OF A STUDENT IN THE CONTEXT OF LONGITUDINAL INVESTIGATIONS IN 

THE CLASSROOMS 

Zlatica Huľová 

 

Abstrakt: Autorka sa v príspevku venuje problematike individualizovaného poznávania žiaka 

učiteľom, ako potrebe a podmienke kvalitného a efektívneho rozvíjania celostnej osobnosti žiaka. 

Poukazuje na špecifickosť pojmov individualizované poznávanie a diagnostikovanie žiaka mladšieho 

školského veku učiteľom v pedagogickej praxi, v kontexte longitudinálneho kvalitatívneho skúmania 

a problémov s ním súvisiace. Uvádza možnosti, spôsoby a konkrétne praktické návrhy uplatniteľné 

v práci učiteľa. 

Kľúčové slová: individualizované poznávanie žiaka učiteľom, pedagogická prax, celostný rozvoj 

osobnosti, žiak mladšieho školského veku, longitudinálne kvalitatívne skúmanie. 

Abstract: In this contribution Author deals with the problem of individualized cognition of 

a schoolchild by teacher, as a need and requirement for quality and effective development of entire 

schoolchild’s personality. Author points out the specificity of terms – individualized cognition and 

diagnosing of a schoolchild of early school age by teacher in the pedagogical practice, in the context 

of longitudinal quality observation and related problems. Author presents the possibilities, methods 

and concrete practical proposals which are aplicable in teacher’s practice.  

Key words: individualized cognition of a schoolchild by teacher, pedagogical practice, entire 

personality development, schoolchild of early school age, longitudinal quality observation.  

  

1 ÚVOD 

V úvode príspevku ide o zdôvodnenie používania pojmu individualizované poznávanie žiaka 

učiteľom v individualizovanej edukácii a objasnenie, prečo nie individuálne poznávanie a individuálna 

edukácia.  

S pojmom individualizácia sa stretávame koncom 19. storočia v pragmatizme, filozofickom smere, 

ktorého predstaviteľ John Dewey bol názoru, že cieľom života nie je dokonalosť, ale proces 

zdokonaľovania, dozrievania človeka a medziľudských vzťahov. V 20. storočí sa pojem 

„individualizácia“ začína častejšie objavovať, keď sa výchovné pôsobenie zameriava na slobodný 

rozvoj tvorivých schopnosti, možnosti žiaka a snaží sa rešpektovať potreby a záujmy jednotlivcov. 

Vychádza z humanistických, personalistických teórii dvadsiateho storočia, z myšlienok Rogersa, 

Maslowa, Vygotského, Paguetta, Paré a.i. Na ich myšlienkach zakladajú alternatívne školy                        

R. Steiner, P. A. Search, H. Parkhurstová, M. Montessori, C. Freinet aj tí, ktorí upriamovali svoju 

edukačnú pozornosť na osobnosť dieťaťa.  



 - 687 - 

Pre súčasnú teóriu a prax sa teda stáva rovnako aktuálna reformná pedagogika opierajúca sa                

o edukáciu, v ktorej sa žiak vníma ako jedinečná osobnosť s rešpektom na ich špecifickosť a rôznosť. 

Akceptuje sa duševný aj fyzický stav, osobné tempo, štýl učenia, schopnosti, danosti a predpoklady 

(Kosová 2000).  

Možno povedať, že progresívna edukácia, prezentovaná v príspevku ako individualizovaná edukácia, 

má všetky atribúty potrebné pre edukáciu žiakov mladšieho školského veku v koexistencii žiakov zo 

sociokultúrne znevýhodňujúceho prostredia, žiakov talentovaných, nadaných, či žiakov z rodín 

imigrantov. Jej uplatňovaním je možné zabezpečiť týmto žiakom počas pobytu v škole možnosť 

prežívať radosť, nadšenie, vnímať rovnosť, slobodu so slobodnou voľbou edukačných činnosti a 

zodpovednosť. Rešpektuje špecifické potreby žiakov, nie len špeciálne. Z uvedeného možno 

poznamenať, že pri takto ponímanej edukácii je vhodné používať pojem špecifický a nie špeciálny, 

pretože nie všetci žiaci majú len špeciálne potreby, nie je nutná u všetkých reedukácia, čo nám 

predikuje, že nie vždy ide o individuálnu edukáciu.  

V tabuľke T1 z dôvodu objasnenia a jednoznačného pochopenia podstaty vyššie popísaného, 

grafickým znázornením poukazujeme na rozdielnosť v pojmoch individuálna edukácia verzus 

edukácia individualizovaná. 

Tabuľka T1 Individuálna edukácia verzus individualizovaná edukácia 

Individuálna edukácia verzus   Individualizovaná edukácia 

edukácia jednotlivca     edukácia v kolektíve 

individuálne úlohy     individualizované úlohy 

(špeciálne pre konkrétneho jednotlivca)  (výber z viacerých možností ) 

individuálny prístup     individualizovaný prístup-individualizácia  

(jeden žiak – učiteľ)     (učiteľ- žiak - skupina žiakov)  

kooperácia       kooperácia  

(učiteľ-asistent-dobrovoľník)     (žiak-žiak-skupina žiakov-učiteľ)  

integrácia      koexistencia – inklúzia  

 učiteľ = edukátor - reedukátor   učiteľ = edukátor - facilitátor 

zdroj : vlastný 

jednotlivec 

jednotlivec 
dobro

voľník 

učiteľ 

asis-

tent 

jednotlivec 
skupina 

učiteľ 

integrácia jednotlivec 
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Podľa Průchu ( 2001, s.42) v individualizovanej edukácii „sa jednotlivci vzájomne obohacujú, vyvíjajú 

a menia sa ako rovnoprávne časti určitého celku.“ Pri definovaní individualizovanej edukácie je 

možné vychádzať aj zo zmeny direktívneho prístupu na prístup nondirektívny prezentovaný 

Rogersom (1998) a z teórie sociokognitívneho konfliktu, ktorá sa opiera o myšlienku, že „zdroj 

pokroku jednotlivca je podmienený konfrontáciou partnera“, v ktorej sa žiak učí objavovať nové 

poznanie, na základe čoho následne mení svoje názory a postoje.  

 

2 Individualizované poznávanie žiaka učiteľom (pedagogická diadnostika) 

Základným predpokladom a podmienkou kvalitnej a efektívnej individualizovanej edukácie žiakov 

mladšieho školského veku, ako jedinečných osobností so špecifickými a jedinečnými danosťami, je 

individualizované poznávanie realizované prostredníctvom pedagogickej diagnostiky, ktorá by mala 

byť ľahko dostupná každému učiteľovi. Ide predovšetkým o individualizované pozorovanie žiaka 

v bežnom prostredí, posudzovanie ho zo širšieho sociokultúrneho zázemia, správania sa a konania 

v kolektíve, ide o postupné individualizované poznávanie na základe výsledkov jeho prác a 

prostredníctvom pedagogikodiagnostických metód, ktoré učiteľ môže používať samostatne, alebo 

po zaškolení odborníkom, v spolupráci so školským psychlógom, resp. v kooperáci s tímom 

odborníkov participujúcim pri vedení žiakov. Rozhodujúce sú schopnosti a zručnosti učiteľa, 

ponímané ako kompetencie, ktoré dokáže v plnej miere využiť pri realizácii individualizovaného 

poznávania žiaka.  

Kasáčová (2007) uvádza tri základné spôsobilostí, ktoré spolu s pedagogickou odbornosťou utvárajú 

pedagogicko diagnostické kompetencie učiteľa. Ide o: 

▪  spôsobilosť získavať informácie, čo predstavuje správny výber pedagogickodiagnostickej metódy 

alebo vhodný spôsob získavania informácii, 

▪  spôsobilosť analyzovať informácie znamená vedieť analyzovať, odborne posúdiť a triediť všetky 

získané informácie, 

▪  spôsobilosť hodnotiť informácie znamená vedieť správne prisúdiť hodnotu získaným informáciám, 

rozhodnúť a vydať odborné stanovisko. 

Súčasťou uvedených kompetencií sú neodmysliteľné personálne dispozície učiteľa. Hrabal (1989) 

hovorí o tzv. „diagnostickom nadaní učiteľa“, ktoré predstavuje súbor dispozícií podporených 

komplexom teoretických poznatkov, ktoré umožňujú rýchlu a správnu operacionalizáciu. Ide 

o náročnú a zodpovednú činnosť s maximálnou mierou dôvernosti a etiky, pretože od toho závisí 

ďalšie pedagogické strategické plánovanie a rozhodovanie o postupoch, formách a použití 

edukačných stratégii pri rozvíjaní celostnej osobnosti žiaka mladšieho školského veku. 

Možnosti výberu pedagogickodiagnostických postupov, metód či nástrojov sú bohaté, uvedieme 

však tie najpodstatnejšie, ktoré sú dostupné a môže ich používať učiteľ bežnej základnej školy 

samostatne alebo po zaškolení odborníkom.  
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Kernov test základných výkonov pozostáva z kresby ľudskej postavy, napodobenia napísanej vety, 

písma a kopírovania určitého počtu bodiek s daným rozmiestnením. Tento test je modifikovaný 

Jiráskom a po zaškolení ho môže používať aj učiteľ. 

Orientačná skúška pripravenosti na školu OSPŠ K. Kollárika, je neverbálny diagnostický nástroj na 

zisťovanie úrovne pripravenosti detí na osvojovanie si základných školských zručností čítania, 

písania a počítania. Pozostáva zo štyroch subtestov, prostredníctvom ktorých sa zisťuje úroveň 

osvojenia si základov písania, čítania a intelektu. Výhodou tejto metodiky je, že poukáže na zložky, 

na ktoré je potrebné pri individualizácii zamerať pozornosť. Po zaškolení ho môže používať učiteľ 

bežnej základnej školy. 

Kresbový test školskej spôsobilosti KTS je dánska metodika pozostávajúca z desiatich úloh kresieb. 

Prvých šesť úloh sa zameriava na diskrimináciu v priestore, porozumenie pojmom a orientáciu 

v priestore, porozumeniu a diskriminácie čísel a geometrických tvarov. Druhá polovica úloh prináša 

informácie o reálnom živote dieťaťa, o vnímaní okolitého sveta. Rovnako po zaškolení ho môže 

používať učiteľ. 

Test školskej spôsobilosti pre sociálne znevýhodnené deti, pozostáva z ôsmych subtestov 

zameraných na posudzovanie rozmerov, množstva a poradia, vizuálnej percepcie, posudzovanie 

rekogničných schopností, na porozumenie názorným situáciám a na kategorizáciu objektov, 

posudzovanie zrelosti v oblasti myslenia, jemnej motoriky, porozumenia vyučovacieho jazyka 

a poznávanie geometrických tvarov. Tento test používa učiteľ v spolupráci so psychológom.  

CHIPS dánska metodika slúžiaca na zistenie kognitívnej úrovne žiaka, spôsoby a postupy akými žiak 

pracuje ako aj správanie a uplatňovanie stratégií pri riešení rôznych typov problémových úloh. Test 

môže používať zaškolený učiteľ.  

Individualizované poznávanie žiaka učiteľom realizované prostredníctvom pozorovania, rozhovorov 

s rodičom, žiakom, z rozboru produktov žiaka, kazuistiky, anamnézy a pedagogickodiagnostických 

nástrojov, by mali byť bežnou praxou pedagogickej činnosti učiteľa v konkrétnej pedagogickej praxi. 

Ich kombinácia predstavuje komplexné a širokospektrálne posúdenie žiaka, ktoré zároveň tvorí 

konfrontačnú bázu pre tvorbu stratégii edukačných postupov zameraných na celostný rozvoj 

osobnosti žiaka.  

Výhodou je, ak má učiteľ k dispozícii lekárske záznamy vypovedajúce o zdravotnom stave žiaka, jeho 

screeningový záznam, či absolvoval aj špeciálne vyšetrenia, diagnostikovanie 

pedagogickodiagnostickými testami a sumarizáciu diagnostických záznamov z individuali zovaného 

poznávania realizované už v materskej škole, ak ju vôbec navštevoval.  

Z uvedeného je zrejmé, že je vhodné a ideálne všetky zistenia z individualizovaného poznávania 

dieťaťa učiteľom sumarizovať už v predprimárnej edukácii, nakoľko pobyt v predprimárnom 

zariadení poskytuje podstatne viac času a prirodzených situácii na poznávanie a nenásilnú 

prirodzenú diagnostiku, ako ktorékoľvek iné prostredie. Dieťa aj rodič je tak chránené pred nútenou 

návštevou pedagogicko-psychologických, špeciálno-pedagogických poradní, je chránené pred 

označovaním či onálepkovaním a pri použití vhodných metód a foriem to môže byť omnoho 

prirodzenejšie.  
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Tu sa však načŕta prvý z problémov, pretože vo väčšine prípadov deti zo sociokultúrne 

znevýhodňujúceho prostredia, či deti imigrantov nenavštevujú predprimárnu edukáciu. Druhým 

problémom je, že učiteľky predprimárnej edukácie nemôžu pre legislatívne obmedzenia odovzdávať 

záznamy o deťoch. Ukázalo sa, že učiteľ sa so žiakmi stretáva prvý krát na zápise do 1. ročníka a 

s niektorými až pri nástupe do prvého ročníka a to bez diagnostických záznamov, či už špeciálno-

pedagogických, psychologických alebo záznamov z poznávania dieťaťa učiteľom. Výnimku tvoria 

deti, ktoré navštevujú predprimárnu edukáciu, ite ktoré majú špeciálne potreby a je pre nich 

vypracovávaný individuálny výchovno-vzdelávací program. 

Pre ilustráciu uvedieme niektoré zistenia z realizovaného predvýskumu v školskom roku 2006/2007 

prostredníctvom dotazníkovej metódy u učiteliek v predškolských zariadeniach v troch zámerne 

vybraných krajoch Slovenska. Otázky sme jednoznačne smerovali k problematike poznávania 

dieťaťa učiteľom. Dotazníková metóda bola použitá v externom štúdiu predškolskej a elementárnej 

pedagogiky, ktorej sa dobrovoľne zúčastnilo 105 učiteliek MŠ z praxe s viacročnými skúsenosťami z 

výchovy a vzdelávania v predškolských zariadeniach. Respondenti, okrem jednoznačných odpovedí 

mali možnosť vyjadriť aj vlastný názor na problematiku poznávania žiaka (diagnostikovania) 

učiteľom a posúvanie záznamov do vyšších edukačných inštitúcii, tj. základných škôl. 

Spracovaním získaných informácií sme dospeli k záveru, ktorý prezentujeme v tabuľke T2.  

T2 Poznávanie dieťaťa v MŠ prostredníctvom diagnostických metód 

Používané metódy Frekvencia/ hodnotenie Vyjadrenie v % Administrátor 

Pozorovanie 2x / mes 100,0 učiteľka MŠ 

Kresebný test podľa potreby 100,0 učiteľka MŠ 

Diagnostický list ZMENA 1x /2mes. 57,1 učiteľka MŠ 

Kernov test 1x /6mes 26,7 učiteľka MŠ 

OSPŠ pred nástupom do ZŠ 20,0 učiteľka/psychológ 

R – test 1x /4mes 1,9 Psycholog 

Legenda: OSPŠ - Orientačná skúška pripravenosti na školu 

K otázkam či realizujú diagnostikovanie a prostredníctvom ktorých metodík a či si vedú záznamy             

o deťoch a navzájom si odovzdávajú informácie a či ich posúvajú učiteľom do základných škôl 88,6 % 

opýtaných uviedlo, že si neodovzdávajú navzájom informácie a to aj napriek tomu, že si vedú 

evidenciu o deťoch, ale len tie, ktoré si to vyžadujú, tj., ktoré majú špeciálne potreby. Interne si ich 

posúvajú, ale legislatíva im neumožňuje posunúť to do základnej školy. Respondenti uvádzali, 

že mnohé školy to ani nevyžadujú z dôvodu objektivity pri posudzovaní žiaka. Len 11,4% uviedlo, že 

po dohode s rodičmi odovzdávajú informácie do základnej školy a zdôvodňovali to nutnosťou 

nadviazať edukačné potreby dieťaťa v predškolskom zariadení na edukáciu v základnej škole, 

pretože ich práca by inak bola zbytočná. V dvoch prípadoch išlo o deti so špeciálnymi edukačnými 

potrebami a majú vypracovaný IVVP a sú pod dohľadom špeciálneho pedagóga. V ďalších dvoch 

prípadoch išlo o dieťa s odloženou školskou dochádzkou. Tu sme zaznamenali zaujímavý prvok zo 

strany učiteľky základnej školy, ktorá prostredníctvom dotazníkovej metódy získavala informácie 

o deťoch z predškolskej triedy. Dotazník pani učiteľka materskej školy vypĺňala spoločne s rodičmi 

detí, teda so súhlasom rodičov išli dôležité informácie učiteľke do základnej školy. Respondentka 

uviedla, že diagnostické záznamy z poznávania detí, ktoré si evidovala, neboli zbytočné a vyjadrila 

presvedčenie, že informmácie z jej záznamov budú využité len a len v prospech deti.  
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Rovnako sme zisťovali, či materské školy spolupracujú so základnými školami. 80% respondentov 

uviedlolo dobrú vzájomnú spoluprácu a 20% uviedlo, že nespolupracujú.  

T3 Oblasti najčastejšej vzájomnej spolupráce MŠ a ZŠ v percentuálnom vyjadrení 

Oblasť spolupráce % 

návšteva ZŠ pred zápisom do ZŠ 100.0 

spoločné besiedky ku Dňu detí 19,0 

návšteva kultúrnych podujatí 14,3 

vianočné besiedky a obdarúvania sa 61,9 

burzy dobrých nápadov 66,7 

Prieskumné zistenia nám jasne poukázali na skutočnosť, že poznávanie dieťaťa v predškolských 

zariadeniach realizujú, vedú si záznamy, ale len ak ide o deti so špeciálnymi potrebami a len 

výnimočne si vedú záznamy aj z poznávania všetkých detí. Je na škodu veci, že v prípade potreby nie 

je možné to posunúť s dieťaťom do ďalšieho edukačného procesu, do základnej školy, tak ako je to 

v okolitých európskych krajinách bežné (MR,PR,ČR). Môžeme sa len domnievať, že kontinuitu 

poznávania dieťaťa , žiaka učiteľom v materských a základných školách dosiahneme nielen zmenou 

postojov učiteľov, ale hlavne legislatívnymi úpravami, ktoré to celé môžu nielen ovplyvniť, ale hlavne 

zmeniť. 

Uvedené je dôsledkom toho, že prvé záznamy individualizovaného poznávania žiaka učiteľom 

začínajú až pri zápise dieťaťa do školy. Ak je učiteľ profesionál vo svojom odbore, ak je vybavený 

osobnostnými predpokladmi, dokáže rozpoznávať spôsob reči, slovnú zásobu, zistiť choroby, 

zaznamenať stručnú anamnézu dieťaťa, rodiny a urobiť záznam z rozhovoru, z krátkodobého 

pozorovania tak, aby učiteľ, ktorý bude s nimi následne pracovať, si mohol po prvotnom 

preštudovaní záznamov určiť deti, ktorým bude vhodné edukáciu individualizovať.  

Ďalším problémom je, že mnohé zo sledovaných škôl nie sú dostatočne vybavené 

pedagogickodiagnostickými metodikami a ani samotní učitelia nemajú nadobudnuté potrebné 

kompetencie, čím by bolo možné zabezpečiť kvalitu individualizovaného poznávania žiakov 

učiteľom aj v longitudinálnom kontexte. 

  

3 Longitudinálne kvalitatívne individualizované poznávanie žiaka učiteľom  

Cieľom výskumu, ktorý bol realizovaný v rokoch 2005 až 2008 sme sa zamerali na komplexné 

individualizované poznávanie (diagnostikovanie) žiaka mladšieho školského veku učiteľom, 

výskumníkom, ktoré slúžilo ako východisko pre potreby experimentálneho overovania 

Individualizovaných edukačných programov na preukázanie efektívnosti a ich vplyvu na dynamiku 

celostného rozvoja osobnosti žiaka. 

Prečo používame pojem „poznávanie žiaka učiteľom“ a nie jasné, exaktné a roky zaužívané 

„diagnostikovanie“? V školskej praxi sme sa často stretávali s neporozumením ba priam 

s nezáujmom a s množstvom argumentov, prečo by učiteľ nemal diagnostikovať, aj keď sme 

vysvetľovali, že ide o pedagogickú diagnostiku. Pojem „diagnostikovanie“ učiteľ praktik spája 

so psychologickými a špeciálno-pedagogickými nástrojmi, testami, ktorých uplatňovanie nie je v ich 

kompetencii. Z uvedeného dôvodu sme sa zamerali na aktívne používanie pojmu „poznávanie 
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dieťaťa resp. žiaka učiteľom“, ktorý používa mnoho renomovaných autorov napr.(Vágnerová 1999, 

Mareš, Čáp, 2001, Kačáni, 2004 ai.). Pre vtiahnutie učiteľov do skutočnej realizácie a k uplatňovaniu 

komplexného poznávania žiaka, na základe čoho je možné získať obraz o osobnosti žiaka, o jeho 

špecifikách, záujmoch, schopnostiach, možnostiach a ktoré je jednou zo základných podmienok 

realizácie individualizácie v edukácii, je potrebné postupne odstraňovať predsudky u učiteľov, ktoré 

sú spájané so škatuľkovaním, označkovávaním detí a žiakov. 

 

4. Možnosti, spôsoby a konkrétne návrhy k individualizovanému poznávaniu žiaka 

Možností a spôsobov ako začať s realizáciou a uplatňovaním poznávania žiaka učiteľom je široká škála, 

ktorá sa vždy odvíja od danosti, schopnosti, kreativity a profesionality učiteľa. Preto sa pokúsime len 

sčasti naznačiť jeden z možných spôsobov individualizovaného poznávania žiaka, ako východisko 

individualizácie, ako začiatok longitudinálneho kvalitatívneho poznávania žiaka učiteľom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na základe screeningu, vstupných pozorovaní, elementárnych diagnostických zistení učiteľ spracuje 

kazuistiku žiaka, tvoriacu diagnostickú bázu, z ktorej následne vychádza pri plánovaní a konštruovaní 

Individualizovaného plánu, ktorého súčasťou môžu byť aj diagnostické zistenia od iných odborníkov, 

použité diagnostické metódy, edukačné postupy závery, odporúčania apod. Ukážku podrobnej 

kazuistiky žiakov vybraných do longitudinálneho experimentálneho overovania - ako vzor                                  

Učiteľ, ktorému do prvého ročníka nastúpi žiak, sa usiluje ho dôkladne poznať a to zo záznamov, ktoré má 
k dispozícii, ktoré sa zhromažďujú od zápisu. Pri nástupe do prvého ročníka, v prvé týždne školskej dochádzky 
pozoruje ich správanie, reakcie, spôsobilosti. Ak identifikoval u žiaka príznačnú osobitosť, 
špecifickosť,záujem, nadanie, talent, z čoho bude vychádzať pri plánovaní a projektovaní individualizácie, 
pozve si rodičov spolu s dieťaťom na stretnutie. Stretnutie je možné realizovať aj v dňoch pred nástupom 
dieťaťa do školy, alebo v prvých týždňoch po nástupe, keď už získal prvotné informácie aj z priameho 
poznávania žiaka. Ak sa nepodarí učiteľovi pozvať a stretnúť sa s rodičom z rôznych dôvodov zrealizuje to pri 
odovzdávaní detí domov a to matke, otcovi. Pri stretnutí učiteľ pripraví pre žiaka viacero činností a snaží sa 
ho zaujať. Z kníh, obrázkov, skladačiek, hier, mu umožní slobodne si vybrať činnosť. V čase, kým je žiak 
zamestnaný vlastným výberom z pripravených činností, učiteľ vedie s rodičom rozhovor o dieťati. Veľmi 
citlivo objasní zistené skutočnosti a predstaví spôsob možnej edukačnej stratégie, aby bolo rodičovi zrejmé, 
že ide o podanie pomocnej ruky ich dieťaťu. Snaží sa získať súhlas, podpis, ktorým rodič zároveň potvrdí 
spoluprácu pri individualizovanej edukácii. Predstaví pripravený individualizovaný edukačný program. 
Oboznámi ich s jednotlivými úlohami, aby mal rodič istotu, že nejde o niečo, čo ich dieťa nezvládne, alebo ho 
zaťaží, respektíve odlíši od ostatných. Priebeh rozhovoru je zaznamenaný do IEP, do jednotlivých 
podsegmentov v dokumentácii určenej pre učiteľaa tvorí kazuistiku žiaka, ktorá je súčasťou 
Individualizovaného edukačného programu (pozri Huľová, 2007). Počas rozhovoru učiteľa s rodičom, dieťaťu 
zadá pastelky, papier a výberie si niektorú s pripravených úloh napr. nakresliť rodinu, jej členov, alebo 
kamaráta. Kresbu učiteľ následne využije ako vstupnú diagnostiku žiaka.  

Poznámka autora: Z vybranej vzorky deti a ich rodičov do experimentálneho overovania sa nestalo ani 

v jednom prípade, že rodič odmietol podať informácie alebo neprisľúbiť spoluprácu. Skôr naopak. Po 

objasnení problematiky boli spokojní, pretože sme rodičom dali istotu, že to robíme len a len v prospech 

ich detí. Dôležité je nepripustiť ďalším prípadným nevhodným prístupom v priebehu roka aby rodič bol 

sklamaný. Učiteľ musí vzťah so žiakom aj s rodičom pestovať, aj keď sa stane, že sa rodič prestane 

kontaktovať a len očakáva, že zveril dieťa do správnych rúk, ktoré budú odborne a k jeho spokojnosti ho 

viesť edukačným procesom bez zaťažovania rodiča školskými povinnosťami. 
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z Individualizovaného edukačného programu na rozvíjanie a optimalizáciu celostného rozvoja 

osobnosti žiaka uvádza Huľová (2008, s.107- 124).  

Následne učiteľ môže strategicky plánovať individualizáciu s implementáciou Individualizovaného 

edukačného programu, ktorý v priebehu školského roka na základe frekvenčnej evalvácie pomocou 

Evalvačného listu poznávania žiaka ( Huľová, 2008), dopĺňa a modifikuje. 

Evalvačný list poznávania žiaka (ELPŽ) je nástroj, ktorý ponúkame ako ďalšiu možnosť poznávania 

žiaka učiteľom, ktorý je modifikáciou Dignostického listu Zmena od Kasáčovej (2000). Dosahované 

výsledky priebežne môže zaznamenávať do záverečnej správy, odporúčaní a prognóz. Pri poznávaní a 

vedení žiaka je výhodou pre učiteľa, ak manažment školy dokáže zabezpečiť realizáciu 

individualizovaného poznávania žiaka učiteľom, s následným uplatňovaním individualizovanej 

edukácie s individualizovanými edukačnými programami v zmysle modulu individualizovanej 

edukácie (In Huľová, 2007).  
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STUDENTSKÉ HODNOCENÍ KVALITY VÝUKY V KOMBINOVANÉ FORMĚ 

VYSOKOŠKOLSKÉHO STUIDA 

STUDENT EVALUATION OF INSTRUCTION QUALITY IN BLENDED FORM OF UNIVERSITY EDUCATION 

Jiří Mareš, Stanislav Ježek 

 

Abstrakt: Studie upozorňuje, že dosavadní výzkumy kvality vysokoškolské výuky se soustřeďují 

především na prezenční formu studia a na distanční formu studia, zejména využití e-learningu. 

Stranou pozornosti badatelů zůstává kombinovaná forma studia, přestože jí v České republice 

každoročně procházejí desetitisíce studentů. Na Univerzitě Karlově proto byla připravena výzkumná 

sonda, která se soustředila právě na výuku, jež kombinuje prvky prezenční a distanční výuky. Sonda 

proběhla na pěti různých fakultách Univerzity Karlovy: Farmaceutické fakultě v Hradci Králové, 

Fakultě sociálních věd, Husitské teologické fakultě, Pedagogické fakultě UK, Lékařské fakultě                       

v Hradci Králové. Celkem se šetření zúčastnilo 705 studentů bakalářského stupně studia. Byl použit 

dotazník, který zjišťoval 9 faktorů: koncepci výuky, práci studijního oddělení, zkoušení, náročnost 

výuky, přínos výuky, kvalitu studijních materiálů, efektivitu výuky, komplikace spojené s výukou, 

tendenci učit se z tištěných materiálů, ne počítačově. Studie diskutuje získané výsledky a zamýšlí se 

nad úskalími práce se získanými výsledky. 

Klíčová slova: studentské hodnocení; kvalita výuky; kombinovaná forma; posuzovací škály 

Abstract: The study points out that research of the quality of university teaching focuses mainly on 

full-time study programmes and distance learning and e-learning programmes. Hybrid forms of 

learning stand outside researchers’ attention, despite the fact that in the Czech Republic tens of 

thousands of students attend such programmes each year. Our survey at Charles University focused 

on programmes combining elements of fulltime and distance education at 5 faculties: Faculty of 

Pharmacy in Hradec Králové, Faculty of Social Sciences, Hussite Theological Faculty, Faculty of 

Education, Faculty of Medicine in Hradec Králové in bachelor’s degree programmes. The 

questionnaire measured 9 aspects of evaluation: curriculum, office for studies, examination, 

demands, value of learned material, quality of study literature, effectiveness of teaching, distance-

learning related problems, and acceptability of only electronic study materials. The study discusses 

the findings and considers the threats in their interpretation and application. 

Key Words: student evaluation; quality of instruction; blended learning; rating scales 

 

ÚVOD 

Na našich vysokých školách zákon připouští tři formy vysokoškolského studia: prezenční, distanční a 

také kombinovanou, které spojuje prvky prvních dvou. Pokud chceme hodnotit úroveň 

kombinované formy studia na vysoké škole, měli bychom si ujasnit, co pod termínem kombinovaná 

forma studia budeme rozumět. Podle Zákona o vysokých školách jde o kombinaci prezenční a 

distanční formy studia, přičemž jejich vzájemný poměr není explicitně definován a v reálné praxi 
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existují značné rozdíly mezi různými fakultami i mezi různými obory na téže fakultě. Někde se blíží 

distanční formě, neboť staví na samostatné domácí přípravě (včetně elektronického učení,                              

e-learningu), jinde je vyšší podíl kontaktních hodin, při nichž studenti pracují se svými učiteli přímo 

na fakultě. 

Kombinovanou formu studia si obvykle volí ti studenti, kteří jsou již zaměstnáni a mají své povinnosti 

- pracovní i rodinné. I když používají při učení počítače, ne vždy studium dokončí. Podle odborníků 

(např. Herbert, 2006) nedostudují zpravidla z těchto důvodů: systémy, s nimiž pracují, jsou špatně 

navrženy; studenti neumějí pracovat s novými médii; systémy neberou v úvahu individuální styly 

učení studentů; systémy neposkytují studentům pomoc ani v rozsahu, který by potřebovali, ani v té 

podobě, kterou individuálně potřebují; systémy ignorují studentovy potřeby a tedy i témata, která se 

student chce učit nebo se potřebuje naučit. Proto je nutné analyzovat, jak dobře kombinovaná 

forma studia na vysokých školách funguje.  

Narážíme však na určité obtíže. Nejvíce úsilí bylo zatím po celá desetiletí věnováno hlubšímu 

poznání prezenční formy studia, zatímco distanční a kombinovaná forma se stávají předmětem 

vědeckého zájmu až ke konci 20. století. Prezenční forma studia se dnes běžně hodnotí na 

jednotlivých fakultách a vysokých školách České republiky. Prezenční forma je předmětem také 

celostátních šetření, které si organizují sami studenti (Vyhňáková, 2007).  Na prezenční formu 

studia se zaměřují všechny nejcitovanější výzkumy a naprostá většina přehledových studií (Cohen, 

1981, Marsh, 1987, Abrami, 2001, Ory, Ryan, 2001, Theal, Franklin, 2001 aj.). Prezenční formě jsou 

věnovány příručky pro pracovníky vysokých škol (např. Seldin et al., 2006, Mareš, 2006, Arreola, 

2007 aj.). Seriózní zkoumání kvality kombinované výuky a distanční výuky je mnohem mladší a 

syntetizující práce – až na výjimky (Bonk, Curtis, 2006; Mareš, Došlá, 2008) - chybějí . 

Výzkumy v zahraničí se v poslední době soustřeďují na zkoumání účinnosti distanční formy studia, 

zejména té její části, která se opírá o elektronické učení. Jsou vytvářeny též standardy, které 

specifikují, co všechno musí být při této podobě výuky ze strany vysoké školy zajištěno (Champan, 

2006). Mnohem méně úsilí se věnuje zkoumání kombinované výuky. Stojí tedy za to, abychom zvolili 

kombinovanou formu studia jako samostatné výzkumné téma. 

 

EMPIRICKÉ ŠETŘENÍ 

Na Univerzitě Karlově probíhá již třetím rokem systematický výzkum všech podob vysokoškolského 

studia. Zkoumá se nejen pregraduální studium, ale i studium postgraduální, tedy doktorské (Mareš, 

Ježek, 2008). Zvláštní pozornost se zaměřuje na kombinovanou formu studia, neboť v r. 2007 tvořili 

tito studenti 20 % všech studentů Univerzity Karlovy a o jejich názorech na kvalitu výuky nevíme nic.  

Výzkumný vzorek tvořilo pět – záměrně různorodých - fakult Univerzity Karlovy. Šlo o tyto fakulty: 

Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové (1 předmět, n = 23), Fakulta sociálních věd UK (8 

předmětů, n = 457), Husitská teologická fakulta UK (4 předměty, n = 32), Pedagogická fakulta UK 

(speciální pedagogika + další předměty, n = 49), Lékařská fakulta UK v Hradci Králové (bakalářské 

studium ošetřovatelství – 3 předměty, n = 144). Celkem se šetření zúčastnilo 705 studentů. Pro první 

etapu jsme na těchto fakultách zvolili bakalářský stupeň studia a zpravidla druhé ročníky, které se již 

adaptovaly na kombinovanou formu studia. 
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Použité metody. V rámci šetření byl použit dotazník, který se inspiroval výzkumem McGorryho 

(2003) o kvalitě distanční výuky, ale byl doplněn o položky týkající se kontaktních forem výuky a                   

o hodnocení celkového přínosu výuky. Dotazník má (bez identifikačních údajů) celkem 37 položek, 

na něž se odpovídá pomocí numerické pětistupňové škály, od 5= souhlasím až po 1=nesouhlasím 

s explicitní možností neodpovědět. Dotazník je strukturován do šesti bloků: identifikační údaje (9 

položek), koncepce výuky (7 položek), zkoušení a hodnocení (5 položek), průběh výuky (10 položek), 

přínos daného předmětu/ kursu pro studenty (8 položek), celkové zhodnocení kombinované formy 

výuky na fakultě (7 položek). Tištěný dotazník byl administrován studentům v rámci kontaktní výuky 

na fakultě. Tím jsme zajistili vysokou návratnost a současně jsme zamezili tomu, aby se studenti 

nemohli předem mezi sebou domluvit, jak budou kvalitu výuky hodnotit. Dotazník byl formálně 

upraven tak, že umožňoval optické čtení údajů, čímž odpadlo přepisování dat do počítače.  

Původní struktura škál byla upravena na základě explorativní faktorové analýzy. Vzniklo tak celkem 

9 specifických škál: koncepce výuky (6 položek, α = 0,80), zkoušení (4 položky, α = 0,73), přínos 

výuky (8 položek, α = 0,86), kvalita studijních materiálů (4 položky, α = 0,71), práce studijního 

oddělení (1 položka), náročnost výuky (3 položky, α = 0,50), efektivita výuky (2 položky), komplikace 

spojené s výukou (3 položky, α = 0,54), tendence učit se z tištěných materiálů, ne počítačově (2 

položky). Používáme také dvě souhrnné škály: celkové hodnocení kurzu (26 položek, α = 0,89) a 

celkové hodnocení kombinované formy výuky (2 položky). Ukázku několika položek přináší tab.1. 

Tab. 1. Ukázka položek dotazníku, který zjišťuje kvalitu výuky v kombinované formě studia. 

Faktor Ukázka jedné položky Hodnotící škála 

Koncepce výuky (A) V tomto předmětu/kursu nám byly jasně vysvětleny cíle, 

kterých máme společně dosáhnout 

5 4 3 2 1 NA
*)

 

Práce studijního oddělení 

(B) 

Problémy, s nimiž jsme se jako studenti/ky kombinované 

formy obraceli na pracovníky studijního oddělení, byly 

vyřizovány rychle a přesně. 

5 4 3 2 1 NA 

Zkoušení (C) Hodnocení bylo v tomto předmětu/kursu seriózní, 

spravedlivé. 

5 4 3 2 1 NA 

Náročnost výuky (D) Kombinovaná forma výuky je pro studenta/ku náročnější, než 

tradiční, ryze prezenční forma výuky. 

5 4 3 2 1 NA 

Přínos výuky (E) V tomto předmětu/kursu jsem si osvojil/a mnoho nových 

praktických dovedností. 

5 4 3 2 1 NA 

Kvality studijních materiálů 

(F) 

Studenti/ky kombinovaného studia mají možnost získat bez 

problémů většinu studijních materiálů v tištěné či elektronické 

podobě.  

5 4 3 2 1 NA 

Efektivita výuky (G) Skutečnost, že jsem studoval(a) kombinovanou formou, mně 

umožnila, abych si naplánoval(a) čas mnohem efektivněji. 

5 4 3 2 1 NA 

Komplikace spojené 

s výukou (H) 

Interakce studentů/ek s vyučujícími byla při kombinované 

formě studia komplikovanější, než při tradiční výuce. 

5 4 3 2 1 NA 

Tendence učit se z tištěných 

materiálů, ne počítačově (I) 

Pokud to bude záležet na mně, budu preferovat studium 

většiny předmětů pomocí tištěných studijních materiálů – 

studijních opor. 

5 4 3 2 1 NA 

 

                                                                    
*)

 Varianta odpovědi: nelze posoudit. 
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Obr. 1. Rozložení celkového hodnocení kurzů (nižší hodnoty jsou pozitivnější) a celkového hodnocení kombinované 

formy výuky (vyšší hodnoty jsou pozitivnější) podle fakult. 

  

 

Diskuse k získaným výsledkům 

Uvedené statistiky jsou pouze orientační. Cílem bylo nejprve zjistit, zda mají hodnocení dostatečnou 

variabilitu. Nejprve se podíváme, co údaje vypovídají o jednotlivých faktorech (proměnných) a poté 

se zamyslíme nad tím, co naznačují o specifičnosti kombinovaného studia, příp. o specifičnosti 

studia na jednotlivých fakultách. Pokud jde o jednotlivé faktory, tj. zkoumané proměnné, můžeme 

říci toto. Studenti kombinovaného studia hodnotí práci studijních oddělní poměrně kriticky. Vhledem 

k vysoké variabilitě však lze usuzovat, že mezi zkušenostmi jednotlivých studentů jsou velké rozdíly 

a tyto zkušenosti nejsou příliš sdíleny v komunikaci. V rámci jednotlivých předmětů/kursů hodnocení 

liší u různých předmětů. Nelze tedy hodnotit paušálně. Obdobná situace je u náročnosti 

kombinovaného studia, která se liší předmět od předmětu.  

Je obtížně posoudit kvalitu zkoušení u kombinované formy studia, neboť mnozí studenti (zejména na 

FSV UK, ale i na dalších fakultách) přeskakovali příslušené dotazníkové položky. Nepřímo to 

navozuje otázku: dostávají studenti kombinovaného studia dostatek průběžné zpětné vazby                

o kvalitě svého učení, anebo se zkoušení v řadě předmětů/kursů omezí na jedinou zkoušku na konci 

semestru? Pokud by tomu bylo tak, je to varovný signál. 

Rozdílné názory jsme získali u proměnné přínos předmětu/kursu pro studenta. Ukazuje se, že 

průměrná hodnota daného ukazatele není nejvhodnějším vodítkem, neboť studenti kombinované 

formy se mezi sebou liší věkem, zkušenostmi, typem zaměstnáním, tedy i potřebami. Tatáž výuka 

může být hodnocena rozdílně jen proto, že student zvažuje, nakolik mu daný aspekt výuky (důraz na 

faktografii, na nácvik dovedností, na nácvik rozhodování atd.) pomůže v jeho specifické profesní 

situaci. Např. na LF UK studenti preferují více nácvik praktických dovedností pod vedením učitelů, 

tedy i více kontaktních hodin. Na celé Univerzitě Karlově bude patrně užitečnější vydat se cestou 

určitých „typů studentů“, tedy studentů s obdobným názorem a sledovat jejich hodnocení přínosu 

výuky. Potvrzují to také údaje o studentském pohledu na efektivitu kombinované výuky: existuje 

velká variabilita uvnitř předmětu/kursu, zejména na LF UK, FaF UK a PedF UK; někteří studenti 

profitují z kombinované formy studia, jiní nikoli. 

Pokud jde o studijní materiály, zřejmě už není problémem sama dostupnost, ale počet předepsaných 

titulů a jejich kvalita. Existují fakulty a předměty, kde studenti preferují spíše studium z tištěných 

textů (např. HTF UK a její teologické předměty), zatímco na FSV UK studenti dávají přednost 

elektronickým studijním materiálům. 
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Prezentované šetření představuje první sondu do pestré situace v kombinovaném studiu. Přináší 

nám údaje z několika úrovní: z celofakultní úrovně (práce studijního oddělení, existence a kvalita 

elektronických studijních materiálů, těžiště přínosu výuky); z úrovně formy studia (postoje ke 

kombinované formě studia, zpětná vazba, prostor pro studentský time management); z úrovně 

kateder, které mohou zajišťovat výuku několika předmětů (studijní materiály, zkoušení); z úrovně 

konkrétního předmětu (náročnost, přínosnost). 

 

PROBLÉMY S VYUŽITÍM ZÍSKANÝCH DAT 

Ve vyspělých zemích se pro studentské hodnocení kvality výuky se nejčastěji používají dotazníky                  

a posuzovací škály. Rychlost, s jakou lze pomocí posuzovacích škál získávat údaje o vysokoškolské 

výuce, může svádět k paušálnímu používání této metody a vyvolávat nechuť k získávání údajů                     

o kvalitě výuky jinými, zpravidla pracnějšími postupy. Skutečnost, že sledované proměnné lze 

ohodnotit souhrnnými ukazateli (zpravidla numerickými), může vyústit ve fetišismus několika 

jednoduchých čísel, která přece každý člověk dokáže mezi sebou porovnat. 

 V zemích, v nichž má studentské hodnocení kvality výuky svou tradici, si badatelé uvědomují určitá 

rizika a důrazně varují před atraktivností studentského hodnocení učitelů pro školní správu, pro 

vedení vysokých škol (Dowel, Neal, 1983). Najednou se otevírá možnost redukovat složitou lidskou 

činnost - výuku - na jednoduché číselné ukazatele. Sumativní hodnocení učitelů, založené na 

výsledcích zjištěných pomocí dotazníků a posuzovacích škál, může nutit učitele k tomu, aby vyhověli 

sledovaným kritériím. Budou se snažit vyučovat tak, aby v proměnných, které daná škála zjišťuje, 

dostali od studentů co nejvíce bodů. Nepůjde jim tedy o zlepšování výuky samotné, ale o zlepšení 

své pozice v hodnocení. To je riziko související s učiteli. 

Existuje však také nezanedbatelné riziko související s managementem fakult a vysokých škol. 

S výsledky studentských hodnocení kvality výuky pracují akademičtí funkcionáři fakult a univerzit, 

různá grémia fakulty či vysoké školy, personalisté. Ti všichni obvykle dostávají do rukou „výtahy”, 

„přehledy” o kvalitě činnosti kateder, o výuce předmětů, o pedagogické práci konkrétních učitelů. Je 

paradoxní, jak upozorňují odborníci (Franklin, Theal, 1989, Mc Keachie, 1997 aj.), že se desítky studií 

snaží prozkoumat validitu studentského posuzování, ale téměř nikdo se nezajímá o validitu 

posuzování fakult, kateder a učitelů v grémiích vysokých škol, kde se na základě výsledků rozhoduje. 

Přitom výsledky získané od studentů mohou být validní a reliabilní, a přesto jen někteří členové 

decizních orgánů je dokáží správně interpretovat a citlivě s nimi pracovat.  

To je jeden z velkých úkolů českého pedagogického výzkumu – připravit pro učitele a vedoucí 

pracovníky vhodné manuály pro odbornou práci se studentskými údaji o kvalitě výuky. 
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ZVLÁDÁNÍ STRESU PŘED ZKOUŠKOU U STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY 

STRESS MANAGEABILITY IN THE UNIVERSITY STUDENTS BEFORE EXAMINATION 

Martina Maněnová, Vladana Skutilová, Martin Skutil 

 

Abstrakt: Každý člověk zažil situaci, kdy měl být zkoušen. Většinou se jedná o chvíle, které na 

lidskou psychiku vyvíjejí určitý tlak, které člověka vystavují stresové situaci. Stres před zkouškou je 

běžnou součástí života vysokoškolských studentů. Příspěvek nejprve teoreticky vymezuje zvolenou 

problematiku a následně ukazuje, jakým způsobem se s předzkouškovým stresem vypořádávají 

studenti oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ PdF UHK. 

Klíčová slova: vysokoškolské studium, zkoušení, stres, zvládání stresu 

Abstract: Nearly everyone experienced situation, when he had to be examined. It is mostly 

moment, when a certain tension is developed on human psyche, which puts a person through stress 

situation. Stress before examination is a common part of university student’s life. The study first 

demarcates theoretically the selected problem and subsequently shows how the students of the 

branch of teacher profession for the 1st level of primary school at Pedagogical Faculty of University 

Hradec Králové get over it. 

Key words: university study, examination, stress, stress manageability 

 

1 Teoretická východiska 

Každý člověk zažil situaci, kdy měl být zkoušen. Většinou se jedná o chvíle, které na lidskou psychiku 

vyvíjejí určitý tlak, které člověka vystavují stresové situaci. Naším šetřením alespoň částečně ukázat, 

jakým způsobem zvládají studenti vysoké školy před zkouškou stres.  

V literatuře je možné najít řadu definic, které se s pojmem stres nebo obtížná životní situace 

vypořádávají různě. Např. Atkinsonová (1995, s. 587) uvádí, že „…stres se vyskytne, když se lidé 

setkají s událostmi, jež vnímají jako ohrožení svého duševního nebo tělesného blaha. Tyto události 

obvykle nazývají stresory a reakce na stresory stresové reakce“.  

Za nejznámější situace, které podmiňují vznik stresu, lze považovat konflikt, frustraci, činnost                           

v časové tísni, činnost spjatou s rizikem, deprivaci emoční nebo sociální, nepřátelské jednání 

prostředí vůči jednotlivci apod. (Machač, Machačová, 1991). 

Čáp ve své publikaci Psychologie výchovy a vyučování (1993) popisuje stres (nebo také zátěž) jako 

situaci, kdy se zvyšují požadavky na jedince, popřípadě kdy jsou ztíženy podmínky pro jeho činnost. 

Může se jednat např. o chlad, hluk, fyzickou či psychickou námahu, zvláště když se jedná o splnění 

povinnosti v krátkém termínu (srov. Čáp, Mareš, 2001). 

Podle Fontany (2001) je stres zvýšený nárok na přizpůsobivé schopnosti mysli a těla, jehož charakter 

je ovlivňován intenzitou stresoru a mohutností naší psychofyzické odolnosti. Jak dále Fontana uvádí, 
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některé stresory jsou pro nás vzrušujícími výzvami, jiné drobnými nepříjemnostmi a další ničivými 

tlaky. Ve všech případech se tělo pokouší přizpůsobit, což se mu daří na kratší nebo delší dobu podle 

toho, o jakého jedince se jedná. Je-li však stres silný a působí-li dlouho, dojde nakonec v nějaké 

podobě ke zhroucení tohoto zvládání.  

Protože emoce a fyziologické aktivace, vyvolané stresovými situacemi, jsou většinou velmi 

nepříjemné, člověk je motivován k tomu, aby něco udělal pro zmírnění nebo odstranění utrpení. 

Podle Atkinsonové (1995, s. 611 - 614) proces, kterým se člověk snaží vyrovnat se stresovými 

situacemi, se nazývá zvládání a má dvě hlavní formy: 

- zvládání zaměřené na problém; 

- zvládání zaměřené na emoce. 

Zvládání zaměřené na problém je charakteristické vymezením problému, hledáním alternativního 

řešení, zvažováním různých alternativ z hlediska námahy a přínosu. Lidé, kteří mají sklon používat ve 

stresových situacích zvládání zaměřené na problém, vykazují v průběhu a po odeznění stresové 

situace nižší hladinu deprese. 

Zvládání zamřené na emoce používají lidé především proto, aby zabránili přílivu negativních emocí a 

v případě, kdy je problém neovlivnitelný. Existuje řada způsobů, jak zvládnout negativní emoce. 

V našem případě jsme využili dělení podle Atkinsonové (1995): 

- behaviorální a kognitivní; 

- rozptylující; 

- vyhýbavé; 

- ruminační. 

 

2 Metodologie výzkumu 

Cíl výzkumu 

Cílem výzkumu bylo zjistit, jak studenti Pedagogické fakulty UHK zvládají stresové situace, 

konkrétně jaké jsou modely jejich chování v době před zkouškou.  

Výzkumná otázka 

Jakou činnost studenti preferují v rámci vypořádání se s předzkouškovým stresem? 

Jaké strategie vypořádání se s předzkouškovým stresem studenti volí nejvíce? 

Volba výzkumného nástroje 

Jako výzkumný nástroj byl zvolen dotazník, který se nám, jakožto psychodiagnostická metoda 

založená na subjektivních výpovědích osob a vypovídající o názorech, postojích a pocitech 

respondentů (Svoboda, 1999), jevil jako nejvhodnější. Dotazník obsahoval celkem 30 položek 
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konstruovaných jako pětistupňové Likertovy škály (Pelikán, 1998). Ověření dotazníku proběhlo na 

podzim roku 2008 (Skutil, Skutilová, 2009). 

Jako východisko pro formulaci výroků bylo použito dělení dovedností zvládat stres podle 

Atkinsonové (1995). Ke každé z dovedností byly formulovány výroky, které sledovaly danou 

tematiku.  

zvládání zaměření na problém  

č. 1 snažím se soustředit pouze na přípravu ke zkoušce 

č. 5 vypracovávám si plán, co vše za den/určenou časovou jednotku stihnu 

č. 11 aktivně přistupuji k učební látce a vyhledávám si další informace 

č. 14 konzultuji látku se spolužáky 

č. 16 učím se ještě víc než dosud 

č. 19 hledám nové učební postupy/metody, které by mi více vyhovovaly 

č. 26. dělám si výpisky, více mi vyhovuje učit se podle 

č. 30 připravuji studijní pomůcky (taháky)  

zvládání zaměření na emoci – behaviorální a kognitivní strategie  

č. 2 hledám psychickou podporu u přátel / rodiny 

č. 4 jdu na konzultaci k vyučujícímu 

č. 7 více jím 

č. 9 sám sebe přesvědčuji, že to zvládnu 

č. 17 řeknu si, že mi škola nestojí za to, abych se stresovala 

č. 20 snažím se být nad věcí  

č. 23 piji alkohol / kouřím / více kouřím 

zvládání zaměření na emoci – rozptylující strategie 

č. 8 dívám se na televizi, hraju počítačové hry, poslouchám hudbu 

č. 10 jdu si zacvičit 

č. 12 jdu si něco koupit 

zvládání zaměření na emoci – vyhýbavé strategie  

č. 6 nepřipouštím si, že na nějakou zkoušku jdu 

č. 13 snažím se na zkoušku nemyslet  
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č. 21 uvažuji, že půjdu na zkoušku v jiném termínu 

č. 22 jsem agresivní vůči svému okolí (stačí verbální agrese)  

č. 27 chci odejít ze školy 

č. 28 prostě se neučím, už nechci 

zvládání zaměření na emoci – ruminační strategie  

č. 3 přemýšlím o ostudě, kterou si svým výstupem udělám 

č. 15 přemýšlím o negativních důsledcích neúspěchu 

č. 18 uzavřu se do sebe a nekomunikuji s okolím 

č. 24 neustále o studované látce mluvím, snažím se užívat odborné pojmy i v běžné komunikaci  

č. 25 vyžívám se ve stresu, když jsem se dostatečně neučil(a), tak ať trpím 

č. 29 propadám depresi, nevidím žádné východisko  

Pro stanovení reliability dotazníku byl vypočítán koeficient Cronbachovo alfa, jehož hodnota byla 

0,66, což dokládá poměrně vysoký stupeň reliability provedeného měření. 

Výzkumný soubor 

S ohledem na cíle výzkumu byli jako soubor respondentů vybraní studenti vysoké školy, konkrétně 

studenti oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ ÚPPE PdF UHK. V rámci tohoto vymezení pak byl výběr 

studentů náhodný. Využili jsme tedy náhodného stratifikovaného výběru (Chráska, 2007). Celkem 

bylo administrováno 62 dotazníků. Z celkového počtu bylo 95,3 % žen a 4,7 % mužů. Průměrný věk 

byl 21 let, směrodatná odchylka pak 0,8. Věkové rozpětí bylo 20 – 25 let, modu 21 let, medián 21 let. 

 

3 Výsledky šetření 

Respondenti při odpovědích na jednotlivé položky dotazníku hodnotili svoje ztotožnění s výrokem 

na škálované stupnici od ano (hodnota 5), přes spíše ano (hodnota 4), ani ano, ani ne (hodnota 3), 

spíše ne (hodnota 2) po ne (hodnota 1). Celkové vyhodnocení dotazníku z hlediska popisné statistiky 

je uvedeno v Tabulce 1. 
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Tabulka 1 – Popisná statistika jednotlivých položek dotazníku 

Otázka Průměr Směrodatná 
odchylka 

Minimum Maximum Medián Modus 

Snažím se soustředit pouze na 
přípravu ke zkoušce. 

3,9 0,78 2 5 4 4 

Hledám psychickou podporu u 
přátel, rodiny. 

4,2 1,00 2 5 5 5 

Přemýšlím o ostudě, kterou si mohu 
udělat. 

2,6 1,36 1 5 2,5 1 

Jdu na konzultaci k vyučujícímu. 1,7 0,84 1 5 2 1 

Vypracovávám si časový plán. 3,2 1,46 1 5 3,5 4 

Nepřipouštím si, že na nějakou ZK 
jdu. 

2,3 1,23 1 5 2 1 

Více jím. 3,1 1,40 1 5 3 2 

Poslouchám hudbu, dívám se na TV, 
hraju hry. 

2,4 1,27 1 5 2 2 

Přesvědčuji sám sebe, že to zvládnu. 4,0 0,90 2 5 4 4 

Jdu si zacvičit. 2,8 1,43 1 5 2 2 

Aktivně přistupuji k učební látce a 
vyhledávám info. 

3,6 1,19 1 5 4 4 

Jdu si něco koupit. 2,7 1,37 1 5 2 2 

Snažím se nemyslet na ZK. 2,5 1,22 1 5 2 2 

Konzultuji látku se spolužáky. 4,3 0,95 1 5 5 5 

Přemýšlím o negativních důsledcích 
neúspěchu. 

3,6 1,36 1 5 4 4 

Učím se víc než dosud. 3,7 1,16 1 5 4 5 

Řeknu si, že mi škola nestojí za 
stresování se. 

3,0 1,34 1 5 3 4 

Nekomunikuji s okolím. 1,9 0,93 1 5 2 2 

Hledám nové učební postupy, 
metody. 

3,0 1,34 1 5 3 4 

Snažím se být nad věcí. 3,7 0,95 1 5 4 4 

Uvažuji, že půjdu na ZK v jiném 
termínu. 

2,6 1,29 1 5 2 2 

Jsem agresivní vůči okolí. 2,1 1,20 1 5 2 1 

Piji alkohol, více kouřím. 1,5 1,13 1 5 1 1 

Neustále o látce mluvím, používám 
odborné termíny. 

3,0 1,27 1 5 3 2 

Když jsem se učil, tak ať trpím. 1,6 0,86 1 5 1 1 

Dělám si výpisky. 3,5 1,47 1 5 4 5 

Chci odejít ze školy. 1,4 0,86 1 5 1 1 

Prostě se neučím, už nechci. 1,8 1,14 1 4 1 1 

Propadám depresi, nevidím 
východisko. 

1,9 1,18 1 5 1,5 1 

Připravuji studijní pomůcky, taháky. 1,7 1,04 1 5 1 1 

Z tabulky 1 vyplývá, že studenti se nejvíce věnují konzultaci látky se spolužáky (4,3), dále hledají 

psychickou podporu u přátel (4,2), přesvědčují sami sebe, že zkoušku zvládnou (4,0). Následuje 

snaha o soustředění se pouze na přípravu ke zkoušce (3,9), snaha být nad věcí (3,7) a větší intenzita 

učení (3,7). 
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Tabulka 2 – Popisná statistika jednotlivých strategií 

 Průměr Směrodatná 

odchylka 

Minimum Maximum Medián Modus 

zaměření na problém 27,1 4,52 15 35 28 30 

behaviorální a kognitivní 

strategie 

21,3 3,74 12 29 21 - 

rozptylující strategie 7,9 2,71 3 14 18 8 

vyhýbavé strategie 12,8 3,41 6 20 13 14 

ruminační strategie  

 

14,6 4,10 6 23 14 - 

Zamření na problém tvořilo celkem osmi otázek, které se soustředily na to, zda studenti aktivně 

přistupují k přípravě na zkoušku (konzultace se spolužáky, intenzivněji se učí, hledají nové postupy, 

připravují si pomůcky apod.). Z průzkumu vyplynulo, že studenti nedělají v podstatě nic 

nadstandardního, nejsou aktivní, ale ani pasivní. 

Behaviorální a kognitivní strategie byly pokryty celkem sedmi otázkami a opět vychází odpověď „ani 

ano/ani ne“. To znamená, že studenti jsou v používání těchto strategií neaktivní. 

Rozptylující strategie, zastoupeny třemi otázkami, ukazují, že studenti se spíše snaží nerozptylovat 

se různými činnostmi, jako např. posloucháním hudby, cvičením, nakupováním, díváním na TV apod. 

V případě vyhýbavých strategií (6 otázek) se ukazuje, že studenti se nesnaží uniknout z povinnosti 

připravit se na zkoušku a ve velké míře neuvažují o změnách termínů, neučení se či dokonce odejití 

ze školy. 

Ruminační strategie (6 otázek) se opět ukazují jako strategie, které studenti příliš v období před 

zkouškami nevyužívají. Znamená to, že nepřemýšlí o negativních důsledcích neúspěchu, o případné 

ostudě, nepropadají depresi a není pro ně důležité neustále o studované látce hovořit. 

 

4 Shrnutí 

Na základě získaných údajů můžeme také soudit, že studenti, kteří zúčastnili průzkumu, reagují na 

stresovou situaci před zkouškou celkem klidně. Zaměřují se spíše na problém, emocionální úniky 

z dané situace pro ně většinou nejsou vhodným řešením. Z toho můžeme vyvodit, že studenti volí 

z našeho pohledu optimální strategii vypořádání se s předzkouškovým stresem – tedy volí aktivní 

přístup. 

Tento závěr potvrzují nejčastěji volené činnosti, mezi které patří konzultace látky se spolužáky, 

hledání psychické opory u přátel či snaha soustředit se pouze na přípravu ke zkoušce. 
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STUDIJNÍ SELHÁNÍ A ADAPTAČNÍ PROBLÉMY VŠ STUDENTŮ V POČÁTCÍCH 

STUDIA NA FHS UTB VE ZLÍNĚ 

STUDY FAILURE AND ADAPTATION PROBLEMS BY THE UNIVERSITY STUDENTS AT THE STUDY 

BEGINNING ON THE FHS TBU IN ZLÍN 

Pavel Opatrný, Karla Hrbáčková 

 

Abstrakt: Na pracovišti Ústavu pedagogických věd FHS se začínáme v rámci výzkumých aktivit 

snažit o dlouhodobé mapování potenciálních zdrojů problémů, které se vyskytují u studentů prvního 

ročníku a mohou mít za následek studijní selhání vedoucí až k ukončení studia. V rámci tohoto 

záměru bylo na FHS UTB ve Zlíně realizováno dotazníkové šetření s cílem zmapovat potenciální 

zdroje problémů souvisejících s adaptací na vysokoškolské studium. Výsledky tohoto šetření přináší 

výpovědi studentů prvních ročníků studijního programu Specializace v pedagogice v prezenční                       

i kombinované formě studia týkající se příčin studijních problémů a návrhu jejich řešení. Výsledky již 

přispěly a jejich další analýzou (obsah příspěvku) by mělo dojít ke zkvalitnění péče o studenty. 

Klíčová slova: studijní selhání, dotazníkové šetření, měkké dovednosti, profesní kompetence 

Abstract: In the workplace Department of Pedagogical Science FHS begin in terms of research 

activities try about long - term surveying potential sources problems that the occur near students 1st 

year and they may result study failure leadership as far as termination studies at the university. In 

terms of hereof intention was make at the FHS TBU in Zlín questionnaires research with the goal – 

survey of the potentional problem resources, that are connected with the adaptation on the 

university study time and study live. Questionnaire outcomes give the notices by the attendance 

and combination students study program Specialization in Pedagogy. Answeres refer to reasons of 

study problems and the proposal of resolutions.  

Key words: study failure, questionnaires research, soft-skills, profesions competences 

 

1. Úvod 

Větší nároky na studenta, nedostatek, či rozporuplnost informací atd. jsou jen jedny z mála obtíží, se 

kterými se student nastupující na VŠ může setkat. Většina studentů se na nové prostředí 

vysokoškolských poslucháren poměrně snadno adaptuje. Avšak jsou i tací, kterým tento přechod 

může činit značné obtíže vedoucí až ve finále k zanechání studia, přestože to mohou být v mnoha 

ohledech velmi nadaní jedinci se značným intelektuálním potenciálem.  

Úkolem vysokoškolských akademických poraden, by kromě jiného, mělo být také mapování a 

pomoc studentům v rámci jejich vlastní adaptace na VŠ prostředí a studium. Z mnoha komplexních 

důvodů na UTB ve Zlíně bohužel v současnosti nefunguje nějaké systémové mapování a řešení 

prevence studijní neúspěšnosti. Právě z toho důvodu bylo Ústavem pedagogických věd FHS UTB ve 

Zlíně realizováno výzkumné šetření s cílem nejen identifikovat příčiny studijní neúspěšnosti u nově 
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příchozích studentů, ale také hlavně zkvalitnění akademické výuky, na niž jsou v poslední době 

kladeny velmi vysoké požadavky z mnoha stran – MŠMT ČR, EU aj. 

 

2. Výzkum v oblasti prevence studijního selhání na UTB ve Zlíně 

Není pochyb o tom, že u nově příchozích studentů na VŠ bezesporu dochází k formování                        

a determinaci osobnosti s celou řadou vnějších a vnitřních podmínek (Čáp, 2007). Tyto a jiné 

podmínky, charakterizující odlišný výchovně vzdělávací proces na VŠ mohou být pro některé 

studenty zvláště prvních ročníků velmi stresující (Poledňová, 2008). Ústav pedagogických věd FHS 

UTB ve Zlíně v poslední době směřuje svůj záměr k identifikaci obtíží a problémů, se kterými se 

potýkají studenti prvních ročníků FHS UTB ve Zlíně. Dlouhodobým záměrem je však nejen prvotní 

identifikace hlavních studijních obtíží studentů prvních ročníků, ale vytvoření univerzálnějšího typu 

evaluačního dotazníku pro pedagogy, kteří potřebují znát aktuální problémy studentů vztahující se 

k jejich předmětu napříč ročníky i fakultami UTB. Na UTB ve Zlíně v současnosti nefunguje 

systémové mapování a řešení prevence studijní neúspěšnosti a navíc právě Fakulta humanitních 

studií UTB ve Zlíně se jako relativně nově zřízená fakulta (od 1. 1. 2007) potýká s dlouhodobým 

problémem nezájmu studentů podílet se na hodnocení výuky prostřednictvím elektronické studijní 

agendy STAG. Podle údajů ze zimního semestru akademického roku 2008/2009 se hodnocení kvality 

výuky zúčastnilo 9,07 % studentů (439 studentů ze 4 838 zapsaných studentů na předmětech). 

Hlavním cílem tohoto výzkumného šetření bylo zmapování klíčových příčin studijního selhání 

studentů prvních ročníků. Jako výzkumný problém v rámci našeho prvotního výzkumného záměru 

v této oblasti jsme si stanovili následující - Jaké jsou hlavní příčiny studijních problémů u studentů 

prvních ročníků na FHS UTB ve Zlíně. V rámci samotné realizace jsme si zvolili kvantitativní výzkum 

a jako výzkumnou metodu strukturovaný dotazník. Výzkumný vzorek tvořili studenti prvního 

ročníku studijního programu Specializace v pedagogice v prezenční i kombinované formě studia. 

Záměrně jsme zvolili tyto dvě hlavní skupiny právě pro odlišnost jejich studia a jistě i odlišnosti 

v příčinách jejich možného studijního selhání. 

Výzkum mapující klíčové příčiny studijního selhání studentů prvních ročníků byl realizován 

v měsících listopadu a prosinci roku 2008. Tyto měsíce byly zvoleny z důvodu probíhající druhé 

poloviny zimního semestru na UTB ve Zlíně a studenti tak již byly plně seznámeni s výukou a všemi 

jejími úskalími. 

Do výzkumu se zapojilo celkem 80% studentů prvního ročníku oboru Sociální pedagogika prezenční 

forma studia, 41% studentů prvního ročníku oboru Sociální pedagogika kombinovaná forma studia a 

100% studentů druhého ročníku oboru Učitelství odborných předmětů pro SŠ (první ročník se 

studentům uznává z magisterského studijního programu příslušného oboru) kombinovaná forma 

studia. 

Celkem se dotazníkovým šetřením získalo zpět 167 dotazníků. 

Níže popsaná podrobnější analýza je tvořena komparací výsledných odpovědí respondentů oboru 

Sociální pedagogika, prezenční a kombinované formy studia. Ti tvoří hlavní cílově zaměřenou 

skupinu studentů, neboť právě studenti prvního ročníku oboru Sociální pedagogika se jednak 

zúčastnili nabízeného adaptačního kurzu (právě u těchto studentů je potenciálně největší 
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pravděpodobnost vytvoření funkčního kolektivu studentů schopných si navzájem poskytnout 

podporu a pomoc) a naopak studenti kombinované formy studia, u kterých se navazují vzájemné 

vazby mezi sebou navzájem jen velmi obtížně.  

 

3. Dílčí výsledky výzkumu a komparace odpovědí studentů prezenční a kombinované 

formy studia 

Nesporné a charakteristické je dominantní zastoupení žen v rámci realizovaného výzkumného 

šetření, které tvoří majoritní zastoupení studentů oboru Sociální pedagogika jak v prezenční, tak                   

i kombinované formě studia. Co se týče příchodu na VŠ, tak na ÚPV přichází ze střední školy 90% 

studentů prezenční formy studia a naopak do kombinované formy studia nastupují studenti z 83% ze 

zaměstnání, 7% z mateřské dovolené a shodně z jiné VŠ po 4%. Navíc pro studenty prvních ročníků 

byl v roce 2008 poprvé zrealizován v září adaptační kurz, jehož absolventi v tomto výzkumném 

šetření tvořili 33% prezenční formy studia. Z oblasti motivace studentů ke studiu právě na FHS UTB 

ve Zlíně uvedli v 63 % osobní zájem, ve 20% VŠ diplom, v 9% jiné okolnosti (nejvíce studenti uváděli 

neúspěch při přijímacím řízení na jiné VŠ), 7% studentů přimělo okolí a v jednom případě to byl 

zaměstnavatel – PREZENČNÍ FORMA STUDIA. Naopak studenti KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA 

uvedli v 68 % osobní zájem, v 15% VŠ diplom, v 9% zaměstnavatel a v 7% jiné okolnosti (nejvíce 

studenti uváděli obava z budoucnosti, nutnost pedagogického vzdělání při práci s dětmi). 

První dvě otázky byly zaměřeny do oblasti mapování potíží studentů při přechodu na VŠ, kdy měli na 

výběr z následujících možností, které měli označit (výsledky a srovnání zjištěných rozdílných hodnot 

mezi studenty prezenční a kombinované formy studia prezentuje Tab. č. 1) a případně přiřadit 

číselné pořadí od nejvíce problematických až po nejméně problematické. 

Dotazníkové položky otázek č. 1 a 2: 

A Nedostatek informací _ 

B Rozporuplnost informací _ 

C Práce s informačním systémem STAG UTB ve Zlíně _ 

D Omezená možnost seznámení se spolužáky _ 

E Odlišný způsob práce ve výuce _ 

F Větší nároky na studenta_  

G Rozvrh (sestavování vlastního rozvrhu, změny) _ 

H Špatná komunikace ze strany vyučujících _ 

CH Špatná komunikace se studijním oddělením FHS UTB ve Zlíně _ 

I Špatná komunikace ze strany vedoucích pracovníků FHS UTB ve Zlíně _ 

J Úřední a podobné záležitosti _ 

K Praktické problémy (stravování, ubytování) _ 

L Orientace v možnostech získání požadované a odborné literatury na UTB ve Zlíně _ 

M Adaptace na VŠ celkově (nové prostředí, spolužáci) _ 

N Jiné _ 
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Tabulka č. 1 – Potíže studentů při přechodu na VŠ 
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Co dle Vašich zkušeností činí největší potíže studentům při přechodu na VŠ?

Prezeční stud.

Kombinováné stud.

 

Co se týká rozdílů četností odpovědí mezi prezenčními studenty a studenty dálkové formy studia, 

pak studentům prezenční formy studia jednoznačně činí největší potíže orientace v možnostech 

získání požadované a odborné literatury na UTB ve Zlíně, dále pak jsou to oblasti jako - nedostatek 

informací, jejich rozporuplnost, větší nároky na studenta a úřední a podobné záležitosti. Naopak 

studenti „dálkaři“ mají největší problém s odlišným způsobem práce ve výuce a dále pak s většími 

nároky na studenta, orientace v možnostech získání požadované a odborné literatury a také 

omezená možnost seznámení se spolužáky. 

V studenty sestaveném pořadí (studenti prezenční formy studia) se pak na prvním objevil 

„Nedostatek informací“, na druhém „Úřední a podobné záležitosti“ a na třetím místě se objevila 

oblast „Orientace v možnostech získání požadované a odborné literatury na UTB ve Zlíně“. Naopak 

u studentů kombinované formy studia bylo pořadí sestaveno následovně - Práce s informačním 

systémem STAG UTB ve Zlíně; Odlišný způsob práce ve výuce; Omezená možnost seznámení se 

spolužáky a Rozporuplnost informací. 

Otázky 3 a 4 byly směřovány do oblastí obav, které mají studenti v nejbližším období se studiem na 

VŠ. Studenti měli taktéž za úkol vybrat příslušné oblasti a případně určit číselné pořadí nejvíce 

problematických oblastí. Výsledné hodnoty prezentuje Tab. č. 2  

Dotazníkové položky otázek č. 3 a 4: 

A Zvládnutí požadavků vyučujících v souvislosti se studiem _ 

B Množství učiva _ 

C Zvládnutí zápočtů a zkoušek _ 

D Pocit nedostatku času na přípravu _ 



 - 712 - 

E Jak psát seminární práci _ 

F Získávání informací o studiu _ 

G Seznámení se spolužáky _ 

H Konkurence mezi spolužáky _ 

CH Tréma, stres _ 

I Přizpůsobení se vysokoškolskému stylu výuky _ 

J Nedostatečná znalost angličtiny _ 

K Získání požadované literatury _ 

L Praktické problémy (stravování, ubytování) _ 

M Jiné _ 

 

Tabulka č. 2 – Obavy studentů při přechodu na VŠ 

43

31

43

30

61

35

31

44

15

36

2

6
5

0 0 0

42

13

18
19

28
26

31

17

1
2

3
4

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

A B C D E F G H CH I J K L M

Z jakých dalších možných problémů v souvislosti se studiem na VŠ máte v nejbližším 

období obavy?

Prezeční stud. Kombinováné stud.

 

Nejčastější obavou v souvislosti se studiem na VŠ studenti prezenční formy studia uvedli zvládnutí 

zápočtů a zkoušek, dále pak následovaly tréma, stres, zvládnutí požadavků vyučujících v souvislosti 

se studiem a množství učiva. Naopak u studentů „dálkařů“ dominoval pocit nedostatku času na 

přípravu a dále pak oblast psaní seminárních prací a s tím související zvládnutí zápočtů a zkoušek. 

První v pořadí obav bylo u studentů prezenční formy studia uvedeno „Zvládnutí zápočtů a zkoušek“, 

na druhém místě se pak umístila obava z „Množství učiva“ a třetí místo zaujala oblast „Tréma, stres“. 

Naproti tomu studenti dálkového studia uvedli na prvním místě Pocit nedostatku času na přípravu              

a dále pak Množství učiva; Zvládnutí požadavků vyučujících v souvislosti se studiem. 

Poslední dílčí prezentovanou výzkumnou oblastí v rámci našeho výzkumu byla oblast možného 

povinného zavedení a případného obsahu adaptačního kurzu určeného pro studenty prvních 

ročníků. Zdali by studenti uvítali v prvním semestru akademického roku na VŠ seminář (kurz), 

zaměřený na pomoc v klíčových oblastech adaptace studentů na vysokoškolský způsob života 
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odpovědělo 74% dotázaných ANO prezenční formy studia a dokonce 79% dotázaných kombinované 

formy studia. Jako jeho náplň vybírali z následujících položek otázky č. 10. Vyhodnocení prezentuje 

Tab. č. 3. 

Dotazníkové položky otázky č. 10: 

A Jak psát seminární a jiné odborné práce  

B Jak odborně pracovat s literaturou a citovat použité literární prameny dle aktuálních norem 

C Práce s informačním systémem STAG a MOODLE 

D Využití elektronických zdrojů (databází aj.) na VŠ 

E Jak efektivně studovat (jak organizovat své učení, připravovat se na test)  

F Práce s textem (jak identifikovat podstatné informace ze studijních textů) 

G Jak si zapisovat poznámky z přednášky, ze studia 

H Jak reálně odhadnout své možnosti, úroveň připravenosti 

CH Time-management učení (jak organizovat čas na studium) 

I Soft-skills (komunikace, týmová spolupráce, sebereflexe) 

J Zvládání stresu 

K Způsoby relaxace 

L Možnosti studia a stáže v zahraničí 

M Studijní a zkušební řád FHS UTB ve Zlíně 

N Setkání se studenty z vyšších ročníků 

O Možnosti mimoškolního zapojení studentů 

P Identifikace vlastního studijního typu 

Q Jiné 

 

Tab. č. 3 – Náplň semináře (kurzu) zaměřený na pomoc při adaptaci na VŠ způsob života 
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Náplň tohoto semináře (kurzu) by mohly tvořit tyto oblasti 

Prezeční stud. Kombinováné stud.

 

Nejvíce by si tedy studenti prezenční formy studia v souvislosti se seminářem (kurzem), který by byl 

zaměřený na pomoc v klíčových oblastech adaptace studentů na vysokoškolský způsob života, přáli 

jej zaměřit na problematiku psaní seminárních a jiných odborných prácí, dále pak oblast „Jak 

efektivně studovat (jak organizovat své učení, připravovat se na test)“, „Jak odborně pracovat 
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s literaturou a citovat použité literární prameny dle aktuálních norem“ a „Práce s informačním 

systémem STAG a MOODLE“ (informační systémy FHS UTB ve Zlíně). Zajímavé je, že téměř shodně 

odpověděli i studenti kombinované formy studia.  

 

4. Závěr 

Výsledky realizovaného výzkumného šetření již přispěli alespoň k částečnému zkvalitnění výuky, 

neboť sloužili jako pádný argument pro vedení fakulty k zavedení určitých změn v oblasti výuky. Co 

se také prozatím podařilo, je navázání na loňskou tradici a letošní opětovná realizace adaptačního 

kurzu, tentokráte povinného pro všechny studenty prvního ročníku oboru Sociální pedagogika, 

prezenční formy studia. Doufáme, že výsledky přispějí ke zkvalitnění péče o studenty z hlediska 

studijního selhání a pomohou při realizaci adaptačních a dalších kurzů pro studenty UTB ve Zlíně 

zaměřených na zvyšování efektivity studia a minimalizaci rizika studijního selhání. 
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POSTOJ ŠTUDENTOV STREDNÝCH ŠKÔL K HODNOTENIU PÍSOMNÉHO PREJAVU 

STUDENTS` ATTITUDES TO WRITING ASSESSMENT 

Daniela Sršníková 

Abstrakt: V článku prezentujeme výsledky prieskumu zameraného na postoje a názory gymnazistov 

na hodnotenie písomného prejavu v predmete anglický jazyk. Realizovaným prieskumom sme zistili 

základné údaje o hodnotení písomného prejavu v anglickom jazyku, najčastejšie používané spôsoby 

upozornenia na chybu, do akej miery sú študenti informovaní o kritériách hodnotenia, ktoré 

používajú vyučujúci anglického jazyka pri hodnotení písomného prejavu. 

Klíčová slova: vnímanie písomného prejavu, hodnotenie písomného prejavu, spätná väzba 

Abstract: The purpose of this article was to explore students` perception of written feedback on 

English essay assignments. The analysis of students` answers in our survey  revealed some basic 

information about the assessment of students` piece of writing, how the mistakes are indicated and 

up to which extend the students are informed about marking criteria that their teachers use while 

assessing their piece of writing. 

Key words: perception, assessment, feedback 

 

ÚVOD 

Slovenská republika podobne ako aj ostatné štáty v súčasnosti rieši množstvo problémov v rôznych 

oblastiach a jednou z nich je aj školstvo. Po roku 1989 sa prijali mnohé  rozhodnutia s cieľom zlepšiť 

kvalitu výučby, avšak následnou vládou boli buď pozastavené alebo zrušené a tak sa problémy len 

hromadili. Vzhľadom na túto skutočnosť bol v roku 2002 odborníkmi vypracovaný a následne 

Národnou radou a vládou SR schválený Národný program výchovy a vzdelávania v Slovenskej 

republike na najbližších 15 až 20 rokov, ktorý autori nazvali projekt Milénium. Hlavné myšlienky 

tohto koncepčného materiálu sú rozpracované a konkretizované na vyučovací proces v publikácií 

Inovácie v didaktike (Turek, 2004). Jedna z kapitol je venovaná súčasným trendom v hodnotení 

študentov, v ktorej sa konštatuje, že skúšanie, hodnotenie a klasifikácia sú činnosti školy, ktoré 

najviac zaujímajú verejnosť, pretože na základe kontroly a z nej vyplývajúceho hodnotenia a 

klasifikácie sa rozhoduje o ďalšom osude študentov (voľba povolania, životné zameranie, prijatie na 

vyšší typ školy a pod.). Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotenie zasahuje najcitlivejšiu sféru človeka 

– jeho sebavedomie a tým zohráva významnú úlohu pri rozvoji osobnosti študentov, sme sa rozhodli 

zamerať svoj prieskum na zistenie postojov a názorov gymnazistov na hodnotenie písomného 

prejavu v predmete anglický jazyk. 

 

PÍSANIE – ZANEDBÁVANÁ ZRUČNOSŤ NIELEN V MINULOSTI 

Z historického hľadiska sa písomnému prejavu začala venovať pozornosť len nedávno, inými slovami 

by sa dalo povedať, že v porovnaní s ústnym prejavom bol zanedbávaný. Avšak v súčasnej dobe sa 

zmenil pohľad na písomnú gramotnosť. Študentom už viac nestačí mechanicky prepisovať fakty             
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z kníh, ale čoraz častejšie sú žiadaní, aby analyzovali a transformovali získané vedomosti do 

písomného textu. Z jazykového hľadiska je nevyhnutné si uvedomiť, že zatiaľ čo niektoré aspekty 

ústneho prejavu môžu byť biologicky determinované, u písomného prejavu nemôžeme uvažovať            

o podobnej determinácií. Zručnosť písania nezískavame prirodzene ako materinský jazyk. Zatiaľ čo 

sa každý zdravo vyvíjajúci jedinec dokáže naučiť rozprávať, polovica súčasnej populácie nevie čítať 

alebo písať na adekvátnej úrovni a jedna pätina populácie je negramotná. Nie je jednoduché 

definovať  zručnosť písania. Do istej mieri súhlasíme s Libermanovou definíciou (1990), ktorý túto 

zručnosť definuje ako technológiu, t.j. súbor zručností, ktoré musia byť precvičované a naučené cez 

skúsenosť. Na jednej strane táto definícia podporuje tvrdenie, že zručnosť písania nie je možné 

získať prirodzene ako materinský jazyk, ale len úsilím a cvičením. Na druhej strane takáto definícia 

môže byť pochopená nesprávne, t.j. ak získam tento súbor zručností, tak automaticky získam 

zručnosť písania. Na základe takto formulovanej definície by sa dalo povedať, že získanie zručnosti 

písania je podobné ako získanie zručnosti riadiť auto. Ak viete zaparkovať auto v Žiline, budete to 

vedieť aj v Brne a v podstate v ktoromkoľvek meste na svete. Avšak so zručnosťou písania to až také 

jednoduché nie je, pretože táto zručnosť sa nedá získať bez vhodnej sociálnej a kultúrnej podpory. 

Mnohí výskumníci (Hemmerich & Whiley, 2002; Voss & Whiley, 2001; Britt & Aglinskas, 2002)  na 

základe svojich výskumov zistili, že väčšina L2 študentov, ktorí prichádzajú študovať na americké 

univerzity, síce majú jednotlivé zručnosti písania, ale tieto zručnosti nie sú v súlade so zručnosťami, 

ktoré vyžaduje nová škola. Logickým záverom, ktorý vyplýva z predchádzajúcich riadkov je, že sme 

sa rozhodli Libermanovu definíciu zručnosti písania doplniť, t.j. zručnosť  písania = súbor zručností, 

ktoré musia byť precvičované a naučené cez skúsenosť s vhodnou sociálnou a kultúrnou podporou a 

ktoré sú akceptované a vysoko hodnotené vzdelávacím systémom. 

 

METODIKA A CIELE PRIESKUMU 

Hlavnou metódou prieskumu bola dotazníková metóda. Pri zostavovaní dotazníka sme sa 

pridržiavali odporúčaných kritérií konštruovania dotazníka, t.j. vyžadovať len nevyhnutné 

informácie, ekonomickosť, vysoký stupeň motivácie, jasný návod, logické usporiadanie a grafická 

úprava. V dotazníku sme uplatnili polozatvorené a zatvorené položky. Ďalšou použitou metódou 

prieskumu boli štatistické metódy spracovania výsledkov prieskumu. Na realizáciu nášho 

výskumného zámeru sme si určili tieto ciele: 

1. zistiť základné údaje o hodnotení písomného prejavu v anglickom jazyku; 

2. zistiť najčastejšie používané spôsoby upozornenia na chybu; 

3. zistiť do akej miery sú študenti informovaní o kritériách hodnotenia, ktoré používajú vyučujúci 
anglického jazyka pri hodnotení písomného prejavu; 

4. zistiť názory a postoje študentov k hodnoteniu písomného prejavu. 

Predmetom prieskumu boli názory a postoje gymnazistov na hodnotenie písomného prejavu. 

Prieskum sa uskutočnil na gymnáziu Hlinská v Žiline na začiatku školského roka. Dotazníky sme 

osobne doručili 146 študentom 3. ročníka, ktorí študovali anglický jazyk ako jeden z dvoch povinných 

cudzích jazykov. Nakoľko sme zvolili priamy kontakt s respondentom návratnosť dotazníkov bola 
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92%, zvyšných 8% tvoria študenti, ktorí dotazník nevyplnili resp. ho neodovzdali. Nami navrhnutá 

štruktúra dotazníka mala túto podobu: 

I. časť dotazníka – Základne údaje 

Otázkami č.1, 2, 3 sme zisťovali základné informácie o jazykovej úrovni študenta,  frekvencií písania 

slohových prác z anglického jazyka a v akej forme je študentom poskytnuté finálne hodnotenie 

slohovej práce. 

II. časť dotazníka – Údaje o spôsobe hodnotenia 

Úlohou otázky č. 4 bolo získať bližšie informácie o spôsobe upozornenia na chybu. Otázkami č. 5, 6, 

7 sme zisťovali do akej miery sú študenti informovaní o kritériách hodnotenia, za aký čas študenti 

dostanú opravenú slohovú prácu a ako ďalej pracujú s opravenou slohovou prácou z anglického 

jazyka. 

III. časť dotazníka – Postoje a názory študentov 

Úlohou otázok 8, 9, 10  bolo zistiť názor gymnazistov na optimálny spôsob upozornenia na chybu, 

cieľom ďalšej otázky bolo zistiť, ktorá z nami uvedených foriem hodnotenia by ich najviac 

motivovala a pomohla by im zdokonaliť sa v písomnom prejave a poslednou otázkou sa chceli zistiť 

akú mieru dôležitosti prikladajú samotní študenti hodnoteniu písomnému prejavu. 

 

INTERPRETÁCIA VÝSLEDKOV PRIESKUMU 

Výsledky prieskumu sme vyhodnocovali a prehľadne zapisovali do tabuliek a graficky znázorňovali 

grafmi. Vzhľadom na obmedzený rozsah strán, ktoré môžeme využiť na napísanie tohto príspevku, 

sme sa rozhodli, že získané výsledky prieskumu budeme prezentovať prevažne slovne a niekoľko 

vybraných položiek z dotazníka aj graficky. Celkový počet respondentov bol 146, z nich 134 

odovzdalo vyplnení dotazník. Medzi respondentmi bolo 83 študentov (62%), ktorí boli zaradení do 

pokročilých a 51 (38%) študentov boli zaradení do skupiny začiatočníkov skupín na základe 

vstupného testu. Vzhľadom na skutočnosť, že 23% začiatočníkov uviedlo, že písomnú prácu vôbec 

nepíšu, pri vyhodnocovaní otázok 5-7 sme ich odpovede nezohľadnili a preto sme upravili celkový 

počet začiatočníkov z pôvodných 51 na 42 študentov. 

Graf 1: Frekvencia písania slohových prác v škole 
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Písomný prejav ešte stále patrí z pomedzi štyroch zručností za najmenej docenený. Z odpovedí 

respondentov sme zistili, že 59% začiatočníkov a 75% pokročilých píše slohovú prácu z anglického 

jazyka raz za polrok, presne tak ako to stanovujú metodické pokyny. Avšak po preštudovaní 

učebných plánov pre jednotlivé úrovne sme zistili, že v rámci každej lekcie má učiteľ vyhradené dve 

vyučovacie hodiny na precvičovanie písomného prejavu študentov. Vzhľadom na tento fakt, sme 

boli prekvapení, že ani jeden študent neuviedol, že má možnosť precvičiť si svoj písomný prejav raz 

mesačne, čo potvrdzuje náš predpoklad, že nielen študenti, ale aj mnohí učitelia pristupujú                         

k  písomného prejavu v cudzom jazyku ľahostajnejšie. Ako už bolo vyššie uvedené 23% začiatočníkov 

uviedlo, že písomnú prácu vôbec nepíšu a jedným z najčastejších uvádzaných dôvodov bolo, že v deň 

písania slohovej práce nie sú v škole prítomní. 18% začiatočníkov a 25% pokročilých uviedlo, že 

slohovú prácu síce píšu raz za polrok, avšak nie v škole ako bolo stanovené v otázke, ale doma a 

následne prinesú prácu do školy, kde im je opravená vyučujúcou. Všetci študenti uviedli, že ich 

písomný prejav je ohodnotený vo forme finálnej známky. Nikto neuviedol, že by jeho/jej písomný 

prejav bol hodnotený slovne, bodmi resp. kombináciou známky a slovného/písomného komentáru. 

Takúto formu spätnej väzby  považujeme  za neprofesionálne správanie, ktoré by v súčasnej dobe 

nemalo byť tolerované. Podobný názor s nami zdieľa Ramsden (2002, s. 193), ktorý sa veľmi kriticky 

vyjadril o tomto spôsobe poskytovania spätnej väzby, tvrdiac že: „Študenti sú oprávnene nahnevaní, 

keď spätná väzba, ktorá je im poskytnutá na ich písomný prejav pozostáva len zo známky.“  Preto 

súhlasíme so Zelinom (1996), ktorý navrhuje pri hodnotení známkou, doplniť takéto hodnotenie 

slovným hodnotením, ktoré by si bližšie malo všímať vstup – priebeh činnosti – výstup, výsledok a 

podmienky, za ktorých ho študent dosiahol inak formálne hodnotenie známkou bez slovného resp. 

písomného komentára môže viesť k formálnym výkonom študentov. Učiteľove slovné resp. písomné 

hodnotenie by malo byť povzbudivé a dostatočne výstižné, aby študent pochopil ako má dosiahnuť 

lepšie výsledky, inými slovami ako sa vyvarovať chýb a iných nedostatkov. Takéto hodnotenie 

pomôže študentovi nielen sa zdokonaliť v písomnom prejave, ale aj rozvinie ich schopnosť 

sebakontroly a hodnotenia. 

Graf 2: Spôsob upozornenia na chybu 
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Graf 3: Preferencie študentov ohľadom upozornenia na chybu v písomnom prejave 
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Úlohou otázky č. 4 bolo získať bližšie informácie o spôsobe akým vyučujúci/a upozorňujú študenta 

na chybu v písomnom prejave. Nakoľko sme si uvedomovali náročnosť tejto otázky, študentom sme 

poskytli jednu modelovú vetu s chybou, na ktorej sme názorne demonštrovali  päť rôznych spôsobov 

upozornenia na chybu, t.j. podčiarknutie chyby a jej priama oprava učiteľom, použitie editovacieho 

kódu a uvedenie pravidla, ktoré študent porušil, kombinácia priamej opravy chyby a editovacieho 

kódu, použitie editovacieho kódu, identifikácia chyby podčiarknutím bez opravy. Z grafu č. 2 

vyplýva, že na gymnázium Hlinská sa používajú dva spôsoby identifikácie chyby. Pri väčšine 

začiatočníckych prác (72%) sa uplatňuje priama oprava chýb a zvyšné slohové práce (28%) sú 

opravované využitím kombinácie priamej opravy a použitia editovacieho kódu. Avšak po analýze 

ôsmej otázky, ktorej úlohou bolo zistiť názor gymnazistov na optimálny spôsob upozornenia na 

chybu, sme zistili nasledovné: väčšina začiatočníkov (45%) za optimálny spôsob upozornenia na 

chybu považuje kombináciu priamej opravy a použitie editovacieho kódu, 33% z nich si myslí, že 

najviac by im pomohla oprava pomocou editovacieho kódu, 20% vyhovuje priama oprava chýb a 2% 

začiatočníkov by si zvolili editovací kód a uvedenie pravidla. Pokročilí študenti na prvé miesto 

umiestnili dva spôsoby upozornenia, a to priamu opravu chýb a použitie editovacieho kódu, ktorý je 

doplnení pravidlom. 21% študentov by malo rado opravené svoje slohové práce pomocou 

editovacieho kódu, 18% kombináciou priamej opravy a editovacieho kódu a zvyšných 5% cez 

podčiarknutie chyby. Na záver by sme radi upozornili učiteľov na jedno staré čínske príslovie 

„Povedz mi to, a ja zabudnem, ukáž mi to, a ja si to zapamätám, nechaj ma to urobiť, a ja to 

pochopím.“ Pri identifikácií chyby v písomnom prejave by sme mali mať toto príslovie na pamäti, 

pretože ak študentova oprava chýb nie je výsledkom jeho vlastnej aktivity a premýšľania, tak ho 

staviame do úlohy mechanického stroja, ktorý automaticky prepisuje učiteľom opravené chyby. 
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Graf 4: Miera informovovanosti o kritériách hodnotenia písomného prejavu 
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Z hore uvedeného grafu môžeme vidieť, že 24% začiatočníkov a 42% pokročilých pozná kritéria 

hodnotenia písomného prejavu dobre.  69% začiatočníkov a 51% pokročilých kritéria pozná 

čiastočne a v oboch skupinách je 7% študentov, ktorí tvrdia, že kritériá hodnotenia písomného 

prejavu vôbec nepoznajú. Ak študenti nie sú dobre informovaní o kritériách hodnotenia, tak sa z nich 

stávajú pasívne objekty hodnotenia, ktoré nemajú možnosť poznať nároky, ktoré sú kladené na ich 

písomný prejav. Ak poznajú kritériá hodnotenia, tak za takýchto podmienok hodnotenie plní 

rozvíjajúcu funkciu, t.j. rozvíja študentovu schopnosť sebapoznania a sebahodnotenia, a tým aj 

sebarozvíjania sa. 

Graf 5: Čas, za ktorý študenti dostanú spätnú väzbu na svoj písomný prejav 
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Podľa Tureka (2008) hodnotenie študentov má nasledovať čo najskôr po hodnotenom výkone, 

pretože sa tým zosilňuje nielen spätnoväzbový, ale predovšetkým motivačný účinok hodnotenia.  

Napriek časovej náročnosť hodnotenia písomného prejavu by vyučujúci mal oznámiť výsledky 

študentom minimálne do dvoch týždňov, ideálne by bolo ak by stihol ohodnotiť práce do týždňa. Ak 

študenti musia čakať na hodnotenie svojho písomného prejavu viac ako dva týždne, tak ich záujem  

o dané hodnotenie je už veľmi malý a čo je horšie spätnoväzbový účinok je minimálny. Na základe 

nášho prieskumu sme zistili, že 36% pokročilých študentov dostanú spätnú väzbu na svoj písomný 

prejav o dva týždne. 64% začiatočníkov a 43% pokročilých svoje opravené slohové práce uvidia o tri 
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týždne a až 36% začiatočníkov a 21% pokročilých dostanú šancu vidieť svoje práce o štyri týždne.            

S touto problematikou veľmi úzko súvisí aj spôsob ako študenti ďalej pracujú s opravenou slohovou 

prácou a akú mieru dôležitosti prikladajú samotní študenti hodnoteniu písomnému prejavu, čo mali 

zistiť otázky 7 a 8. Spracovaním odpovedí na tieto otázky sme zistili alarmujúcu skutočnosť, že viac 

ako 80% študentov v oboch skupinách považujú písomný prejav za málo dôležitý a známku                        

z písomného prejavu považujú za menej dôležitú ako napr. známku z testu resp. z odpovede. 

Napriek tomu si nadpolovičná väčšina začiatočníkov (71%) a pokročilých (60%) pracuje s opravenou 

slohovou prácou tak, že si všimnem predovšetkým známku, opravím chyby a prácu odovzdá 

vyučujúcemu/cej. Pokiaľ sa študent sústreďuje iba na klasifikáciu a mechanické opravenie chýb, 

oberá sa o možnosť nájsť cestu k zlepšeniu, pretože samotná známka bez sprievodného slovného 

hodnotenia neposkytuje dostatočnú spätnú väzbu. Druhú možnosť, t.j. všimnem si známku, opravím 

chyby a snažím si zapamätať správny tvar, aby som danú chybu už neopakoval, zvolilo 29% 

začiatočníkov a 40% pokročilých. Tretiu možnosť, všimnem si známku, opravím chyby a snažím sa 

zapamätať správny tvar a prácu porovnám so spolužiakmi, si nevybral ani jeden študent. Študenti 

nevyužili poslednú možnosť, kde mohli vlastnými slovami napísať ako pracujú  s opravenou slohovou 

prácou z anglického jazyka. 

 

NÁVRHY NA ZVÝŠENIE EFEKTÍVNOSTI PROCESU HODNOTENIA PÍSOMNÉHO PREJAVU 

ŠTUDENTOV 

Napriek humanizácií vyučovacieho procesu a individuálneho prístupu ku študentovi je jeho písomný 

prejav stále hodnotený vo forme finálnej známky, ktorá je v mnohých prípadoch sprevádzaná 

priamou opravou chýb. Je až neuveriteľné, že takýto postup predpokladá, že študent na strednej 

škole je dostatočne vyspelý a pripravený zapamätať si všetky opravené chyby, zdôvodniť si stupeň 

udelenej známky a samostatne sa motivovať, aby dané chyby už neopakoval a v písomnom prejave 

sa len a len zdokonaľoval. V súčasnosti je však zrejmé, že takýto prístup nechal väčšinu študentov 

zmätených, čo im neumožňovalo zlepšiť sa v zručnosti písania. Vzhľadom na túto skutočnosť sme sa 

rozhodli navrhnúť niekoľko odporúčaní s cieľom zvýšiť efektívnosť hodnotenia písomného prejavu: 

 Hodnotiť podľa kritérií, ktoré budú dobre poznať a zručne s nimi narábať nielen vyučujúci, ale 
predovšetkým samotní študenti, pretože každý jeden spôsob poskytovania spätnej väzby 
môže byť neefektívny, ak sa učiteľove a študentove vnímanie hodnotiacich kritérií odlišuje, 
preto je veľmi dôležité, aby sa učiteľ dohodol so študentmi na hodnotiacich kritériách. 

 Pri upozorňovaní študenta na chyby v písomnom prejave by vyučujúci mal aplikovať taký 
spôsob, ktorý bude akceptovať individuálnosť každého študenta. 

 Napriek časovej náročnosti poskytnutia spätnej väzby na písomný prejav, je potrebné urobiť 
maximum, aby študentovi výsledok hodnotenia bol oznámený v adekvátnom čase, pretože 
sa tým zosilňuje spätnoväzbový i motivačný účinok hodnotenia. 

 

ZÁVER 

Hodnotenie je organickou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu a zasahuje najcitlivejšiu sféru 

študenta – jeho sebavedomie. Môže študentov aktivizovať a motivovať do ďalšieho učenia, 

vzbudzovať u nich túžbu po ďalšom vzdelaní, dôveru vo vlastné sily, uspokojovať ich potreby 

dosahovať úspech. Alebo naopak ubíjať ich chuť do učenia a ďalšieho sebavzdelávania, oberať ich o 
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sebavedomie, demoralizovať ich, vzbudzovať u nich strach, záporne pôsobiť na nervovú sústavu a 

utváranie ich osobnosti. Na základe výsledkov prieskumu sme sa rozhodli v závere príspevku 

navrhnúť niekoľko odporúčaní s cieľom zvýšiť efektívnosť hodnotenia písomného prejavu v 

predmete anglický jazyk. 
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METODOLOGICKÉ PROBLÉMY DOKTORSKÝCH PROJEKTŮ VÝZKUMU 

V PEDAGOGICE 

METHODOLOGICAL PROBLEMS OF DOCTORAL RESEARCH PROJECTS IN EDUCATION AND THEIR 

SOLUTIONS 

Kateřina Vlčková 

 

Abstrakt: Projekt výzkumu je v kvantitativním či smíšeném designu výzkumu klíčovým prvkem 

zdárné realizace výzkumu. Sestavení projektu činí studentům hlásícím se do doktorského studia na 

pedagogických fakultách či studentům na jeho začátku konceptuální a metodologické problémy. 

Nad typickými problémy se zamýšlíme a nastiňujeme možné směry jejich řešení. Vycházíme 

z analýzy reálných projektů doktorských výzkumů v pedagogice a oborových didaktikách. Příspěvek 

může být inspirativní pro kohokoli, kdo začíná s výzkumnou činností a zhotovuje plán realizace 

výzkumu a pro odborníky pracujícími se začínajícími výzkumníky. 

Klíčová slova: Projekt výzkumu; pedagogický výzkum; metodologie; design výzkumu; 

metodologické problémy; doktorské studium 

Abstract: Research project is in the quantitative research or in the mixed methods design a key 

component of a successful research realization. Nevertheless, preparation of the research project 

presents a conceptual and methodological problem for novice students of doctoral programme in 

Education. The paper focuses on the typical methodological problems and suggests their possible 

solutions.  

Key words: Research project; educational research; research design; methodological problems; 

doctoral study 

 

1 ÚVOD 

Význam projektu výzkumu (případně výzkumného plánu) v realizaci výzkumu je nesporný, týká se to 

především kvantitativního a smíšeného designu výzkumu, nicméně v kvalitativním výzkumu má 

projekt v odlišné podobě také své významné místo. Projekt výzkumu představuje plán výzkumu – 

jeho teoretických východisek a zakotvení, výzkumných otázek a jejich nabízených řešení včetně 

sběru a zapracování dat. Je klíčový také z dlouhodobého hlediska – při zatížení mnoha informacemi 

či nesouvislou prací na výzkumu, nás projekt výzkumu udržuje u plánované myšlenky a postupu. 

Stále vylepšovaný projekt výzkumu představuje kostru disertační práce, není tedy nikdy zbytečnou 

prací ani z tohoto hlediska. Kvalitně zpracovaný projekt výzkumu není potřebný pouze pro 

doktorské výzkumy, ale pro jakýkoli výzkum. Mnohé z typických metodologických problémů, které 

budeme dále zmiňovat se proto týkají i dalších pedagogických výzkumů, zejména, pokud se 

současně s výzkumnou činností teprve seznamujeme. 

Naše analýza vychází z reálných prací, potřeb a obtíží zájemců o doktorské studium a studentů 

prvního ročníku doktorského programu Pedagogika na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity 

(PdF MU). Více než polovina zmíněných studentů se specializuje na oborové didaktiky, další na 

pedagogiku a někteří na sociální pedagogiku. Studenti pochází z celé České republiky, většina však 
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z oblastí blízko Brna. Většina z nich studovala učitelství pro první nebo druhý stupeň základní školy a 

nezaměřovala se na vědeckou průpravu a výzkum, metodologii a vědecké teorie. Mnoho z nich 

nemá přímou zkušenost s výzkumnou prací. Tomu odpovídají metodologické, teoretické, 

konceptuální a jiné obtíže při psaní projektu disertačního výzkumu. Pokud byli vzděláváni s cílem, 

aby z nich byli kvalitní učitelé, nyní jsou na ně kladeny zcela odlišné požadavky, které mnohdy 

neodpovídají jejich představě o doktorském studiu jako dalším vzdělávání. Očekává se od nich, že 

budou kvalitními výzkumníky a teoretiky, přitom nejsou vždy dostatečně vzdělaní v metodologii, ani 

pedagogice. Mnohdy mají omezenou či zkreslenou představu o výzkumu a výzkumných tématech. 

Ne vždy jsou dostatečně zvyklí pracovat kriticky s literaturou, provádět rešerše a čerpat z mnoha 

protichůdných zdrojů nebo číst zahraniční studie. 

Častým problémem u studentů, kteří nenavštěvují přípravný seminář pro zájemce o doktorské 

studium ještě během magisterského studia a v předstihu před přijímacím řízením, bývá, že projekt 

sestavují narychlo, zároveň jejich školitel nemusí být současně odborníkem na dané téma                                 

i metodologii pedagogických věd. V prvním ročníku je stále určitý počet studentů, kteří nejsou 

zorientováni a jejich projekty nejsou v realizovatelné podobě. Častým problémem je, že student 

nemá načteno dostatek odborné literatury. Např. když je plánováno dělat experiment, chybí 

v projektu odkazy na metodologickou literaturu. Z projektu jde vidět, že si jeho autor nezajistil 

konzultace k tématu od odborníků v ČR a jinde, kteří se daným tématem zabývají nebo aplikovali 

metodu, kterou je plánováno použít. V přehledu literatury často chybí odkazy na zahraniční 

výzkumné a přehledové studie z etablovaných časopisů. Projekt nebývá popsán natolik detailně, 

přesně a úplně, aby ho mohl realizovat i někdo jiný než autor. 

Náš příspěvek vychází z analýzy doktorských projektů výzkumu (Vlčková 2008), tuto analýzu však 

přesahujeme a zobecňujeme zkušenosti z konzultací projektů na PdF MU. Ukázky projektů lze 

nalézt v Bulletinu Centra pedagogického výzkumu PdF MU (Knecht, Najvarová 2008). Příspěvek se 

zaměřuje na obvyklá, opakovaná, typická riziková místa projektů, tudíž zdánlivě negativně 

vyjmenovává, v čem mohou mít autoři projektů výzkumu potíže. Cílem příspěvku je obecně 

upozornit na riziková místa. Řešení těchto typických obtíží lze bezprostředně vidět již ze samotného 

pojmenování obtíží. Nabízíme pouze obecná doporučení, na které potenciálně kritické body 

výzkumných projektů klást zvýšenou pozornost. 

 

2 METODOLOGICKÉ PROBLÉMY DOKTORSKÝCH PROJEKTŮ  

Metodologické problémy projektu výzkumu se typicky objevují v několika základních okruzích. 

Týkají se výzkumného tématu (jeho volby, významu a smysluplnosti) a výzkumných otázek, 

případně hypotéz a jejich testovatelnosti, zakotvení výzkumného problému, teorie, terminologie, 

práce se zdroji, logiky a konzistentnosti celého projektu, znázornění vztahů ve výzkumném poli, 

operacionalizace proměnných, voleného vzorku, základního souboru a zobecňování výsledků, 

výzkumných technik, plánování statistických technik, představ o využití výsledků, realizovatelnosti 

projektu atd. 

Projekt výzkumu 

Ne vždy si studenti plně uvědomují význam projektu výzkumu a vnímají ho (bez upřesnění k čemu 

slouží) jako formální záležitost, čímž si způsobují mnohé navazující problémy. Někdy je 

konzultantům a lektorům odevzdáván projekt v tak malém rozsahu a nesdělující žádné potřebné 
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podrobnosti, že nelze k projektu poskytnout ani zpětnou vazbu, ani výzkum podle daného projektu 

zrealizovat a dokumentovat. Pokud projektu není věnován dostatek času, může se stát, že bude 

zrealizován designově či jinak slabý výzkum. 

U začínajících výzkumníků se snadno může různými dílčími úpravami v projektu vytratit logika 

celého projektu a jeho konzistence. Výzkumná otázka, výzkumné metody či vzorek mohou snadno 

přestat odpovídat výzkumnému cíli. Rozporuplnost projektu vede k tomu, že projekt není dobře 

realizovatelný. Logika projektu nezřídka souvisí se stručností a přesností vyjadřování a použitými 

schématy. Je dobré projekt popsat co nejdetailněji, na druhou stranu však neopakovat informace a 

text nepřetěžovat a nedevalvovat slovy, která nemají svůj význam. Někdy se začínající výzkumník 

věnuje v textu projektu něčemu jinému, co nekoresponduje s názvem práce či cíli.  

Důležitým a málo zdůrazňovaným aspektem je realizovatelnost projektu. Jednak je pro začínajícího 

výzkumníka, zdá se, obtížné popsat projekt výzkumu natolik detailně, aby jej mohl realizovat na 

základě uvedených informací kdokoli jiný. Jednak může být projekt natolik vágní, nelogický nebo 

rozsáhlý, že není realizovatelný. Typickým problémem v případě realizovatelnosti projektu je také 

příliš mnoho cílů. 

Cíle výzkumu 

Snad každý doktorský projekt má ze začátku příliš mnoho cílů. Projekt by tak mohl být úkolem pro 

několik výzkumných týmů na několik let. Začínající autoři si často neuvědomí náročnost                                          

a předimenzovanost plánu. Řešením je zužovat a specifikovat výzkumnou otázku a redukovat cíle. 

Někdy je projekt rozmělněný zařazováním zajímavých, ale okrajových věcí do tématu výzkumu. 

Důležitý je „tah na branku“: Vedlejší zajímavé otázky můžeme zkoumat v rámci jiného projektu nebo 

publikovat jinde. Častým problémem korespondujícím s celkovou rozporuplností projektu je, že se 

cíle nepromítají do hypotéz nebo nejsou v textu již dále zmiňovány a reflektovány v plánu výzkumu. 

Na cíle navazují výstupy projektu. Často popis výstupů a harmonogram prací sklouzává 

k formálnímu popisu a chybí přesný časový termín pro plánovaný výstup. Obvykle nebývá plánováno 

publikovat výsledky v časopise a v zahraničí. Doktorské práce jsou přitom významnou částí 

promyšlených a inovujících pedagogických výzkumů a je škoda, aby nebyly patřičně prezentované a 

popularizované.  

Výzkumné téma, problém, otázky 

Začínající autoři nezřídka uvádí, že se dané téma zatím nezkoumalo nebo málo. Obvykle to 

znamená, že nehledali dostatečně nebo pod jinými hesly. Je tedy dobré tento výrok nepoužívat. 

Někdy bývají výzkumné problémy banální, méně často také nedůležité. Obvykle nenavazují na 

mezinárodní kontext a stav poznání, nevychází z teorie, neověřují ji a netestují. Banální problémy 

(např. Má výuka s pomocí ICT vliv na dovednost žáků používat ICT?) nepředstavují zásadní problém, 

pokud si uvědomíme, že stačí jít do hloubky daného tématu a klást velmi specifické otázky (př. Jaká 

výuka? Na jaké aspekty počítačové gramotnosti? atd.). 

Závažnou překážkou v realizaci projektu je, pokud je význam realizace daného projektu 

zanedbatelný. Od společenské a vědecké důležitosti projektu se odvíjí jeho pozitivní hodnocení a 

mnohdy lze i prominout určité metodologické nedostatky. Je dobré uvádět zdůvodnění projektu a 

jeho význam, autoři si je ujasní nejen sami, ale především je zviditelní čtenářům a posuzovatelům 

projektů, kterým všechny aspekty významu projektu a jeho dopady nemusí být bezprostředně 
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zřejmé. Nezřídka autoři rezignují z různých důvodů na důležité téma a volí téma zdánlivě či skutečně 

snadněji zkoumatelné. Samozřejmě, že pro výběr tématu disertační práce hraje kritérium 

realizovatelnosti (z hlediska časového, materiálních i lidských zdrojů) významnou roli, nicméně 

každé téma s sebou nese určité výzkumné výzvy a obtíže. 

Někdy bývá téma zvoleno bez ohledu na to, jak je zakotveno v odborné literatuře. Výstupy pak 

nejsou publikovatelné v zahraniční nebo i u nás. Důležitost zakotvení v teorii bývá snadno 

opomenuta. Vědecký výzkum slouží především rozvoji teorie, která poté usnadňuje jednání v praxi. 

Často bývá nabídnut pouze výběrový přehled, co a kdo zjistil, bez závěrů, zdůvodnění a přijetí 

určitého stanoviska. Pokud jsou uváděny výzkumy k tématu, nejsou přiřazeny k určitým teoriím a 

chybí jejich vysvětlení v rámci toho, co se plánuje zkoumat. Někdy naopak chybí doložení 

teoretických předpokladů dosavadními výzkumy. Většina výzkumných témat nemá lokální 

charakter, jak by se z projektů výzkumu mohlo zdát. Navázání na světový stav poznání je vývojovou 

nutností, nikoli formální záležitostí. 

Důležité je si uvědomit, jak velký problém představuje pro autory název projektu. Velmi zřídka 

přesně vystihuje obsah plánovaného projektu a jeho anglický překlad (včetně anotace a klíčových 

slov) často ukazuje na to, že autor nezná odpovídající koncept v zahraničí. 

Hypotézy  

Ačkoli s hypotézami pracuje většina projektů, dochází často k nepochopení smyslu vědeckých 

hypotéz, tj. kdy se používají a jak, k čemu se používají, zda se potvrzují, co je to alternativní hypotéza 

a co nulová atd. (více viz Vlčková 2008). Jednak jsou hypotézy často formulovány ad hoc, bez 

návaznosti na testování teorie. Pokud dojde při jejich testování k jejich zamítnutí, může být 

důvodem pro jejich zamítnutí právě jejich nevhodná volba a formulace, nenavázání na teorii nebo 

mohou být beze smyslu. Jednak jsou hypotézy aplikovány v případech, kdy nemají opodstatnění, 

např. není plánován náhodný výběr a nelze zobecňovat na populaci. Pokud jsou hypotézy 

formulovány u deskriptivního výzkumu, dochází k nedodržení základních pravidel jejich konstrukce. 

Běžně se stává, že za hypotézy jsou označována neověřitelná deskriptivní tvrzení formulovaná ad 

hoc.  

U projektů, které mívají více cílů se stává, že se cíle nepromítají do hypotéz, najednou se v projektu 

ztrácí a rezignuje se na ně. Objevují se také hypotézy složené z více hypotéz, zde je řešení snadné, 

stačí dlouhou „hypotézu“ rozdělit do testovatelných částí. Hypotézy, stejně jako výzkumná otázka, 

někdy vyznívají banálně, což je dáno tím, že nenavazují na vědeckou teorii. 

Operacionalizace proměnných 

Operační definice proměnných bývají nedostatečné, pokud vůbec pojmy operačně definovány jsou. 

Hlavní problém působí víceúrovňové proměnné. Důležité je vždy kontrolovat logické rozpory 

v projektu a hlavních proměnných a zvýšit vědeckou přísnost a přesnost uvažovaní. Odborné 

termíny nebývají synonyma, proto např. učitel, vyučující, pedagog, pedagogický pracovník, lektor 

nemají stejný obsah a konotace. 

Proměnné a jejich vztahy lze pro čtenáře velmi názorně představit ve schématech. Ta slouží také 

samotným autorům, protože je nutí vyjádřit vztahy přesně. Ze schématu lze okamžitě vidět, zda má 

autor jasno v tom, co a jak zkoumá. Jeho nejasnosti se ve schématu zřetelně odrazí. Schématická 

znázornění vztahů ve výzkumném poli představují pro začínající výzkumníky značný problém. 
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Volba výzkumného vzorku 

Častým jevem je nepochopení, proč se vůbec výzkumný vzorek vybírá a jaké jsou limity určitého 

typu výběru. Výběr vzorku, jeho velikost a další charakteristiky nebývají dostatečně popsány. 

Základní soubor často nebývá specifikován nebo jen nejasně. Jen mizivá část projektů pracuje 

s náhodným výběrem vzorku. Nejčastější formou výběru bývá dostupný výběr bez uvažování                      

o dopadech na výsledky. Někdy bývá také výběr vzorku nevhodný pro danou výzkumnou otázku či 

výzkumné otázce neodpovídá jeho velikost. V plánech experimentů chybí randomizace. Nezřídka se 

také stává, že začínající autoři nemají jasno v tom, co je jednotkou analýzy. Problém je také 

s plánovaným zobecňováním výsledků. Obvykle nebývá plánován takový sběr dat, aby bylo možné 

zobecňovat. Autoři si neuvědomují, že se tak vystavují otázce, jaký vědecký přínos jejich zjištění 

budou mít.  

Metaanalýzy dat se v podstatě nevyskytují, nicméně některé projekty využívají existujících kvalitních 

databází (např. CPV videostudie196, videostudie TIMSS) a realizují sekundární analýzy dat 

odpovídající na specifické otázky. Sekundární analýzy mezinárodních srovnávacích studií (TIMSS, 

PISA aj.) mezi pedagogickými výzkumy stále postrádáme. 

Volba výzkumných metod a technik 

V současnosti je trend nerealizovat výzkumy založené na jedné metodě, což ve většině případů 

vhodně odpovídá komplexnosti reality. Zajímavým fenoménem je častý výskyt formálního dělení 

metod a metodologických přístupů na kvantitativní a kvalitativní bez hlubšího rozlišení úrovně sběru 

dat a analýzy dat. Začínající autoři pouze uvádí, že budou používat kvalitativní nebo kvantitativní 

metody, což je zcela nepostačující formální informace. Je třeba metody a techniky dále specifikovat. 

Někdy se stává, že plánované metody sběru dat neodpovídají výzkumné otázce (a cílům) a nemohou 

na ni tedy pomoci přinést odpověď. Začínající výzkumníci si tohoto rozporu nemusí vždy všimnout. 

Častým jevem v projektech výzkumu je, že je plánováno mnoho metod, jsou nejasně popsané                

a zdůvodnění jejich aplikace chybí. Někdy je zaměňován termín metoda, technika, metodika                         

a metodologie. Ve většině projektů není řešena otázka validity a reliability. Také předvýzkum 

nebývá vždy zmiňován, pravděpodobně tedy není ani plánován. 

Nelze říci, že by převažovaly dotazníky jako výzkumná metoda, nicméně jsou i nadále hojně 

zastoupeny. Netradiční a zajímavé metody nejsou příliš vyhledávány. Standardizované techniky jsou 

používány zřídka, což by mohlo ukazovat na nepochopení jejich významu a smyslu. Také repliky 

částí výzkumů (použití určitého nástroje nebo jeho částí) se více méně nevyskytují, může tak chybět 

návaznost na předchozí výzkumy a jejich výsledky, vzhledem k tomu, že věda funguje také 

kumulativně. 

Plán zpracování dat 

Pokud je plánováno využití statistických technik, nejsou pro jejich aplikaci často vytvářeny základní 

potřebné podmínky (např. velikost a typ výběru vzorku). Statistické techniky nebývají popsány, ani 

napojeny na výzkumné otázky a hypotézy. Někteří autoři plánují zpracování dat v Excelu místo 

komplexních statistických softwarů a očekávají použití pouze deskriptivní statistiky, tudíž se opět 

otevírá otázka, zda může takto redukovaný výzkumný problém nějak posunout vědecké poznání. 

Nejčastěji není zpracování dat vůbec plánováno a úroveň proměnných není v operačních definicích 

uváděná. 
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2.9 Práce s literaturou 

Práce s literaturou se často ukazuje jako nesystematická. Na relevantní české zdroje neodkazují 

všechny projekty. Nezřídka také nejsou citovány aktuální publikace. Jsou uváděny základní 

učebnice, nikoli základní a klíčová pedagogická díla. Obvykle chybí specializovaná metodologická 

literatura, zejména pokud je plánován dotazník nebo experiment. Je důležité si uvědomit, že česká 

literatura např. v případě experimentálního plánu zatím nestačí a je třeba si vyhledat zahraniční 

specializované publikace.  

Autoři ne vždy pracují vhodně s citacemi a parafrázemi. Česká citační norma není důsledně 

dodržována, přestože o ní autoři ví, nevnímají ji vždy subjektivně jako potřebnou dodržovat ve všech 

aspektech. Často nejsou tvrzení dokládána výzkumy nebo není odlišeno, že se jedná o osobní názor 

autora. Tvrzení jsou prezentována jako obecně platná a doložená, aniž by tomu tak skutečně bylo.  

2.10 Napojení na výzkumné projekty 

Napojení na výzkumné projekty a plán financování bývá někdy uváděn pouze formálně. Nicméně 

obvykle mají studenti možnost být zapojeni do výzkumného projektu, zaujímat v něm svým 

tématem specifické místo a mají také možnost plánovat fakultní grant pro podporu financování 

projektu. Napojení na určitý výzkumný projekt není důvodem pro to, aby některá z potřebných částí 

disertačního projektu byla nedostatečně popsána. 

 

3 DISKUSE 

Výzkumný projekt je dobré chápat jako něco živého, co se vyvíjí a mění, a je tudíž třeba aktualizovat. 

Je dobré vnímat ho nejen jako formální záležitost, ale i jako záležitost klíčovou pro zdárnou realizaci 

výzkumu. Projekt je jádrem doktorského studia a pomáhá udržovat správný směr i kontinuitu 

bádání. Je kostrou disertační práce a nic na jeho zpracování není zbytečnou investicí ani z tohoto 

hlediska. „Chyby“ v projektu jsou přirozené, jde pouze o to nezůstávat stále u stejných a projekt 

výzkumu zlepšovat a rozvíjet. Každý výzkum, ať již ho realizuje kdokoli má nutně svá slabá nebo 

alespoň problematická místa, těm se nelze z podstaty věci vyhnout. Cílem je výzkum zlepšovat, 

zpřesňovat, zkvalitňovat. Hlavní je pravděpodobně význam zkoumaného tématu, jeho smysluplnost 

a v konečném důsledku pak nevytváření závěrů o něčem, co výzkum nemohl zjistit.  

Otázkou k diskusi zůstává, nakolik má být projekt podávaný do doktorského studia rozpracovaný či 

propracovaný. Část akademické obce zastává názor, že tomuto propracování slouží první rok studia. 

Zejména v doktorském programu pedagogiky na pedagogických fakultách je tento názor 

odůvodněný, protože studenti neprošli předchozí vědeckou-výzkumnou průpravou. Na druhou 

stranu je po roce státem financovaného studia možné, že projekty zůstanou tam, kde byly při přijetí.  

Pokud shrneme, co je tedy typické pro projekty výzkumu na počátku doktorského studia197, lze 

konstatovat, že se teprve začínají uplatňovat sekundární analýzy dat např. z velkých mezinárodních 

srovnávacích výzkumů jako je např. PISA, TIMSS. Téměř se také nevyskytují metodologické 

výzkumy a výzkumy standardizující aplikované techniky. Převažují výzkumy, kde jsou používány 

vlastní výzkumné techniky nad výzkumy se standardizovanými technikami. Malá část výzkumů 

plánuje rozvíjet teorii a navazovat na světový stav poznání s aplikací pokročilejších technik sběru                

a analýzy dat jako např. strukturální modelování, analýza sociálních sítí atd. Mnohé z projektů se 
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zaměřují spíše na výzkum s rysy strategicko-koncepčního výzkumu, diagnostického či evaluačního                

a jejich výsledky obvykle nelze zobecňovat z důvodu volby vzorku, přitom by náhodný výběr atd. 

nebyl zásadně problematický, ani v mnoha případech, kdy je plánován experimentální design.  

Řešení zmiňovaných rizikových míst v projektech je většinou zřejmé a plyne ze samotného nastínění 

konkrétního problému. Výběr tématu, metod, vzorku, postoj k teorii a zobecňování výsledků 

neplynou až na výjimky z nezájmu autorů, spíše jsou odrazem převažujícího celkového stavu 

pedagogického výzkumu u nás a dosavadního vzdělávání a zkušeností studenta. Je třeba zvyšovat 

vlastní kvality jako školitelé, konzultanti a výzkumníci a vytvářet pokročilé sociální prostředí, ve 

kterém jsou kladeny vysoké požadavky a lze se spontánně a rychle učit na vysoké úrovni. Zahraniční 

a domácí stáže na kvalitních pracovištích mohou situaci výrazně usnadňovat. Obecně se vyplatí se 

pěstovat kritické, přesné a pravděpodobnostní myšlení. Pro začínající výzkumníky v oblasti 

pedagogiky se zdá být nezřídka typický určitý stupeň dogmatičnosti a neadekvátního zobecňování, 

které se z praktických důvodů používají např. při výuce, nicméně ve výzkumu přispívají 

k nedůvěryhodnosti východisek výzkumu a výsledků. Je dobré nejen projekt výzkumu, ale celý vývoj 

pedagogiky jako vědy chápat a podporovat jako proces směřující ke zlepšování. Začínající autoři 

nemohou znát všechny výše zmiňované kritické body od začátku a pokud je i znají, je obtížné je 

v projektu adekvátně reflektovat. Významnou roli sehrává odborná pedagogická obec nabízející 

formální i neformální vzdělávání a podporu v dané oblasti.  
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