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efektivní výukové strategiE✻2.

Tradiční pojetí didaktiky ve středoevropském prostoru používá pojmy vyučovací metody a organizační formy 
výuky. Vzhledem k tomu, že k tomuto pojetí existuje celkem bohatá a dostupná literatura (Skalková, 1999; 
Maňák, Švec, 2003; Kalhous, Obst, 2002), rozhodl jsem se použít k pohledu na školní výuku pojetí výukových 
strategií, jež je obvyklé spíše v anglosaských zemích, kde je pedagogika úzce propojena s pedagogickou psy-
chologií. Výuka je zde chápána jako interakce vyučování učitele a učení žáků. Logickým důsledkem tohoto 
pojetí je pečlivé zkoumání účinků vyučování na výsledky žáků. 

V zahraniční literatuře se používá pojem výuková strategie pro označení komplexního a dlouhodobého zá-
měrného působení učitele na žáka. Pojem výuková metoda je používán pro konkrétní postup při jednotlivých vyučo-
vacích hodinách. Pojem organizační formy výuky se nepoužívá, protože organizace fyzického prostředí, komunikač-
ní situace a činností učitele a žáků je chápána jako neoddělitelná od vzdělávacího obsahu a naplňování cílů výuky.

Jak jsem uvedl, v zahraničí se věnuje velká pozornost teoriím učení. Nové poznatky o lidském učení jsou 
východiskem pro uvažování o působení na žáky. Zájem o učení žáků logicky přináší i dlouhodobý zájem o účinnost 
výukových strategií. Ve svém příspěvku bych chtěl s oporou o zahraniční zdroje popsat strategie výuky, které mají 
prokazatelné účinky na výsledky žáků, a proto jsou označovány jako efektivní. H. Walberg a S. Paik (2000) s oporou 
o výsledky pedagogického výzkumu jako efektivní vzdělávací strategie uvádějí:

1. zapojování rodičů do vzdělávání – učení žáků se zlepšuje, když se školám daří získat rodiče k aktivní spo-
lupráci na intelektuálním rozvoji svých dětí.

2. hodnocené domácí úkoly – žáci se více naučí, když učitelé zadávají domácí úkoly a pečlivě hodnotí kvalitu 
jejich vypracování (slovně, známkou nebo obojím).

3. efektivní využití času při výuce – čas vyhrazený pro výuku by měl být učitelem maximálně využíván a žáci 
aktivně zapojováni do učení. 

4. Přímé vyučování – přímé vyučování může být velmi efektivním postupem, protože se zaměřuje na klíčové 
oblasti učiva a používá systematické postupy (viz níže). 

5. orientace žáků v učivu – když se žákům ukážou vztahy mezi minulým a budoucím učivem, zvyšuje se účin-
nost jejich učení.

strategie je chápána jako slovo nadřazené k pojmu metoda. 
organizační forma je součástí  strategie, popř. metody.

✻ Kapitolu 2 zpracoval PhDr. Karel Starý, Ph.D.

Publikace vychází ze sledování výuky podle pilotních školních vzdělávacích programů ve vybraných 
27 středních odborných školách a učilištích a jejím záměrem je především seznámit ostatní odborné 
školy s tím, jaké výukové strategie používají učitelé pilotních škol pro rozvíjení klíčových i odborných 
kompetencí žáků, které metody a prostředky se jim ve vyučování nejvíce osvědčují. 

Zkušenosti pilotních škol jsme seřadili do několika tematických celků, které obsahují jednak 
obecně didaktické aspekty výuky (např. motivace, dovednost učit se a řešit problémy, simulační meto-
dy), jednak oborově didaktické (matematika, čtenářství). Zvolili jsme zejména taková témata, která se 
jeví dlouhodobě jako aktuální (motivace žáků ke vzdělávání, snižující se vstupní úroveň žáků, úroveň 
čtenářské gramotnosti žáků) a jsou považována za přínosné pro aktivizaci žáků a zkvalitňování výsled-
ků vzdělávání. Těžiště každé kapitoly je v příkladech uváděných pilotními školami v rámci evaluace 
uplatňování výukových strategií. 

Uváděné příklady a názory pilotních škol jsou podloženy jejich zkušenostmi s výukou v 59 tříletých 
pilotních i nepilotních oborech vzdělání s 2688 žáky a v 60 maturitních oborech vzdělání s 5236 žáky.

Praktické zkušenosti pilotních škol z oblasti výukových strategií jsme se rozhodli zastřešit te-
oretickým náhledem, a proto jsme o úvodní kapitolu požádali PhDr. Karla Starého, Ph.D., z Ústavu 
výzkumu a rozvoje vzdělání.

Považujeme za potřebné upozornit, že publikace není metodickou ani odbornou prací. Byla zpra-
cována tak, aby mohla sloužit k lepšímu pochopení uváděných výukových strategií a učitelé v ní našli 
zdroj podnětů i reflexi pro vlastní práci. 

Uvítáme, když nám napíšete, jaké výukové strategie považujete za inovativní a které se Vám 
ve výuce nejvíce osvědčují, a zašlete nám Váš příklad dobré praxe. Své zkušenosti nám můžete sdělit 
prostřednictvím webových stránek projektu Kurikulum S (www.nuov.cz/kurikulum); najdete zde i ná-
vod, jak napsat příklad dobré praxe.

Úvod1.
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 Přímá výuka
Tradiční výuka v českých školách je někdy označována jako frontální výuka a je poněkud zjednodušeně 

popisována jako převažující výklad učitele. Nedávný výzkum v českých základních školách ukázal, že frontální 
výuka se v této podobě téměř nevyskytuje (Dvořák, 2010). Naopak učitelé se většinou na žáky i při výkladu často 
obracejí s otázkami a nejčastější forma interakce by se dala označit jako rozhovor učitele se žáky. Učitelé jsou si 
dobře vědomi toho, že pokud jsou žáci jen pasivními posluchači, k procesům učení u nich nedochází. Připravují pro 
ně proto časté a rozmanité příležitosti pro učení. Pojetí přímé výuky (direct instruction) již více než 30 let rozvíjí 
B. Rosenshine. Proto v dalším textu budeme vycházet ze zásad formulovaných tímto autorem. Lze je chápat i jako 
postupné kroky, kterými školní výuka pomáhá žákovi dosáhnout úspěchu v učení: 

1. každodenní opakování
Na začátku každé hodiny se doporučuje zařadit krátké zopakování probrané látky (5–8 minut). Je vhodné 

připomenout fakta, pojmy a dovednosti, které žáci budou potřebovat, aby dobře pochopili novou látku. Je k tomu 
možno využít kontroly a oprav domácích úkolů, zjišťování toho, co dělalo žákům největší potíže při jejich vypraco-
vání nebo kde chybovali. Opakování může provést učitel, ale mnohem účinnější je, když jsou žáci aktivně zapojeni 
a proces vybavování z paměti probíhá u každého z nich. Učitel tím získá zpětnou vazbu o tom, ke kterým oblastem 
učiva je potřeba se vrátit, znovu je vysvětlit nebo více procvičovat.

2. výklad nové látky po malých krocích
V praxi se také potvrzuje, že není dobré předkládat žákům mnoho informací najednou. Je lepší je rozfázovat 

do malých postupných kroků. Pouze tak mohou žáci plně využívat svou pracovní paměť a vytvářet předpoklady pro 
uložení nabytých znalostí do dlouhodobé paměti. Je jasné, že výklad po malých krocích vyžaduje dostatečné množ-
ství času. V jednom výzkumu výuky matematiky se ukázalo, že nejefektivnější učitelé strávili v průměru 23 minut 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

Každodenní opakování. 
Výklad nové látky po malých krocích. 
Kladení častých otázek žákům.
Vzorové úlohy a cvičení. 
Řízené procvičování. 
Průběžné zjišťování zvládnutí učiva. 
Zajišťování vysoké míry úspěšnosti. 
Poskytování strukturované podpory při řešení učebních úloh. 
Samostatné procvičování. 
Týdenní a měsíční opakování učiva.

Vzhledem k tomu, že citovaný zdroj je čtenářům dobře dostupný1, zaměřím se zde pouze na jednu strategii 
uvedenou pod bodem 4. Vedou mě k tomu názory, které odmítají tradiční výuku jako něco, co je již překonané, co je 
potřeba zapomenout a nahradit novým pojetím výuky. Domnívám se, že by byla velká škoda ukvapeně upouštět 
osvědčené metody a nahrazovat je postupy, jejichž přínos nebyl mnohdy dostatečně prokázán. Neznamená to, že na 
vyučování není co zdokonalovat. Učitelé by neměli používat rutinní postupy, ale vždy by měli vycházet ze vzdělá-
vacích potřeb svých žáků. Některé postupy sice zůstávají víceméně stejné jako dříve, mnohé se ale mění. V dalším 
textu si ukážeme, že tradiční výuka může být dobře obohacována novými přístupy. Kloním se k názoru, že pro vzdě-
lávání je vhodnější postupný vývoj než radikální změna. 

Tradiční výuka bývá v anglosaských zemích označována jako přímá výuka nebo přímé vyučování. Přímé 
vyučování2 zahrnuje takové přístupy, ve kterých hraje při výuce důležitou roli učitel. Je zde hlavním organizátorem 
učení a významným zdrojem informací. Učební látka je při hodinách rozložena do malých částí, které se vyučují 
postupnými kroky od jednodušších k náročnějším. 

Učitel v první řadě aktivizuje u žáků dovednosti, jež budou v dané hodině potřebovat, a seznamuje je předem 
s tím, čemu je chce naučit. Potom učitel věnuje velkou část učebního času vysvětlování látky a vytváření příležitostí 
k procvičování znalostí a dovedností. Používá množství různých otázek, aby zjistil, do jaké míry se mu podařilo na-
učit žáky to, co měl v úmyslu. Při vyučování středoškolských studentů může být látka rozložena do několika hodin 
a potom zakončena didaktickým testem nebo jiným formálním způsobem hodnocení. Pro mladší žáky je vhodnější 
používat podobnou strukturu hodin a klást důraz na průběžné hodnocení. Jako nepřímé vyučování se pak označují 
různé diskusní a badatelské metody. Někdy jsou také zvlášť vyčleňovány tzv. integrované vyučovací metody, 
do kterých bývají zařazovány různé simulace a hry, kooperativní učení a  hlavně projektová výuka. Jejich zařazení by 
nemělo být samoúčelné, vyučující by si měl vždy položit otázku, jestli jsou optimální cestou k dosažení vzdělávacího 
cíle, jestli odpovídají charakteru učiva. 

6. vyučování učebním strategiím – pokud jsou žákům poskytnuty příležitosti podílet se na volbě učebních cílů 
a jsou vedeni k poznávání různých způsobů, jak se učit, zlepšují se jejich výsledky.

7. individuální vyučování (tutoring) – vyučování (doučování) jednoho žáka nebo malé skupiny žáků s podobný-
mi schopnostmi a vzdělávacími potřebami může být velmi efektivní.

8. zvládající učení (mastery learning) – optimální učení nastává, když žák postupuje v učivu dále až poté, kdy 
dobře zvládl předcházející krok.

9. kooperativní učení – když žáci při výuce spolupracují v malých skupinách, může to významně zlepšit výsled-
ky jejich učení.

10. adaptivní vzdělávání – různé výukové techniky, které přizpůsobují vyučování potřebám jednotlivých žáků, 
zvyšují jejich úspěšnost při učení.

1 Walberg, H. J. Paik, S. (2010) Efektivní vzdělávací strategie. Dostupné on-line v českém překladu na www.ibe.unesco.org
2 Přímé vyučování je doslovným překladem sousloví direct teaching. Jako synonymické se používají také adjektiva systematické  
nebo strukturované.

EfEktivní výukové stratEgiE
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ní nahlas“ při řešení vzorové úlohy. Žákům se tak odkrývá postup uvažování při řešení úlohy. Dalším případem jsou 
vyřešené úlohy. Slouží jako příklad, jak v podobném typu úlohy postupovat. Mohou být vyřešeny buď úplně, anebo 
částečně, a plynule tak přecházet k samostatnému řešení žáky. 

Pro porozumění textu lze žákům poskytnout jednoduchý algoritmus otázek, na které si mohou odpovědět; 
např. „kdo, kde, proč, jakým způsobem?“ 

5. řízené procvičování
K tomu, aby si žáci znalosti pevně ukotvili v dlouhodobé paměti, potřebují dostatečné množství příležitostí 

k procvičování. Je to možné dělat kladením vhodných otázek nebo řešením vzorových úloh a cvičení na tabuli. 
Různě nadaní žáci však mají různou potřebu procvičování, a proto je potřeba procvičování diferencovat. Znamená 
to dávat žákům úlohy nebo cvičení různé náročnosti. Řízené procvičování znamená průběžně monitorovat řešení, 
poskytovat rady a pomoc. Výzkum prokázal, že zkušení učitelé právě na tuto fázi výuky kladou větší důraz než 
začínající učitelé a lépe se jim daří udržovat žáky při práci. Řízené procvičování je důležitým předpokladem pro 
samostatné procvičování při domácí přípravě. 

6. Průběžné zjišťování zvládnutí učiva
Průběžné zjišťování zvládnutí učiva žáky má dva důležité účinky. Odpovídání na učitelovy otázky prohlubu-

je znalosti žáků a zároveň pomáhá identifikovat, ke kterým částem učiva je potřeba se vrátit. Zkušení učitelé vědí, 
že k tomu, aby zjistili, zda žáci pochopili učivo, nestačí položit otázku: „Chcete se na něco zeptat?“ Mnohem lepší 
je  nechat žáky nahlas komentovat svůj postup při řešení úlohy, napsat esej nebo identifikovat hlavní myšlenku v pře-
čteném odstavci. Jiný postup může být vysvětlit učivo vlastními slovy ostatním žákům nebo v diskusi obhájit danou 
pozici. Dobrý učitel by měl sledovat a zjišťovat, jak uvedené učivo zvládl každý jednotlivý žák.

7. zajišťování vysoké míry úspěšnosti žáků
Při probírání nové látky je důležité zajistit, aby učivo dobře zvládla většina žáků. Výzkumy výuky ukázaly, 

že zkušení učitelé považují za dostatečné, když látku zvládne v průměru 83 % žáků, a pak postupují dále. U nezkuše-
ných učitelů se tato hranice pohybuje kolem 73 %. Přibližně 80% hranice zvládnutí učiva ukazuje, že bylo přiměřeně 
náročné. Neznamená to, že se žáky, kteří výklad nepochopili, se již dále nepracuje. Učitel s nimi pracuje individuálně 
nebo ve skupině, když ostatní plní samostatné úkoly.

8. Poskytování podpory při řešení náročných úloh
Strukturovaná podpora (scaffolding) znamená, že učitel poskytuje opěrné body pro jeho učení. Umožňuje 

žákům úspěšné splnění učebních úkolů a současně jim ukazuje účinné učební postupy. Strukturovanou podporu lze 

EfEktivní výukové stratEgiE

vysvětlováním nové látky včetně jejích demonstrací na příkladech a kladení otázek. Učitelé, jejichž žáci měli nejhor-
ší výsledky, věnovali vysvětlování nové látky v průměru pouze 11 minut z hodiny.

3. kladení častých otázek žákům 
Kladení častých otázek žákům se jeví jako jeden z nejdůležitějších faktorů podporující učení žáků. Experi-

mentální výzkum prokázal, že zvýšení frekvence kladení otázek žákům má kladný účinek na výsledky žáků. Pokud 
klade otázky učitel při frontální výuce celé třídě, odpovídají jen nejnadanější žáci a ostatní ztrácejí motivaci a zájem. 
Zde je několik příkladů, jak zapojit všechny žáky:

Odpověď řekni sousedovi v lavici.
Shrň odpověď do dvou až tří vět a napiš ji na papír a teprve potom ji ukaž sousedovi v lavici. 
Napiš odpověď na destičku a zvedni nad hlavu.
Zvedni ruku, pokud znáš odpověď.
Zvedni ruku, pokud souhlasíš s odpovědí jiného žáka. 

Všechny tyto postupy umožňují aktivně zapojit do odpovídání všechny žáky současně a učiteli poskytují 
okamžitou zpětnou vazbu, jak žáci jeho výkladu porozuměli. 

Pro kladení vhodných otázek mohou učiteli posloužit následující větné struktury: 
V čem si jsou… a… podobné?
Co je hlavní myšlenkou…? 
Jaké jsou silné a slabé stránky…?
V čem se… vztahuje k…?
Srovnej… ku… s ohledem na… . 
Co myslíš, že je příčinou…?
Jak se váže… k tomu, co jsme se učili předtím?
Který z… je nejlepší a proč? 
Jaká jsou podobná řešení problému…?
Souhlasíš, nebo nesouhlasíš s tvrzením, že…? 
Čemu ještě nerozumíš v / na…? 

4. řešení vzorových úloh 
Řešení vzorových úloh může významně podporovat učení žáků. Vhodným nástrojem je učitelovo „přemýšle-
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vysoké míry zvládnutí učiva žáky pramení z toho, jak každý jedinec konstruuje a rekonstruuje své znalosti. Nejsme 
schopni jednoduše reprodukovat to, co slyšíme, slovo od slova. Spíše nové informace zapojujeme do „schémat“ 
vytvořených pro předchozí znalosti.

Vytváříme si tak jakousi vlastní mentální (myšlenkovou) reprezentaci. Při této konstrukci se často dopouš-
tíme omylů a chyb, ale ty je nutno chápat jako přirozenou součást procesu učení. Vznikají tak jakási neodborná, 
často spontánní vysvětlení jevů, která předcházejí přijetí vědecky ověřenému vysvětlení, jež zprostředkovává školní 
vzdělávání. Označují se jako miskoncepty, prekoncepty nebo mylná vysvětlení. V praxi se ukazuje, že pokud člověk 
některé znalosti dlouhodobě nepoužívá, vrací se k původnímu prekonceptu. Učitel by měl tato „předporozumění“ 
žáků znát a měl by si uvědomit, že mohou být pevnou součástí myšlení žáků, a nemusí být tedy snadné žáky pře-
svědčit, aby je opustili. 

Možná že vás při čtení předchozích odstavců napadlo, že jste se ani moc nového nedozvěděli, že takto vy-
učujete řadu let. V tom případě jste možná intuitivně dospěli k postupům, které byly také výzkumně ověřeny jako 
účinné. Pokud vás text v něčem inspiroval, neváhejte to ve své výuce vyzkoušet. 

Doporučená literatura
Dvořák, D., Starý, K., Urbánek, P., Chvál, M., Walterová, E. Česká základní škola. Vícepřípadová studie. Praha: Karolinum, 2010. 
Fenstermacher, G. D., Soltis, J. F. Vyučovací styly učitelů. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-471-7
Fisher, R. Učíme děti myslet a učit se. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-966-6
Hunterová, M. Účinné vyučování v kostce. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-220-3
Kalhous, Z., Obst, O. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002. ISBN 978-80-7367-571-4
Kyriacou, Ch. Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-965-8
Maňák, J., Švec, V. Výukové metody. Brno: Paido, 2003. ISBN 80-7325-039-5
Mezinárodní akademie vzdělávání/ UNESCO. Efektivní učení ve škole. Praha: Portál, 2005
Rosenshine, B. Principles of instruction. IBE UNESCO: Brussels, 2010. 
Skalková, J. Obecná didaktika. Praha: Grada Publishing, a. s., 2007. ISBN 978-80-247-1821-7 
Starý, K. a kol. Pedagogika ve škole. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-511-0
Starý, K. a kol. Učitelé učitelů. Praha: Portál, 2008. ISBN978-80-7367-515-4

odstupňovat od detailního vedení až po lehké náznaky. Cílem přitom je dovést žáky k tomu, že dokážou pro zvládnutí 
určitého typu učebních úloh sami zvolit vhodný postup řešení. 

Strukturovaná podpora může mít různou podobu podle věku dětí či charakteru vyučovacího předmětu. Jed-
nou z možných forem je cílené „přemýšlení nahlas“ (think aloud). Učitel tak zasvěcuje žáky do způsobu uvažování, 
jenž je potřeba pro řešení úlohy. Strukturovaná podpora může mít podobu seznamu kontrolních otázek (checklist), 
na které si žák odpovídá během řešení a poskytují mu tak vodítka k úspěšnému splnění úkolu. Učitel může mít pro 
stejné úlohy různě podrobnou „nápovědu“. Umožňuje mu to poskytovat diferenciovanou podporu žákům podle je-
jich aktuálních potřeb. K úspěšnému dokončení úkolu tak může být dovedena většina žáků ve třídě a učitel se může 
individuálně věnovat žákům, kteří mají učební problémy. 

9. samostatné procvičování
Samostatné procvičování by se mělo zabývat stejným učivem jako řízené procvičování. Žáci potřebují být pro 

samostatné procvičování dobře připraveni. Někdy může být vhodné, když ještě na začátku učitel zopakuje na jednom 
příkladu žádoucí postup řešení. 

Žáci pracují na samostatných úkolech aktivněji, když se učitel pohybuje po učebně a monitoruje jejich práci. 
Jako optimální čas pro zastavení se u jednoho žáka se jeví 30 vteřin a méně, při delším kontaktu je žák ze samostatné 
práce vyrušen, znejistí a očekává reakci učitele. Pokud byla látka dobře vysvětlena a procvičena, většina žáků po-
moc při samostatné práci nepotřebuje. Je však nutno počítat s tím, že žáci potřebují k vypracování různý čas. Tady 
se nabízí prostor pro kooperaci mezi žáky. Ti, kteří jsou dříve hotovi, mohou pomáhat s řešením ostatním. Taková 
forma kooperace musí mít jasně stanovené zásady a pravidla. Pak může působit pozitivně jak na žáky, kteří pomoc 
poskytují, tak na ty, kteří jsou jejími adresáty. 

10. Pravidelné opakování učiva 
K tomu, aby žáci své znalosti trvale uložili a dobře ukotvili ve své dlouhodobé paměti, potřebují se k nim 

pravidelně s větším odstupem vracet. Umožní jim to lépe navazovat na předchozí učivo, protože vybavení předcho-
zích znalostí zaměstná jen menší část pracovní paměti. Pravidelné opakování v týdenních až měsíčních cyklech by 
měl učitel zahrnout do plánování výuky. Výzkum prokázal, že výsledky žáků se výrazně zlepšily, když na začátku 
týdne proběhla nějaká forma opakování učiva z minulého týdne. Může se jednat o didaktický test, krátký esej nebo 
i nějakou zábavnější formu – kvíz, hraní rolí apod. 

Učitelé někdy odmítají dělat časté pravidelné opakování s odůvodněním, že nestihnou probrat všechno učivo. 
Výzkum však prokázal, že učivo, které není dostatečně procvičeno a opakováno, je stejně velmi rychle zapomenu-
to. 

Důvod pro předkládání učiva postupnými kroky, řízené procvičování, kontrolu míry pochopení a zajišťování 

EfEktivní výukové stratEgiE
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srovnávací testy a adaptační kurzy pro žáky
Nejčastěji školy řeší přechod žáků ze základní na střední školu pořádáním adaptačních kurzů. Úro-

veň znalostí zjišťují pak srovnávacími testy. Na začátku školního roku většina pilotních škol opakuje učivo 
2. stupně ZŠ a zaměřujeme se na problematická témata. Učitelé v tomto období proto doporučují pomalejší 
tempo, neustálé opakování učiva, zaměření se pouze na základní učivo. Při výuce se přitom pedagogové 
snaží méně nadané a pasivní žáky podporovat a motivovat v jejich snažení.

„Přechod žáků ze základní školy na střední by se dal rozdělit do dvou rovin. Tou první 
je změna kolektivu a adaptace na nové prostředí a spolužáky a tou druhou jsou znalosti a do-
vednosti. Pro první rovinu máme pro všechny paralelní třídy připravený třídenní adaptační 
kurz, který naši žáci absolvují na začátku školního roku. Pro druhou rovinu máme připraveny 
srovnávací testy. Po zjištění nedostatků nabízíme žákům dobrovolné doučování a individuál-
ní konzultace z matematiky, fyziky, cizích jazyků a jiných předmětů.“ 

Střední průmyslová škola chemická akad. Heyrovského a Gymnázium Ostrava

„Abychom otestovali vstupní znalosti, žáci píší první hodinu cizího jazyka srovnávací 
test. První půlrok bereme jako náběhový, věnujeme se opakování, vedeme žáky k návykům 
pravidelně se učit a snažíme se srovnat velmi rozdílnou úroveň v jednotlivých skupinách. Sna-
žíme se je pozitivně motivovat pocitem úspěchu ze zvládnutí učiva, nikoli je odradit špatnými 

školy se snaží čelit tomuto problému například:
• Adaptačními kurzy na začátku 1. ročníku organizovanými mimo prostředí školy, kterých se účastní 

jak přijatí žáci, tak jejich budoucí učitelé (viz též kapitola Motivace žáků, jejich odpovědnost a ak-
tivita).

• Zařazením systematického opakování učiva na základě vstupních testů a analýzy nedostatků 
ve znalostech a dovednostech žáků ze základní školy; postupným vyrovnáváním rozdílné úrovně 
žáků základních škol během 1. pololetí.

• Uplatňováním individuálního přístupu k žákům ve výuce, poskytováním individuálních konzultací 
a doučování dle potřeb žáků.

• Uplatňováním takových výukových postupů, které zvyšují motivaci žáků ke studiu v oboru a na-
pomáhají jejich aklimatizaci na středoškolský způsob studia.

• Kurzy funkčního čtení (viz též kapitola Čtenářská gramotnost a komunikativní kompetence žáků).
• Společným prvním ročníkem pro všechny obory vzdělání (VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí)
• Službami školní psycholožky nebo jiných školních poradenských pracovníků.

Přechod žáků na střední školu, dovednost 
učit se, řešit Problémy a myslet v souvislostech

V posledních letech uvádějí střední odborné školy stále častěji pokles úrovně žáků téměř ve všech všeobecně 
vzdělávacích předmětech. Vstupní úroveň znalostí žáků se ovšem netýká pouze všeobecného vzdělávání, ale 
promítá se i do výuky odborných předmětů (aplikace matematických, fyzikálních a jiných znalostí, dovednost 
a ochota učit se, řešit problémy apod.). V odborném výcviku je velice znát pokles základních manuálních 
dovedností, které žák může získat doma nebo na základní škole, pokud by vzdělávací programy základního 
vzdělávání obsahovaly praktické vyučování.

Proto jsme při evaluaci výuky podle ŠVP věnovali na pilotních školách zvláštní pozornost tomu, jak se tyto 
školy vyrovnávají s rozdílnými vstupními znalostmi žáků a jejich adaptací na požadavky střední školy. 

3.

3.1 Jak pilotní školy ovlivňují přechod žáků ze základní školy 
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„Do upraveného ŠVP byl nově zařazen kurz funkčního čtení povinný pro žáky 1. roč-
níku. Cílem kurzu je poskytnout žákům základní vědomosti o metodách racionálního studia, 
seznámit žáky s četbou, interpretací a transformací různých druhů textů, naučit žáky různé me-
tody práce s textem (excerpta, osnova, teze, konspekt, marginálie, glosy apod.).“

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola Turnov
 
vytváření studijních návyků

„Mnoho žáků se neumí učit, žáci, kteří toho znají více než jiní, „žijí“ ze svých vědomostí 
a někdy si myslí, že jim ještě pořád bude stačit to, co se naučili na ZŠ, a začne jim „ujíždět vlak“. 
Především se snažíme je dovést k novému systému práce, aby dokázali propojit práci s učebnicí, 
pracovním sešitem, výkladem učitele a internetem. Aby dokázali absorbovat informace ze všech 
těchto zdrojů (popřípadě dalších) a uměli je využít při zkoušení a písemných pracích. Žáci si ovšem 
musí být vědomi toho, že motivační metody nejsou jen hra, ale forma učení, která bude ověřována.“

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž

„Většinou je potřeba vytvořit zcela nové studijní a pracovní návyky – kontrolované 
a známkované domácí úlohy, samostatné domácí slohové práce, referáty. Důraz klademe také 
na skupinovou a týmovou práci v hodinách i v domácí přípravě (společné projekty 2–4 žáků 
zpracované formou prezentace). Formou krátkých řečnických cvičení se časem daří zlepšovat 
řečové schopnosti žáků a jejich vystupování na veřejnosti.“

Integrovaná střední škola automobilní Brno

spolupráce s rodiči, základními školami a školními psychology
Pro snazší adaptaci žáků do nového školního prostředí volí pilotní školy individuální přístup k žákům 

a některé spolupracují s rodiči žáků nebo se základními školami. Podle potřeb nabízejí žákům s problémy 
s učením i pomoc psychologů.

„Členové realizačních týmů ŠVP navštěvují ZŠ a seznamují se s jejich ŠVP, aby 
na ně mohli navázat. Provádí srovnávací testy a na základě zjištěného stavu jsou pro žáky reali-
zována systematická opakování dominantního učiva a prováděno následné testování vědomostí 
s cílem zjistit přidanou hodnotu. Jsme také partnery projektu poradenského a motivačního cen-
tra s doučovací základnou pro žáky ohrožené předčasným odchodem.“

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodní Brno

známkami a negativním hodnocením jejich znalostí a dovedností. Obdobnou strategii volíme 
i v matematice a v českém jazyce. I zde zohledňujeme v učební osnově úvodní srovnání úrovně 
žáků. V 1. ročníku je každému žákovi vystavena evaluační karta, ze které pak získáváme rele-
vantní údaje o tom, jak se nám daří s žákem pracovat.“ 

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Šumperk

„V měsíci září absolvují žáci prvních ročníků pětidenní pobytový seznamovací a adaptační 
kurz. Zde se lépe poznají, poznají své pedagogy a nenásilnou formou tak vstoupí do nového kolek-
tivu. Žáci v jednotlivých předmětech vypracují tzv. vstupní testy, podle výsledků potom vyučující 
opakují učivo ZŠ. Samozřejmostí je individuální přístup k žákům, který je v tomto případě nezbyt-
ný. Nenásilnou formou si žáci zvykají na větší zátěž na střední škole, domácí přípravu apod.“

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební arch. J. Letzela v Náchodě

„Přechod žáků ze základní školy lze ovlivnit trpělivostí, která je však spojena s přimě-
řenou náročností a především s důsledností. Pro snazší přechod organizujeme adaptační kurz 
v délce 3 dnů, jehož se účastní konkrétní třída se svým třídním učitelem, metodik prevence 
a další vyučující včetně učitelů odborného výcviku. Náročnost přípravy a samotného průběhu 
tohoto kurzu se pak vyplatí plynulejším přechodem většiny žáků na nový typ školy a způsob vý-
uky. V průběhu dalších měsíců pak každý vyučující pracuje se svou třídou. Je logické, že musí 
srovnat hluboké nedostatky žáků ze ZŠ ve vědomostech. Je to ale jeho individuální práce.“

Střední odborná škola automobilní a Střední odborné učiliště automobilní Ústí n. Orlicí 

kurzy funkčního čtení
Žáky je třeba při přechodu na střední stupeň vzdělání naučit novému způsobu práce a učení, než na kte-

rý jsou zvyklí ze základní školy. Některé pilotní školy proto do výuky zařazují kurzy funkčního čtení.

„Pro žáky je třeba po příchodu ze ZŠ stanovit jasná pravidla, vysvětlit jim, co od nich 
budeme vyžadovat, seznámit je s kritérii hodnocení a umožnit jim doplnit si nedostatky ve zna-
lostech. Žáci mají velmi často značné nedostatky v základních kompetencích, jako je schopnost 
plynulého čtení, porozumění smyslu textu, znalost gramatických pravidel, mají velmi chudou 
slovní zásobu, neumějí se kultivovaně písemně i ústně vyjadřovat. V rámci českého jazyka a li-
teratury jsme proto zařadili 1 hodinu týdně zaměřenou na funkční čtení.“ 

Obchodní akademie Pelhřimov

Jak pilotní školy ovlivňuJí přechod žáků ze základní školy 
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rolovat a posoudit, zda výsledek je vůbec možný. Žákům chybí logický úsudek. Znovu je proto 
učíme počítat procenta, zdůrazňujeme nutnost logické kontroly výsledku, nutnost správného 
zápisu řešené úlohy (např. zpracovat do přehledné tabulky), přepočet jednotek (gramy přepočí-
tat na kilogramy) apod. Učíme používat „selský rozum“.

Obchodní akademie Pelhřimov

„V odborných předmětech jde zejména o znalosti z chemie. První pololetí se žáci ve zna-
lostech srovnávají – testy, konzultace, laboratoře. Mají možnost si učivo doplnit zadanými 
pracemi. Žáci tento přístup přijímají a využívají, zejména konzultace. Nutno uvést, že úspěchu 
nahrává vysoká atraktivnost chemických laboratoří (práce v nich je u žáků oblíbena).“

Střední průmyslová škola chemická Brno (foto)

„První pololetí žáky srovnáváme – aplikujeme individuální pohovory, testování žáků, 
dokonce již v červnu předchozího školního roku (po přijímacím řízení) upozorňujeme na schůz-
kách s rodiči na možné problémy. Žákům a rodičům jsou nabídnuty kurzy pro přípravu ke stu-
diu na SPŠCH. Rodiče spolu se žáky navrhují zařazení žáků do skupin pokročilých nebo začá-
tečníků pro výuku cizích jazyků. Žákům jsou nabízeny konzultační hodiny mimo rozvrh hodin 
a je jim věnována individuální péče.“

Střední průmyslová škola chemická Brno

Žáci, kteří mají problémy s učením, mohou využívat služeb školní psycholožky.“
Střední škola hotelová a služeb Kroměříž

odborné předměty
Také celková koncepce ŠVP a výuka odborných předmětů mohou přispět k vyrovnávání vstupních 

znalostí žáků. 

„Naše ŠVP se snaží udržet kdysi zavedený systém společného 1. ročníku, který se vy-
značuje:
• shodným rozsahem učiva pro obory stejné kategorie, např. M i L (obory s maturitní zkouškou),
• větší hodinovou dotací všeobecně vzdělávacích předmětů a naopak menším zastoupením od-
borných předmětů, což umožňuje snadněji odstraňovat rozdíly ve znalostech žáků,
• využíváním dělení žáků do skupin, které jsou homogennější,
• nabídkou doučování žáků nad rámec výuky (nabídka kurzů pro žáky).

V prvním ročníku jsou naše ŠVP zaměřena na seznámení žáků se světem práce a s obo-
rem. Takže v 1. ročníku jsou pouze 2 odborné předměty seznamující žáka s vybranou profesí. 
Tento systém ŠVP umožňuje bezproblémový přestup na konci školního roku z oboru na obor 
a odsouvá tak faktické rozhodování žáka o jeho profesní kariéře až na konec 1. ročníku. Kromě 
toho naše ŠVP jsou konstruovány modulově a modulová výuka vytváří lepší podmínky pro 
individualizaci výuky. 

VOŠ, Střední škola, Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí

„V odborných předmětech zpravidla nenavazujeme na žádné odborné učivo ze ZŠ, avšak 
problémy nastávají při výpočtech, např. v ekonomice. Žáci neumějí spočítat procenta, mají pro-
blémy s jednoduchými výpočty (např. spotřeby materiálu), nejsou schopni svoje výpočty zkont-

Jak pilotní školy ovlivňuJí přechod žáků ze základní školy 
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učení. Žáci se dozvědí teoreticky, jak učení zvládat bez stresů. V ostatních předmětech se snažíme 
rozvrhnout opakování a testy do menších celků, aby se žáci učili pravidelně a nestresovali se před 
písemnými pracemi a zkoušením.“ 

Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín

„Racionální učení je ohromný problém v 1. ročníku. Řešením bývají malé, dílčí předmě-
tové projekty, ve kterých se učitel snaží nepřímo dovést žáka k využívání myšlenkového apará-
tu s propojením na vybraný související jev, který žák zná ze své každodenní praxe. Ve vyšších 
ročnících vedou učitelé žáky především k tomu, aby své RATIO používali jako nástroj pro za-
pamatování. Tedy využívání vyšších myšlenkových procesů pro odvozování, dedukci i indukci. 
U maturitních ročníků učitelé vedou žáky prostřednictvím komplexních projektů a maturitních 
seminářů k propojování učiva a jeho chápání v širším kontextu.“

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí

„V hodinách pracujeme s učebnicí, žáci samostatně vypracovávají osnovu probírané látky, 
vytvářejí samostatně nebo ve dvojicích myšlenkové mapy nebo s pomocí vlastní mapy vysvětlují 
odborné postupy. Výsledky jsou vždy ohodnoceny. Žáci jsou vedeni k vědomí, že ve svých zále-
žitostech je třeba mít pořádek (systém) a že je dobré ,stát nohama na zemi‘.“

Střední průmyslová škola chemická akad. Heyrovského a Gymnázium Ostrava

„Důležitý je systém domácí přípravy ze strany žáků – organizace času, umění rozlišit 
a vybrat podstatné pro záznam do sešitu, práce s více zdroji informací.“

Střední uměleckoprůmyslová a Vyšší odborná škola Turnov

Podstatný je učitel
Východiskem pro racionální učení je tedy učitel, který nevyžaduje encyklopedickou sumu vědomostí, 

ale znalost systémového řešení, principů a souvislostí, které se promítají do konkrétních dovednostně postave-
ných úloh.

„Vše je spojeno s důsledností každého učitele, pestrostí a používáním nejrůznějších metod 
a forem výuky. Důležité je naučit žáky nalézt problém a soustředit se na jeho podstatu. Máme 
snahu také zapojovat žáky do přípravy výuky.“

Střední průmyslová škola chemická akad. Heyrovského a Gymnázium Ostrava

3.2 Jak vést žáky k racionálnímu učení

Dovednost racionálně se učit je jednou ze stěžejních klíčových kompetencí. Ovlivňuje úspěšnost žáka 
ve vzdělávání, jeho vztah ke škole i k dalšímu vzdělávání. I když kompetence k učení je zařazena již do vzdě-
lávacích programů základního vzdělávání, je žádoucí věnovat jí soustavnou pozornost i na střední škole 
(proto je zařazena do všech RVP odborného vzdělávání), a to nejen u žáků se slabším prospěchem. 

Problémy se studiem některých předmětů mohou mít i žáci celkově prospěchově úspěšní, neboť si ne-
osvojili vhodné metody učení se danému předmětu. Každý vyučovací předmět nebo skupina předmětů má své 
metody a postupy studia / učení se. Učitel může ovlivňovat dovednost žáků řídit vlastní proces učení a racio-
nálně se učit volbou vhodných výukových metod, které vedou žáka k samostatnému osvojování učiva a zvy-
šují jeho motivaci3. Neexistuje jedna univerzální metoda, která by vyhovovala každému jedinci, nebo kterou 
lze použít pro studium jakéhokoli vyučovacího předmětu4. Zapomínat bychom neměli ani na to, že základem 
úspěšného učení je dovednost pracovat s textem a s informacemi. 

Některé školy proto zařazují přímo do výuky speciální výcvik nebo přednášky, jako např. Střední za-
hradnická škola Ostrava, kde žáci absolvují kurz Základy efektivního studia na střední škole, nebo Integro-
vaná střední škola Klatovy, která zařazuje na začátek školního roku přednášku „Jak se učit“.

Učitelé ve svých výpovědích uváděli, že vedení žáků k racionálnímu učení vyžaduje dávat učivo 
do souvislostí, aby žák pochopil, co je pro jeho odbornost podstatné. Skladba učiva by měla být logická, 
plynule na sebe navazující, je třeba postupovat od řešení jednoduchých příkladů ke složitějším. Přitom 
je důležité brát zřetel na psychický vývoj dítěte a na pyramidu učení.

„Naší snahou je vést žáky pomocí konkrétních příkladů k tomu, aby upřednostňovali 
logické a racionální způsoby získávání poznatků před automatickým memorováním dat, což 
ovšem z pochopitelných důvodů nelze zcela vypustit a někteří spíše slabší žáci tyto metody 
učení stále upřednostňují. Např. v přírodovědných předmětech většina žáků velmi ocení efek-
tivní a logické způsoby řešení daného problému, což se projeví větším zájmem o předmět a jeho 
vnitřní logiku.

Vyšší OŠ a Střední průmyslová škola Šumperk

„Žáky učíme vycházet z různých informačních zdrojů, informace třídit, porovnávat, hod-
notit, samostatně interpretovat výsledky své práce a obhájit je. V občanské nauce – v tématu 
psychologie probíráme režim dne a psychohygienu, což je úzce spjato s tématem racionálního 

3 Maňák, J., Švec, V. Výukové metody. Brno: Paido, 2003. ISBN 80-7325-039-5. S. 42 
4 Viz např. Fisher, R. Učíme děti myslet a učit se. Praktický průvodce strategiemi vyučování. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-966-6
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„Velmi důležité je propojení odborných předmětů a odborného výcviku. Vyučující 
se snaží o problémové vyučování – aby žáci nacházeli cestu a metodu, která se v dané situaci 
hodí, aby byli schopni dedukovat. V počátcích je vhodné složité jevy vysvětlovat co možná 
nejjednodušeji. Důležité je jasné zadávání úkolů, poskytnutí ukázky správného a efektivního 
postupu.“

Střední škola řemesel a služeb Jablonec nad Nisou

„Často se žáci učí tím, že konají určitou praktickou činnost (výpočty strojních sou-
částí, návrhy prvků, tvorba elektronických 3D modelů atd.), pro kterou získávají podklady 
a nezbytné informace právě z připravených odborných textů nebo z internetu.“ 

VOŠ a Střední průmyslová škola Šumperk (foto)

racionální učení v odborných předmětech
„Snažíme se, aby žák pochopil, co je podstatné pro jeho odbornost – základní znalosti, 

nácvik pracovních dovedností. Osvědčil se předmět praktických cvičení, který tvoří přechod 
mezi teorií a odborným výcvikem a ve kterém si žáci proberou a pak nacvičují např. postup při 
obsluze. Při praxi se zaměřují na lepší technické zvládnutí.“

ISŠ Klatovy

„I v hodinách odborných předmětů se snažíme rozvíjet u našich žáků kognitivní stránky 
vzdělávání tak, aby toho nejen hodně znali, ale také věděli, jak se nejlépe učit. Docilujeme 
toho tím, že žákům předkládáme úkoly vyžadující myšlení. Zároveň žáci při práci na takových 
úkolech pracují ve skupinách, vzájemně si kladou otázky, diskutují o problému, svou činnost 
plánují a výsledky své práce objektivně hodnotí. Také se zaměřujeme na kvalitní práci s od-
bornými texty. Jedním takovým odborným textem je tzv. pracovní sešit tvořený z 20 procent 
teoretickým textem potřebným pro další praktické výpočty a jejich využití, z 30 procent řešený-
mi příklady a 50 procent tvoří neřešené úlohy, které však většinou mají předepsanou strukturu 
řešení. Žáci vše zpracovávají do svých pracovních sešitů a vytváří si tak dokonalou a ucelenou 
pomůcku pro další učení.“

VOŠ a Střední průmyslová škola Šumperk

„V odborných předmětech je vedení k racionálnímu učení snazší tehdy, pokud učitel vy-
tváří od samého počátku výuky systémový pohled a žáci jej pochopí. Ohromné množství infor-
mací a pouček daného odborného předmětu a oboru nelze zvládnout bez racionálního přístupu 
a vazeb. Jako běžný nástroj pak žák používá k řešení PC a ostatní technické prostředky.“ 

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí

„V odborných předmětech vyučující radí postupovat od jednoduchého ke složitějšímu; 
pracovat s omyly, ze kterých se žáci poučí a lépe si zapamatují cestu k cíli, důraz na vlastní 
myšlení a názor, schopnost sebereflexe.“ 

Střední uměleckoprůmyslová a Vyšší odborná škola Turnov

Provázanost s praxí
Teoretická výuka nesmí být odtržena od reálného života, probírání určitého učiva musí mít pro žáky 

smysl. Z tohoto důvodu učitelé zařazují co nejvíce úkolů vztahujících se k běžným životním situacím. 

Jak vést žáky k racionálnímu učení
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jí problémy již vyřešené. Žáci analyzují stavbu běžných pracovních strojů a přenášejí své znalosti 
i na jiné dosud nepoznané stroje. Zároveň si doplňují své znalosti pomocí literatury.“ 

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk

„Metodou, jež se nám osvědčila, je problémové vyučování. Například v předmětech 
právo nebo praxe žák řeší fiktivní, ale reálně možné problémové situace typu: Zaměstnanec po-
rušil své povinnosti vyplývající z pracovní smlouvy, co může následovat? Který právní předpis 
použijete? Nalezněte v něm možné řešení. 

Metoda rozhovoru a problémové vyučování jsou využívány i při řešení účetních přípa-
dů různých právních forem podnikání. Každý žák musí na základě znalostí základů účetnictví 
samostatně rozhodnout a zdůvodnit postup řešení různorodých účetních případů hospodářské 
praxe. Tyto metody jsou používány denně v každé vyučovací hodině.“

Obchodní akademie Pelhřimov

další výukové metody
Nemusí se ale vždy jednat o náročné a komplexní výukové metody. Abychom žáky naučili řešit problé-

my, lze používat i jednodušší a osvědčené postupy: kladení vhodně formulovaných otázek, řešení vzorových 
úloh, algoritmizace postupů, komentování postupů řešení, oponování návrhu řešení, měnění podmínek řešení 
(co se stane, když…) apod. (viz např. postupy uváděné v 1. kapitole). 

„Dobré je dovést žáka k řešení pomocí dílčích kroků, otázek. Společné řešení v týmu 
– frontálně, hledání více způsobů řešení, nastolování reálné situace či problémů ze života, úlohy 
z praxe. Problémová řešení jsou velmi náročná na přípravu učitele. Je třeba zdůraznit význam 
správné komunikace při řešení problémových situací.“

Hotelová škola, VOŠ hotelnictví a turismu a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky Poděbrady

„Důležité je důsledně postupovat od jednoduššího ke složitějšímu, zejména v technických 
předmětech. Práce se skutečnými součástkami (případně s modely) v takovém počtu, aby každý žák 
řešil problém individuálně (na základě obecnějšího výkladu dané pasáže výuky) a byl tak nucen 
nacházet svůj postup a své řešení zadaného úkolu. Vhodné jsou rovněž případové metody a řešení 
jednodušších modelových situací, zejména v oblasti mezilidských vztahů ve firmách a v oblasti 
aplikace právních norem (především v předmětu ekonomika).“

Střední odborná škola automobilní a Střední odborné učiliště automobilní Ústí n. Orlicí

Řešení problémů je jednou z klíčových dovedností, na kterou se klade ve vzdělávání důraz a kterou požadují 
také zaměstnavatelé. Je proto zařazena do všech RVP základního a středního vzdělávání. Na jejím rozvíjení 
u žáků se podílí nejen všeobecně vzdělávací předměty, ale také odborné. Dovednost řešit problémy vyžaduje po-
užívání logického, intuitivního a tvůrčího myšlení, zvládnutí základních postupů řešení, ale i součinnost myšlen-
kové a motorické aktivity, např. při řešení praktických nebo pracovních situací a úkolů – výběr a použití nástrojů, 
materiálů, technologických postupů, informací. Důležité přitom je, aby žák porozuměl situaci, ve které se ocitá 
(zorientoval se v ní), pochopil a vymezil jádro problému, navrhl jeho řešení a zvážil, co potřebuje k tomu, aby 
situaci nebo problém zvládl a jaké pro to již má vědomosti a dovednosti, a nakonec řešení realizoval.5

Projektová, modelová a problémová metoda výuky
Pro učení žáků řešit efektivně problémy využívají pilotní školy řadu různých výukových metod a postu-

pů. Jednou z metod, která vede žáky k samostatnému komplexnímu řešení problémů, je projektové vyučování 
a modelová metoda výuky6.

„Nejčastější metodou pro rozvíjení dovednosti řešit problémy je v odborných předmětech 
tzv. projektová výuka. Převážně je to v předmětech praxe a stavba a provoz strojů, ve kterých žáci 
navrhují určité strojní prvky a na základě svých návrhových výpočtů potom tvoří pomocí moderních 
programů virtuální prototypy. Většinou se jedná o projekty v trvání několika měsíců.

Na základě několikaletých výrazně pozitivních zkušeností s výukou podnikatelských dovedností 
formou práce studentských firem v rámci programu mezinárodní vzdělávací organizace Junior Achie-
vement byla tato forma výuky začleněna do všech nově vytvořených ŠVP, a to formou volitelných semi-
nářů ve třetím ročníku a praktických cvičení ve čtvrtém ročníku. Tento způsob výuky výrazně motivuje 
žáky k aktivní práci, vede je k získání klíčových i odborných kompetencí a připravuje je tak na reálný trh 
práce. Jak je ve studentské firmě rozvíjena dovednost řešit problémy? Žáci musí sami rozhodnout, jaký 
předmět podnikání vybrat, jak firmu uspořádat, jak stanovit cenu produktu, komu produkt prodávat, jaký 
zvolit marketing, musí si vést účetnictví, jednat s úřady atd.“

„Dále velice často používáme tzv. modelovou metodu výuky, kdy žáci v předmětech technic-
ké kreslení, stavba a provoz strojů, mechanika a strojírenská technologie využívají k pochopení dané 
problematiky skutečné i elektronické funkční modely a na základě jejich poznání dokážou přenášet 
určité závěry i na jiné sestavy či strojní prvky. Řeší tedy konkrétní problém a k jeho řešení využíva-

3.3 Jak učit žáky řešit problémy 

5 Maňák J., Švec V. Výukové metody. (2003). S. 92
6 Podrobnější informace o projektovém vyučování a další příklady z praxe učitelů najdete v příručce pro učitele středních odborných škol 
Žákovské projekty - cesta ke kompetencím vydané v NÚOV v roce 2011.

✻
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3.4 Jak učit žáky myslet v souvislostech

Z vlastní praxe víme, že žáci se například učí gramatiku a pravopis, dobře zvládnou speciální cvičení, 
ale ve vlastní slohové práci nebo v písemném odborném textu se dopouštějí řady chyb. Podobně jsou 
schopni použít určité znalosti (pravidla, postup řešení, poučku) pouze v situaci nebo příkladu, který ře-
šili ve vyučovací hodině, ale problém jim činí řešit stejný typ příkladu za změněných podmínek a v no-
vém kontextu. Znalosti z matematiky neumí použít ve fyzice nebo v odborných předmětech. Znamená to, 
že žáci si osvojují vědomosti nebo dovednosti izolovaně, bez znalosti vzájemných vazeb a souvislostí 
a dovedností jejich aplikace.

Výzkum ukazuje, že výuka v kontextu (situačním, předmětovém, mezipředmětovém, oborovém, 
sociálním, technologicko-ekonomickém nebo environmentálním aj.), vedení žáků k tomu, aby promýš-
leli řešení situací a problémů v širších souvislostech a dopadech, vede k trvalejšímu a kvalitnějšímu 
osvojení jak vědomostí, tak dovedností.

mezipředmětové vztahy vedou k myšlení v souvislostech
Zástupci pilotních škol poukazovali také na to, že všichni učitelé by měli znát celý ŠVP, podle kte-

rého vyučují, a měli by si vybudovat systém mezipředmětových vztahů, včetně vztahů mezi všeobecně 
vzdělávacími a odbornými předměty, což je úloha především předmětových komisí. 

„Žákům je třeba stále připomínat, v jakém předmětu se s něčím podobným setkali. 
K tomu je nutná znalost celého ŠVP. Je třeba trpělivě a neustále připomínat a aplikovat 

Na dotaz, co by pilotní školy doporučily pro to, jak naučit žáky myslet v souvislostech, 
učitelé uváděli např.:
• opakování s důrazem na propojení probíraného učiva s tím, které již bylo probráno, odvozování nové 

látky z toho, co už žáci znají,
• poukazování na příčiny a důsledky, odvozování možných důsledků,
• používání analogií, 
• kladení problémových otázek, otázek typu Proč …, Co se stane když … atp.,
• problémové vyučování,
• používání konkrétních příkladů z praxe a jejich aplikace,
• spolupráci se sociálními partnery.

Jak učit žáky řešit problémy

„Žáci často vědí, jak odborný problém řeší lidé kolem nich (rodina, přátelé), ale neu-
vědomují si, že totéž po nich chce učitel při výuce. Osvědčilo se nám zadávání úkolů, které 
žáci nebo skupina žáků řeší samostatně tak, že musí navštívit různé instituce (banky, finanční 
úřad, okresní správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovnu, živnostenský úřad). In-
formace k řešení problémů, které v těchto institucích získají, by sice mohli najít na internetu, 
ale osobní zkušenost se nám jeví jako lepší.“

Obchodní akademie Pelhřimov

„Ve výuce dovedností řešit problémy se nejvíce osvědčily tyto metody: myšlenkové 
mapy7, metoda volného psaní, brainstorming8, skupinová práce a příprava projektů. Osvěd-
čila se také práce s textem, kdy žáci vyhledávají informace a odpovědi na zadané otázky. 
Dále je to práce s atlasy (v dějepise) – žáci se musí orientovat v historických atlasech a mají 
možnost porovnávat se současnou situací. Úspěšné jsou soutěže ve skupinách – Bingo, Ris-
kuj… Pro dovednost řešit problémy využíváme i exkurze, kde žáci mají za úkol vyhledávat 
nejrůznější informace a plnit zadané úkoly. Velmi často je vedena diskuse se žákem na dané 
téma, popřípadě jsou kladeny otázky tak, aby žák sám došel k řešení. Často pomáhá jasná 
formulace cílů na začátku hodiny. Je vždy vyžadována zpětná vazba pro ověření správné-
ho pochopení. Značně pomáhají dotazy typu „Proč …?“ 

Střední průmyslová škola chemická akad. Heyrovského a Gymnázium Ostrava

7 Jde o způsob graficko-písemné dokumentace myšlenkových pochodů, která využívá asociací a myšlenkových proudů, 
tj. dochází ke kombinaci klíčových slov a hlavních myšlenek s obrázky, různými prostorovými tématy, barvami atd. Na pa-
pír se zaznamenává vše, co mozek na dané téma spontánně přinese bez kritického hodnocení, a to nejen slova a věty, ale 
také obrázky, barvy atd. Postup práce: do kruhu ve středu papíru většího formátu se napíše podstata řešeného problému/
téma (např. Čarodějnické procesy, Profesní orientace, Úrazy mého povolání, Ekologická likvidace odpadů, …) a od 
tohoto středu se zaznamenávají do menších kruhů okamžité myšlenky, pohledy na věc tak, jak tvůrce mapy napadají. Je 
samozřejmě možné jednotlivé proudy dále rozvíjet, vracet se k nim apod. Teprve po ukončení práce dochází ke kritické-
mu zhodnocení, dopracování podmínek, zmapování vztahů, vyloučení případných nesmyslů aj. Tímto způsobem je velmi 
snadné vytvořit náměty na projekty interdisciplinární a mezipředmětové. 

8 Brainstorming: Termín pochází z angličtiny, doslova znamená „bouření mozků“. Jde o jednu z technik rozvíjejících 
tvořivé myšlení. Jejím cílem je shromáždit co nejvíce nápadů a teprve potom posoudit jejich užitečnost. Původně byla ur-
čena pro řídící pracovníky, konstruktéry, ekonomy, nyní má širší použití, např. ve vyučování jako aktivizační prvek. Opírá 
se o skupinovou diskuzi a skupinové řešení problémů (skupina má 5–12 členů). Diskuze je do jisté míry řízena, nahrávána 
a analyzována. První fáze staví na spontánním produkování nápadů, inspirujících myšlenek, netradičních řešení, přičemž je 
zakázáno nápady hodnotit, kritizovat, omezovat. Teprve ve druhé fázi se nápady analyzují, seskupují, modifikují, dopraco-
vávají s cílem nalézt co nejlepší (netradiční) řešení. Upraveno dle MAREŠ J., PRŮCHA J., WALTEROVÁ E.: Pedagogický 
slovník, Praha. Portál, 2003 (4. upravené vydání), 324 s. ISBN 80-7178-772-8 
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Provázanost výuky s každodenním životem
„Pro předmět ekonomika je vhodné zařazovat do výuky krátké aktuality týkající 

se dění ve státě, které připravují žáci, a formou diskuze vyvozovat souvislosti, které 
z nich vyplývají. Předkládáme souvislé úkoly, kde žáci zpracovávají např. účetnictví 
celého podniku za delší období, zjišťují výsledek hospodaření a zpracovávají daňová 
přiznání. V předmětu praxe žáci zakládají fiktivní firmy (FIF) – musí promyslet veškeré 
činnosti spojené se založením a fungováním FIF.“ 

Obchodní akademie Pelhřimov

„Při výuce kladu často dotazy „Proč?“, „Jaký to má význam pro dnešní běžný ži-
vot?“, „Jak se z daných faktů můžeme poučit?“

Integrovaná střední škola automobilní Brno

„Důležité je najít vhodné účinné příklady. Např. v analytické chemii jsou žáci 
vedeni k tomu, aby si uvědomili, že špatná analýza vody na obsah dusičnanů může mít 
za následek smrt kojence. Pokud matka vodu použije k přípravě kojenecké stravy, způ-
sobí vysoký obsah dusičnanů methemoglobinemii v organismu kojence, která může dítě 
těžce poškodit. To znamená, že moje nezodpovědnost způsobí obrovskou újmu druhé-
mu. To je příklad souvislostí. Proto v podobném duchu jsou žáci vedeni v předmětech 
dalších. Platí zde osobní odpovědnost, zainteresovanost.“

Střední průmyslová škola chemická v Brně

„V odborných předmětech žáci neustále konfrontují teoretické znalosti s poznat-
ky z praxe, jak je znají z mimoškolního života, z rodiny, od sousedů, známých apod. 
Žáci propojují znalosti ze všech odborných předmětů, např. na skutečném založení 
a vedení své firmy si uvědomí návaznosti a souvislosti znalostí z předmětů právo, účet-
nictví, ekonomika, ekonomie, výpočetní technika aj. Konkrétní příklady z praxe a jejich 
aplikace při výuce žáky donutí si dané souvislosti uvědomit.“

Obchodní akademie Pelhřimov

Jak učit žáky myslet v souvislostech

ve výuce mezipředmětové vztahy, souvislosti mezi tématy v rámci stejného předmětu, opa-
kovat starší jednodušší látku při probírání nového učiva, učit cyklicky, používat algoritmů, 
propojovat teoretické vědomosti s praktickými činnostmi, porovnávat a hledat podobnosti. 
Stále, v každé hodině, v každém předmětu. Jiná cesta není.“

Střední odborná škola Stříbro
 
„V odborných předmětech postupným rozšiřováním problému navazujeme na již pro-

branou látku. Snažíme se najít podstatu problému s následným odstraněním příčiny. Při pro-
vádění jednotlivých úkolů uvádět možné projevy závad a příčiny jejich vzniku, společně na-
cházet nejvhodnější způsob jejich odstraňování. Učíme žáky hospodařit s časem přiděleným 
na daný úkol. Opravy motorových vozidel je možné provádět pouze v souvislostech – tedy 
vytvoření algoritmu opravy k racionálnímu vyřešení problému.“ 

Integrovaná střední škola automobilní Brno

„Myslet v souvislostech je cílevědomá práce učitele se žáky. Prvořadou snahou vzdě-
lávacího programu je předkládat žákům informace a učivo v přímých souvislostech s prak-
tickým životem – příprava květinových vazeb dle přání zákazníka, aranžování a projektování 
interiérů i exteriérů, vést žáky k řešení konkrétních problémových úloh a reálných situací. 
Žák, který je postaven před problém, úkol či nečekanou situaci, řeší tento podnět aktivním 
využíváním již získaných kompetencí. Žák rovněž musí vědět, proč se novou látku učí a kdy 
se mu znalosti a dovednosti mohou v běžném životě hodit.“ 

Střední zahradnická škola Ostrava

„Snažíme se žáky vést k tomu, aby informace získané v jednom předmětu na základě 
logického odvozování, dedukce a racionálního myšlení použili v předmětu jiném. V deskrip-
tivní geometrii a matematice jsou vedeni k tomu, aby si dokázali danou úlohu představit 
a vyřešit graficky, v matematice již určují početní řešení. Žák tedy má konkrétní představu, 
co spočítal, a za danou úlohou nevidí pouze čísla. Aby žáci uměli myslet v souvislostech, 
musí být k tomu řádně vedeni. Učitelé vhodně volenými otázkami, referáty, výkladem nasmě-
rují žáky k tomu, aby dokázali sami jednotlivé souvislosti určit. Při výuce se snažíme zasa-
dit probírané téma do širších souvislostí jak teoretických (souvislost s látkou z teoretických 
předmětů), tak i praktických (příklady z praxe).“

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Šumperk
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co zvyšuje motivaci žáků?
Metodické přístupy, které zvyšují motivaci žáků k práci, studiu a občanské aktivitě, jsou podstatnou 

složkou práce učitele se žákem a závisí na nich úspěch pedagogické práce školy. Proto motivaci žáků vnímají 
zástupci škol velmi vážně a kladou na ni velký důraz. Žáky se snaží zaujmout zajímavými metodami práce 
ve výuce, ale i např. mimoškolními aktivitami, mezi které patří účast v různých soutěžích nebo projektech.

„Dáváme žákům prostor pro prezentování svých názorů a myšlenek před tří-
dou, jejich obhajování před učiteli a svými spolužáky, snažíme se aktivně zapojovat žáky 
do dění ve třídě, a to nejen při výuce samotné, ale i v různých školních i mimoškolních 
soutěžích. Motivační charakter má celoroční soutěž tříd, v níž se zohledňuje prospěch 
a absence třídy, kázeňská opatření ve třídě, výsledky celoroční sportovní soutěže tříd, účast 
žáků třídy v různých odborných soutěžích.

Velmi se osvědčují i dobrovolné aktivity ve škole, do kterých se daří zapojovat ne-
malé třídní kolektivy i skupiny žáků napříč všemi obory a ročníky (studentské společnosti, 
studentský parlament, práce při školních sportovních a kulturních akcích, zapojení žáků 
do prezentování školy v akcích určených pro veřejnost aj.).“

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Šumperk

motivaci žáků podle většiny učitelů pozitivně ovlivňují:
• edukační klima ve třídě a v celé škole,
• osobní příklad učitele a příklady úspěšných absolventů,
• aktivizující vyučovací metody, učení se prožitkem, hry, soutěže – příprava a vedení hodiny na zvolené 

téma včetně kolektivního hodnocení,
• uvádění názorných příkladů z praxe; odkazy na běžný život při probírání učiva, na oblasti, kde by žáci 

mohli získanou znalost prakticky uplatnit,
• střídání jednotlivých vyučovacích metod,
• individuální přístup – na každého žáka „platí“ něco jiného,
• spravedlivé a pozitivní hodnocení žáků; pochvaly a jiná ocenění,
• projevení radosti z úspěchu žáků ze strany učitele,
• posilování odborného sebevědomí žáků,
• vhodné zařazení žáka na praxi v podniku,
• aktivní účast žáků na výstavách, v soutěžích a různých projektech,
• účast žáků na zahraničních praxích pořádaných školou,
• exkurze, besedy s odborníky z praxe.

motivace žáků, JeJich odPovědnost 
a aktiVita

„Motivovat žáky je stále obtížnější a, bohužel, už příliš neplatí ani ,zapálený‘ učitel, i když samozřej-
mě pedagog, který je žákům kvalitním vzorem, je nenahraditelný. Je důležité, aby si žáci uvědomili, 
že získané vědomosti uplatní nejen v dalším studiu, ale i v praktickém a profesním životě,“ uvádí jeden 
z učitelů.

Učitelé se shodují v tom, že je velmi těžké hledat správnou strategii výuky, která by motivovala 
žáky k učení a ke snaze být úspěšný.

4.

4.1 Jak a čím motivovat žáky k práci, studiu a občanské aktivitě
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motivující je sepětí učiva s praxí
„Vyučující  motivují  žáky uváděním názorných příkladů z praxe.  V odbor-

ném výcviku je využíváno metod, které žáky vedou k získání praktických doved-
ností  a osvojení si  technologických postupů a návaznosti  jednotlivých prací včetně 
ověřování.  Je nutné neustále žákům zdůrazňovat a ukazovat,  že teoretické poznatky 
získané ve škole j im mohou usnadnit  provádění vlastních prací v praxi.“

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební arch. J.  Letzela 
Náchod

„Doporučujeme volit  příklady z praxe,  aby si  žáci sami uvědomili ,  proč 
a k čemu jsou znalosti  daného předmětu potřebné v praktickém životě,  jak j im po-
mohou k lepšímu uplatnění na trhu práce.  Je třeba rozvíjet  nápady žáků – směřovat 
je ke správnému postupu t ím, že na něj „sami přijdou“, uvádět příklady úspěšných 
l idí  – proč úspěchu dosáhli ,  srovnávat život různých vrstev společnosti  v různých 
zemích.“ 

Obchodní akademie Vlašim

„Motivačním faktorem je sepětí  učiva s praxí.  Žáci velmi negativně při-
stupují  k učivu, pokud se domnívají ,  že je v praxi nelze využít .  Má-li  žák pocit ,  že 
školní učivo má svůj odraz v praxi,  je ochoten se více věnovat i  teorii .  V hodinách 
l i teratury se vždy zvýší zájem o konkrétní dílo,  jestl iže je možné jej  žákům před-
vést  jako živou součást  kulturního dědictví ,  např.  prostřednictvím filmu, divadelní 
inscenace nebo muzikálu.“

Obchodní akademie Pelhřimov

„Důležitým motivačním prvkem jsou pro žáky exkurze na odborná praco-
viště ,  na kterých si  mohou porovnat svou činnost v laboratorních cvičeních ve ško-
le s obdobnými činnostmi,  které jsou náplní reálného podniku. Důležité je dobře 
zvolené téma a vhodné zařazení žáka na praxi v podniku .  Napomáhají  i  setkání 
s odborníky z praxe ,  kteří  vysvětl í  požadavky a nároky na vědomosti  a dovednosti 
nutné pro uplatnění v praxi.“

Střední průmyslová škola chemická akad. Heyrovského a Gymnázium Ostrava

Jak a čím motivovat žáky k práci, studiu a občanské aktivitě

„Motivačně působí (ne však u všech žáků) i  zajímavé metody:  skupinová 
práce,  soutěže,  zadávání problémových úkolů,  referáty a následné diskuze,  práce 
s textem, rozebírání slohových prací s hledáním chyb a způsobů jejich odstranění, 
divadelní a fi lmová představení,  audio a video ukázky; samostatná a skupinová prá-
ce,  hledání zajímavostí  (žáci) ,  možnost žáků využít  získané znalosti  v oblastech, 
o které se zajímají .  Žáci jsou kladně hodnoceni za to,  co udělají  navíc. 

Žáky se snažíme vést  k diskuzi a věříme, že to má vliv na jejich zájem o ob-
čanské aktivity.  Např.  jsme se zúčastnil i  promítání f i lmu a besedy o N. Wintonovi 
a následně se žáci spontánně zapojil i  do petiční akce za to,  aby mu byla udělena 
Nobelova cena míru.“ 

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž

„Ve společenskovědních předmětech využíváme simulačních metod, zpraco-
vávání určitého tématu formou referátu nebo projektu,  a to individuálního nebo 
skupinového. Do výuky jsou zařazovány didaktické hry i  jednoduché psychologické 
testy.  Dvakrát do roka se žáci zapojují  do akce deníku MF dnes „Studenti čtou 
a píší  noviny“. 

Ke zvýšení zájmu přispívají  rovněž exkurze,  besedy, spolupráce s muzeem, 
místním tiskem, knihovnou a pedagogicko-psychologickou poradnou, studijní  poby-
ty ve Velké Británii  a poznávací zájezdy do Švýcarska.  Ve výuce anglického jazyka 
zapojujeme žáky do projektů,  ve kterých komunikují  se studenty ze zemí Evropské 
unie.9“

Obchodní akademie Pelhřimov

„Žáky motivujeme také soutěžemi typu „Riskuj!“,  doplňovačkami,  křížovka-
mi.  Žáci jsou také zapojování do nejrůznějších projektů – návštěva Totali tního měs-
tečka, výročí 17. l istopadu 1989. Velice zdařilou motivační občanskou aktivitou, 
spojující  minulost  se současností ,  je každoroční exkurze do Osvětimi.  U cizích ja-
zyků je motivace doplněna o možnost poznat j inou kulturu,  prostředí,  možnost ces-
tování,  studia a práce v zahraničí  (čtení a tvoření inzerátů,  žádost o zaměstnání…). 
Stalo se j iž dobrým zvykem, že pravidelně pořádáme zájezdy do Anglie,  kde volíme 
ubytování v rodinách.“

Střední průmyslová škola chemická akad. Heyrovského a Gymnázium Ostrava

9 Příkladem takového projektu je např. projekt spolufinancovaný ESF, státním rozpočtem ČR a Hl. městem Prahou „Evropa 2045“.  
www.evropa2045.cz.
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Rada ostatním školám – važte si kreativního učitele s erudicí a hezkým vztahem k žákům – dejte mu 
najevo ocenění a vysílejte jej, jak to bude možné, na vzdělávací akce k podpoře motivace žáků. 

(VOŠ, SŠ a COP Sezimovo Ústí)

kolektivu i s třídním učitelem, a to při pestré a zajímavé činnosti. Už tam se vytvářejí 
základy spolupráce, kterou pak upevňuje kooperativní učení.“

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Šumperk

„Na žáky se snažím působit celkovým kultivovaným projevem, používáním spisov-
ného jazyka v komunikaci se žáky a kladným vnitřním vyladěním. Nezbytným předpokla-
dem je odbornost, další studium a celoživotní vzdělávání. Motivující pro žáky je celkový dobrý 
příklad učitelů i jejich vzájemné vztahy.“

Integrovaná střední škola automobilní Brno

umění pochválit
„Nelze zapomínat ani na klasické metody – slovní ocenění dobré práce a dobrých vý-

sledků, pochvala, ocenění dobrou známkou, vstřícnější přístup k těm, kteří něco dokázali apod.“
Obchodní akademie Pelhřimov

„Největší motivací ke studiu je již od dob Komenského pochvala a úsměv. Podle 
mého názoru je to ta nejúčinnější a současně nejprostší metoda.“

Integrovaná střední škola automobilní Brno

Jak a čím motivovat žáky k práci, studiu a občanské aktivitě

„Účinné je maximálně spolupracovat s odbornou praxí a s vysokými školami. Proto 
realizujeme obhajoby prací žáků na půdě VŠ za účasti vysokoškolských učitelů. Např. jde 
o obhajoby odborných prací a oponentury ze strany VŠ a odborné praxe. Žák musí vidět 
propojenost a návaznost tematiky ve škole a v oblasti, ve které se bude pohybovat po absol-
vování naší školy. Nutno uvést, že je nezbytná propojenost odbornosti a znalosti cizích 
jazyků. To je požadavek praxe. Proto do odborných předmětů jsou zařazeny pasáže v cizím 
jazyce, v pracích žáků jsou požadovány anotace v cizím jazyce apod.“ 

Střední průmyslová škola chemická Brno

motivace záleží na osobnosti učitele a klimatu třídy
„Motivace žáků k práci se vždy odvíjí od osobnosti a kreativity učitele. Kvalit-

ní vzdělávání a výběr osobnosti učitele pro daný předmět je tím určujícím, co se v této 
oblasti projevuje. Dovedu si představit, že když se na kterékoli škole najde takový učitel, 
tak vůbec nezáleží na předmětu a motivace žáků je najednou primární, funkční, skupino-
vá. 

Motivace jako pohnutka k činnosti se u mladých lidí musí opírat o netradiční formy 
a metody výuky a o nadšení i osobní příklad učitele. Aby se ale tento cíl dal realizovat, 
musí učitel využít i možností autodiagnostických metod, kdy se znalostí klimatu třídy 
a rozdělení rolí může daleko efektivněji aktivizovat žáky. Tento komplex činností je tady 
zásadní a určující. Také zde by měl být větší prostor a možnosti vzdělávání učitelů.“

VOŠ, SŠ, Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí

„Motivace žáků k učení musí vycházet ze samotné osobnosti učitele, který jde 
žákům příkladem svým chováním, důsledností, dodržováním pravidel, uměním se vcítit 
do pozice žáka, a také ze schopnosti zaujmout žáky svými odbornými znalostmi, stří-
dáním různých aktivizujících vyučovacích metod (skupinové práce, projekty, zapojení 
do různých i mimoškolních soutěží …).“

Obchodní akademie Pelhřimov

„Při řešení společných úkolů ve výuce je důležité klima ve třídě, mezilidské 
vztahy a vzájemná spolupráce žáků. Vytvářet „zdravé“ třídní kolektivy nám pomáhá 
kurz GO!, který probíhá na začátku 1. ročníku. Jeho cílem je vzájemné poznání třídního 
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úkoly a problémy. Celou dobu je přítomen třídní učitel, který se rovněž zapojuje do aktivit. 
Základním prostředkem je hra. Žáci cvičí formou hry nejrůznější dovednosti od kon-

centrace a jemné motoriky přes paměť a tvořivost až k sociálním dovednostem. Účinnost 
je postavena na silném autentickém zážitku a s ním spojených emocí, umocňujících zku-
šenosti získané v průběhu hry. Žákům kurz pomůže pohlédnout i na sebe samého z jiného 
úhlu, podpoří rozvoj jejich představivosti, trpělivosti a sebeovládání. Podnítí rozvoj komu-
nikace, kooperace a empatie a hlavně položí pevné základy vzniku zdravého třídního ko-
lektivu. O úspěšnosti kurzu svědčí výsledek anonymní ankety, kdy 85 % účastníků uvedlo, 
že by se podobného kurzu chtěli zúčastnit znovu. 

Uskutečnění takové akce, jejímž základem je zážitková pedagogika, vyžaduje určitou 
odbornou znalost, jak teoretickou, tak hlavně praktickou, protože se soustřeďuje na zcela 
specifické cíle a hlavně pracuje se specifickými metodami a prostředky. Úkolem je nalézt 
a připravit metody, formy a prostředky, které aktivují všechny žáky. Pedagog musí mít před-
poklady ve třech klíčových oblastech: odborné (pedagogické, programové), organizační (ma-
nažerské schopnosti) a v oblasti znalosti o člověku (psychologické a medicínské).“

Střední průmyslová škola chemická akad. Heyrovského a Gymnázium OstravaStřední průmyslová škola chemická akad. Heyrovského a Gymnázium OstravaStřední průmyslová škola chemická akad. Heyrovského a Gymnázium OstravaStřední průmyslová škola chemická akad. Heyrovského a Gymnázium Ostrava

zážitková pedagogika na obchodní akademii Pelhřimov

4.2 rozvoj sociálních vztahů a personálních kompetencí pomocí 
zážitkové pedagogiky

Motivaci žáků a efektivitu výuky ovlivňuje i edukační klima třídy a školy. K vytváření příznivého klimatu 
ve škole, zlepšování vztahů mezi žáky, žáky a jejich učiteli i učiteli samotnými využívají některé školy kurzy 
zážitkové pedagogiky.

Co je zážitková pedagogika? Zážitková pedagogika je pedagogický směr, který využívá prožitku 
jako výchovného prostředku. Účastníci aktivit získávají zkušenosti a zážitky, které by v běžném školním 
nebo v jiném obvyklém prostředí (např. na pracovišti) nemohli získat. Jsou stavěni do záměrně vytvářených 
situací, které prověřují a ovlivňují jejich osobní schopnosti a vlastnosti (vůli, odhodlání, obětavost, koope-
raci a sounáležitost, organizační schopnosti a vůdcovské předpoklady apod.), nutí je konat, zaujímat postoj, 
uvědomovat si své možnosti a zároveň v nich vyvolávají silný pocit prožívání. Jedná se o různé reálné situ-
ační hry a činnosti, se kterými by účastník v běžném životě zápasil a které mu umožní získat pod odborným 
dohledem dovednost jak jednat. Přitom se nejedná o mechanický nácvik řešení situace, jako je tomu např. 
při simulovaném nácviku, ale o nenásilné a zábavné získání zkušeností a dovedností na základě prožitku. 
Zážitková pedagogika tedy pracuje se složkou emocionální a výkonovou, méně již kognitivní. Důležité 
pro účastníka je získání zpětné vazby, která mu umožní pochopit jeho jednání a využít získané zkušenosti 
v osobním nebo pracovním životě. 

Výchova prožitkem se nejčastěji spojuje s výchovou v přírodě a volným časem. Ovšem ne každou 
sportovní nebo jinou volnočasovou aktivitu lze označit za zážitkovou pedagogiku, i když může vyvolávat 
emocionální prožívání.10 Uplatňování zážitkové pedagogiky také předpokládá odborně připraveného peda-
goga (instruktora).

adaptační kurz
Příkladem zážitkové pedagogiky je adaptační kurz, který absolvují žáci prvních ročníků na začát-

ku školního roku. 

„Adaptační kurz, který absolvují všichni žáci prvních ročníků na začátku školního 
roku, se koná tři dny mimo školu v horském prostředí Beskyd. Podstatou tohoto kurzu jsou 
týmové aktivity, které žáci absolvují. Systém je nastaven tak, že po ukončení každé týmové 
aktivity dochází k obměně týmu a žáci absolvují další týmovou aktivitu v jiném obsazení. 
Žáci se tímto způsobem poznávají, seznamují se mezi sebou navzájem, poznají i učitele, řeší 

10 Časopis Gymnasion č. 1/2004, vydavatel o.p.s. Gymnasion. www.gymnasion.info,cz ; Wikipedie, otevřená encyklopedie
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Obdobným způsobem se i v dalších předmětech uplatňuje (při vhodných zadáních) skupinová 
práce, kooperativní učení, kdy výsledek je závislý na konkrétní práci každého člena týmu. Snažíme 
se o individualizaci hodnocení. Nejlepší vzdělávací strategií jsou v této oblasti studentské firmy, kte-
ré fungují právě jen v případě dobré spolupráce všech členů a zodpovědného splnění daných úkolů.

K odpovědnosti vede žáky určitě i řešení dlouhodobých prací s pevně stanovenými 
termíny kontrol jednotlivých fází práce. Praktickou maturitu v podobě vypracování dlouho-
dobé maturitní práce a její obhajoby jsme zařadili do všech oborů vzdělání. Žáci se zde naučí 
dovednostem samostatné odpovědné práce, stejně jako dovednosti svou práci prezentovat.“

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk

„Zvýšená pozornost kvalitě je v naší škole věnována v odborných předmětech. Motivač-
ním nástrojem se stal CERTIFIKOVANÝ MODUL, který je zaměřen dovednostně na oblast spe-
ciálních činností. Za kvalitně provedené úkoly a obhájení výsledků práce před komisí získá žák 
zvláštní certifikát školy (významný jako reference pro zaměstnavatele). Prostředkem výchovy 
ke kvalitě jsou také žákovské projekty, které žáci zpracovávají v rámci celého 4. ročníku.“ 

VOŠ, SŠ, Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí

„K odpovědnosti za odvedenou práci a její kvalitu jsou žáci vedeni důsledným a systema-
tickým přístupem učitelů. Znamená to pravidelně kontrolovat a hodnotit většinu žákovských ak-
tivit, a to školních i domácích, individuálních i skupinových… Zvláštní důraz je kladen na samo-
statnost projevu – učitelé se snaží vést žáky k poctivému přístupu k práci a k tomu, aby nepřebírali 
anonymně cizí myšlenky (např. z internetu aj.). V 1. ročníku je žákům vysvětlena problematika 
přebírání informací a plagiátorství, pokud k ní dochází ve vyšších ročnících, jsou provinilí žáci 
trestáni v duchu školního řádu. Ve 2. ročníku jsou žáci zapojeni do akce MF Dnes „Studenti čtou 
a píší noviny“, kde na tento nešvar upozorňují i redaktoři, tedy osoby mimo školu, což bývá 
ze strany žáků bráno vážněji než výtka učitele.“

Obchodní akademie Pelhřimov

„Žáci jsou vedeni k péči o svěřené nástroje a materiál a k šetření s energiemi. Pokud něco 
poškodí, musí se – pokud to jde – sami podílet na opravě. Uklízejí pracoviště a sami úklid ostat-
ních spolužáků kontrolují. Učitelé apelují na profesionální čest – v oblasti komunikace, estetiky, 
kvality práce.“

Střední škola řemesel a služeb Jablonec nad Nisou

4.3 Jak vést žáky ke kvalitě odvedené práce a k odpovědnosti

Kvalita a odpovědnost je jednou z klíčových a odborných kompetencí vymezených v RVP odborného 
vzdělávání. Jsou to rovněž pojmy často skloňované v naší společnosti, a to nejen v oblasti vzdělávání. 
Ve výpovědích učitelů pilotních škol se setkáváme s řadou příkladů, jak lze tuto důležitou kompetenci 
ve výuce realizovat. 

metody výuky vedoucí k odpovědnosti
Pilotní školy používají ve své výuce různých metod výuky, které vedou žáky k odpovědnosti. 

„Základem je přenesení zodpovědnosti ze strany školy na žáky a zákonné zástupce. 
Cílevědomě se snažíme, aby žáci nesli odpovídající odpovědnost za své výsledky a své chová-
ní. Tomu odpovídá i motivace. Výuka musí být srozumitelná, odpovídající věkovým a sociál-
ním podmínkám žáků, nikoli však již atraktivní ve smyslu podbízení se žákovi za každou cenu. 
Jsme si vědomi nutnosti připravit žáky pro praktický život, pro práci ve firmě. A v této realitě 
uspěje jen ten, kdo získá odpovídající návyky samostatnosti, vnitřní kázně a zodpovědnosti. 
V odborném výcviku přispívá k odpovědnosti zejména využití produktivní práce, kdy žáci 
pracují při výuce přímo na vozidlech zákazníků – a výsledek je hmatatelný.“

Střední odborná škola automobilní a Střední odborné učiliště automobilní Ústí n. Orlicí

většina se shoduje v následujících doporučeních:
• základem je osobní příklad,
• pěstování návyků samostatnosti, vnitřní kázně a zodpovědnosti,
• ve všech předmětech je důležité nastavení přesných pravidel,
• důsledné dodržování termínů; klasifikovat žáky i s přihlédnutím k termínu, ve kterém práci odevzdali,
• pravidelné zadávání domácích úkolů, 
• pravidelná kontrola plnění zadaných úkolů,
• práce s chybou žáka,
• sebekontrola žáka a schopnost hledat chyby,
• žáky za odvedenou práci vždy hodnotit (pochvalou nebo známkou),
• zapojovat do hodnocení kvality odvedené práce spolužáky – musejí vystihnout klady i nedostatky,
• dát možnost opravy nezdařené práce,
• využívat v této oblasti týmovou práci – studentské firmy, žákovské projekty,
• praktická maturita ve formě dlouhodobé maturitní práce a její obhajoby.
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výsledky úloh, souvislé příklady atd.) a posuzovat, zda jsou tyto výsledky logicky možné. 
Práce s nesmyslnými výsledky by neměli odevzdávat, musí být schopni hledat chyby. Účinné 
je poukazovat na reálné dopady chyb v práci ekonoma nebo účetního.“

Obchodní akademie Pelhřimov

„V cizích jazycích žáci dostávají pravidelně domácí úkoly, protože je nutná soustav-
ná práce. Kromě gramatických cvičení mají úkoly, které posuzují i jejich spolužáci, nejen 
vyučující. Nahlas čtou ve třídě eseje, prezentují přečtené knihy (tzv. Summer reading), 
předvádějí prezentace v Powerpointu. Motivuje je to nejen k dobré známce, ale také k odve-
dení kvalitní práce, už jen proto, aby si nezadali před spolužáky. Sami hodnotí svou práci, 
překvapivě i docela kriticky, a kriticky berou i připomínky od spolužáků. K odpovědnosti 
je vede také týmová práce, protože si sami tvoří týmy a nikdo nestojí v týmu o někoho, kdo 
by dobrou práci neodvedl.“

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk

„Žáci jsou hodnoceni za všechny své výkony, znalosti a dovednosti, za dodržování 
termínů odevzdání práce apod. Výsledky hodnocení jsou se žáky rozebírány a zdůvodňo-
vány. Nedodržení termínů je nekompromisně hodnoceno velmi negativně.“
Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební arch. J. Letzela NáchodVyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební arch. J. Letzela Náchod
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aplikovaná chemie, metoda – kooperativní skupinová výuka 
(s tvorbou výukového plakátu na dané téma). 
sPšch akad. heyrovského a gymnázium, ostrava

Jak vést žáky ke kvalitě odvedené práce a k odpovědnosti

stimulace hodnocením
K odpovědnosti přispívá do značné míry hodnocení a jeho způsoby. Pilotní školy často používají 

metodu autoevaluace i hodnocení žáků navzájem. Výsledky hodnocení s žáky rozebírají a zdůvodňují.

„Hodnocení kvality práce patří neoddělitelně k hodnocení žáků. Zejména při hod-
nocení projektových úkolů vyžadujeme včasné odevzdání a provádíme společné hodno-
cení prací. Dále se vyžaduje důsledná kontrola domácích úkolů a případně zpracování 
poznatků z exkurzí. Některým vyučujícím se rovněž osvědčilo hodnocení výsledků žáků 
preferenčními body. Při kontrole odvedené práce je nutné s každým žákem rozebrat chy-
by, kterých se dopustil. Dát mu možnost chyby opravit a nesnažit se žáka shazovat před 
ostatními.“

Střední průmyslová škola polytechnická, Centrum odborné přípravy Zlín

„Každý žák má v sešitě seznam kritérií, podle nichž hodnotí práci svou (referát, zkou-
šení, odvedenou práci v hodině apod.) i práci spolužáka – např. co se zdařilo, co je třeba 
vylepšit apod. K odpovědnosti vede i týmová práce, kde každý žák má svůj úkol, na který na-
vazuje práce dalšího ze skupiny – je tedy nutná zodpovědnost, důslednost, kooperace skupiny 
i rozvíjení schopnosti „řešit krizové situace. Doporučujeme nepodceňovat nepřipravenost 
na vyučování, nespokojovat se s „polovičatou“ odpovědí.“

Obchodní akademie Vlašim

„Vést žáky ke kvalitě odvedené práce znamená především využívat důslednost a práci 
s chybou žáka. Osvědčeným prvkem je autoevaluace, kdy si žák sám s pomocí učitele 
a v kolektivu třídy vyhodnocuje odvedenou práci a po diskusi si navrhuje hodnocení. 
Odpovědnost žáka je nejvíce posilována v modulech, kde se používá skupinová forma výuky 
s rozdělením kompetencí a osobní odpovědností za výsledek práce skupiny. Důležitý je do-
hled učitele nad rozdělením rolí tak, aby měli šanci na úspěch i slabší žáci.“

VOŠ, SŠ, Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí

„Osvědčilo se nám, že vytvořené úkoly, vyplněné pracovní listy, doklady aj. si žáci 
mezi sebou vymění a vzájemně opravují. Žáci se tak snaží odvést kvalitní práci, kterou jim 
kontrolují spolužáci. Na druhé straně ten, kdo opravuje, nese zodpovědnost za správně pro-
vedenou kontrolu. Žáci musí soustavně kontrolovat výsledky své práce (ekonomické výpočty, 
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„Na studentských radách se řeší vztahy mezi žáky navzájem, pořádek ve škole, poškozo-
vání majetku, porušování školního řádu. Je nezbytná angažovanost žáků v problematice drog, 
šikany, sociálně patologických jevů. Obecně platí zájem pracovat s nepoškozenými přístroji. 
Žáci sami navrhnou řešení deliktů.“

Střední průmyslová škola chemická Brno 

„Prostřednictvím třídních učitelů a zástupce žáků v Radě školy se žáci podílejí na připo-
mínkování změn ve školním řádu (kouření u školy, pozdní omlouvání absencí, zákaz používání 
mobilních telefonů ve výuce, konzumace potravin v hodinách, slovní napadání učitelů, nyní 
aktuálně – třídění odpadů, šetření energiemi, ochrana majetku).“

Střední škola řemesel a služeb Jablonec nad Nisou

„Žáci naší školy jsou aktivně zapojováni do řešení aktuálních problémů školy. Jednak 
prostřednictvím školního parlamentu, jednak prostřednictvím rady přátel školy. S žáky řešíme 
poměrně širokou paletu problémů a úkolů – prevenci sociálně patologických jevů, podporu 
organizací zajišťujících pomoc lidem a zvířatům v nouzi, studijní problematiku, volnočasové 
aktivity, připomínky ke stravování a ubytování v domově mládeže, vybavení a vzhled speciali-
zovaných učeben, chodeb školy a školní jídelny. Žáci mohou připomínkovat nastavení pravidel 
(školní řád), vyjadřují se i k podobě ŠVP. Aktuální problémy se řeší na třídnických hodinách, 
obecnější problémy pak na školním parlamentu.“

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk

„Aktuální problémy školy jsou zaměřeny především do oblasti BOZP, kouření, používá-
ní mobilních telefonů, zdravého životního stylu a ekologie. Podněty žáků využíváme k systému 
řízení školy (Školská rada). Mezi nejúspěšnější aktivity žáků patří „Projektové týdny“ zaměře-
né na uvedené oblasti nebo aranžérské sympozium.“

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodní Brno

  
„Žáci byli zapojeni do procesu spojeného se získáním plošiny pro tělesně postižené žáky 

školy a měli tak možnost seznámit se s náročností získání finanční částky (sami zjišťovali kon-
takty na různé nadace, fondy). Než byla plošina instalována (1 rok), zajišťovali žáci svým těles-
ně postiženým spolužákům pomoc při plnění úkolů a kontakt se školou. Mezi další aktivity patří 

4.4 Jak zapojovat žáky do řešení aktuálních problémů školy

Proč bychom měli žáky zapojovat do života školy a řešení jejích aktuálních problémů? Žáky tímto způsobem 
vedeme k odpovědnosti a samostatnosti, rozvíjíme jejich sociální kompetence a ochotu veřejně se angažovat 
a tím ovlivňujeme jejich občanské postoje a hodnotovou orientaci. Maximální zapojování žáků do života ško-
ly je vhodným nástrojem pro vytváření příznivého edukačního klimatu a pro prevenci sociálně patologických 
jevů ve škole. Jakou formou a v jakých oblastech života školy jsou zapojováni žáci pilotních škol? 

spoluúčast na řízení školy
Na chodu školy se žáci podílejí nejčastěji prostřednictvím účasti v různých žákovských spolcích, které 

jsou za účelem spoluúčasti žáků na běžném provozu školy zřízeny. Jsou to studentské rady, žákovské poradní 
týmy nebo rady žáků.

„Ve škole působí Žákovský poradní tým ředitelky školy. Pracuje ve složení vždy dvou 
zástupců z každé třídy druhého až čtvrtého ročníku. Schází se na pravidelných poradách, zpra-
vidla poslední středu v měsíci. Zprostředkovává informace a požadavky ředitelky školy třídám, 
zadává diskusní témata k projednání na třídnických hodinách a podílí se na utváření školního 
klimatu a image školy. 

Tým aktivně přichází s nápady na řešení problémů školy, např. zorganizoval kampaň 
o správném outfitu Hotelové školy Poděbrady nebo diskuse „Jakou školu chceme?“ (motto ško-
ly) a „Slušná škola“ (mravní kodex žáka, kodex učitele), informační kampaň „Nová maturita“.

Žákovský poradní tým zajišťuje organizaci různých společenských akcí školy (např. be-
sídku pro učitele „Zlatý Ámos“), odborných soutěží (např. program mezinárodní barmanské 
soutěže BACARDI 2010), vydávání školního časopisu aj.“

Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky Poděbrady

„Ve škole pracuje Studentská rada, ve které má každá třída dva zástupce. Rada je za-
pojena do řešení běžného provozu školy – např. odstranění vandalství, chod jídelny, zlepšování 
prostředí školy. Žáci jsou rovněž zapojování do akcí, které se netýkají výuky, ale jsou v jejich 
režii – organizace společenských dnů, barevných dnů, srdíčkového dne. Lze konstatovat, že veš-
keré tyto aktivity napomáhají zlepšovat atmosféru a vztahy ve škole.“

Střední průmyslová škola chemická akad. Heyrovského a Gymnázium Ostrava Zábřeh
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„Běžné, aktuální problémy školy řeší také Školská rada žáků – ale funguje spíše formálně. 
Vedle vybudování moderní učebny fyziky, kde o svém volnu pracovali i žáci, to byla účast žáků 
na prestižní akci JETE – soutěži ze znalostí fyziky a jaderné energetiky. Takže prvních osm 
diplomů, které žáci obdrželi, je i krokem k řešení společného problému školy a firmy, jak přivést 
mladé lidi k oborům, které bude za pár let stárnoucí energetický gigant potřebovat.“

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí

„V rámci praktického vyučování se žáci podílejí na menších opravách školního zaříze-
ní nebo vyrábějí učební pomůcky, jako jsou modely těles do technického kreslení, výroba el. 
obvodů pro měření apod. V odborných předmětech pomáhají žáci s návrhy vybavení a s desi-
gnem učeben, zpracováním technické dokumentace plánovaných akcí, organizací školních akcí 
žákovskými firmami. Aktivizující roli sehrává i soutěž v rámci studentské odborné činnosti, 
kterou na škole pravidelně pořádáme.“

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk

někdy se vyskytnou i problémy
„V rámci projektu Pilot S byla vytvořena Rada školy, v níž měli podíl i zástupci z řad 

žáků. Několik let fungovala poměrně dobře, v posledních letech však zájem žáků očividně opadl. 
Přitom škola dělá pro potřeby žáků poměrně dost věcí, otázkou však je, zda současní žáci učeb-
ních oborů mají o chod školy jakýkoli zájem. V posledních 3 letech se tato tendence neprojevila. 
A aktivizovat žáky proti jejich vůli je nesmyslné.

V naší velké škole se značným pohybem tříd, např. do specializovaných učeben, je aktuál-
ní problematikou nakládání s vybavením (majetkem) školy, kdy se objevují stále větší tendence 
k anonymní tvorbě nepořádku či poškozování a ničení školního majetku. Jde pak o vysvětlování, 
stanovení systémů povinností až po zavedení určitých sankcí.“

Střední odborná škola automobilní a Střední odborné učiliště automobilní Ústí n. Orlicí 

Jak zapoJovat žáky do řešení aktuálních problémů školy

zapojení žáků do reprezentace školy (předvádění řemesla) na veletrzích, výstavách, náborových 
akcích, sympóziích, přehlídkách řemesel a sportovních akcích.“

Střední škola řemesel a služeb Jablonec nad Nisou

„Významnou složkou angažovanosti žáků jsou také charitativní akce – Emil, adopce 
indického chlapce Jasona Lopeze a adopce lva v ZOO, na kterých se žáci podílejí každoročně 
finanční pomocí. Další významnou aktivitou žáků školy je činnost školního ekotýmu, do které 
je zapojeno 40 dobrovolníků, kteří mají na starost veškeré ekologické dění ve škole. Ekotým 
se dělí na skupiny, které se starají o odpady, vodu, energie a prostředí školy. Jednotlivé týmy 
mají svůj plán činnosti na kalendářní rok a jsou samy odpovědny za jeho plnění. Ve škole pro-
vádíme třídění odpadu, sběr baterií, zářivek a starých spotřebičů.“

Střední průmyslová škola chemická akad. Heyrovského a Gymnázium Ostrava Zábřeh

„Do této oblasti jistě patří budování nových webových stránek školy a podíl žáků 
na jejich obsahu a na tvorbě jejich anglické verze, vydávání elektronického časopisu 
ve dvou jazykových verzích jednou za tři měsíce v rámci školního projektu financovaného 
z ESF. Žáci se podílejí na organizaci propagačních akcí školy, prezentaci školy na veřej-
nosti, organizování soutěží, veletrhů fiktivních firem, přípravě maturitních plesů a další-
mi činnostmi, při kterých žáci předvádějí své skutečné dovednosti řešit praktické úkoly. 
A to zpravidla velmi úspěšně.“

Obchodní akademie Pelhřimov

„Aktuálních problémů školy je nepřeberně. Jen některé mohou řešit i žáci a takové je ne-
zbytné pedagogicky využít. Ve výuce všeobecně vzdělávacích předmětů se společně se žáky po-
dařilo řešit několik problémů školy. Jedním byl problém informovanosti na www stránkách tak, 
aby byl přijatelný pro patnáctileté. Tak vznikl společný projekt žáků a učitelů a jeho výstupem 
jsou dvě samostatné www stránky oborů. Druhým problémem bylo překonání již tradičního od-
poru žáků ke krásné literatuře a poezii. Řešením bylo založení velkého literárně-dramatického 
souboru Múzika, kde žáci sami nastudovávají různá představení pro školy a veřejnost. Dokonce 
se stal kolektiv žáků jediným zástupcem kraje v soutěži Wolkrův Prostějov. A jejich představení 
Gogola v dvouhodinové frašce „Ožeň se, Ivane“ bylo pro 300 žáků celé školy k údivu nás učitelů 
opravdovým zážitkem (jen ticho a smích).“ 

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí
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požáru, řešit havárii nějakého zařízení, řídit kolektiv, řešit incident, absolvovat přijímací pohovor u za-
městnavatele apod.). Jejich předností je, že rozvíjejí tvůrčí myšlení, překonávají pasivitu žáků a pozitivně 
je motivují.

K simulačním metodám patří také metody inscenační a metody dramatické výchovy, jejichž podsta-
tou je hraní rolí osob (aktérů) určité situace12. Inscenační metody se využívají např. pro rozvoj osobnosti 
žáků a jejich sociálně komunikativních dovedností, lze je však využít pro hlubší pochopení učiva nebo 
příčin a souvislostí životních událostí a jevů (např. historických událostí nebo společenských jevů, vztahů 
ve společnosti, ve třídě apod.). 

ÚsPěšnost záleží na kolektivu
Také pilotní školy se převážně shodují v tom, že simulační metody rozvíjejí komunikativní doved-

nosti žáků, dovednost řešení problémů, kritické myšlení a především žáky motivují. Simulační hry žáky 
oslovují a baví. Upozorňují však, že tyto činnosti jsou náročné na čas, musí být dobře připravené, musí 
se správně vyvodit a vyhodnotit, což opět vyžaduje dostatek času. Jejich úspěch záleží často i na složení 
dané skupiny žáků a jejich postoji k používané metodě.

„Zatímco v loňském roce byla spolupráce se žáky velmi dobrá, k simulaci různých 
situací přistupovali aktivně a vyučování se tak stávalo skutečně školou hrou, v letošním roce 
přistupují žáci 3. ročníku k simulačním metodám velmi rezervovaně, často se stydí hrát roli, 
v krajním případě odmítají, a tak se výuka touto metodou nesetkává s úspěchem, přestože jim 
jsou nabízena atraktivní témata, jako je např. vedení konfliktu.“ 

Simulační nebo inscenační metody je proto třeba používat citlivě s ohledem na žáka a jeho důstoj-
nost. Týká se to především her zaměřených na osobnost žáka a sociální vztahy, které by měl realizovat 
pouze odborně připravený učitel. 

Simulační metody používají učitelé ve všech předmětech.
 
„S využitím simulačních metod máme zkušenosti zejména v souvislosti s rozvíjením 

kritického myšlení. V rámci tzv. kooperativní metody se žáci sami stávají „odborníky na ur-
čitou oblast“ a v roli lektora musí spolužákům zprostředkovat dané informace. Zkušenosti 
jsou spíše pozitivní, ale na druhé straně to vyžaduje větší počet vyučovacích hodin. Dále vy-
užíváme simulační metody v tzv. mluvních cvičeních (prezentacích). Žáci jsou opět v roli 
lektora, v oblasti literatury např. v roli postavy. Obdobným způsobem pracujeme i v cizích 
jazycích.

12 Valenta, J. Metody a techniky dramatické výchovy. Agentura STROM 1997

simulační a situační metody ve výuce 
na Pilotních školách

Simulační a situační metody patří k aktivizujícím metodám. Jejich podstatou je analýza a řešení problémů, 
které mohou existovat ve skutečnosti – v běžném životě nebo v pracovní praxi. Pod pojmem simulace 
chápeme předvedení – napodobení určité reálné situace nebo její části, která odráží nějaký problém.11 Tyto 
metody umožňují žákům zábavnou formou podílet se na řešení problému, volně vyjadřovat svůj názor 
nebo jednat.

Simulační metody umožňují žákům získávat dovednosti řešit různé případové situace, analyzovat 
události, řešit konflikty, rychle se rozhodovat a jednat v nezvyklých nebo krizových situacích, hledat nej-
lepší technologický postup, osvojovat si různé souběžné činnosti (např. řídit správně v dopravním provo-
zu, poskytnout první pomoc při pracovním/sportovním aj. úrazu, jednat v situaci ohrožení – při záplavě, 

5.

11 Viz Skalková, J. Obecná didaktika, Grada Publishing, a.s. 2007. ISBN 978-80-247-1821-7, s. 200.
Maňák, J., Švec, V., Výukové metody. Paido 2003, ISBN 80-7325-039-5, s. 119
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konkrétní, mohou být zavádějící a žáci pak nevymyslí nic svého. Ve výuce češtiny má velký význam 
také dramatizace některých děl či jejich částí. Vždy se setká s velkým ohlasem.“

Integrovaná střední škola automobilní Brno

simulační metody v odborných Předmětech a PraXi
„Simulační metody je možné využít v předmětu praxe, kdy lze simulovat situaci návštěvy 

úřadu, komunikaci mezi dodavatelem a odběratelem, vedení obchodního jednání, schůze valné hroma-
dy společníků aj. Výuka se tak stává pro žáky zábavnější. Pořádání veletrhu v rámci tohoto předmětu 
pro ostatní třídy je v podstatě rovněž simulací skutečného prodeje a prezentace dané fi rmy. Tyto akce 
prověří žáky z hlediska komunikativnosti, připravenosti, odborných znalostí.“

Obchodní akademie Pelhřimov

„Simulační metodu využíváme i k ověření odborných znalostí a dovedností; např. simulace 
závad na modelových vozidlech nebo maketách motorů. Zařazuji i navozenou situaci zákazník ver-
sus pracovník autoservisu, vysvětlení opravy, cenové relace apod. Simulujeme situace, ve kterých 
se žáci mohou vyskytnout, a učíme je, jak se v těchto situacích zachovat, např. dopravní nehoda, vy-
stoupení na veřejnosti, případně nácviky konfl iktních situací s ostatními účastníky silničního provozu 
atd. V předmětu informační technologie je žák postaven do role návrháře karoserie, ve výuce Wordu 
je v roli uchazeče o zaměstnání.“

Integrovaná střední škola automobilní Brno

„Ve výuce analýzy a kvality potravin je simulována kontrola kvality potravin v prodejní síti. 
Co vše se musí řešit při odhalení závadných potravin a jak postupovat. Nebo žák simuluje práci 
učitele. Jak on by učil např. chemii nebo biologii. Co by si k výuce připravil, jak by ji vedl, aby byla 
co nejefektivnější (zajímavé je srovnání s výukou profesionálního učitele).“

Střední průmyslová škola chemická BrnoStřední průmyslová škola chemická Brno

výuka učebního oboru 
mechanika jednostopých vozidel. 
integrovaná střední škola automobilní brno

Střední průmyslová škola chemická BrnoStřední průmyslová škola chemická Brno

integrovaná střední škola automobilní brnointegrovaná střední škola automobilní brno

Této metodě se nejvíce přibližujeme i v předmětu praxe, kde uplatňujeme simulaci pra-
covního týmu konstrukční kanceláře. Žáci vždy pracují ve skupině (konstrukčním týmu), úkoly 
si jasně rozdělí a každý pak pracuje na určité části. Výsledkem musí být vždy plně funkční se-
stava. Metoda motivuje k optimálnímu řešení určité profesní situace a žáci si uvědomují postoje 
a vztahy spojené s touto činností.“

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Šumperk

„Simulační metody výuky jsou jedním z prvků, které pomáhají bourat tradiční vztah uči-
tel-žák a přivádějí žáka do role, která mu byla přidělena, nebo ještě lépe, kterou si vybral. Tyto 
metody jsou na naší škole využívány například v předmětech český jazyk a literatura, estetic-
ká výchova a ve společenskovědním vzdělávání. Simulační metody jsou využívány především 
k seznámení s novým učivem, kdy tato forma napomáhá vyšší motivaci žáka. Zároveň pomáhá 
učiteli zjistit, co žáci o daném tématu již vědí a jak jej vnímají.

V přírodovědných předmětech, kde se více osvědčují multimediální metody a formy, často 
spojené s multimediálními tabulemi, má simulace za cíl nastavit výchozí stav řešeného problému 
v kontextu celého sledovaného procesu. Osvědčuje se i role pozorovatele a zapisovatele, který 
pak prezentuje ostatním skupinám výsledky. To je velký přínos pro mezipředmětové vazby a po-
sílení klíčových kompetencí.“

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí

simulační metody ve výuce cizích Jazyků
„Simulační metody jsou nezbytnou (nepostradatelnou) součástí výuky cizích jazyků. Žáci 

simulují běžné společenské situace, osvojují si odpovídající slovní zásobu, společenské obraty, 
frazeologii. Pěstují si návyky správné výslovnosti a intonace. Hraní rolí převažuje v nižších roč-
nících a žáci k němu přistupují vesměs aktivně a s chutí. Ve vyšších ročnících se žáci učí strategii 
vedení společenské konverzace (jejího navázání, udržení a ukončení), což bývá problematičtější, 
protože se potýkají s omezenou slovní zásobou.“

Obchodní akademie Pelhřimov

„Simulační metody v anglickém i českém jazyce využívám ve formě písemné i ústní, např. 
žádost o letní brigádu, rozhovor s fi lmovou hvězdou, nakupování v obchodě, zakoupení jízdenky 
v zahraničí, vytvoření scénáře pro reklamu na automobily aj. Oblíbená jsou diskusní témata, musí být 
však žákům podrobně vysvětlena či předvedena, neboť mají málo fantazie. Pokud jsou příklady příliš 

simulační a situační metody ve vÝuce na pilotních školách
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V RVP odborného vzdělávání je čtenářská gramotnost vymezena jako součást požadovaných klíčo-
vých a odborných kompetencí absolventa. Je chápána komplexně, jako úkol všech vyučujících.

Od žáků se požaduje, aby uměli uplatňovat různé techniky práce s textem, vyhledávat, zpracovávat a za-
znamenávat potřebné informace, pracovat s různými zdroji informací včetně multimediálních. 

Tyto základní požadavky jsou potom specifikovány z hlediska jednotlivých kompetencí a rozpracovány 
ve vztahu ke vzdělávací oblasti, např. z hlediska vzdělávání v českém jazyce, literární výchovy a vzdělávání, 
výuky cizích jazyků, mediální výchovy, odborného vzdělávání (práce s odborným textem, pracovními návody, 
manuály, právními normami, četba a orientace ve výkresech, schématech a jiných produktech grafické technic-
ké komunikace apod.). 

V průběhu pilotního ověřování výuky podle ŠVP jsme také sledovali, jak pilotní školy přistupují 
k rozvoji čtenářské gramotnosti. Šetření ukázalo, že učitelé se snaží uplatňovat různé formy práce s textem, 
využívají učebnice a jiné studijní materiály, snaží se vzbudit zájem žáků o četbu krásné literatury. Žáci mají 
možnost využít služeb školní knihovny a zapůjčení odborných časopisů a literatury, CD a videokazet s odbor-
ným zaměřením. V rámci výuky navštěvují městské a jiné knihovny. Prostřednictvím odborné literatury se sna-
ží zvýšit zájem žáků o obor vzdělání. Někteří ve své výpovědi uvádějí, že využívání odborné literatury může 
ovlivnit čtenářskou gramotnost některých žáků více než beletrie.

K rozvoji čtenářské gramotnosti významně přispívají seminární a ročníkové práce žáků (včetně matu-
ritní práce s obhajobou) nebo projekty, kde žáci musí projevit komplexní dovednost pracovat s informacemi 
a textem (buď se zadanou literaturou, nebo si musí potřebnou odbornou literaturu vybrat sami). 

Školy také upozorňují na přínos osobního příkladu učitele, tj. jeho aktivního zájmu o krásnou lite-
raturu a schopnost doporučit žákům zajímavou knihu, u učitele odborných předmětů pak hraje roli jeho 
orientace v nové odborné literatuře. 

Zároveň ale podotýkají, že čtenářskou gramotnost i nadále velmi ovlivňuje masivní nástup internetu, 
ovšem i ten se dá při promyšleném postupu učitele využít i pro její rozvoj.

čtenářská gramotnost ve všeobecně vzdělávacích Předmětech
Ve výuce českého jazyka a literatury žáci dostávají za úkol prostudovat různé texty z učebnic, knih, internetu, 

odborných časopisů. Vyučující nechávají žáky někdy i číst nahlas, protože někteří žáci mají se čtením potíže, jindy 

čtenářská gramotnost je celoživotně se rozvíjející vybavenost člověka vědomostmi, 
dovednostmi, schopnostmi, postoji a hodnotami potřebnými pro užívání všech 

druhů textů v různých individuálních i sociálních kontextech.

rozvoJ čtenářské gramotnosti 
a komunikativních komPetencí žáků

6.

6.1 rozvoj čtenářské gramotnosti 

Klesající úroveň čtenářské gramotnosti žáků není třeba na tomto místě rozebírat. Ani v maturitních oborech 
není tato úroveň potěšující, i zde mají někteří žáci potíže se čtením nahlas. Proto se v poslední době stále více 
věnuje pozornost rozvíjení čtenářské gramotnosti na všech stupních počátečního vzdělávání. 

Co se rozumí čtenářskou gramotností?
V příručce pro učitele Gramotnosti ve vzdělávání13, vydané VÚP Praha, je čtenářská gramotnost defino-

vána následovně: 
Podle příručky se ve čtenářské gramotnosti prolínají následující roviny: vztah ke čtení, doslovné poro-

zumění, vysuzování a hodnocení, metakognice, sdílení a aplikace.

13 Výzkumný ústav pedagogický v Praze. Praha 2010. ISBN: 978-80-87000-39-7
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schématu, který zohledňuje nejen formální analýzu uměleckého textu, ale i jeho porozumění. 
Dále tuto gramotnost rozvíjíme účastí na besedách se spisovateli, aktivní účastí na regionální 
kulturní akci Město čte knihu, dále osobitým přednesem textu. Prezentace a kritickou práci s texty 
uplatňujeme i v ostatních všeobecně vzdělávacích předmětech.“14

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Šumperk

„Vedeme žáky k četbě klasických literárních děl, které rozebíráme v hodinách literatury. Čet-
bu zájmové literatury nezatracujeme, i když není vždy hodnotná. Snažíme se v diskuzích najít titul, 
který by alespoň některé žáky oslovil a přečetli si ho se zájmem a porozuměním. Film často žáky 
podnítí, aby si přečetli jeho knižní předlohu, a jsou často překvapeni, co ve filmu chybí, co si tvůrce 
přidal, že je konec jiný. Nakonec zpravidla přijdou k poznání, že kniha je lepší.“

Střední odborná škola Stříbro

„V hodinách češtiny se snažíme zapojit samotné žáky formou propagačních letáčků 
ke knihám, které si studenti sami doporučují, nebo které učitelé používají pro upozornění na no-
vinky české i světové literatury. Probíhá diskuse o knihách, které žáci čtou. V samotných ho-
dinách se čtou nejen čítankové texty, ale jsou využívány vlastní zdroje (knihy). Žáci jsou také 
zapojováni do prezentací knih formou referátů.“ 

Střední průmyslová škola chemická akad. Heyrovského a Gymnázium Ostrava

„V tomto školním roce zahájilo v naší škole činnost Informační centrum, kde žáci mohou 
ve volných chvílích pracovat na internetu nebo studovat. Mají zde k dispozici odbornou literaturu 
i beletrii. Nabídka knih, DVD i časopisů je neustále rozšiřována.

Snažím se upozornit na zajímavou knihu, při diskusi o filmu přiblížím literární předlohu. Nosím 
do výuky vlastní knihy (i z jiných témat, než která jsou právě probírána) a nechávám kolovat; většinou 
se něco některému žákovi zalíbí a upozorní i další, takže si rovnou někdo knihu vypůjčí. V angličtině 
využívám zjednodušené převyprávění knihy. Úspěch mívají dvojjazyčná česko-anglická vydání či sbírka 
amerických vtipů a humoristických povídek. Snažím se žáky zejména kladně motivovat – recituji jim 
a předčítám. Součástí každé hodiny je četba a slovní hodnocení daného textu, některé hodiny jsou celé 
věnovány pouze práci s textem a jeho interpretaci. Každý žák zpracovává povinnou literaturu formou zá-
pisu do čtenářského deníku a tento úkol je klasifikován. Důraz kladu na přednes textu, osvědčilo se „spo-
lečné sdílení“. Motivačně působí také poslechy uměleckého přednesu textu z CD.“

Integrovaná střední škola automobilní Brno

14 http://www.kritickemysleni.cz/kdojsme_detaily.php. Maňák, J., Švec, V., Výukové metody (2003), s. 159

si čtou text samostatně. Přečtené texty žáci následně zpracovávají ve škole nebo jako domácí úkol. Používá se i vy-
hledávání odpovědí na položené otázky, zápis odpovědí, hlavních údajů a myšlenek. Učitelé využívají i metody kri-
tického čtení, vedou žáky k četbě a diskusi o knihách, vedení čtenářských deníků (zejména v maturitních oborech).

V předmětu občanská nauka a v rámci průřezového tématu Občan v demokratické společnosti je věnována 
pozornost mediální výchově, při které se žáci učí formou analýzy a interpretace orientovat v publicistickém textu, 
porozumět obsahu a odolávat působení médií.

V cizích jazycích se klade důraz na čtení textů s porozuměním. Žáci jsou vedeni k tomu, aby dokázali pocho-
pit text i globálně a nezaměřovali se pouze na jednotlivá slova, která neznají. 

Jsou používány úryvky z knižních originálů, provádí se jejich společný rozbor, pracuje se s časopisy, s inter-
netem. Je zadávána domácí četba. 

V předmětech matematika a fyzika se čtenářská gramotnost rozvíjí především prací s učebnicí nebo jinými 
studijními materiály – porozumění zadání, orientace ve výkladu učiva a vyvozování závěru nebo výsledku, následné 
zpracování psaného textu tak, aby bylo zřejmé, že žák textu porozuměl. Přínosné je i zpracování referátů z oblasti 
různých fyzikálních aplikací, z historie fyziky, životopisů slavných matematiků a fyziků. Porozumět textu se žáci učí 
i rozborem slovních úloh nebo jednotlivých termínů a pojmů.

Čtenářskou gramotnost lze rozvíjet i v tělesné výchově, např. studiem pravidel různých druhů sportů, se kte-
rými žáci následně seznamují svoje spolužáky.

Výběr vhodného metodického postupu a formy závisí na dovednostech, schopnostech a postojích žáků, učitel 
musí tedy diferencovat výuku nejen podle vyučovacího předmětu, ale i podle toho, zda se jedná o žáky maturitních 
nebo učebních oborů.

český Jazyk a literatura
„V rámci předmětu český jazyk a literatura bylo v 1. ročníku zařazeno funkční čtení. Tří-

da se na tuto hodinu dělí na dvě poloviny, učitel tak má více příležitostí k individuální práci. Žáci 
pod vedením učitele čtou, analyzují, interpretují, reprodukují a transformují různé druhy textů, 
postupně je jim tato činnost ukládána i jako práce samostatná. Podobným způsobem se pracuje 
s texty i v hodinách literatury. V oblasti porozumění textu dbají učitelé na to, aby žáci skutečně 
rozuměli každému slovu a dovedli jej vysvětlit nebo nahradit synonymy, protože v současné 
době se u žáků značně snižuje úroveň slovní zásoby, a to aktivní i pasivní.“         

Obchodní akademie Pelhřimov

„V literární výchově využíváme metody kritického myšlení, o. s. – metoda čtení s před-
vídáním, dále tvorbu zápisu četby a jeho následné prezentace. Zápis četby žáci provádějí podle 

rozvoJ čtenářské gramotnosti 
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„Ve výuce v předmětu ekonomika a právo používají žáci platné právní normy – daňové 
zákony, živnostenský zákon, obchodní zákoník aj. Výuka je tak doplněna o čtení v zákonech, 
žáci se snaží porozumět odbornému a poměrně složitému textu, interpretovat ho a nacházet tak 
souvislost s výkladem učitele. V ekonomických předmětech žáci zpracovávají referáty a pro-
jekty, ve kterých vycházejí z četby denního tisku, odborných příruček, publikací a článků. 
Necháváme žáky, aby si přečetli zadání úkolu, příkladu nebo část textu v učebnici (účetnictví, 
ekonomika), a potom žákům klademe otázky a kontrolujeme, zda textu porozuměli a nalezli 
v něm podstatné informace. Někdy také žáci text stručně interpretují.

V předmětu účetnictví žáci pracují se sbírkami příkladů, jejichž zadání bývá na něko-
lika stránkách. Pro žáky je stále větším problém se takto dlouhým a tabulkami prokládaným 
textem pročíst a ještě textu porozumět a vyřešit zadané úkoly. Je nutné dbát na to, aby začali 
číst od začátku, otázkami zjišťovat, zda textu rozumí, vysvětlovat cizí, popřípadě složitější 
slova, nechat některého žáka reprodukovat hlavní myšlenky, přesvědčovat se, zda textu ro-
zumí všichni žáci.“

Obchodní akademie Pelhřimov

„Žáci učebních oborů nečtou, proto klademe ve výuce důraz na vlastní čtení. Úskalím však 
zůstává pochopení čteného textu. Lze konstatovat, že ¾ žáků v podstatě nechápou obsah čteného. 
Proto žáci samostatně studují problematiku a snaží se vypracovávat poznámky. Výsledky však 
odpovídají předpokladům.“

Střední odborná škola automobilní a Střední odborné učiliště automobilní, Ústí nad Orlicí

„Řešením v učebních oborech je opakovat, opakovat, opakovat „přečtěte si zadání pozorně 
a odpovězte“. Vyhledávání konkrétních informací v textu (český jazyk, cizí jazyk i všechny další 
předměty), podtrhávání, zvýrazňování. Volba textů, které mladé lidi zajímají. Z informací, které 
jsou na obalu výrobku, zjistit odpověď na konkrétní otázku. (Je tento výrobek vhodný pro diabe-
tiky? Obsahuje tento výrobek látky škodlivé životnímu prostředí?)“ 

Integrovaná střední škola Klatovy

OdbOrné Předměty a Praktické vyučOvání
„Čtenářská gramotnost v odborných předmětech je rozvíjena především v rovině porozu-

mění textu a analýze odborných informací. Využívány jsou především návody přístrojů, kdy žák 
stojí před úkolem rychle prostudovat text a zjistit základní postup ovládání přístroje, nebo z elek-
tronického textu nápovědy s využitím SW nástrojů najít cestu ke správnému řešení praktického 
problému. Rozvoj čtenářské gramotnosti v odborných předmětech má velký význam také proto, 
že využívá primární motivace žáka, což se většinou o krásné literatuře u žáků odborných škol, 
zejména učebních oborů, nedá říci. Toto východisko je důležitým poznatkem pro práci učitelů 
odborných předmětů i odborného výcviku – často mohou ovlivnit čtenářskou gramotnost více než 
učitel literatury.“

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí

„Zadání úloh jsou zpracována v elektronické formě a žáci jsou tímto způsobem vedeni 
k porozumění textu. Tyto znalosti jsou prohlubovány také využíváním technické literatury při ře-
šení konkrétních úloh, tvorbě zpráv z exkurzí, tvorbě projektů a jejich obhajobě. Žáci zpracováva-
jí písemné závěry k úlohám, takže jsou vedeni k jejich správné formulaci. Čtenářskou gramotnost 
rozvíjíme i s pomocí vlastních modulů, hlavně pak pracovních sešitů. Ty jsou postaveny tak, aby 
žáky metodicky vedly k řešení problémů. Žák musí porozumět textu, aby následně vyřešil zadání, 
identifikoval chybu v zadání, uměl formulovat zpřesňující otázky apod.“

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk

rozvoJ čtenářské gramotnosti 
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„Ve 3. ročníku je v rámci předmětu český jazyk a literatura zavedena efektivní komunika-
ce. Žáci se učí verbální i nonverbální komunikaci, základům řečnických dovedností, zvládnutí 
některých komunikačních situací (monologických – jako je např. krátký projev nebo prezentace, 
i dialogických – např. diskuze či řešení konfliktu). Za pomoci videotechniky jsou potom žáci 
konfrontováni se svým vlastním projevem, aby si tak uvědomili klady i zápory svého projevu 
a celkového působení na okolí.

Také ve všech společenskovědních předmětech jsou žáci vedeni ke kultivovanému úst-
nímu i písemnému projevu a chyby a různé nedostatky ve vyjadřování jsou učiteli opravovány. 
Současně se učitelé snaží o rozvíjení slovní zásoby. Např. při čtení čítankových ukázek, kdy 
se projevuje stále větší neznalost běžných slov českého i cizího původu, jsou využívány slovníky 
(cizích slov i jazyka českého), aby si žáci navykli hledat význam slov, která neznají. Metoda 
se ovšem nesetkává s výrazným úspěchem (a to ani ve výuce cizích jazyků), žáci nemají potře-
bu svoji slovní zásobu rozšiřovat, hledání ve slovníku je obtěžuje. Raději se často smíří s tím, 
že textu vlastně nerozumí.

Ve fázi předávání nových informací používáme dialogovou metodu (metodu kladení 
otázek). Požadujeme, aby každý ústní projev (např. při ústním zkoušení, při prezentaci vý-
sledků své práce) i písemný projev (referáty, projekty) žáků byl po jazykové stránce v pořád-
ku. Úroveň projevu je součástí hodnocení.“

Obchodní akademie Pelhřimov

„Důležitý je rozvoj celkového kultivovaného projevu, tj. nejen projevu slovního, ale 
i mimoslovní komunikace. Nejúčinnější jsou mluvní cvičení na základě odborných textů vzta-
hující se k profesnímu zájmu žáků.“

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodní Brno

„Jsou zadávány skupinové laboratorní práce, ve kterých žáci pracují ve dvojicích a musí 
se domluvit na jednotlivých činnostech, musí spolupracovat. V teoretických hodinách je vy-
užívána metoda otázek a odpovědí, kdy žák tvoří otázky, vyvolává žáka k odpovědi a ten 
po odpovědi tvoří další otázku atd. Ve výuce je také využívána prezentace projektů s podporou 
PC a metoda vzájemného učení. Důraz je kladen na to, aby se žáci vyjadřovali správně nejen 
odborně a technicky, ale i gramaticky a mluvnicky. Tréninkem může být např. diskuse.“

Střední průmyslová škola chemická akad. Heyrovského a Gymnázium Ostrava 

6.2 rozvoj komunikativních kompetencí 

Rozvoj čtenářské gramotnosti je těsně spjat s rozvojem komunikativních kompetencí a naopak. Být schopen vhodně 
se vyjadřovat ústně i písemně (umět komunikovat) v různých učebních, životních a pracovních situacích je základ-
ním požadavkem na kompetence absolventů. V řadě povolání a pracovních činností jsou komunikativní kompetence 
nezbytné pro pracovní uplatnění.

Předpokladem pro zkvalitnění komunikativních dovedností žáků je podle názorů učitelů pilotních škol zin-
tenzívnění individuální četby a naučit žáky číst s porozuměním. Některé školy také zařadily do učebních plánů 
předmět efektivní komunikace.

žáci musí své vyJadřování neustále trénovat
Podle učitelů je třeba vytvářet při výuce prostor pro vyjadřování žáků, neustále klást důraz na to, aby žáci 

komentovali své postupy, aby dokázali vyjádřit své názory, nápady apod. I v hodinách matematiky, přírodovědných 
nebo odborných předmětů by žáci měli být vedeni k tomu, aby nahlas vysvětlili postup řešení a výpočtu při počítání 
před tabulí, správně se vyjadřovali při formulaci a řešení matematických a jiných problémů, sami odvozovali závěry 
pokusů, uměli písemně zpracovat informace apod.

Učitel by se měl zaměřit na to, aby v určitých situacích nejednal za žáky, ale dal jim příležitost se projevit, 
položit dotaz, navrhnout řešení, říci své mínění o dané problematice, diskutovat. Do výuky jednotlivých předmětů 
je vhodné zařazovat řečová cvičení, hry a výstupy, při kterých je prováděn nácvik komunikativních situací (např. 
s obchodními partnery, spolupracovníky, nadřízenými a zákazníky), žáci se učí vést rozhovor, vyjadřovat své názory, 
souvisle se vyjadřovat15.

V odborných předmětech je důležité dbát na to, aby žáci vypracovávali protokoly z praktických cvičení nebo 
jiné odborné písemnosti, ve kterých musí dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii, aby sou-
visle popisovali a vysvětlovali nějakou činnost, technologický postup atp. V odborném výcviku doporučují učitelé 
nevyžadovat pouze zručnost a pečlivost, ale klást důraz i na to, aby žák uměl zdůvodnit výběr materiálu a adekvát-
ního technologického postupu a popsat jeho jednotlivé kroky.

co se Pilotním školám osvědčuJe
„V maturitních ročnících byl zaveden předmět Projektový seminář, jehož obsahem a cílem 

je mj. seznámit žáky se zásadami verbální prezentace vytvořeného projektu a nacvičit před kolektivem 
60 žáků komunikativní dovednosti při obhajobě žákovského projektu.“

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí

15 Maňák, J., Švec, V., Výukové metody (2003), s. 69. Fisher, R. Učíme děti myslet a učit se. (1997) S. 44
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rozvoJ matematické gramotnosti žáků7.

Matematické znalosti a dovednost je používat jsou ve středním odborném vzdělávání důležité nejen pro běžný 
praktický život, ale i pro odborné vzdělávání. Pokud žáci nemají dostatečné matematické znalosti a dovednos-
ti, nemají rozvinutou matematickou představivost a neorientují se v různých způsobech vyjadřování, ztěžuje 
to postup učení také v odborných předmětech. Proto byla do všech RVP odborného vzdělávání začleněna jako 
jedna z požadovaných klíčových kompetencí kompetence matematická. 

16 http://www.kritickemysleni.cz/kdojsme_detaily.php. Maňák, J., Švec, V., Výukové metody (2003), s. 159

matematická gramotnost je schopnost jedince poznat a pochopit roli, kterou hraje matematika 
ve světě, dělat dobře podložené úsudky a proniknout do matematiky tak, aby splňovala jeho 

životní potřeby jako tvořivého, zainteresovaného a přemýšlivého občana.16

Pomůže práce ve skupinách a školní i mimoškolní aktivity
„Nejvíce se mi osvědčila práce ve skupinách po čtyřech – jedna skupina si musí připravit pro-

jekt na dané téma a pak soutěží s ostatními, zbylé skupiny např. hádají nadpis či další vývoj příběhu, 
aby se udržela jejich pozornost. Pokud je projekt delší a je prezentován pouze jedním či dvěma žáky, 
je pro ostatní nezajímavý a „nudí se“. Je dobré sedět např. v kruhu, kde jeden žák popisuje jistou věc, 
kterou ostatní nevidí, pomocí odborných termínů a ostatní žáci se snaží ji uhodnout. Je důležité, aby 
všichni dobře slyšeli. Vždy velmi záleží na atmosféře v daném kolektivu.“

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodní Brno

„Vhodná je rovněž práce žáků ve skupinách, zejména v učebních oborech, vhodné a účinné 
je zapisovat postup práce do pracovního sešitu. K tomu, aby se žáci nebáli mluvit a zbavili se ostychu, 
mohou přispět rovněž adaptační kurzy, dny otevřených dveří, kde žáci vystupují ve funkci informátorů 
a průvodců, obhajoby projektů, ročníkových, seminárních nebo maturitních prací, aktivní účast žáků 
na odborných výstavách apod.“

„Komunikativní kompetence vhodně a neformálně rozvíjí i odborná praxe formou fiktivní 
firmy. Skupina žáků si vybere předmět podnikání, založí podnikatelský subjekt a provádí podnikatel-
skou činnost. Veškeré smlouvy, doklady, katalogy, dopisy a veškeré písemnosti, které musí vést, jsou 
reálné. Vyústěním činnosti jednotlivých firem je veletrh fiktivních firem, který na naší škole pořádáme 
každý rok. Žáci při zahájení veletrhu představí návštěvníkům (sociální partneři školy, vedení školy 
a ostatní hosté) svůj předmět podnikání, prezentují svou marketingovou strategii, propagují svou fik-
tivní firmu (verbálně i za pomoci prezentace na počítači, reklamních šotů). Během konání veletrhu 
v připravených stáncích nabízejí zákazníkům v českém i cizím jazyce zboží či služby, obchodují, 
vyhotovují doklady. Prezentují tak výsledky své práce.“

Obchodní akademie Pelhřimov 

„Za vhodný nástroj lze považovat i propojení výuky a mimovyučovacích aktivit žáků. Žáci po-
máhají zajišťovat soutěže, které probíhají na naší škole, zúčastňují se mozaiky středních škol či dne ote-
vřených dveří, ale také pomáhají zpracovávat almanach školy nebo letáky na den otevřených dveří. Při 
dni otevřených dveří provádějí rodiče a budoucí žáky po škole, sdělují jim své zkušenosti se studiem.

Ojedinělou příležitostí je pro většinu žáků vystoupení v rámci školního kulturního dne, protože 
vystupují před žáky a učiteli celé školy, musí tedy překonávat trému, naučit se mluvit z jeviště do za-
plněného divadla a někdy i zvládnout projev s technickými pomůckami, jako je např. mikrofon.“

Obchodní akademie Pelhřimov

rozvoJ komunikativních kompetencí 
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žíme zlepšit dovednosti žáků. Při výuce se řeší základní matematické a geometrické úkoly přímo 
na konkrétních dílech automobilů, skupinách a vozidlech, což je pro žáky názorné a lépe pochopi-
telné. Aplikujeme matematické funkce v Excelu.“

Integrovaná střední škola automobilní Brno

aPlikace matematických znalostí v Jiných vyučovacích Předmětech
Většina pilotních škol se shoduje v tom, že aplikace matematických znalostí v praxi a jiných předmětech 

zvyšuje zájem žáků o předmět a o učení celkově. Souvislosti matematiky s dalšími předměty a s jejím praktickým 
využitím je také potřeba žákům připomínat a poukazovat na ně.

„Ve výuce jazyků se žáci učí vyjadřovat základní matematické termíny v angličtině – zlom-
ky, měny, procenta apod. a převádět britské míry, jednotky a libry či dolary na české ekvivalenty. 
Upozorňuji na odlišnosti v desetinných tečkách a čárkách, vyjádření tisíců. V odborných předmě-
tech se snažím žákům zdůrazňovat propojení statistiky a statistických metod i do dalších předmětů, 
jako např. ekonomika, účetnictví.“

Obchodní akademie Vlašim

„V odborných předmětech trpí většina žáků nešvarem okamžitě při výpočtech dosazovat 
do základního vzorce čísla. Proto je při řešení aplikačních úloh důsledně vedeme k tomu, aby si nej-
dříve vyjádřili teoreticky neznámou veličinu úpravou potřebných vzorců a teprve potom proved-
li vlastní výpočet. Rovněž i v jednoduchých případech je vedeme k provedení základní rozvahy 
o tom, v jakých mezích by se měl hledaný výsledek pohybovat. Zejména v elektrotechnice je nutné 
si uvědomit, co představuje změna řádu u příslušné veličiny. Tento „cit“ je potřebné získat v rámci 
praktických předmětů. Na konkrétních příkladech proto demonstrujeme, k čemu vede to, když daná 
veličina (např. proud) bude o řád větší nebo menší, jaké to bude mít dopady v praktickém životě.“

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk

„Obecně platí, že většina žáků bere matematiku jako ryze teoretickou a velmi často nezábav-
nou disciplínu a zařazování např. slovních úloh považují za ztížení řešeného příkladu. Proto jsou 
tyto slovní úlohy a příklady koncipovány tak, aby byla vidět souvislost s látkou probíranou v jiných 
souvisejících předmětech – fyzika, chemie, ekonomie, účetnictví atd. Tyto souvislosti a návaznosti 
je rovněž nutné neustále zdůrazňovat a při každé příležitosti na ně poukazovat.
Používáme tyto postupy:

Stěžejním problémem ovšem je, že si žáci často dostatečně neosvojili základní znalosti a dovednosti již 
na základní škole (mezi žáky jsou v tomto směru velké rozdíly) a nedokážou aplikovat matematické znalosti v ji-
ných předmětech. 

vstuPní srovnávací test
„Nejprve je nutné tyto znalosti dobře zmapovat, což provádíme vstupním srovnávacím tes-

tem na začátku 1. ročníku. Test je sestaven tak, aby prověřil znalost základního učiva stanoveného 
v RVP pro ZŠ. Protože na naší škole jím projde více než 150 žáků, dávají nám výsledky celkem 
jasnou představu, jak s nimi dále v každé z výše uvedených úrovní pracovat. Na úrovni ročníku 
provádíme úpravy v učebním plánu, a to zvýšením hodinové dotace na celky, které se jeví ne úplně 
dobře zvládnuté a jsou důležité pro další studium, na úkor hodin pro celky, které se jeví zvládnuté 
dobře. Daleko více možností vyrovnat vstupní znalosti se nabízí na úrovni třídy (oboru). Každý 
vyučující matematiky v 1. ročníku se podle výsledků vstupního testu snaží přizpůsobit i metody 
práce v dané třídě – např. v dobré třídě lze více využít interaktivního výkladu, samostatné práce, 
problémové výuky ap. Naopak ve slabší třídě je třeba se více zaměřit na nácvik a procvičování al-
goritmů, používání pomůcek, výběr úloh přiměřené obtížnosti atd. Na úrovni žáka je velmi důležité 
co nejdříve vyhledat talentované žáky a zároveň nastavit individuální pomoc žákům slabším.“

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk

Jak zlePšit matematické znalosti žáků
„S problémem se vyrovnáváme jednak zvýšenou hodinovou dotací matematiky v 1. ročníku 

(4 hodiny týdně) a vedením výuky zaměřené na základní, předmětovou komisí stanovené standardy 
výstupů. Modulový systém umožňuje důraz na výstupní dovednosti a zároveň dává žákům možnost 
opravy již v průběhu daného pololetí. Stálým opakováním základních numerických operací se sna-

Jak se pilotní odborné školy vyrovnávají s rozdílnou vstupní úrovní žáků z matematiky?
Většina z nich doporučuje tyto postupy:
• po zjištění nedostatků zařadit opakování a procvičování učiva na typově stejných příkladech,
• uplatňovat vzorová řešení elementárních příkladů,
• uplatňovat soustavnou kontrolu zadaných úkolů,
• využívat doučování učiva ze ZŠ, nabízet konzultace,
• navýšit hodinovou dotaci předmětu,
• zintenzívnit spolupráci s rodiči žáků.

rozvoJ matematické gramotnosti žáků
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proto sladěny tak, aby učivo matematiky potřebné v odborných předmětech bylo odučeno 
předem. Snažíme se také co nejvíce používat logiku, tedy to, čemu říkáme selský rozum.“

Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín

aPlikace matematických znalOstí v Praxi a každOdenním živOtě
Aplikace matematických znalostí v praxi je pro žáky motivující formou výuky, která je navíc baví. Vyuču-

jící často záměrně navozují problémovou situaci ze života, ke které žáci hledají řešení.

„Žáky se při výuce matematiky snažíme motivovat poukázáním na praktické aplikace a pře-
devším řešením úloh s technickým nebo přírodovědným obsahem. Nejdříve se snažíme žáky tyto 
dovednosti naučit. Nejlepší metodou je příklad. Vyučující uvádí, kde se výpočty používají (např. po-
vrchy těles – výfuk motorky – automobily, výpočet výplaty – ekonomika). V hodinách používáme 
jako zdrojová data novinové články nebo informace z internetu a na těchto informacích řešíme mate-
matické problémy (např. statistické zpracování dat, goniometrické vztahy, praktické příklady z oblasti 
automobilů, elektrotechniky, případně i občanského života). Využíváme také praktické situace, které 
se staly (nejlépe samotnému vyučujícímu, případně žákům nebo v jejich rodině). Zejména úlohy z ob-
lastí financí (mzdy, půjčky, hospodaření domácnosti aj.) jsou bez větších potíží v centru zájmu žáků.“

Střední odborná škola automobilní a Střední odborné učiliště automobilní Ústí n. Orlicí

„Nejvhodnější motivací jsou aplikace matematických postupů v praxi. Žáci musí vědět, 
že matematika není věda odtržená od praxe, že nepočítají příklady jen proto, že na tom učitel trvá. 
K tomu využíváme např. jednoduché příklady při probírání číslovek a jejich tvarů, kdy žáci počí-
tají hostovu útratu a musí ji vysvětlit, v občanské nauce provádějí kalkulace rodinného rozpočtu, 
analyzují statistické informace, v dějepise pracujeme s časovou přímkou (kupodivu jim dělá občas 
problémy počítání staletí a dekád), v tělesné výchově žáci zaznamenávají sportovní výsledky spolu-
žáků, pracují s jednotkami, převody, průměrnými hodnotami.“

Střední škola řemesel a služeb Jablonec nad Nisou.

„Využívá se také geometrie pro technické kreslení. Naším cílem je záměrně navodit pro-
blémovou situaci ze života a snažit se nalézt způsob řešení. Úlohy na procenta jsou zaměřeny 
na možnost výpočtu úrokové sazby, srovnání možností nabídky půjček. Snažíme se vysvětlit a mo-
tivovat – špatný výpočet může vést k nekvalitní investici ve vlastním životě.“

Střední průmyslová škola chemická akad. Heyrovského a Gymnázium Ostrava 

• odhadnutí výsledku před samotným řešením příkladu,
• hledání nejefektivnější cesty ke správnému výsledku,
• zkoumání možnosti více způsobů řešení,
• porovnání výsledku s prvotním odhadem,
• ověření správnosti výsledku,
• hledání souvislostí s řešením jiných příkladů.“

Střední odborná škola Stříbro

„V matematice záměrně vkládáme příklady z jiných předmětů a oborů. U logaritmů 
dáváme příklady na výpočet pH (chemie), u goniometrií uvádíme příklady z fyziky a zeměpisu, 
při vyjadřování neznámou ze vzorce používáme vzorce z fyziky či chemie, při probírání obsahů 
a povrchů používáme příklady typu: kolik barvy je třeba na natření…, kolik litrů vody prote-
če…, za jak dlouho se naplní cisterna… Snažíme se také neustále připomínat, že veškerý svět 
je založený na matematice (logické vyjadřování, stavba vět, slovní úlohy, záhony na zahradě…). 
Ve všech odborných předmětech je prováděno neustálé opakování a řešení stechiometrických 
výpočtů, bilančních výpočtů, výpočtů pro přípravy roztoků činidel v laboratořích. Matematické 
znalosti a dovednosti jsou také využívány k výpočtům bilancí (látkových i energetických) v tech-
nologii a technice.“

Střední průmyslová škola chemická akad. Heyrovského a Gymnázium Ostrava 

„Učíme žáky, aby měli představu o průměrných numerických hodnotách důležitých 
ekonomicko-finančních ukazatelů, například podle ročního rozboru hospodaření školního statku 
(průměrné mzdy, režijní náklady, ceny produktů). Žáci působí jako časoměřiči a rozhodčí při jez-
deckých závodech a soutěžích zručnosti. V rámci předmětu podnikání, obchod a služby provozují 
školní obchod, organizují a zajišťují tomboly při plesech a dalších akcích. Posuzují finanční produk-
ty z hlediska nejvýhodnějšího portfolia-složení (půjčky, úroky, spoření). Učí se hospodařit s finanč-
ními prostředky získanými např. při provozních praxích a brigádách.“

Česká zemědělská akademie v Humpolci, Střední škola

„V odborných předmětech (prakticky ve všech) jsou nezbytným předpokladem základní zna-
losti z matematiky. Zejména v projektových úkolech v odborných předmětech jsou žáci nuceni 
používat znalostí z matematiky. Například v odborných předmětech strojírenských při výpočtech 
nosníků, pružnosti a pevnosti, řezných podmínek, v technickém kreslení atd. Tematické plány jsou 

rozvoJ matematické gramotnosti žáků
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Publikace

sociální partnerství odborných škol 
Sborník z konference je složen z příspěvků, které zazněly na stejnojmenné konfe-

renci pořádané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy spolu s Národním ústavem 
odborného vzdělávání 1. března 2011 v Brně. Autoři příspěvků na konferenci představili 
formy spolupráce odborných škol se sociálními partnery – zaměstnavateli, fi rmami, jinými 
školami, profesními organizacemi a dalšími. Sborník je doplněn několika příspěvky, které 
se do programu konference nevešly, které však svým obsahem a zaměřením do publikace 
patří. 

odborné školy a jejich sociální partneři
Brožura představuje výsledky šetření na vybraných odborných školách, týkajícího 

se sociálního partnerství odborných škol. Kvantitativní část šetření byla provedena na více 
než 400 školách, kvalitativní část šetření se skládá z pěti případových studií na různých od-
borných školách. Součástí publikace jsou i tipy a doporučení pro školy, jak navázat a udržet 
si spolupráci s různými sociálními partnery. Publikace vychází z analytické studie Spoluprá-
ce odborných škol s jejich sociálními partnery a je určena odborné i širší laické veřejnosti. 

Příklady dobré praxe soš a sou
Sborník obsahuje přes třicet příkladů dobré praxe tematicky rozdělených do osmi 

kapitol: Řízení školy a tvorba ŠVP, Jazykové vzdělávání, Odborné vzdělávání, Žáci se spe-
ciálními vzdělávacími potřebami, Průřezová témata, Spolupráce se sociálními partnery, 
Volný čas a Vyučovací metody. Publikace je určena pedagogům odborných škol, kteří 
v ní najdou tipy na zajímavé formy výuky v různých oborech, ročnících a předmětech.

Připravujeme:
žákovské projekty – cesta ke kompetencím

Příručka je věnována projektovému vyučování a žákovským projektům jako ná-
stroji pro rozvoj klíčových kompetencí. Součástí je více než 30 příkladů dobré praxe od-
borných škol.

Všechny publikace vydané v projektu Kurikulum S jsou ke stažení na webu projektu 
na adrese: www.nuov.cz/kurikulum/publikace-projektu.

„V praktickém vyučování musí žáci zvládnout základní výpočty při návrhu i realizaci 
výrobku, váží a měří použitý materiál, zjišťují hmotnost výrobku a odpadového materiálu, po-
čítají ryzost drahého kovu (směšovací příklady). V závěru studia musí být schopni samostatně 
vypočítat kalkulaci výrobku – praktické maturitní práce.“

Střední uměleckoprůmyslová a Vyšší odborná škola Turnov

„Je nutné užít takové výukové strategie, při kterých si žáci uvědomí, že v matematice 
se učí pro praxi. K tomu jim dává nejlepší příležitost práce ve fi ktivních fi rmách, ve studentských 
společnostech, při zpracování projektů, v zájmových kroužcích. Další možností je časté zařa-
zování úloh, ve kterých se prezentuje užití probírané teorie v praxi, během výuky matematiky. 
Výbornou pomůckou k tomuto účelu jsou staré sbírky příkladů pro SOŠ.“

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk

sPoluPráce učitelů 
„Už při tvorbě tematických plánů konzultujeme v předmětové komisi a stanovujeme pořadí 

celků tak, aby znalosti korespondovaly s požadavky využití v odborné tematice. Za daleko důle-
žitější a účinnější považujeme však velmi úzkou spolupráci učitele matematiky a odborného 
předmětu ve zcela konkrétních vytipovaných tématech, prolínání výuky ve stejném čase 
a ve zcela konkrétních úlohách. Je to pro oba vyučující dosti náročné, ale vyplatí se to. Velmi 
dobré zkušenosti máme např. v oboru elektrotechnika s tématy komplexní čísla, matematická 
logika, užití integrálů apod. Podle našeho názoru je rovněž důležité, aby vyučující odborných 
předmětů při klasifi kaci a hodnocení důsledně hodnotili kromě odborných znalostí i využití 
matematických dovedností (kde je to možné a nutné).“

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk

„Učitelé také zdůrazňují, že aplikace matematických znalostí v jiných vyučovacích předmě-
tech a v praxi může významně ovlivňovat jak vztah k předmětu, tak k učení vůbec. Vyžaduje to ovšem 
spolupráci všech učitelů a jejich znalost ŠVP, aby si uvědomili, čím jejich předmět může přispět ke zlep-
šení matematických kompetencí žáků. Svou úlohu může v tomto směru sehrát i fi nanční gramotnost.“

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí

nejvhodnější motivací žáků jsou aplikace matematických postupů v praxi. žáci musí vědět, že 
matematika není věda odtržená od praxe, že nepočítají příklady jen proto, že na tom učitel trvá.

rozvoJ matematické gramotnosti žáků
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