
1 

 

Univerzita Karlova 

Filozofická fakulta 

Studijní program Filologie 

Studijní obor Didaktika konkrétního jazyka 

 

 

 

Autoreferát (teze) disertační práce 

PhDr. Tomáš Kupka 

 

 

Teoretická východiska tvorby a hodnocení pracovních listů pro 

výuku cizích jazyků se zaměřením na španělský jazyk 

 

Theoretical basis of developing and evaluating worksheets for foreign 

language teaching with a focus on the Spanish language 

 

 

 

 

vedoucí práce: doc. Miroslav Valeš, Ph.D. 

2018 

 



2 

 

Obsah 

1. Cíle, metodologie a východiska práce .................................................................................... 3 

2. Hlavní dosažené výsledky disertační práce ............................................................................ 6 

2.1 Klasifikace pracovního listu ............................................................................................. 6 

2.2 Definice a charakteristika pracovního listu ...................................................................... 6 

2.3 Východiska a způsoby adaptace a tvorby pracovního listu uváděné odbornou literaturou

 ................................................................................................................................................ 8 

2.4 Kritéria hodnocení pracovních listů ................................................................................. 9 

2.5 Souhrn realizovaných analýz pracovních listů a jejich použití ...................................... 11 

2.5.1 Učebnice španělštiny jako zdroj inspirace k tvorbě pracovních listů ..................... 11 

2.5.2 Analýza publikovaných pracovních listů ................................................................ 12 

2.5.3 Výsledky hospitační činnosti .................................................................................. 13 

2.5.4 Souhrn výsledků dotazníkového šetření .................................................................. 14 

2.5.5 Souhrn výsledků experimentů s pracovními listy ................................................... 14 

2.5.6 Návrh teoretických východisek tvorby a hodnocení pracovních listů .................... 15 

2.5.7 Závěr ........................................................................................................................ 15 

3. Seznam citací použitých v tezích disertační práce ............................................................... 19 

4. Publikační, akademická a pedagogická činnost studenta DSP ............................................ 24 

4.1 Publikační činnost .......................................................................................................... 24 

4.2 Přehled konferenčních vystoupení studenta DSP ........................................................... 25 

4.3 Další relevantní aktivity ................................................................................................. 25 

4.3.1 Krátkodobé zahraniční stáže (1 měsíc) ................................................................... 25 

4.3.2 Recenzní posudky, lektorská spolupráce na publikacích: ....................................... 26 

4.3.4 Ediční a redakční činnost: ....................................................................................... 26 

4.3.5 Vedení specializovaných kurzů, seminářů a workshopů......................................... 27 

4.4 Curriculum vitae ............................................................................................................. 27 



3 

 

1. Cíle, metodologie a východiska práce 

 

V předkládané disertační práci si klademe za cíl zmapovat oblast lingvodidaktiky věnující se 

použití pracovních listů ve výuce cizího, preferenčně španělského jazyka, rozšířit a prohloubit 

didaktickou teorii týkající se přejímání, adaptace, tvorby a hodnocení kvality pracovních listů. 

 

Vedle hlavního cíle disertační práce byly vymezeny též dílčí cíle, které problematiku 

vymezovaly detailněji a pomohly zároveň lépe se orientovat v analyzovaném tématu. Jednalo 

se především o následující souhrnné podněty: 

 jak je pracovní list definován, charakterizován a klasifikován v systému didaktických 

protředků;  

 jak jsou definována teoretická východiska tvorby pracovních listů pro cizojazyčnou 

výuku; 

 jaké zásady tvorby, adaptace a hodnocení kvality didaktického materiálu lze uplatnit 

pro pracovní list; 

 jakým způsobem vyučující přejímají, tvoří, adaptují, hodnotí a používají pracovní list 

ve výuce španělštiny. 

 

Pro naplnění cílů disertační práce a zajištění co nejvyšší míry objektivity prezentovaných 

výsledků jsme využili některé z řady výzkumných metod teoretické analýzy, konkrétně 

komparativní analýzu učebnic a komparativní analýzu didaktických kritérií posuzování 

kvality pracovního listu. Z oblasti empiricko-analytických metod jsme využili experimentální 

ověřování didaktického materiálu a výzkum zjišťující názory učitelů realizovaný 

dotazníkovým šetřením. U obsahové analýzy pracovních listů jsme využili též statistické 

kvantitativní metody.  

Použité vědecké metody zkoumání byly vždy voleny s ohledem na analyzovanou oblast. Její 

charakter nám umožnil přistupovat k dané problematice jak normativně, tak deskriptivně. 

Na základě existujících výzkumů a v praxi realizovaných postupů jsme se pokusili popsat 

okolnosti a kontext práce vyučujícího s pracovním listem. Normativní přístup vycházel 

z analýzy primární a sekundární literatury a vyústil v návrh teoretických postupů tvorby, 

přejímání, adaptace, hodnocení a použití pracovního listu ve výuce cizího jazyka.  
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Analýze jsme podrobili primární prameny, konkrétně učebnice a existující pracovní listy 

vytvořené vyučujícími nebo tvůrci renomovaných vydavatelství didaktické literatury, dále 

sekundární prameny, jejichž množinu tvořila tematicky zaměřená odborná literatura.   

Kvalitativní analýza byla využita především u empirického výzkumu zaměřeného na zjištění 

názoru vyučujících na problematiku související s pracovním listem. Zdrojem informací zde 

byly otevřené odpovědi z dotazníkového šetření mezi vyučujícími španělštiny, okrajově též 

výsledky pozorování a rozhovory v průběhu a v závěru hospitační činnosti u vyučujících 

cizích jazyků. Kvalitativní analýze jsme též podrobili zahraniční a tuzemské učebnice a další 

výukové materiály pro výuku španělštiny, ve kterých jsme sledovali zastoupení částí 

hypoteticky použitelných ve formě pracovního listu. Ze sestav kritérií pro hodnocení učebnic 

též na základě kvalitativní analýzy jsme vybrali taková kritéria, která mohou být vhodná 

pro posuzování kvality pracovního listu. Tento způsob analýzy, spolu s kvantitativní 

analýzou, byl též zohledněn při hodnocení výsledků práce s pracovními listy vytvořenými 

žáky v rámci experimentu na Gymnáziu Česká Třebová. 

Kvantitativní analýzu jsme využili při deskripci pracovních listů vytvořených vyučujícími 

a autory nakladatelství. Data získaná touto analýzou nám pomohla stanovit míru zastoupení 

jednotlivých elementů v pracovním listu, jejich rozsah apod. Tyto údaje, vztažené posléze 

k návrhu obsahových a formálních elementů, jež by měly a mohly být obsaženy v pracovním 

listu, a k návrhu kritérií hodnocení kvality pracovních listů, nám pomohly definovat úroveň 

kvality existujících pracovních listů, případně doporučení pro jejich adaptaci. Kvantitativní 

analýzu jsme též použili při vyhodnocení dílčích experimentů s použitím pracovních listů 

ve výuce španělštiny mezi žáky na Gymnáziu Česká Třebová.  

 

Východiskem předkládané disertační práce je skutečnost, že i přes rostoucí zájem 

o používání pracovních listů ve výuce, ať jsou převzaté bez úprav, převzaté a adaptované, 

nebo vytvořené samotnými vyučujícími, je paradoxně toto téma v odborné literatuře velmi 

málo analyzováno. Samotná tvorba pracovních listů se může jevit jako nenáročná činnost. 

Faktorů, které různou měrou ovlivňují výslednou kvalitu pracovního listu, je však mnoho 

a nelze předpokládat, že všichni tvůrci budou natolik zkušení, aby dokázali na většinu 

z nich brát zřetel.  

Pracovní listy mohou být v současné době součástí učebních souborů, v některých 

didaktických sadách přímo určené ke kopírování pro žáky. S pracovními listy a soubory 
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pracovních listů se vyučující často setkává též na virtuálních úložištích, kde jsou 

renomovanými nakladatelstvími nabízeny jako rozšíření jejich tištěného učebního korpusu, 

nebo na mnoha dalších virtuálních úložištích, kam je umísťují jejich tvůrci. Jejich tvorba 

a používání mohou též souviset s projekty finančně podpořenými z Evropských strukturálních 

fondů. Pracovní listy jsou též tvořeny CERMATem pro ústní část společné části maturitní 

zkoušky z cizích jazyků. 

 

Teoretická východiska práce s tímto komplementárním didaktickým materiálem 

pro cizojazyčnou výuku nejsou v současné době v tuzemské odborné literatuře, vč. překladů 

do češtiny, monograficky zpracována vůbec, dosud se též nerealizoval ani nepublikoval žádný 

obsáhlejší kvantitativní či kvalitativní výzkum na toto téma. 

 

Pro vytvoření základů metodologie tvorby pracovních listů k výuce cizího jazyka nám jako 

východisko posloužila metodologie tvorby učebnic a okrajově citovaná metodologie tvorby 

pracovních listů pro jiné oblasti vzdělávání. Podobně jsme analyzovali různá kritéria 

hodnocení učebnic a po jejich revizi jsme navrhli taková, která bude moci vyučující u těchto 

pracovních listů použít. Výzkum zaměřený na analýzu pracovních listů pro výuku španělštiny 

přinesl základní pohled na formu, obsah a úroveň existujících materiálů. Vybrané 

experimenty s pracovními listy ve výuce španělštiny ukázaly, jaké výhody či nevýhody může 

jejich použití ve výuce přinést. Dotazníkové šetření mezi tuzemskými učiteli španělštiny 

pomohlo nastínit, jakým způsobem vyučující k přejímání, tvorbě, použití a hodnocení kvality 

pracovních listů přistupují.       

Výsledkem disertační práce byl mimo jiné souhrn doporučení a východisek, která, jak 

doufáme, vyučujícím cizích jazyků, používajícím (či hodlajícím používat) tento 

komplementární didaktický materiál, pomohou.  
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2. Hlavní dosažené výsledky disertační práce  

2.1 Klasifikace pracovního listu  

Pojem „pracovní list“ je na rozdíl od jiných podpůrných didaktických prostředků v odborné 

literatuře zmiňován spíše sporadicky. Ve starší literatuře je pracovní list explicitně řazen 

pod pojem literární pomůcka (Geschwinder 1987). V Pedagogické encyklopedii (Průcha 

2009) tvoří součást tzv. didaktických prostředků materiálních. Pojmem pomůcka jej nazývá 

Podlahová (2004), Medlíková (2010) jej uvádí v kategorii výukových pomůcek nazvané 

podkladové materiály. Výkladový slovník z pedagogiky definuje pracovní list jako 

samostatnou, tematicky zaměřenou alternativu pracovního sešitu (Kolář 2012). V zahraniční 

anglicky psané odborné literatuře lze nalézt tento typ didaktického prostředku pod výrazy 

study aids (např. Mikk 2007), supplementary material (např. Nunan – Lamb 1996, Varela 

Méndez 2003), extra material, případně additional material (House 2011). Samotný pracovní 

list nese nejčastěji označení worksheet (Braslavsky 2006, Richardson 2012, Harmer 2012 

a další). Ve španělsky psané oborné literatuře je tento pojem definován termínem hoja 

de trabajo, případně ficha de trabajo (Álvarez Pérez 1972, Escudero 1999, Bernardo Carrasco 

1997). Pro komplementární výukový materiál, kam lze pracovní listy řadit, jsou používány 

termíny material didáctico auxiliar, případně jeho varianta material de trabajo (Pastor 

Cesteros 2006) nebo material de consulta (Nussbaum – Bernaus 2001). V některých 

pramenech se lze setkat s označením medios auxiliares, recursos complementarios (Suso 

López 2001), material complementario (Guillén Díaz – Castro Prieto 1998) nebo instrumento 

complementario (Garrido Rodríguez 2005).  

 

2.2 Definice a charakteristika pracovního listu  

Pracovní list lze charakterizovat jako materiál „autonomní“, tzn. nepovinně nezávislý 

na tematické linii jiných didaktických prostředků (učebnice, pracovního sešitu) a na probírané 

látce, a jako materiál „s otevřenou strukturou“. Mezi další charakteristiky patří užití 

pracovního listu kdykoli, na jakékoli téma, s jakýmkoli účelem a strukturou, s libovolným 

vzhledem (designem, grafickým uspořádáním), s jakoukoli délkou, obsahující (či nikoli) 

metodická doporučení, klíč řešení či mechanismy hodnocení výsledků a dosažené úrovně 

cílové skupiny. Pracovní list lze přizpůsobit jakékoli okolnosti a specifiku edukační situace 

(složení žáků, jejich věk, jazyková úroveň, cíle, očekávání apod.). Může stejně dobře 
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posloužit opakování, prohlubování či výkladu nové látky, jako pobavit, zaktivizovat 

a motivovat. Velmi časté použití pracovního listu je za účelem diagnostiky výsledků 

vzdělávání žáka.  

S ohledem na formu pracovního listu se předpokládá arch papíru rozmnožený a rozdávaný 

všem žákům pro jejich vlastní potřebu, případně vybíraný zpět vyučujícím. Důležitý je podle 

většiny autorů odborné literatury atraktivní vzhled, prostor pro žákovy poznámky, jasné 

instrukce, případně zpětná vazba, která ukáže žákovi míru jeho postupu v učivu. Možná je též 

kombinace práce s dalšími navazujícími komplementárními materiály a didaktickými 

pomůckami1.  

Podle Lepila (2010: 7) vede použití vlastního, na konkrétní podmínky adaptovaného materiálu 

k efektivnímu zpestření výuky a přispění k dosažení jejích cílů. Chárová (2010: 24-25) 

spatřuje účel pracovního listu především v procvičování a prohlubování dříve získaných 

vědomostí a individuálních dovedností, dále v posilování mezipředmětových vztahů. Sixtová 

(2009: 44) chápe pracovní list jako specifický druh pomůcky, kompromis mezi používáním 

záznamu do sešitu, prací s učebnicí či jiným médiem a pracovním sešitem. Je též vodítkem 

aktuálním učivem, s obsahem předpřipraveným od vyučujícího. Výhodou práce s pracovním 

listem jsou podle Slavíkové (2012: 62-63) zpestření a zefektivnění výuky, nabourání 

stereotypů, podpora samostatnosti žáků, využití při diagnostice výsledků učení, vhodnost pro 

domácí přípravu a samostudium. Mezi další konkrétní důvody a okolnosti použití pracovního 

listu patří podle Richardson (2012) též  možnost prezentace aktuálních popř. nejnovějších 

událostí, které se z logických důvodů v používaných učebnicích objevit nemohou. Použitím 

vlastního didaktického materiálu vyučující nejen podporuje mezipředmětové vztahy, 

ale přináší do výuky materiál flexibilnější a blízký reálnému světu (Reboul 1980: 72). Tím, 

že materiál vychází z témat blízkých žákům, vzbuzuje jejich větší pozornost, zvyšuje motivaci 

a podporuje afektivní složky výuky (např. Bennett 1975: 148, Prado Aragonés 2004: 273, 

García Mata – Barrios Espinosa 2006: 212-215). 

 

                                                 

1 Podrobněji např. Sixtová (2009), Ur (1996), Petty (2008) aj. 
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2.3 Východiska a způsoby adaptace a tvorby pracovního listu uváděné 

odbornou literaturou  

Odborné prameny (např. Brown 1995) definují tři základní způsoby získání 

komplementárního didaktického materiálu – převzetí bez úprav (adopting), úprava již 

existujícího materiálu (adapting) a vytvoření materiálu zcela nového (developing). 

Ze široké škály doporučení pro tvorbu vlastního pracovního listu pro výuku cizích jazyků lze 

zmínit důraz na atraktivitu pro žáky, reálné aktivity, podporu afektivní úrovně žáka, 

metakognitivních strategií a autonomie žáka ve výuce. Důležitá je variabilita forem a stylů 

výuky a podpora učení formou vlastního objevování. Proces tvorby odborníci doporučují 

zahájit analýzou potřeb učení a tematických oblastí výuky. Následuje vyhledávání vhodných 

textů, tvorba aktivit a instrukcí k jednotlivým úlohám. Závěr procesu patří grafické úpravě, 

doplnění metodiky práce apod. (García Mata – Barrios Espinosa 2006: 212-215). 

Autor/adaptátor pracovního listu má při své tvůrčí činnosti vycházet ze zdrojů nabízejících 

různý sociální, kulturní a geografický kontext, studijní opora má být svázána s konkrétními 

úkoly souvisejícími s učební látkou. Vzniknout má relativně stálý, snadno uchovatelný, 

skladovatelný a katalogizovatelný materiál podporující fyzický, kognitivní i afektivní rozvoj 

žáka prostřednictvím různorodých aktivit, jak individuálních, tak skupinových (Vargas – 

López 2009: 14).         

Vzniknout má materiál jehož úlohy v ideálním případě rozvíjejí ve vyrovnané kombinaci 

všechny jazykové dovednosti – porozumění slyšenému a čtenému textu, písemnou a ústní 

produkci (García Wiedemann 1990: 422-423). Tvorba a hodnocení didaktického materiálu 

by měla být limitována Společným evropským referenčním rámcem a jeho východisky.  

Pro podporu kooperativní výuky Alonso (2012: 67-68) navrhuje, aby výukový materiál 

nevytvářel pouze vyučující, ale i žáci, kteří se tím i více naučí. Bernardo Carrasco (1997: 157-

158) spojuje tvorbu pracovního listu samotnými žáky s podporou personalizované a zážitkové 

výuky. Do tvorby komplementárních materiálů doporučují zapojit žáky též Benson a Voller 

(2004: 204), příp. Nussbaum a Bernaus (2001: 254).  

Pokud jde o obsah, může jít o libovolně poskládanou sérii příkladů, otázek či praktických 

úkolů, shrnutí probírané látky, o úryvky z časopisů, brožur, diagramy atd., vhodné 

je odstupňování obtížnosti práce, přehledné řazení úloh, zařazení problémových úloh, využití 

otázek vyžadujících uzavřené i otevřené odpovědi a personalizace učebních situací 
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(Nováková 2011: 30-31). V odborné literatuře je často zdůrazňována potřeba používání 

autentických textů či textů imitujících reálnou a aktuální podobu jazyka.  

V průběhu tvorby a adaptace materiálu nelze opomenout ohled na typografii, velikost stran 

a jejich rozložení, velikost písma, dále na strukturu a roli obrazové a jiné grafické přílohy, 

infografiku, obsah, odkazy, bibliografii a další elementy (Hartley 1987).   

 

2.4 Kritéria hodnocení pracovních listů 

Návrh hodnotících kritérií publikovaných v disertační práci vychází z analýzy různých 

způsobů evaluace didaktických materiálů, především učebnic. Výsledkem je celkem 

55 doporučených hodnotících kritérií pro posuzování kvality pracovních listů k výuce cizího 

jazyka dělených pro přehlednost do sedmi kategorií. S vědomím relativně vysokého počtu 

kritérií je třeba zdůraznit, že vyučující má vždy možnost z navrhované množiny vybrat si jen 

ta, která se mu pro daný případ budou jevit jako nejvhodnější.  

Při výběru, adaptaci či tvorbě pracovního listu je navrhováno použít definovaná hodnotící 

kritéria dvojím způsobem. Prvním je jejich použití na hotový (převzatý) materiál. Druhým 

způsobem je zohlednění jednotlivých kritérií již v procesu adaptace či tvorby. Východiskem 

hodnocení kvality by kromě objektivních faktorů měly být též faktory subjektivní (zkušenosti 

tvůrce, učitelovo vnímání cílové skupiny, představa o výsledném materiálu apod).  

Rozsah a obsah hodnotících kritérií může být různý podle charakteru pracovního listu. 

Nejméně kritérií bude v praxi potřeba, z důvodu důvěryhodnosti zdroje, u převzatých 

materiálů publikovaných nakladatelstvími. Při hodnocení pracovních listů z méně 

důvěryhodných zdrojů lze předpokládat použití širší škály hodnotících kritérií. Při tvorbě 

vlastních pracovních listů je vhodné postupovat v souladu s navrženým postupem tvorby 

a s kategoriemi hodnotících kritérií současně.  

Navrhované kategorie (spolu s dílčími kritérii) jsou: 

1. Metodika práce s pracovním listem  

1.1 Jazyková úroveň a cílová skupina; 1.2 téma materiálu; 1.3 zaměření s ohledem 

na jazykové dovednosti; 1.4 timing; 1.5 způsob práce; 1.6 použité zdroje; 1.7 výčet 

případných didaktických opor. 



10 

 

2. Aparát prezentace učiva (verbální/obrazový)2  

2.1 Obsah; 2.2 názornost; 2.3 zastoupení aspektu sociokulturního a pragmatického; 

2.4 motivační funkce; 2.5 společenská korektnost.  

3. Aparát podpory učení (verbální/obrazový)  

3.1 Pochopitelnost, stručnost a srozumitelnost instrukcí; 3.2 srozumitelnost a funkčnost 

příkladů, modelových řešení a odkazů; 3.3 srozumitelnost a jednoznačnost jednotlivých 

otázek; 3.4 dostatečný prostor pro zaznamenání řešení úloh; 3.5 návody a instrukce pro 

podporu samostudia; 3.6 podpora rozvoje metakognitivních strategií; 3.7 možnost využití 

individuálních učebních stylů; 3.8 možnost střídání forem práce; 3.9 podpora kreativity, 

vlastní tvorby; 3.10 podpora divergentního, samostatného a kritického myšlení; 3.11 zařazení 

klíče správného či modelového řešení úloh; 3.12 odkazy na doplňkové informační zdroje; 

3.13 vazba pracovní části na další komponenty; 3.14 autoevaluace; 3.15 vazby na první 

cizí/další jazyk.  

4. Aparát podpory orientace (verbální/obrazový)  

4.1 Jasně a přehledně strukturovaná část výkladová a procvičovací; 4.2 srozumitelnost 

grafického členění a symbolů (infografika). 

5. Ergonomické vlastnosti  

5.1 Technické zpracování (velikost a typ písma, řádkování, formát); 5.2 rozsah (podíl 

pracovní a doplňkové části); 5.3 dostupnost pro žáky (rozdávaný tištěný formát / elektronický 

s možností stažení).  

6. Elasticita úloh3  

6.1 Adaptabilita úloh; 6.2 možnost využití úlohy (jednotlivých elementů) ve funkci 

multifunkčního materiálu. 

                                                 

2 U terminologického označení kategorií č. 2, 3 a 4 hodnotících kritérií se rámcově inspirujeme kategoriemi 

didaktické vybavenosti učebnice (Průcha 1998: 95), avšak bez shody obsahové.     

3 Elasticita úlohy je nově zavedené kritérium vycházející ze základní vlastnosti pracovního listu, jíž je 

modifikovatelnost, adaptabilita, podle konkrétních potřeb edukační situace. K tomuto obecnému parametru zde 

řadíme i tzv. multifunkční materiál, materiál využitelný pro více druhů aktivit, více jazykových kategorií, 

podporu více jazykových dovedností.     
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7. Predikce o fungování pracovního listu  

7.1 Zaujme, pobaví materiál konkrétní cílovou skupinu?; 7.2 Je obsah pro cílovou skupinu 

srozumitelný?; 7.3 Je téma cílové skupině blízké?; 7.4 Je cílová skupina zvyklá pracovat 

s tímto rozsahem, s použitím metod a forem práce?; 7.5 Vyzná se cílová skupina v grafickém 

uspořádání?; 7.6 Umí cílová skupina řešit použitý typ úloh?; 7.7 Dokáže se cílová skupina 

(žák) opět vrátit k práci s materiálem i po delší časové prodlevě?; 7.8 Rozšíří materiál úroveň 

vědění cílové skupiny, zpevní osvojené učivo?   

 

2.5 Souhrn realizovaných analýz pracovních listů a jejich použití 

2.5.1 Učebnice španělštiny jako zdroj inspirace k tvorbě pracovních listů  

Učebnice je častým zdrojem inspirace pro tvorbu a adaptaci pracovních listů a to jak 

na úrovni částí lekcí, vybraných stran se cvičeními, gramatickými a jinými přehledy, tak 

na úrovni jednotlivých úloh, tabulek, obrázků, fotografií apod. Výsledkem analýzy provedené 

v souvislosti s disertační prací je souhrn základních znaků učebnic, které mají části splňující 

parametry pracovního listu. Ty mohou být zdrojem inspirace a možnou předlohou pro tvůrce 

pracovních listů pro výuku španělštiny. Mezi základní znaky takových učebnic patří 

následující: 

1. Lekce publikace jsou velmi krátké, v rozsahu jedné či dvou stran; 

2. Lekce učebnice obsahuje části, které jsou na ostatních nezávislé; 

3. Rozsah úloh (kompaktnost sady úloh), vč. jejich číslování, je vymezený formátem strany, 

sada nezasahuje do dalších stran, oddělení sady/části může být podpořeno i vizuálně; 

4. V sadě úloh limitované formátem strany je přiměřený počet jednotlivých úloh; 

5. Součástí didaktické sady jsou komplementární didaktické materiály přímo určené 

ke kopírování; 

6. V publikaci nalezneme části zaměřené na podporu jiných činností, osvojování jiných 

dovedností apod. 

Z výsledku analýzy učebnic zahraniční provenience je též (nad rámec zkoumaného) zřejmé, 

že výše uvedené znaky se v učebnicích objevovaly rovnoměrně v průběhu zkoumaného 

období let 1981 až 2014. Na vzorcích jednotlivých nakladatelství je patrné, že některá 
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nakladatelství preferují strukturu svých publikací založenou na pevnější vnitřní návaznosti 

a provázanosti, což ve většině případů neumožňuje některou část hypoteticky vyčlenit 

a samostatně ji použít.  

Dalším zajímavým zjištěním je například skutečnost, že i přes vlnu prosazování komunikační 

metody v její občas dokonce extrémnější podobě ve výuce cizího jazyka (tzn. výrazná 

preference komunikačního cíle bez ohledu na výklad teoretických jazykových struktur) 

na samém konci 20. a na začátku 21. století je opět patrný návrat k poměrně vyrovnanému 

edukačnímu obsahu, ve kterém jsou zastoupeny všechny složky jazykového systému 

a všechny jazykové dovednosti a kompetence. Při koncipování vlastního pracovního listu 

se proto autor nemusí obávat, že by zařazením například gramatického výkladu, přehledu, 

opakování apod. nenásledoval současné trendy ve výuce cizího jazyka.     

 

2.5.2 Analýza publikovaných pracovních listů 

Cílem realizované analýzy pracovních listů bylo zjištění, jakou formu a obsah mají pracovní 

listy vytvořené běžnými vyučujícími, podobně byla cílena analýza pracovních listů 

publikovaných renomovanými nakladatelstvími. Generalizované výsledky analýz je možné 

využít pro přesnější stanovení obecných znaků pracovních listů pro cizojazyčnou výuku. 

Základem hodnocení byla prostá kvantitativní analýza míry výskytu sledovaných elementů. 

Kvalitativní výzkum vycházel z kritérií představených v této disertační práci.     

Z analýzy pracovních listů obou výzkumných souborů vycházejí shodně některé základní 

znaky tohoto typu didaktického materiálu, které mohou být vodítkem pro vyučující hodlající 

pracovní list v rámci výuky cizího jazyka tvořit či jej alespoň přejímat, případně adaptovat. 

Všechny analyzované pracovní listy byly ve formátu A4, většina z nich v rozsahu 1 strany, 

menšina byla rozsahem na dvě a více stran, a to pokud tyto listy obsahovaly více úloh, větší 

obrázky nebo prostor pro zaznamenání žákovy široké odpovědi. Průměrný počet úloh 

na jeden pracovní list byl 2,5 úlohy. V pracovních listech byl dostatečný prostor na žákovu 

odpověď. Část úloh obsahovala modelové příklady, většinou byla připojena metodika práce 

(buď přímo u pracovního listu, nebo jako součást metodiky práce s učebnicí), podobně i klíč 

řešení. Hodnocení práce žáka (bodování, hodnocení dosažené úrovně apod.) se téměř 

nevyskytovala.      

Předností amatérsky vytvořených pracovních listů byla jejich přímá vazba na konkrétního 

žáka a skupinu. Vyučující je za určitých okolností schopný projektovat do vytvořeného nebo 
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adaptovaného materiálu své i žákovo očekávání, specifika edukačního prostředí, ideu 

a zpětnou vazbu žáka. Nevýhodou je častá nízká kvalita formálního a obsahového zpracování 

a nedostatečná didaktická vybavenost způsobená podmínkami školy, časovou dispozicí 

vyučujícího a jeho zkušenostmi s tvorbou didaktických materiálů.     

Účel a okolnosti tvorby a distribuce komerčních pracovních listů mají přímý vliv 

na obsahovou a formální kvalitu zpracování, obrazovou a grafickou složku, kvalitu 

a správnost textové části, všech dalších jazykových elementů, kvalitu tisku, papíru apod. Tyto 

aspekty logicky převyšují úroveň amatérsky vytvořených pracovních listů. Naopak 

nevýhodou je jejich nutná nadčasovost, univerzálnost a z toho pramenící povrchnost 

a všeobecnost. Postrádají schopnost přiblížit se cílové skupině v konkrétním edukačním 

kontextu. Přesto je jejich kompozice blíže individuálním potřebám žáka než běžná lekce 

v učebnici.  

 

2.5.3 Výsledky hospitační činnosti 

Hospitační činnost byla realizována u vyučujících cizího jazyka, konkrétně španělštiny 

a angličtiny, na Gymnáziu Česká Třebová4 v průběhu školního roku 2016/2017, dále 

na zahraničních jazykových školách, které autor disertační práce navštívil z důvodů této 

formy šetření, nebo z důvodu účasti na jazykovém kurzu.  

Z hospitací a následného rozhovoru s vyučujícími vyplývá, že pracovní list byl ve výuce 

použit pro doplnění učebnice nebo za účelem rozptýlení a pobavení žáků obsahem a formou 

lišící se od učebnice. Pokud byl list použit jako doplněk učebnice, sledoval její tematickou 

linii a práce s ním se střídala s prací s úlohami z učebnice. Pokud měl být použit nezávisle 

na učebnici, nekopíroval metodu učebnice, ani charakter úloh.   

Nikdo z hospitovaných vyučujících neměl zavedený a ověřený postup tvorby či adaptace 

pracovního listu, ani více propracovaný způsob posuzování jeho kvality. Vyučující pracovní 

list vytvářeli, případně použili již vytvořený z minulosti, spíše spontánně, podle konkrétní 

situace a potřeb, nezabývali se příliš formou, ani elementy podporujícími didaktickou funkci 

materiálu, spíše zohledňovali atraktivitu a zajímavost obsahu (textové či obrazové části). 

                                                 

4 Autor disertační práce působí na Gymnáziu Česká Třebová ve funkci zástupce ředitele, proto je jeho hospitační 

činnost ve výuce součástí pracovních povinností.   
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Ze zdrojů použitelných pro přejímání, tvorbu a adaptaci pracovních listů vyučující nejčastěji 

využívali elektronické zdroje, hotové tištěné a kopírovatelné materiály, následně pak jakákoli 

další tištěná média původně nedidaktického charakteru. 

Na hodnocení efektivity práce vycházející z úrovně kvality listu se vyučující záměrně 

neorientovali, pokud byl v průběhu nějaký problém s úlohami pracovního listu, řešili jej 

s žáky operativně např. upřesněním instrukce, přidáním modelového příkladu apod. Vyučující 

žáky do tvorby pracovních listů nezapojovali, především pro nedostatek času vyučujícího 

na případnou revizi výsledného materiálu. 

 

2.5.4 Souhrn výsledků dotazníkového šetření  

Výzkumné šetření probíhalo mezi vyučujícími španělštiny v České republice od konce května 

2017 do prosince 2017 technikou CAWI (dotazník vytvořen v aplikaci Google). Výzkumný 

soubor tvořili vyučující španělštiny na základních, středních a vysokých školách, na dalších 

institucích poskytujících výuku španělštiny (např. jazykové školy, jazykové kroužky pod 

domy dětí apod.) a lektoři vyučující španělštinu soukromě, včetně lektorů pocházejících 

ze španělsky mluvících zemí. Dotazník se týkal používání, přejímání, tvorby, příp. adaptace 

a hodnocení pracovních listů určených pro výuku španělštiny. Obsahoval celkem 34 otázek 

strukturovaných do 6 tematických bloků.  

Dotazníkového výzkumného šetření se zúčastnilo celkem 51 osob a nejčastěji zastoupenou 

vzdělávací institucí v šetření bylo gymnázium. Přestože bylo pojato tematicky poměrně 

široce, pomohlo dostatečně objasnit oblasti vymezené dílčími cíli a hypotézami disertační 

práce (více viz kapitola 2. 7). Nad její rámec bude dále možné postupně zpracovat získané 

údaje ještě detailněji a v konkrétních souvislostech. Předpokládáme, že dosažené výsledky se 

stanou východiskem pro další podobně směřovaný výzkum. 

 

2.5.5 Souhrn výsledků experimentů s pracovními listy  

Za účelem získání dat v souvislosti s používáním pracovních listů ve výuce španělštiny 

proběhla v letech 2016 – 2017 na Gymnáziu Česká Třebová řada dílčích experimentů 

týkajících se vybraných elementů pracovních listů. Šetření proběhla mezi studenty španělštiny 

ve věku 18 – 19 let. Na dvou výzkumných souborech (skupina A 14 osob, skupina B 15 osob) 
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byly ověřovány: 1) vliv pracovního listu na úroveň zvládnutí dílčího učiva, 2) vybrané 

aktivizační elementy pracovních listů, 3) vhodnost obrazového materiálu pracovního listu, 

4) zařazení úloh podporujících kreativitu, příp. pozitivní afektivní a kooperativní klima 

a 5) schopnost vytvořit žákovský pracovní list dle jeho vlastní představy. 

Realizované experimenty potvrzují nezanedbatelný vliv použití pracovního listu 

ve vyučovacím procesu. Správná kompozice pracovního listu, resp. jeho adaptace především 

s ohledem na aktuální potřeby cílové skupiny, a jeho optimální použití mohou žákům výrazně 

pomoci s osvojením teoretické roviny a následně praktického použití učiva. Průzkum 

si nekladl za cíl zmapovat celou šíři okolností, za nichž vznikají a jsou do procesu výuky 

španělštiny implementovány pracovní listy. Z již zjištěného však vyplývá, že při zohlednění 

některých, na první pohled i zdánlivě nevýznamných faktorů, lze zvýšit efektivitu práce 

s pracovním listem, přimět žáky k vyšší míře aktivity, podpořit zdravě kompetitivní klima, 

problémové učení a další fenomény zatraktivňující výuku cizích jazyků. Inspiraci pro tvorbu 

a adaptaci tohoto druhu didaktického materiálu lze získat nejen z vlastní praxe, z již 

existujících materiálů, ale částečně i od samotných žáků, z jejich preferencí a představ. 

 

2.5.6 Návrh teoretických východisek tvorby a hodnocení pracovních listů 

Jedním z výsledků a přínosů disertační práce bylo shrnutí, rozšíření a zpřehlednění 

doporučení pro tvorbu a hodnocení kvality pracovních listů. Vedle obecných faktorů 

a didaktických zásad byly definovány zásady tvorby tohoto komplementárního didaktického 

materiálu pro cizojazyčnou výuku.  

Akcent byl kladen na možnosti vztahu pracovního listu a učebnice, na specifika, adekvátnost 

a smysluplnost formy a obsahu (textového i grafického) s ohledem na cílovou skupinu, 

na jazykovou přiměřenost a vyváženost práce se všemi jazykovými dovednostmi, na podporu 

individualizované výuky a samostudia apod.  

 

2.5.7 Závěr 

Cílem disertační práce bylo zmapovat oblast lingvodidaktiky věnující se problematice 

pracovních listů ve výuce cizího jazyka. Základní charakteristika vzešla z výsledků analýzy 

odborné literatury zahrnující celé spektrum vyučovacích předmětů a didaktických činností. 



16 

 

Analýza učebnic a pracovních listů, realizované experimenty, dotazníkové šetření a částečně 

i hospitační činnost se týkala již konkrétně výuky španělského jazyka. K některým dílčím 

závěrům jsme partitivně využili analogii s rozpracovanějšími teoretickými východisky jiných 

didaktických materiálů, především učebnic. V případě výzkumných šetření a experimentů 

nebylo možné navázat na žádná data přímo související s pracovními listy. Tyto výzkumné 

postupy nám proto přinesly teprve data primární, jejichž analýza a sumarizace se následně 

realizovala na pozadí informací z prostudovaných pramenů a našich vlastních zkušeností 

s pracovními listy ve výuce španělštiny. V závěru práce byly též navrženy oblasti, k nimž 

je možné směřovat případný další výzkum. Z výsledků disertační práce zde prezentujeme 

ty výsledky, které se úzce vztahují ke čtyřem stanoveným hypotézám.    

Z dotazníkového šetření mezi vyučujícími španělského jazyka vyplynulo, že tři čtvrtiny 

z celkem 51 respondentů používají ve výuce pracovní listy. Jedna čtvrtina respondentů 

uvedla, že jim používaná učebnice španělštiny stačí a vyhovuje. Mezi důvody použití 

pracovních listů byly nejčastěji uváděny nespokojenost s učebnicí a s jejími obsahovými 

nedostatky, omezená možnost přizpůsobit učebnici konkrétní cílové skupině a jejím 

specifikům a nedostatečné zajištění ozvláštnění výuky realizované s pomocí učebnice. Mezi 

další důvody patřily podpora individualizované výuky, vlastní iniciativa vyučujícího 

ve smyslu záliby tvořit a používat pracovní listy a snaha přinést nejnovější informace 

o událostech ve španělsky mluvících zemích. Pokud jde o míru používání jednotlivých typů 

pracovního listu, z šetření vyplývá, že vyučující ve výuce španělštiny většinou používají 

pracovní listy vlastní výroby, méně často zařazují do výuky převzaté a neupravené pracovní 

listy, nejméně pak pracovní listy vytvořené jiným autorem, které však vyučující v různé míře 

adaptují. 

Všichni respondenti tvořící pro svoji výuku pracovní listy uvedli, že při jejich tvorbě 

vycházejí ze svých vlastních praktických zkušeností. Nejčastějšími zdroji, ze kterých 

vyučující většinou získávají pracovní listy, jsou shodně jejich vlastní pracovní listy a kopie 

ostatních tištěných doplňkových materiálů. Poměrně významně jsou zastoupeny i zdroje 

nepedagogického charakteru a kopírování z učebnic.  

Dvě pětiny vyučujících při tvorbě pracovního listu, dle výsledků šetření, nejčastěji přejímají 

texty vytvořené někým jiným, které však sami dále upravují. Pro zajímavost můžeme 

okrajově zmínit, že tento výsledek se liší od způsobu přejímání obrazového materiálu, kde 
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nadpoloviční většina tvůrců preferuje přejímání autentického obrazového materiálu bez úprav, 

pouze necelá pětina tvůrců používá vlastní obrazový materiál.  

V případě převzatých (komerčních) pracovních listů z dotazníkového šetření vyplývá, 

že téměř všichni respondenti při jejich výběru hodnotí textovou i obrazovou část, posuzují 

jejich rozsah a časovou náročnost a zohledňují názory žáků při výběru nových převzatých 

materiálů. Při posuzování úrovně převzatého pracovního listu se většina dotčených 

vyučujících kromě didaktického obsahu zaměřuje též na pomocné elementy pracovního listu. 

Pouze jedna třetina respondentů posuzuje převzatý pracovní list pocitově, způsobem „líbí – 

nelíbí“. Pouze jedna pětina respondentů neposuzuje pracovní list z časových důvodů, 

pro stejný počet vyučujících není posuzování kvality převzatého pracovního listu podstatné, 

neboť důvěřují jeho tvůrci. 

U vlastních pracovních listů většina respondentů sleduje dopad práce s pracovním listem 

v souvislosti s vlastním očekáváním a skutečným výsledkem ve výuce. Nadpoloviční většina 

vyučujících nevyužívá k hodnocení svých či svými zásahy adaptovaných pracovních listů 

kritéria dostupná v odborné literatuře. Stejný počet respondentů kvalitu pracovních listů, které 

sami vytvořili nebo adaptovali, již dále neposuzuje. Vyučující pracovní listy nehodnotí pouze 

povrchně, hodnotí obsah, rozsah i jednotlivé doplňkové elementy. Většina vyučujících 

nevyužívá hodnotící kritéria a hodnotí na základě vlastní zpětné vazby a zpětné vazby žáků. 

Vyučující též poměrně důsledně hodnotí jak vlastní, tak převzaté pracovní listy. 

Téměř všichni respondenti využívající této formy práce ji vnímají jako jeden ze způsobů 

efektivního procvičení a osvojování cizojazyčného učiva žáky. Dvě třetiny dotčených 

respondentů též žákův výsledný produkt hodnotí, pracovní list se tedy stává podkladem pro 

klasifikaci žáka. Většina se též domnívá, že žák je díky svému pohledu na učivo schopen sám 

vytvořit atraktivní didaktický materiál, proto je většinou ponechán výběr obsahu pracovního 

listu na samotných žácích a žákům nejsou stanoveny žádné instrukce k postupu a výsledné 

podobě materiálu. Vyučující nepředpokládají, že žák vytvoří materiál v požadované 

didaktické kvalitě. Ve výčtu překážek, které žákovi při tvorbě kvalitního pracovního listu stojí 

v cestě, dotčení vyučující nejčastěji uvádějí nezkušenost žáků s tvorbou didaktického 

materiálu jako takového, jejich nedostatečnou jazykovou úroveň a s tím spojenou např. 

neschopnost eliminace chyb v obsahu pracovního listu, malou motivaci a hrozbu kopírování 

cizího obsahu z internetu. 
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V této práci jsou též v kontextu jazykového vzdělávání nově použity dva pojmy, které 

do budoucna mohou přesněji definovat míru adaptability pracovního listu (likvidita 

pracovního listu) a míru adaptability úloh (elasticita úloh v pracovním listu).         

Při zpracování disertační práce jsme se setkali s řadou dilemat vyplývajících z velké 

rozmanitosti témat a otázek objevujících se v průběhu práce. Zásadní proto bylo držet 

se stanovené tematické linie a „odbočit“ z ní pouze ve výjimečných a odůvodněných 

případech. Tato odbočení však na druhou stranu přinesla i řadu zajímavých zjištění. Zmiňme 

pro příklad názorový vývoj koncepce výuky španělštiny na přelomu tisíciletí ve Španělsku 

a jeho vliv na obsahové a formální změny učebnic pro cizojazyčnou výuku.  

Cíle disertační práce byly splněny a jednotlivá zjištění otevírají prostor pro další otázky 

a témata, která mohou významnou měrou přispět k rozšíření a prohloubení povědomí odborné 

veřejnosti o pracovním listu a jeho pozici v edukačním kontextu cizojazyčného vzdělávání.  
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enfoque en la lengua española. Romanica Olomucensia, roč. 25, č. 2, s. 121-125. 

ISSN 1803-4136. 

KUPKA, Tomáš. 2013. La hoja de trabajo en la enseñanza de ELE en la República Checa. 
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Variedades del español y su enseñanza (V Congreso Internacional de FIAPE), 

příspěvek „La Asociación de Profesores de Español de la República Checa y su 

posición en el ámbito de la enseñanza del español“.  

 

4.3 Další relevantní aktivity  

4.3.1 Krátkodobé zahraniční stáže (1 měsíc) 

2016 Salamanca (Španělsko) – Biblioteca de la Facultad de Educación (studium odborné 

literatury); 

2015 Bray (Dublin, Irsko) – ATC Ireland, General English Course (jazykový kurz, 

praktická stáž s hospitacemi ve výuce, analýza výukových materiálů);  

http://www.e-monumentica.cz/sites/default/files/u20/2016-01_e-Monumentica.pdf
http://www.e-monumentica.cz/sites/default/files/u20/2016-01_e-Monumentica.pdf
http://www.atcireland.ie/atc-courses/adult-courses/general-and-intensive-english
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2015 Barcelona (Španělsko) – International House (cyklus hospitací ve výuce, analýza 

výukových materiálů); 

2015 Madrid (Španělsko) – Biblioteca de la Facultad de Filología, Biblioteca de la Facultad 

de Educación (studium odborné literatury); 

2015 Londýn (Velká Británie) – UCL Library, Univerzity of London, Kings Cross (studium 

odborné literatury); 

2014 Bray (Dublin, Irsko) – ATC Ireland, General English Course (jazykový kurz, 

praktická stáž s hospitacemi ve výuce, analýza výukových materiálů);   

2013 Valencia – AIP Languages, Curso de Español para profesores extranjeros (jazykový 

kurz, praktická stáž s hospitacemi ve výuce, analýza výukových materiálů).  

 

4.3.2 Recenzní posudky, lektorská spolupráce na publikacích: 

2010 Club PRISMA – Método de Español para Jóvenes, Edinumen, Španělsko – recenzní 

posudek pro MŠMT; 

2011 Aventura 3, španělština pro střední a jazykové školy, Klett 2011, Praha – odborný 

lektor 3. dílu učebnice a pracovního sešitu; 

2011 Español en marcha – Método de Español, SGEL, Španělsko – recenzní posudek 

pro MŠMT; 

2012 Espacio Joven – Curso de español, Edinumen, Španělsko – recenzní posudek 

pro MŠMT.  

 

4.3.4 Ediční a redakční činnost: 

Boletín Asociace učitelů španělštiny 2017 r. XVIII, č. 20, ISSN 1213–5925. 

Boletín Asociace učitelů španělštiny 2016 r. XVII, č. 19, ISSN 1213–5925. 

Boletín Asociace učitelů španělštiny 2015 r. XVI, č. 18, ISSN 1213–5925. 

Boletín Asociace učitelů španělštiny 2014 r. XV, č. 17, ISSN 1213–5925. 

Boletín Asociace učitelů španělštiny 2012 r. XIV, č. 16, ISSN 1213–5925. 

Boletín Asociace učitelů španělštiny 2011 r. XIII, č. 15, Česká Třebová (spolu s Ingrid 

Castro) ISSN 1213–5925. 

 

http://www.atcireland.ie/atc-courses/adult-courses/general-and-intensive-english
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4.3.5 Vedení specializovaných kurzů, seminářů a workshopů  

2009 Tvorba úloh didaktického testu – Jornada de la AUŠ-APE, Gymnázium Česká 

Třebová; 

2010 Proyección de películas en el aula – apoyo didáctico – Jornada de la AUŠ-APE, 

Gymnázium Česká Třebová; 

2011 Trabajo con el vídeo en el aula – apoyo didáctico – Jornada de la AUŠ-APE, 

Gymnázium Česká Třebová; 

2012 Motivace současné generace žáků a přístup vyučujícího k žákovi v hodině cizího 

jazyka, Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Královéhradeckého kraje, Hradec Králové; 

2016 Pracovní list a jeho využití ve výuce španělštiny – Jornada de la AUŠ-APE, 

Gymnázium Nad Alejí. 

 

4.4 Curriculum vitae 

Jméno, příjmení, titul: PhDr. Tomáš Kupka 

Rok narození: 1975 

 

Dosažené vzdělání 

vysokoškolské 

1995 – 1999 Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, obor latina – občanská výchova 

1993 – 1995 Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, obor latina – španělský jazyk 

středoškolské 

1989 – 1993 Gymnázium Česká Třebová 

 

Doplňkové vzdělání, kurzy a zkoušky 

2010 – 2011 Univerzita Karlova, PedF, Centrum školského managementu, Profesionalizace 

klíčových kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení  

2010 – 2011 NIDV, Pardubice, Personální řízení – Kurz pro vedoucí pracovníky ve školství 
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2008 Masarykova univerzita, PedF, Rigorózní zkouška z učitelství VVP obor OV 

2005 – 2006 Univerzita Karlova, ÚJOP, Curso para profesores de español  

 

Pracovní zkušenosti a odborná praxe 

2011 – dosud Asociace učitelů španělštiny ČR, předseda  

2010 – 2011 Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí, výuka španělštiny  

2006 – 2009 CERMAT Praha, krajský lektor pro hodnocení písemné práce maturitní zkoušky 

2006 – 2010 Asociace učitelů španělštiny ČR, člen výboru a tajemník  

2005 – 2011 CERMAT Praha, člen expert. týmu pro tvorbu a revizi úloh pro španělský jazyk 

2005 – dosud Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl, výuka latiny 

pro restaurátory, od 2011 asistent KHV, od 2012 proděkan pro studium, pedagogickou činnost 

a rozvoj  

2001 – 2005 IRKT Litomyšl, výuka latiny 

2001 – 2004 Kulturní centrum Česká Třebová, lektor španělského jazyka 

2001 – dosud Gymnázium Česká Třebová, učitel latiny, španělského jazyka a ZSV, od 2009 

zástupce ředitele 

1998 – 1999 Gymnázium J. K. Tyla Hradec Králové, výuka latiny 

1997 Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, výuka latiny pro historiky 


