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Obrázek 4 
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Obrázek 5 

 

5: Matějů, Petr, Natalie Simonová, Jana Straková. 2005. „Výzkum studentů prvních ročníků vysokých škol v České 
republice.“ Pp. 85-149 in Simonová, Natalie (ed.), Petr Matějů. České vysoké školství na křižovatce. Investiční přístup 
k financování studia na vysoké škole v sociologické reflexi, s. 115 
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2 Seznam otázek použitých v rozhovoru a elektronickém 

dotazníku 

Studentovy představy o kvalitě výuky 

1. Co si představuješ, když se řekne kvalitní výuka? 

o Doplňující: Jaká by měla být kvalitní výuka 

2. Jak, podle tvého názoru, vypadá dobrá přednáška?  

o Doplňující: Kdy ji hodnotíš jako 

dobrou/užitečnou/přínosnou/obohacující 

3. Jaký by měl být ideální vyučující na přednášce? 

o Doplňující: jeho vlastnosti, dovednosti, chování, role 

4. Jaké způsoby výuky by ti pomohli přiblížit/zprostředkovat praxi tvého oboru? 

5. Jaké činnosti tě nejvíce zapojí do výuky? 

Otázky na zjištění reality 

1. Jakým způsobem se ve výuce naučíš nejvíce nových věci/znalostí.? 

2. Jaké informace jsi měl o vysoké škole a svém oboru, než jsi do něj nastoupil(a)? 

o Doplňující: Kde jsi tyto informace našel? 

o Doplňující: Jak moc ti pomohla škola/kamarádi/internet.  

3. Byl pro tebe přechod ze střední na vysokou školu náročný?  

o Doplňující: V čem? Proč ne? 

o Doplňující: Jak moc jsi na začátku studia srovnával(a) způsob učení na 

VŠ se způsobem učení na SŠ? 

o Doplňující: Získal(a) jsi na střední škole nějaké informace o organizaci a 

průběhu výuky na VŠ? 
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3 Přepis rozhovorů 

Studentka A – Andragogika a personální řízení– 3. ročník, FFUK 

6. Co si představuješ, když se řekne kvalitní výuka? 

Představuji si to tak, že po hodině budu nabuzená k tomu dozvědět se víc. Že si budu chtít 

něco přečíst nebo začít něco dělat. Ta hodina by měla být interaktivní. Prostě ne jenom 

sedět a čumět a něco pasivně přijímat, ale zároveň být podnícena k tomu něco aktivně 

vytvářet a něco aktivně dělat, protože to si víc zapamatuji. Kvalitní výuka je taková, ze 

který si odnesu něco užitečného. Něco, co budu moct používat. Ne jenom nějaká suchá 

data, suchý teorie, který budu mít možná v hlavě, buď je zapomenu po zkoušce nebo je 

tam budu mít jenom tak. Kvalitní výuka je výuka nezaměřená nejen na toho vyučujícího, 

aby si odvykládal vše, co potřebuje podle osnov, ale taková, která je zaměřená i nato, aby 

si z toho něco odnesli i ostatní. 

7. Jak, podle tvého názoru, vypadá dobrá přednáška?  

Krátká. Přednáška by měla trvat 20 minut podle všech příruček. Podle všech přednášek, 

na kterých jsem byla měla přednáška mít maximálně 20 minut a měla by být prokládána 

nějakými otázkami do pléna. Prostě, co nejkratší monology a co největší zapojení 

studentů, co tam sedí.  

8. Tím se trochu dostáváme k vyučujícímu. Jaký by měl být ideální vyučující 

na  

přednášce? (jeho vlastnosti, dovednosti, chování, role) 

Vyučující musí být schopen vnímat atmosféru ve třídě, jestli se dává pozor nebo všichni 

spí a být schopný měnit své metody na základě toho, co vidí a vnímá. Zároveň by měl 

umět a znát různém metody výuky a neměl by používat jen přednášku, což bývá 

nejobvyklejší. Musí znát obor, který vyučuje, musí ho znát, ale musí umět i učit. Dobrý 

učitel musí umět znát různé metody a různé postupy ve výuce a zároveň být schopný 

přistupovat ke studentům individuálně, nepovažovat žáky za jednu skupinu, ale brát 

každého s jeho potřebami.    
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9. Jaké způsoby výuky by ti pomohli přiblížit/zprostředkovat praxi tvého 

oboru? 

Asi všechny možné. Já bych nevynechávala přednášku, protože někdy je docela potřeba 

u věcí, co jsem nikdy neviděla, neslyšela, tak se hodí je vysvětlit.  

 Napadají tě nějaké metody kromě přednášky? 

Otázky do pléna, skupinová práce. I třeba focus group by nebyla špatná. Obecně bych asi 

také ocenila delší praxe a nácviky. Třeba hosty z praxe. Že to nebudou jen teoretici, ale 

přijdou i lidi, co se věnují svému oboru X let, což většinou zprostředkovávají jen 

studentské spolky. 

10. Už jsi jich pár jmenovala, ale máš ještě nějaké činnosti tě nejvíce zapojí do 

výuky? 

Musím říct, že ačkoliv všichni mí spolužáci na to nadávali a mě to také štvalo, když jsem 

to musela dělat, ale vždycky mi pomohly nějaké dlouhodobé semestrální práce. Ne 

seminárky jako takové, ale že jsme třeba vytvářeli projekty na téma vzdělávání dospělých 

a IT technologie. Tak jsme vytvářeli e-learningový kurz. To je něco, co mě do toho hodně 

zapojí, protože se vlastně zkušeností učím.  

 Dalo by se to teda nazvat seminární prací s dobrým zadáním? 

Seminární práce to byla, ale nebyla to seminárka. Nepsali jsme žádnou práci, žádné A4, 

ale vytvářeli jsme opravdu funkční kurz. Prostě dlouhodobý úkol praktický. Ne 

zpracovávání seminárky.  

4. Jakým způsobem se ve výuce naučíš nejvíce nových věci/znalostí? 

Když si to vyzkouším. 

5. Jaké informace jsi měl o vysoké škole a svém oboru, než jsi do něj 

nastoupil(a)? 

Nic moc asi. Jako tušila jsem. Měla jsem možnosti připravit se nato, kdybych chodila na 

kurz, tak bych asi mluvila jinak, protože bych se setkala se všema vyučujícími, ale na dni 

otevřených dveří jsem se setkala s vedením katedry a už mi to asi mohlo dát náznak toho, 
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jak to bude vypadat, ale jako reálně úplně ne. Nedovedla jsem si to představit, protože 

jsem na VŠ nebyla. Tak jsem fakt nevěděla, co to přesně znamená. Bylo mi hrozně divný, 

že mám najednou tak malý rozvrh, že tam skoro nic nemám. Moc jsem nevěděla, ačkoliv 

jsem si mohla projet předměty, jejich požadavky a nenapadá mě ani žádná jiná možnost, 

jak bych se to mohla dozvědět, teda jako povídat si se staršími studenty, což mě moc 

nezajímalo.  

6. Byl pro tebe přechod ze střední na vysokou školu náročný?  

Ani ne. 

 Srovnávala jsi způsobu učení se SŠ: 

Nesrovnávala, jediný co, tak jsem se najednou přestala učit průběžně a byla jsem příšerně 

vystresovaná ze všech zkoušek a zkouškových, protože to bylo něco úplně jiného. To je 

možná to, co pro mě bylo náročné, ne z hlediska učení. Kromě nervozity ze zkoušek a na 

zkouškách to o moc náročnější nebylo, ale možná bych mluvila jinak, kdybych byla na 

jiném oboru a jiné fakultě.  

Studentka B – Pedagogika 3. ročník, FFUK 

1. Co si představuješ, když se řekne kvalitní výuka? 

Výuka, která mi dá něco, abych to mohla používat ve své vlastní praxi a ve své vlastní 

práci. Aby mi tam učitel neříkal věci, které mi jsou vlastně k ničemu. Aby ta výuka nebyla 

formou, že bych tam chtěla spát nebo něco jiného. Aby mě to zajímalo. Co ještě… 

Rozhodně nějaké využití. To vidím na prvním místě. 

2. Jak, podle tvého názoru, vypadá dobrá přednáška?  

Myslím si, že ten učitel by se měl snažit zapojit i ty žáky, co má ve třídě, aby to nebylo 

tak, že jim jen něco říká hodinu a půl, ale aby se ptal i jich, aby vlastně věděl, jestli tam, 

jsou s ním. Jestli poslouchají. Tak že se ptát na otázky i jich a na konci se taky zeptat, 

jestli oni ví, o čem mluvil, aby zjistil zpětnou vazbu na svou práci. Potom by mohl 

používat prezentace, protože když má svoje zápisky někde na plátně, tak si to můžeš psát 

i z toho, než když on jenom mluví jako (uvedení špatného příkladu dvou učitelů). To byly 

takové přednášky, kde se nám chtělo spát. Ale když to vidíš na tom plátně, tak hned víš, 
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o čem ten učitel bude mluvit. Tak že prezentace, určitě, plus. Potom nějaké aktivity typu 

jako používala Kasíková – rozehřátí mozku, mozková gymnastika. To bylo super. Ještě 

kdyby ten člověk říkal nějaké příklady ze své praxe. To by bylo super. Znalosti má, tak 

aby jen neříkal znalosti z knih nebo co má naučené, ale třeba řekl něco, co ví ze svojí 

práce. 

3. Jaký by měl být ideální vyučující na přednášce? (jeho vlastnosti, dovednosti, 

chování, role) 

Rozhodně by měl mít nějakou autoritu. I když tady na vysoké škole už jí má. Lidé na 

vysoké škole už jsou rozumově jinde, takže si učitele víc vážíš, když víš, jaké napsal 

knížky a co dělá. 

 Jaké by měli být vlastnosti ideálního vyučujícího? 

Mohl by být třeba tolerantní vůči svým studentům. Třeba i vtipný, aby ta výuka byla 

trochu jiná, než aby vykládal celou dobu monotónním hlasem.  

 Jak by se mohl vyučující chovat? Jakou by měl mít roli? 

Myslím, že by od něj bylo dobré, aby se svých studentů ptal, jestli všechno chápou a jestli 

ne, že jim to v učebně může říct nebo za ním poté mohou přijít. Takovou roli, aby jim 

řekl, že je tady pro ně, poté co skončí jeho přednáška a mohou mu říct i jiné věci než ze 

školy. Myslím si, že by to bylo dobrý a student by na učitele koukal jinak  

4. Jaké způsoby výuky by ti pomohli přiblížit/zprostředkovat praxi tvého 

oboru? 

Nějaký praktický způsob výuky. Že by nám třeba zadal nějaký úkol a ten bychom si mohli 

ve skupině zkusit zpracovat formou myšlenkových map, projektů. Nějaké skupinové 

diskuze, brainstorming. Jít se s tím člověkem podívat do jeho práce. Třeba jak jsme byly 

s Kasíkovou ve škole. Vidět to na vlastní oči, jak ta škola funguje, jak to v ní funguje. 

Když ti k tomu ten člověk něco říká, tak je to něco jiného, než když ti to říká ve škole. 

Tak že nějaká praktická ukázka, náhled na tu výuku. 

5. Jaké činnosti tě nejvíce zapojí do výuky? 
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Aktivní činnosti, kde sama musím něco dělat. Nebo úkoly ve skupině, kde je skupina 3-

4 lidí a já musím udělat nějaký díl práce. Než když máme dělat každý svůj úkol a pak to 

mají říkat nahlas 3-4 lidi. Poté tu práci neuděláš tak správně nebo tak dobře. Takže určitě 

ty skupinové úkoly. Nebo když máme nějaký úkol a víš že třeba příští lekci máš přijít a 

říct, co jsi vlastně udělal. Úkoly typu referát atd. Prostě něco, za co cítíš zodpovědnost, 

bych tak řekla.  

6. Jakým způsobem se ve výuce naučíš nejvíce nových věci/znalostí.? 

Když si vezmu tu naši výuku, tak jsem se nejvíc naučila v pedagogickém poradenství 

nebo ve vývojové psychologii. To byla forma, kdy nám člověk říkal své zkušenosti ze 

své praxe. Byla to forma, kdy jsi na přednášku chtěl jít, ne jako (jména učitelů) tam jsem 

si občas řekla, jestli na přednášky mám jít. Bude tam člověk, co ti bude monotoniím 

hlasem říkat věci hodinu a půl, pak se v tom ztratí nebo to říká pořád dokola, 10x stejně. 

Ale ona dokázala říkat věci, co tě bavili, používat praktické příklady, říkat něco ze své 

praxe, jak se jí to stalo, jak to řeší ve své poradně. Tak že praktická ukázka nebo úkoly 

ve skupinách, jak to dělala Kasíková. Ten styl výuky mě dokázal zaujmout a kdyby se 

mě teď někdo zeptal, tak mu na to dokážu něco říct. Znám to a něco si z toho pamatuji.  

 Když si představíš učitelé, co ti uváděli příklady z praxe, tak co ještě ti na té 

výuce  vyhovovalo? 

Rozhodně si myslím, že měli i přátelský přístup. Že třeba Kasíková dokázala přijít, když 

třeba viděla, že někoho něco trápí. Šla za tím člověkem a zeptala se ho, jestli je všechno 

v pořádku. Prostě přátelštější přístup. 

7. Jaké informace jsi měl o vysoké škole a svém oboru, než jsi do něj 

nastoupil(a)? 

No, to si myslím, že asi skoro žádné. Jenom prakticky ty, co jsem četla na stránkách 

fakulty a katedry. Určitě tady nebyl někdo, koho bych znala z vyššího ročníku, abych se 

ho zeptala, jaké to studium je, to ne. Takže vlastně jen to, co jsem si četla na stránkách. 

Žádné jiné informace jsem neměla. 
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8. Byl pro tebe přechod ze střední na vysokou školu náročný?  

Pro mě až tolik ne, protože jsem mezi střední a vysokou školou strávila rok na VOŠce. 

Tam už forma byla jako VŠ. Půl roku nic neděláš a poté máš zkouškový. Spíš to pro mě 

bylo horší, protože na VOŠ jsem chodila do školy od pondělí do pátku, ale na VŠ byl 

takový volnější režim.  

Student C (X. ročník) + Studentka D (3. ročník) – Pedagogika, FFUK 

1. Co si představuješ, když se řekne kvalitní výuka? 

D: Učitel má už předem nějakou osnovu, že třeba přijde s nějakým papírem do třídy, kde 

má předem napsáno: „Tady začnu, chci projít přes tohle téma a chci skončit tu výuku 

třeba tady…“ Že má výuka nějakou strukturu. Je jasný, že si nemůže všechno detailně 

naplánovat, ale aspoň rámcově něco připravit. Že se nezalekne nějaké otázky, když se 

třeba žák na něco zeptá.  

C: Pro mě je kvalitní výuka to, že ten učitel dává všechny věci do kontextu těm dětem. 

Zároveň jim nechává prostor pro otázky a má kvalitní zásobu informací, které chce 

předávat a má nějakou linii. 

Zjišťuji názory na vysokou školu, ale tohle asi na vysoké škole platí taky.  

C: Jo, tím pádem tam platí především ten kontext a oborová znalost profesora 

2. Jak, podle tvého názoru, vypadá dobrá přednáška?  

C: Pro mě kvalitní přednáška vypadá tak, že se malinko zmíní kontext z minulé 

přednášky, aby se uvedlo do toho tématu. Potom profesor probírá jasně a věcně věci, 

který se mají. A zároveň nechává prostor pro jakékoliv dotazy při té hodině. 

D: Byla bych ráda, kdyby nám učitelé poslali skripta předem. Abychom se mohli připravit 

o čem ta výuka bude, protože dost často se mi často stává, že jsem na nějaké přednášce, 

ale vůbec nevím, o čem učitel mluví. Já si teda dělám nějaké poznámky, ale přijdu domů 

a teprve to začnu rozebírat. Za to, když jsem takhle připravená, když mi pošle nějaké 

dokumenty: 2,3 dokumenty, tak aspoň vím o čem bude mluvit. Tím pádem si už můžu 

doplňovat. Už nějakou znalost mám a jenom ji obohacuju. Což si myslím, že je daleko 

lepší. A pak na konci přednášky by bylo dobré zas dát nějaký malý úkol do příště a pak 
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na začátku další přednášky si ho zkontrolovat. Zeptat se, jestli jsme porozuměli tématu a 

jít zase na další téma. 

C: S tím vším souhlasím. Obzvlášť s materiály na hodinu. Ještě mi přijde jedna důležitá 

věc a to, že ten profesor musí vnímat do jaké míry ho jsou studenti schopní vnímat při té 

hodině. Když to vztáhnu na naši katedru, tak jsou tam mnohdy situace, kdy učitel mluví 

a vůbec nevnímá to, že ostatní tam spí, protože ten styl, jakým mluví je nezajímavý. Takže 

musí umět pružně reagovat na tyto situace. 

Napadne vás ještě něco? D, ty jsi řekla, jak to má být, než se na přednášce 

objevíme a chci se zeptat, jestli máte něco i k průběhu přednášky? 

C: Mě ještě napadá interakce. To znamená nějaká občasná komunikace nad otázkami. Že 

to není jen nalejvárna. 

D: Mě se třeba líbí otevřené otázky, kdy se hodně učitel ptá “Jak to máte vy”. Hodně to 

zařazuje do praxe. Nejsou to jenom kladení definic. Ohledně interakce mám ráda, když 

učitel jen nesedí, ale chodí mezi studenty. Mění pravou a levou stranu. 

Jak hodnotíš přednášku, aby pro tebe byla užitečná? 

D: Pro mě, když teď chodím na školský management, tak tam se mi přednášky hodně líbí 

a ty jsou uspořádány tak, že vždycky na obsahem hodiny je: s čím se seznámíme, nějaká 

teorie, jak to bylo v minulosti, jak je to nyní a poté to aplikujeme v praxi. Že teďka by to 

mělo být takhle... Zákon to říká takhle... ale v realitě se setkáme s tímhle tím. Takže 

porovnáváme, jak by to mělo být a jak to je. Takže hodně do praxe. A končíme tím, že si 

zadáme nějaký úkol a nějakou myšlenku do příště 

Takže teď jsi popsala, jak to je a takhle ti to vyhovuje? Dalo by se to popsat 

tak, že máš nějaký úvod přednášky, teorii, přesah do praxe a úkoly na příště? 

D: Ano přesně tak. A nutí mě to zároveň se na ten předmět připravit. 

C, máš ještě něco? 

C: Pro mě je důležitá praxe. To znamená, aby to nutilo člověka o tom přemýšlet. Taky je 

potřeba mít praktické vhledy do praktické oblasti. 
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3. Jaký by měl být ideální vyučující na přednášce? (jeho vlastnosti, dovednosti, 

chování, role) 

C: Myslím si, že by měl mít profesionální přístup.  

To znamená?  

C: Měl by na tom být po oborové stránce znalostně dobře. Zároveň je pochopitelné, že je 

to jen člověk. Může spoustu věcí nevědět, ale neměl by se to snažit nějakým způsobem 

za každou cenu skrývat. Měl by být přátelský, komunikativní, reagující na potřeby 

studentů a jejich otázky, mít dobré vztahy. 

C: Učitel, kterého baví ten předmět, kterému se věnuje. Nejen, že o něm píše, že o něm 

publikuje, ale že je i v praxi. Že se o něj zajímá. Že ho baví příprava na ten předmět. Že 

stále informace aktualizuje. Že neprobírá učivo, co se učilo před dvaceti lety. Že ty 

myšlenky dokáže aktualizovat. Dokáže mít vlastní názor, ale neprosazuje ho. Že dokáže 

vnímat názory ostatních žáků. Učitel, který je i lidský. Což znamená pro mě, že mu můžu 

kdykoliv napsat. Kdykoliv něco potřebuju, tak mu napíšu email, ale nemusí se to týkat 

jen výuky a probraného učiva. Učitel, který mi nabízí nějakou literaturu, nějaké 

publikace, co vyšly, který mě inspiruje v tom samotném učení se. Třeba mi doporučuje i 

nějaké semináře a zájezdy. 

Jak se tyto vlastnosti promítnou do nějaké výuky na přednášce. Když si 

představit situaci, kdy sedíte s otevřeným sešitem nebo počítačem. Tak jaké 

by se měl ten učitel chovat a co by měl dělat, aby to pro vás bylo kvalitní a 

dobrý. 

C: Za mě by měl zaujmout. Neměl by jen suše vykládat, ale vtáhnout lidi do toho 

předmětu. 

D: Já dávám důraz i na intenzitu hlasu. Pak také jak učitel komunikuje. Jestli je jen na 

úrovni profesionála, nebo si dokáže udělat srandu sám ze sebe nebo z toho oboru.  

4. Jaké způsoby výuky by ti pomohli přiblížit/zprostředkovat praxi tvého 

oboru? 
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C: Hodně by mi pomohlo, když bychom měli skutečně hodně, hodně příkladů z praxe. 

Které bychom si mohli nějakým způsobem říkat. Přišlo mi, že to bylo často v psychologii, 

kde jsme měli od učitelky hodně příkladů. 

D: Já bych možná více začlenila skupinové vyučování. Říct si i nějaké zkušenosti mezi 

těmi spolužáky a ten učitel by mohl podnítit to vyučování v tom, že ne vždycky se se 

všemi spolužáky vidíme a nevíme, co oni dělají. Třeba to, jak jsme měli u Kasíkové - to 

se mě třeba líbilo, že byla prostě skupinová výuka a každý k tomu mohl něco říct. To se 

mi líbí. A nějaká konkrétní metoda... asi ještě rozhovor, diskuze “zapojená”. Ale to je 

zase otázkou času. Chápu, že to vždycky nejde z časového důvodu. Určitě diskuze vedená 

a předem nějak strukturovaná má podle mě smysl. 

C: Mě ještě přijde, že je dobré, když ty hodiny nejsou na jedno brdo. Jsou proměnlivé v 

tom smyslu, že se dělá jedna metoda a pak se zkouší zase něco jiného. Třeba u Kasíkové 

jsme to mohli hodně zkoušet (co bylo probráno).  

5. Jaké činnosti tě nejvíce zapojí do výuky? 

C: Nejvíc, asi společné zamyšlení se nad nějakým tématem. Pokud učitel dá texty na 

přečetní, jsou fakt zajímavé, tak si je člověk přečte a pak o nich člověk může diskutovat. 

To mě přijde hodně super. To mám z té hodiny opravdu hodně, protože jsem fakt 

přítomen.  

D: Třeba teďka používáme na škole aplikaci „Kahoot“ a přes tu vlastně nejprve 

opakujeme předešlé učivo a zároveň tam máme příklady z tématu, které bude následovat. 

A je to aplikace, do které jsou zapojení všichni účastnící, všichni žáci, co jsou 

momentálně ve třídě. A zároveň tam odpovídáme na otázky, u kterých všichni víme, kdo 

jak odpověděl. A můžeme tam psát i zkušenosti. Je tam otázka: Jakou zkušenost máte s 

tímto tématem. Což je rychlá komunikace se spolužáky, že během 5 minut víš jakou 

zkušenost má „támhleten“ vzadu. Tak takhle aplikace je podle mě super na tohle. Že na 

začátku hodiny, kde ráno všichni spíme, vytáhneme mobily. 
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Dokázala bys pojmenovat činnosti, co s aplikací děláte? Co ti na tom 

vyhovuje? 

C: Vyhovuje mi to, že se tě učitel na začátku hodiny jen nezeptá a ty jen stroze odpovíš s 

rukou opřenou o bradu. Ale vezmeš si mobilní zařízení do ruky a odepisuješ formou 

zprávy, což je ti v té situaci daleko přirozenější. 

A píšeš všem? 

D: Ano, je to něco jako skupinová diskuze. Takže to je jedna forma a pak když učitel 

nesedí, když stojí, vyvolává nějakou myšlenku a každý musí odpovědět. Takže každý se 

musí ráno zapojit. Je tam efekt “musím odpovědět” a nikdo jiný za mě neodpoví. 

6. Jakým způsobem se ve výuce naučíš nejvíce nových věci/znalostí.? 

C: Strašně záleží na předmětu. Pro každý předmět to může být něco jiného. Já to musím 

vztáhnout na nějaký konkrétní předmět. Třeba tam kde jsme skutečně zkoušeli specifické 

potřeby učení, bavili jsme se o tom. Měli jsme k tomu nějakou aktivitu. Člověk viděl 

opravdové pohledy dětí. Viděl pozici dětí, co špatně píšou. Tak to pro mě bylo nejvíce 

obohacující. 

Kdybys popsal, co jsi na té hodině dělal? 

C: Poznávali jsme různé situace na základě příkladů a poté jsme o nich diskutovali. 

Tudíž ti vyhovuje příklad nějaké látky?  

C: Ano. 

D: Já se nejvíce naučím, když můžu výklad učitele stopnout a doptat se ho na nějaký věci. 

Zeptat se ho, jak to myslí. Nebo říct mu přesně: “Podívejte se, nerozumím tomu. Můžete 

mi to říct jinak”. Tak asi v tu chvíli se naučím nejvíc.  

Je to myšleno tak, že si můžeš představit jakýkoliv předmět, který se vám od 

učitele dobře učil.  

C: Že ta výuka byla pestrá. Že to nebylo hodinu a půl sezení, poslouchání, zapisování. 

Ale že 15 minut jsme dělali mozkovou gymnastiku, 15 minut jsme se připravovali na to 

než začneme. Pak jsme dalších 15 min. řešili, co bylo před tím, jestli tomu rozumíme. 
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Poté tam byl transmisivní model výuky. Pak jsme si řekli příklady z praxe. Pak to bylo 

dynamické v tom, že jsme měli i nějakou dramatiku. Že to nebylo jenom sezení. 

7. Jaké informace jsi měl o vysoké škole a svém oboru, než jsi do něj 

nastoupil(a)? 

D: Žádné, o tom oboru, co teď studuji, žádné. Věděla jsem, že když tam nastupuji, že to 

bude klasické sezení ve třídě, ale nešla jsem za tím oborem z toho důvodu, že by byl 

nějaký atraktivní. Šla jsem jen za těmi znalostmi. Samozřejmě jsem si v průběhu studia 

stěžovala nato, že by to mohlo být jinak, že by ta hodina měla být víc zajímavá, ale nikdy 

jsem nechtěla vyloženě skončit a odejít. 

C: Myslím, že nejsou dostatečně vystižený charakteristiky toho oboru. Když se podívám 

na spolužáky ze třídy, tak nikdo nevěděl, jak moc teoretické to bude a myslím, že by to 

mělo být více vyobrazené pro přicházející lidi. 

Kolik jsi o tom měl informací, kdybys to shrnul. 

C: Nedostatečné 

D: Já jsem byla překvapená, že hodně spolužáků nevědělo, co mohou být, když se stanou 

absolventy. Já jsem to věděla, ale spolužáci moc ne. 

8. Byl pro tebe přechod ze střední na vysokou školu náročný? 

C: Já jsem nešel rovnou ze střední, tak že nedokážu posoudit. Měl jsem pauzu 

D: Já jsem tam nevnímala nějaký extra rozdíl. Musela jsem se víc učit. Ale nebylo to jako 

na střední škole, že jsem se musela učit každý den. Nějaký extra rozdíl tam nevnímám. 

Studentka E – Andragogika a personální řízení – 2. ročník, FFUK, 

Speciální pedagogika, PedF UK - 1. ročník  

1. Co si představuješ, když se řekne kvalitní výuka? 

Představuji si výuku, která mě zajímá, která mě baví. Nebo ani nemusí bavit, ale mělo by 

to splňovat to očekávání. Minimálně očekávání, co je napsané v SISU nebo v jiném 

systému. Učitel by to měl mít nějak připravený a propracovaný, tak aby to bylo kvalitní. 

Ne jenom recyklovat jednu prezentaci, kterou někde stáhnul. S tím, že by bylo fajn kdyby 
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se ten učitel zaměřoval na nějakou praxi nebo na to, co je pro nás využitelný, a ne jenom 

výuka pro výuku, protože to máme takhle v SISu. Když jsem někde zažila výuku, která 

pro mě byla dost kvalitní, tak nejdříve zjistili naše schopnosti anebo se nás zeptali na 

očekávání a podle toho to potom přizpůsobili, takže nějak orientované na ty individuální 

lidi a jejich znalosti. A ne, že se probírá třeba do nekonečna v psychologii Freud, protože 

se to má probírat, ale všichni už to slyšeli tisíckrát na střední. 

2. Jak, podle tvého názoru, vypadá dobrá přednáška?  

Dobrá přednáška vypadá tak, že by neměla být čistě přednáška. Ale mělo by to být 

interaktivní. Učitel by se měl zaměřit na to, co my potřebujeme vědět, a ne co on si tam 

chce odvykládat. Měl by nás do toho nějak vtáhnout, takže ideálně střídat metody, kdy 

on si tam stoupne a něco vykládá, ale i nějaké aktivizační metody. Že nám dá nějakou 

práci, nějaké vlastní přemýšlení. Asi se dá udělat i dobrá přednáška, že jenom povídá, ale 

je potřeba, aby to bylo dobrý řečník, ale i člověk co tomu rozumí. Zkrátka, aby byl dobrý 

řečník i dobrý lektor.  

Kdy hodnotíš přednášku jako přínosnou, obohacující? 

No, většinou hodnotím dobře přednášku, která není (povinná) v rámci vysoké školy. Na 

kterou se sama přihlásím dobrovolně a ty lidi ji třeba taky dělají dobrovolně. Že obě dvě 

strany víme, že jsme tam proto, abychom se o tom něco dozvěděli nebo abychom se bavili 

o tom tématu a není to pro obě strany povinnost. 

A myslíš, že tohohle by šlo docílit jako i na normální přednášce? 

Jo, jako dost často to byly přednášky, co organizovala ta VŠ, že to byly přednášky třeba 

pro veřejnost. Byly tam i lektoři z vysoké školy, ale bylo to zajímavější a praktičtější téma 

než donekonečna nějaké úvody. Určitě by bylo potřeba to nějak sjednotit, protože každý 

přichází z jiné školy, ale od toho jsou taky částečně přijímačky. 

3. Jaký by měl být ideální vyučující na přednášce? (jeho vlastnosti, dovednosti, 

chování, role) 

Měl by znát to téma, které vyučuje. Měl by být dobrý lektor. Měl by mít rád lidi, 

respektive měl by chtít učit a chtít učit danou věkovou kategorii. Měl by to té věkové 

kategorii přizpůsobit 
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Jaké by měl mít dovednosti a roli? 

Asi záleží, co je to za předmět. V některých předmětech je fajn, když jenom povídá a my 

si můžeme zapisovat a v některých předmětech je dobrý, když to my děláme prakticky a 

on nás spíš jenom koordinuje nebo to s ním můžeme konzultovat. 

A třeba jak by mělo vypadat to povídání a zapisování? Podle tebe, aby sis 

z toho něco odnesla? 

Já jsem si z toho schopna odnést, když jen povídá. Klidně může jen sedět za stolem, 

nemusí stát ani mít žádnou prezentaci, když povídá zajímavé věci, zajímavé téma, které 

mě zajímá a já si z něj chci něco odnést, tak si to z něj prostě odnesu. No, je fajn, když 

tam dává nějaké věci z praxe nebo do praxe. Je super, když tam říká nějaké zážitky svoje 

vlastní nebo i cizí, prostě nějaké příběhy.  

4. Jaké způsoby výuky by ti pomohli přiblížit/zprostředkovat praxi tvého 

oboru? 

No určitě kdyby na začátku řekli, jak to v té praxi funguje. Dost často se učíme něco, jako 

nějakou část, ale neznáme ten celek, jak to vlastně ve skutečnosti funguje. Jako že se 

učíme nějakou metodu něčeho a nevíme, jak to funguje v celku. Tak že na začátku 

přiblížit ten celek, než se vrhneme na jednotlivé části. A pak si to nějak zkusit zažít. Zkusit 

si praxi v praxi. Ať už zkušebně ve škole nebo přímo do té praxe vyrazit a zkusit si to 

přímo na místě, kde se to třeba dělá nebo to aspoň vidět. Spolupracovat s těmi lidmi. Od 

toho je to praxe. 

5. Jaké činnosti tě nejvíce aktivizují? Zapojí do výuky? 

Nejvíc mě zapojí do výuky nějaké zábavné činnosti. Třeba nějaké hry, kde si ukážeme, 

co jsme se naučili, nějakou reflexi. Ale můžou to být i jen nějaké otázky. Něco, při čem 

se fakt musím zamyslet nad tím tématem a sama něco zpracovat. Nebo aspoň vyplodit 

nějaký svůj názor a třeba si ho zapsat. Když to nejsou jenom řečnické otázky, na které si 

člověk poté zodpoví sám. 

6. Jakým způsobem se ve výuce naučíš nejvíce nových věci/znalostí.? 
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Nejvíc se naučím zážitkovou metodou, ale tu dost málo lidí praktikuje ve výuce na vysoké 

škole. Takže potom fakt něco aktivizačního. Ideálně něco formou hry. Případně něco ve 

skupinkách. Něco skupinového. Tak že si na to téma výuky můžu povídat s ostatními. 

Nějak to víc rozebírat, ať vidím i jiné pohledy. To mi asi hodně dává. Nebo když přijde 

nějaký host z praxe, když to není ten samotný vyučující.  

7. Jaké informace jsi měl o vysoké škole a svém oboru, než jsi do něj 

nastoupil(a)? 

Já bych řekla, že asi docela relevantní nebo docela dost. Ale také je to tím, že jsem si to 

zjišťovala, že jsem se i sešla se slečnou, která už to studuje přede mnou.  

Teď mluvíš o speciální pedagogice? 

Asi o obou. Bavila jsem se s lidmi, co to studují. Bylo docela těžké někoho takového najít. 

Musela jsem se přidat do nějaké skupiny na facebooku, která byla uzavřená. Tam někoho 

kontaktovat. Musel se mi někdo ozvat, pak se někde sejít a s nějakou cizí holkou sedět u 

kávy a bavit se o andragogice je takové divné. A pak jsem chodila na přípravný kurz na 

Andragogiku, a to mi dalo docela dost. Asi to bylo takové zkreslené. Jinak to podávají 

vyučující a jinak studenti, což je asi jasný. A z webových stránek jsem se nic moc 

nedozvěděla. Jsou tam ty obecné informace, ale ty věci do praxe ne. A poté ze 

seznamováku, jak na speciální pedagogice, tak na andragogice. Takže prostě od dřívějších 

studentů, od aktuálních studentů. 

8. Byl pro tebe přechod ze střední na vysokou školu náročný?  

Asi nebyl vůbec. Oba dva ty obory, které mám nejsou zas tak náročné. Bylo to podle mě 

náročné, v tom, že jsem měla najednou hodně volného času a musela jsem ho nějak 

zaplnit a čekala, že se budu víc učit a víc mi to dá. Těšila jsem se na to, že se budu učit a 

ono vlastně nic moc, a tak jsem si dala druhý obor a teďka už se učím dost a přelézá mi 

to přes hlavu. Ale nebylo to asi těžké. Já jsem měla odklad a byla jsem starší něž moji 

spolužáci a na střední jsem se už dost nudila. Takže ne, nebylo to těžký.   

Studentka F – Pedagogika, 3. ročník, FFUK 

1. Co si představuješ, když se řekne kvalitní výuka? 
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Pro mě kvalitní výuka asi znamená, že si ty informace pamatuju už po odchodu z hodiny, 

že to není úplně tak, že si je sepíšu a musím se je potom učit a vlastně nevím vůbec nic 

bez toho, aniž bych si na to samostatně sedla. Prostě je to tak, že už odcházím s nějakými 

zajímavými informacemi, s novými myšlenkami.  

2. Jak, podle tvého názoru, vypadá dobrá přednáška?  

Dobrá přednáška není tak ani úplně o tom, že obsáhneme celé téma. To si myslím, že si 

můžu doma dostudovat. Ale naopak, že se o něčem pobavíme. Že se nad nějakým 

tématem zamyslíme. Tak že něž jen předávání informací, to pro mě je lepší si nějakou 

informaci vzít a převést ji do praxe. Hodně kvalitní přednáška je pro mě ta, kde to ten 

učitel spojuje se svými vlastními zkušenostmi. Ty informace si můžu kdekoliv přečíst, 

ale když to propojí se svojí zkušeností nebo se ptá na naše názory, tak to je pro mě 

přínosnější.  

3. Jaký by měl být ideální vyučující na přednášce? (jeho vlastnosti, dovednosti, 

chování, role) 

Podle mě, na mě hodně působí, když má dobrý rétorický dovednosti, schopnosti. Nevím, 

jestli je to schopnost nebo dovednost. Ale když je prostě dobrý řečník. Že umí podat, tu 

látku. Třeba (jméno vyučujícího/vyučující) o obsahu toho co říká nevím nic, ale říká to 

skvěle, tak že mě to prostě baví. On to umí podat, tak že i když mluví o čemkoliv, tak mě 

to prostě baví. Tak že je důležité, jak to umí podat. Také aby měl nějakou vlastní praxi, 

aby to, co přednáší i reálně dělal. Také mám ráda, když jsou učitelé milí, ale nechávají si 

zároveň profesní odstup. Neměli by tahat do výuky vlastní problémy.  

Jak přesně by ti to vyhovovalo? 

Kdyby si ten vyučující dokázal zachovat profesní úroveň. Neznamená to, že na nás má 

být odtažitý, ale neměl by do výuky tahat vlastní problémy a přenášet to na studenty. 

Když někdo řekne “mám blbý den, jsem nemocný”, tak je to super. Je to fajn je to milé, 

ale ne že na nás bude řvát. Měl by určitě střídat formy výuky. Když si povídáme, 

předáváme si informace, ale také když donese nějaké příklady z praxe, třeba testy 

z poraden nebo ze své praxe. Například teď hodně děláme věci na úroveň stresu, 

způsobem že si uděláš test, pak se o tom bavíme. Tak to mě baví.  
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Nebo když se to propojuje s výstupy, že prezentujeme. Prostě že to není furt to samý. Tak 

to by také měl umět. 

4. Jaké způsoby výuky by ti pomohli přiblížit/zprostředkovat praxi tvého 

oboru? 

Názorné ukázky toho, s čím se setkáváme. Když třeba probíráme metody v poradenství a 

můžeme si to jako zkusit. Třeba, když máme vést anamnestický rozhovor a donesou nám 

šablony, jak to vypadá. Nebo když máme metodologii a máme nejdřív dát člověku 

prohlášení před výzkumem, jestli s ním souhlasí... tak jak tento formulář vypadá. Nebo 

diagnostické texty a různé materiály. No, a pak když tam učitel donese své vlastní 

zkušenosti, když to třeba propojuje. Třeba se bavíme o depresích a řekne: “Mám teďka 

klientku, která se projevuje takhle a takhle a má tento problém a takhle to řeší.” Anebo, 

teď děláme, že si máme nastudovat kazuistiky a poté to diskutujeme. Že děláme 

společnou diagnostiku, co to může být.  

5. Jaké činnosti tě nejvíce zapojí do výuky? 

Diskuze. Ta mě zapojí úplně nejvíc. Mě to baví, poslouchat cizí názory a tak. I se bavit o 

svým. Nějak ho pozměňovat. Tak že do toho se vždycky zapojím. Anebo praktická 

činnost. Že máme něco udělat. Ne, že mám jenom sedět a poslouchat. Prostě jakmile se 

mám nějak účastnit a podílet se, tak je to fajn.  

6. Jakým způsobem se ve výuce naučíš nejvíce nových věci/znalostí? 

Když si to můžu zkusit. Takže se třeba učíme o nějaké metodě, právě v terapii – třeba 

sokratovské dotazování a uděláme si kroužek a jdeme si to zkusit. Tak to je super.  

7. Jaké informace jsi měl o vysoké škole a svém oboru, než jsi do něj 

nastoupil(a)? 

Skoro žádné. Já jsem chtěla něco spojeného s dětskou psychologii. Já jsem hrozně chtěla 

být dětská psycholožka. Hlásila jsem se na psychologii, tak jsem se nedostala. Říkala 

jsem si, že to nebude úplně učitelství, protože to jsem nechtěla a zároveň jsem poznala 

podle předmětů, že psychologie tady je a pedagogika taky. Tak proto. Jinak jsem neměla 

téměř žádné informace. Ani jsem nevěděla, že se dostanu. Prostě jsem ty školy nějak 

odflinkala a kam to vyšlo, tak jsem šla. Já ani doteď nevím, jak jsem na ten obor přišla. 
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Neměla jsem od nikoho doporučení nebo tak, a tak jsem hledala na internetu, co kde je a 

rozeslala jsem přihlášky. 

Co stránky katedry? 

Jo, to jsem si prošla, byla jsem trochu za šprtku. Vypisovala jsem si, co je potřeba k 

přijímačkám a věděla jsem, že jsou ty předměty spojené s psychologii, o kterou jsem se 

zajímala. 

8. Byl pro tebe přechod ze střední na vysokou školu těžký?  

Úplně naopak, hrozně lehký. Mně tahle škola přijde jako hrozně lehká. Že jsem měla 

poměrně těžký gympl, kde jsem se musela každý den učit a furt psát nějaké práce, takže 

jsem byla spíše překvapená z toho, jak jednoduché to tady je.  

Studentka G – Andragogika a personální řízení, 3. ročník, FFUK 

1. Co si představuješ, když se řekne kvalitní výuka? 

Důstojné prostory pro konání té výuky. Kvalitní lektor a jeho příprava. A samozřejmě 

téma, které mě zajímá. 

2. Jak, podle tvého názoru, vypadá dobrá přednáška?  

Externí vlivy by měly být podchycené – dostatek světla a vzduchu. Připravená technika, 

připravený lektor, který má pro nás materiály a prezentaci a vystupuje profesionálně. A 

tedy je to pro mě nějakým způsobem přínosné, to znamená, že mě to téma musí zajímat.  

3. Jaký by měl být ideální vyučující na přednášce? (jeho vlastnosti, dovednosti, 

chování, role) 

Měl by mít reprezentativní vzhled, přijít upravený a nezapáchat. Měl by být nějakým 

způsobem stejně naladěný jako já. Na stejné vlně. Stejná “osobnost”. Používat humor. 

Aby byl připravený na tu výuku. Odborník v tématu a zároveň odborník na didaktiku, aby 

věděl, jak mi předat ten obsah.  

A jeho vlastnosti? 

Měl by být pečlivý, kompetentní, profesionální, do určité míry přátelský. 
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4. Jaké způsoby výuky by ti pomohli přiblížit/zprostředkovat praxi tvého 

oboru? 

Bloková výuka, když to tak řeknu. V hodině by měla být nejdříve teorie a potom si to, co 

jsme se naučili, například získávání pracovníků, jít si vyzkoušet do praxe, vyzkoušet si 

třeba osobní pohovor, abych si zjistila, co můžu říkat a co nemůžu říkat 

Dalo by se to shrnout jako reálné vyzkoušení praxe? 

Ano 

5. Jaké činnosti tě nejvíce zapojí do výuky? 

Je to buď soutěž nebo skupinová práce. Soutěž, protože jsem soutěživá. Skupinová práce 

záleží na tom, s jakými lidmi v té skupině jsem. Pokud to jsou lidi, se kterými si nějakým 

způsobem sedím, máme podobný způsob práce, tak mě to velice naplňuje, protože 

dochází k synergickému efektu, tím pádem se navzájem obohacujeme. Pokud to je 

skupina lidí, se kterými si nesedím, nevyhovuju, tak je to pro mě utrpení. 

Skupinová práce je u vás nějaký projekt nebo něco jiného? 

Ano, ať už ve výuce pracujeme na nějakých dílčích úkolech nebo poté na celé zápočtové 

práci ve skupině, kdy to vyžaduje pravidelné setkávání.  

6. Jakým způsobem se ve výuce naučíš nejvíce nových věci/znalostí.? 

Když zapojím všechny své smysly nebo alespoň, co nejvíce z nich. Takže nejlépe, když 

před sebou vidím prezentaci, která je upravená do podoby, která mi vyhovuje, takže 

nějaké grafické znázornění – obrázky. Potom když to přijímám vlastně skrze sluch od 

toho lektora, takže mi to vypráví a potom, když můžu zapojit, když to tak řeknu, ruce i 

tělo, abych si mohla vyzkoušet, jak to funguje. Takže z toho vyplývá, že ten lektor na to 

musí být připravený. 

7. Jaké informace jsi měl o vysoké škole a svém oboru, než jsi do něj 

nastoupil(a)? 

Dozvěděla jsem se o něm něco z webových stránek a z přípravného kurzu, které jsem se 

zúčastnila. Z webových stránek jsem získala spíše představu o formální stránce průběhu 



86 

 

toho studia. Tedy nějaký harmonogram těch semestrů. Za kolik kreditů jsou jaké 

předměty, ale právě s tou praxí jsem se setkala z přípravných kurzů, kdy nám přednášeli 

různá témata, které jsme poté probírali znovu v prváku na bakaláři. Takže jsem věděla k 

čemu to bude a jestli mě to bude bavit nebo ne. Další obohacení toho kurzu bylo, že přišli 

lidi ze studentského spolku, který je organizovaný při naší katedře. Tím pádem jsme měli 

možnost zeptat se na konkrétní otázky a dostali jsme konkrétní odpovědi od studentů toho 

oboru. Takže když to tak shrnu, tak jsem měla velice dobrou představu o tom, co studuju. 

8. Byl pro tebe přechod ze střední na vysokou školu náročný?  

Byl pro mě náročný samozřejmě jako asi pro všechny, kteří šli na VŠ. U mě to bylo 

umocněno ještě tím, že jsem šla z malého města do velkého, takže tam působily ještě 

nějaké externí vlivy.  

Studentka H – Porodní asistentka, 3.ročník, 1.LF UK 

1. Co si představuješ, když se řekne kvalitní výuka? 

Určitě nějaké dobrý kurikulum, které navazuje logicky. Takže v prvním ročníku dostaneš 

nějaký základ z takových možných předmětů a v dalších se to pomalu nabaluje a pomalu 

dostáváš nějaké spojitosti a uvědomuješ si, jak to funguje. Dále kvalitní výuka hrozně 

záleží na vyučujícím a já moc oceňuji, když mají připravenou hezkou přednášku a jsou 

zapálení a baví je to. A to dokážu daleko víc ocenit než nějaké zajímavé téma, protože 

dobrý vyučující dokáže udělat z nezajímavého tématu zajímavé.  

2. Jak, podle tvého názoru, vypadá dobrá přednáška?  

Je adekvátně dlouhá, má přestávky.  

Jak dlouhá? 

Podle mě se člověk dokáže soustředit tak 45 minut a poté potřebuje udělat pauzu. Také 

to závisí určitě na prezentaci. Mě se líbí, když vyučující na začátku shrne, o čem se budeš 

bavit a ty víš dopředu kostru toho, co tě čeká. A mám ráda vizuální doprovod na plátně.  
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Dokážeš říct, kdy je pro tebe výuka přínosná? 

Když si z té hodiny odnesu něco, co můžu prakticky využít ve svém životě. Když si to 

s něčím spojím. Tak třeba jsem měli rehabilitaci a měli jsme téma, jak se nosí berle. Vím, 

že je to docela hloupost, co nebudu potřebovat pro svojí práci, ale vystihuje to něco 

praktického, co můžu i zkoumat dále v životě. 

3. Jaký by měl být ideální vyučující na přednášce? (jeho vlastnosti, dovednosti, 

chování, role) 

Zapálený. Když komunikuje, když je tam interakce se studenty, ale ne jako že zkouší, ale 

dokáže navodit pocit, že když něco řekneš, tak je to dobře. Že tam je spíš taková 

konverzace než zkoušení. 

Popsala bys také nějaké jeho vlastnosti, kromě toho zápalu? 

Nevím, asi se k nám musí chovat tak jako ke stejně rovným. Že nebude nějaký povýšený 

nebo namyšlený. Musí mít drajv se s námi bavit a komunikovat. 

4. Jaké způsoby výuky by ti pomohli přiblížit/zprostředkovat praxi tvého 

oboru? 

Já do praxe chodit musím. 

Tu máš v nemocnici? Něco tam děláš? Pomáháš? 

Tam odvádím výkony, které jsou potřeba – porody atd. 

Jak tam má vypadat prostředí, aby se ti tam dobře pracovalo? 

Mě se pracoviště mění, ale mám jednoho mentora, který se mi věnuje po dobu tří let a s 

tím do všech těch služeb chodím. Teď ve třetím ročníku se už snaží, abych pracovala jako 

bych byla jedním z nich 

Jak by měl vypadat ideální mentor? 

Aby se ti věnoval. Aby měl zájem. Aby měl zájem o ten obor a ty informace předával dál. 

A taky aby měl potřebu se sám vzdělávat a učit se inovační věci. Takového teď mám a 

jsem spokojená,  protože to spousta lidí nemá a zakrní a neříkají ti nová doporučení a 

postupy.  
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5. Jaké činnosti tě nejvíce zapojí do výuky? 

Když je ta přednáška interaktivní. Když je tam diskuze a je navozena otevřená atmosféra 

a můžeš mluvit. Dnes jsme třeba dělali na psychologii skupinové diskuze, a to mi 

vyhovuje.  Máme předměty, kde se máme jen učit, ale máme i předměty jako interakce s 

pacienty. 

Já chci najít odpověď na to, co tě zvedne od sešitu a musíš začít přemýšlet? 

To mám, když se mě někdo na něco zeptá 

6. Jakým způsobem se ve výuce naučíš nejvíce nových věci/znalostí.? 

Tím, že si to asi zkusím v praxi. Nebo si to s něčím spojím. Když se učíš o nějakém 

onemocnění a spojíš si to s někým, kdo to onemocnění má.  

7. Jaké informace jsi měl o vysoké škole a svém oboru, než jsi do něj 

nastoupil(a)? 

Na obor jsem šla, protože jsem se nedostala jinam a šla jsem tam spíš na truc rodičům. A 

moc jsem toho neměla, protože informace nebyly nikde dostupné a byl to nově otevřený 

obor, co jel druhý rok. Takže jsem úplně nevěděla, jak to probíhá. Jen jsem měla 

informace, kdo to učí. Neexistoval žádný feedback z toho, jaké to je vystudovat.  

Na webových stránkách nic nebylo? 

Tam byly takové ty základní informace: jak to probíhá a co pak můžeš dělat, ale nebyly 

tam žádné výstupy od těch, co to dostudovali. 

8. Byl pro tebe přechod ze střední na vysokou školu náročný?  

Ne, myslím že ne.  

Student I – Podniková ekonomika a management, 3.ročník, ČZU 

1. Co si představuješ, když se řekne kvalitní výuka? 

Kvalitní: Potřebuješ tam mít někoho, kdo ví, o čem mluví. Potřebuješ tam mít někoho, 

kdo má dobré prezentační schopnosti, protože člověk, co něco ví a neumí to prodat je k 

ničemu. Musíš to mít propojené s praxí, protože když máš jenom teorii a  
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nedokážeš si představit k čemu to je v praxi, tak je to celkem k ničemu. Dál tam potřebuješ 

mít lidi se kterými to můžeš sdílet a pracovat na tom. Nejlépe se stejným zaměřením a 

nadšením. Aby to nebyla jen povinnost odchodit, ale “pojďme si to zkusit a něco se o tom 

naučit.” Byl bych klidně pro rozdělit to na výuku bez elektronických pomůcek nějaké 

case study, případovky. A potom naopak případovky, které jsou jenom z korporátního 

prostředí, že máš případovku, kterou bys zpracoval v týmu.  

2. Jak, podle tvého názoru, vypadá dobrá přednáška?  

Ten člověk musí vědět, jak vytvořit správně přednášku. Jak to strukturovat, což taky 

nikdo neumí. Takže přijít. Mít ten úvod o čem budeme mluvit. k samozřejmě to trochu 

vyhajpovat (vybudit), dostat ty lidi do víru. Na závěr si ještě zopakovat, co jsme probrali. 

Do přednášky by měli být zapojeni i studenti. Neměl by to být jednostranný monolog. 

Měl by využívat reálné pomůcky – reálné příklady z praxe nebo když už tam má tu tabuli, 

tak tam může něco vypočítat, napsat. Mám v hlavě příklady z praxe, jak dokáží lidé 

vyjmout něco z Youtube. My jsme měli předmět inovace a ukazovali nám spoustu videí 

k praxi.  

3. Jaký by měl být ideální vyučující na přednášce? (jeho vlastnosti, dovednosti, 

chování, role) 

Člověk z praxe. Člověk, který to prožil, který ví, o čem mluví a může tam dát příklady, 

nejlépe z jeho reálného života. Takže si tě získá, protože víš, že je erudovaný, že ví, o 

čem mluví. Taky nejlépe někoho, kdo v tom má praxi. Stejně jako nemůžeš mít na 

manažerské schopnosti člověka, co v životě nevedl více než 2 lidi. Musí mít dobré 

prezentační schopnosti, jinak je ta přednáška k ničemu. Řekl bych že musí vědět, jak 

pracovat s novými věcmi, jak zapojovat do výuky nové formy výuky. Že nebude mít ten 

model, který je tady zažitý 70 let. Sedíš v lavici a jsi vyvoláván. Musí se sám vzdělávat. 

Nemůže stát na jednom bodě. 

Jakou by měl mít roli vůči studentům? Jak by se k nim měl chovat? Jak by 

to mělo ideálně vypadat? 

Role, přemýšlím jako může fungovat role kamarád-kamarád. Můžeš tam mít tu vazbu, 

ale musíš mít v tom člověku důvěru, což je spojené s tím, že víš, že něco umí, že něco 



90 

 

udělal. Snažit se vyvolat se studenty diskuzi. Že je učitel aktivně zapojí a snaží se udělat 

z nich někoho s kým bude debatovat, a ne komu bude vykládat.  

4. Jaké způsoby výuky by ti pomohli přiblížit/zprostředkovat praxi tvého 

oboru? 

Mě chybí case study – případovky. To se dá podle mě uplatnit v čemkoliv. Vybavuji si, 

když jsme měli řízení lidských zdrojů, tak jsme dělali CV a rovnou nám vysvětlovali, jak 

to funguje z pohledu různých oborů a také nám tam dovedli i člověka z velké firmy. Řekli 

k tomu úplně všechno z různých pohledů. Také mi, tady v Praze mega chybí, když se 

nechodí dívat do nějakých společností. Tady by se to mohlo využít na každý předmět v 

každé škole. Máš tady tolik firem, kam se můžeš jít podívat na to, jak to funguje. Nikdo 

tohle neudělá, a to je problém kvůli přechodu z VŠ do práce.  

5. Jaké činnosti tě nejvíce zapojí do výuky? 

To bych měl hodně propojené s neformálním vzděláváním. Sice jsi ve škole, ale kdyby 

to bylo víc formou workshopu, formou semi-formálního vzdělávání, teambuildingu. To 

se hodí na spoustu předmětů. Fakt by mi nevadilo udělat si místo přednášky workshop 

nebo si udělat mentoring, coaching s odstupem. Nikdo nevyužívá skoro ani žádné 

brainstorming metody. Takové to: „Řekněte mi, co si o tom myslíte.“ Když jim ale zadáš: 

Napište 20 věci na tohle. Udělejte to, dostanete bonusový bod na zkoušce...tak to funguje. 

Takže víc bych tam zapojil prvky neformálního vzdělávání. 

6. Jakým způsobem se ve výuce naučíš nejvíce nových věci/znalostí.? 

Tam bych dal myšlenkovou cestu a myšlenkový palác. V tomhle případě bych už na 

základní škole naučil lidi, jak se mají učit. Pamatuji si, že jednou na střední jsme viděli 

graf, jak moc zapomínáš, ale nikdo tě nenaučí, jak se to učit. Takže bych dal povinně 

kurzy, jak se učit. Kurzy rychločtení atd. Nevím, jestli je to k nějaké otázce, ale důležité 

je rozlišit typ osobnosti, kdo co je. To je krátký test, co ti může zůstat na celý semestr. 

Prostě profil, kdo co je v té třídě. 
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7. Jaké informace jsi měl o vysoké škole a svém oboru, než jsi do něj 

nastoupil(a)? 

Asi trochu lepší než zbytek ročníku, protože jsme měli na gymplu člověka, který se tomu 

věnoval. Bylo dobrý, že tam chodí lidi z vysokých škol pro nás ve třeťáku ve čtvrťáku 

přednášet o té škole. Předat ty informace. My jsme tam přišli, že jsme se chtěli ulít, ale 

potom jsme se i ptali: Co tady děláte, Jaké to má výhody, Co můžete na té škole dělat a 

jak často tam chodíte. Takže bych řekl, že jsem měl dobré informace.  

8. Byl pro tebe přechod ze střední na vysokou školu náročný?  

Ne. Těšil jsem se. Jako zpětně jsem litoval, že jsem nemohl jít na VŠ o dva roky dřív. 

Trochu zbytečný ty roky na gymplu. 

Studentka J – Překladatelství, 2.ročník, FFUK 

1. Co si představuješ, když se řekne kvalitní výuka? 

Asi taková, která mi dá to, co potřebuju. To znamená, abych odcházela z té hodiny s tím, 

že jsem se naučila to, co mi k něčemu je. Aby mě to připravilo na to, co potřebuju v praxi.  

2. Jak, podle tvého názoru, vypadá dobrá přednáška?  

Měla by být připravená. Přednášejícímu by mělo být rozumět. Protože teď jsem zažila 

přednášejícího, kterému nebylo rozumět ani slovo. Takže aby mu bylo rozumět, aby to 

měl připravené, aby dával příklady a aby se ujišťoval, jestli tomu všichni rozumí. Alespoň 

dávat nějaké otázky v průběhu a měl to rozvržený tak, aby měli všichni šanci to chápat. 

Dokážeš si představit si, co na té přednášce má být, aby to bylo pro tebe 

přínosné nebo obohacující? 

Já mám třeba ráda, když dostaneme nějaké materiály dopředu. Třeba když má prezentaci, 

tak aby nám ji poslal, ale v podstatě mě je jedno co všechno nám dá. Jestli je to prezentace 

nebo to má jen někde napsaný, ale pokud je možnost dostat ty materiály dopředu, to si 

myslím, že je hlavní. Aby se v tom člověk mohl orientovat. A co mi přijde dobrý, když 

někdo dělá, že má osnovu a třeba nám tu osnovu rozdá a člověk si jako k tomu může něco 

dopisovat a aspoň ví čeho se chytit. Prostě se v tom neztrácí. Takže když má osnovu a 

pak to komentuje, tak člověk přesně ví: “Aha, teď jsme tady, teď si vysvětlujeme tenhle 
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pojem.” A přijde mi to mnohem lepší než jako...jdeš tam a vůbec nevíš téma přihlášky. 

To mi přijde blbý. 

3. Jaký by měl být ideální vyučující na přednášce? (jeho vlastnosti, dovednosti, 

chování, role) 

Měl by se vyznat ve svém oboru, ale zároveň by neměl být namachrovanej (nadřazený). 

Měl by tě respektovat a neměl by se na tebe dívat z patra. Neměl by se na tebe dívat 

stylem: ty nic nevíš, ty nic neumíš. Takže myslím si, že by to měl být někdo, kdo tě bude 

brát jako kolegu a bude se snažit ti předat, co nejvíce svých vědomostí, co nejpřístupnější 

formou. Podle mě nejlepší jsou ti přednášející, co mají hodně vědomostí a zároveň je 

umějí předat takovou tou jednoduchou formou pro laiky a prostě blbuvzdorně. Také aby 

uměl mluvit a pokud neumí mluvit, tak aby to měl nějak nachystaný, aby na sobě 

pracoval. Aby to nebylo takové, že tu přednášku nebo materiály používá 10 let, ačkoliv 

se to už změnilo. Takže by měl mít přehled a myslím si, že by měl mít i přehled o tom, 

co tam má za studenty a co potřebují. Takže to malinko upravovat, i když to vždycky 

nejde. Ale aspoň tak, aby si řekl: “Teď tady mám studenty takových oborů a chci jim říct 

to a to, protože to budou potřebovat”. Nebo se zeptat na začátku. Mě přijde škoda, jak se 

na konci dělají evaluace, to je fajn, ale vyučující se může zeptat i na začátku. Někteří 

vyučující to dělají, a to je podle mě dobrý, že se zeptají: “Jsem tady pro vás. Co od toho 

předmětu čekáte? Něco vás musím naučit, ale udělám prostory i tomu, co byste chtěli vy 

sami.” 

4. Jaké způsoby výuky by ti pomohli přiblížit/zprostředkovat praxi tvého 

oboru? 

Když si v rámci hodiny můžeš vyzkoušet věci, které poté budeš reálně dělat v té praxi. A 

u nás zároveň, jak děláme překlad a tlumočení, tak je super, že teď máme vyučujícího, co 

dostal reálnou zakázku a překládáme něco, co reálně potom vyjde, jako kniha nebo se to 

někde použije. Takže simulují reálnou situaci, co mi přijde lepší než jiné školy, kde 

překládají texty, co jsou úplně k ničemu a nikdy bys je nepřekládal. Prostě u tlumočení – 

pokud učitel dokáže nasimulovat situaci, aby to bylo, co nejvíce podobné praxi... To je 

podle mě klíčový. Aby to nebyly jen cvičení, co k ničemu nevedou.  Zároveň by ti měl 

vysvětlovat, pokud to jsou jen nějaké nácviky něčeho, proč to děláš.  
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Třeba “Teď si budeme trénovat tohle a je to proto, že v praxi to využijete určitým 

způsobem.“ Aby to nebylo bezduché povídání o něčem, co ti nic neřekne.  

5. Jaké činnosti tě nejvíce zapojí do výuky? 

Asi když musím vymýšlet ty věci sama. Když mě ten člověk, třeba v dějepisu, nutí 

přemýšlet, místo toho, aby mi rovnou řekl: „Jo, tak stalo se tohle, tohle, tohle...” Když se 

zeptá: „Tak proč myslíte, že se rozhodli takhle nebo jak byste se rozhodli. Jaké mělo to 

Německo možnosti nebo něco takového...” Potom když ten člověk dává příklady ze života. 

Když se snaží aplikovat. Když vykládá nějaké historky, se kterýma si to člověk potom 

spojí. A tohle se mi třeba hodně líbí, když se učíme tlumočení, tak vyučující sami řeknou: 

„Může se vám zdát, že toho na vás je moc a já jsem byl také v této situaci” a třeba řekne 

něco, co se mu u toho tlumočení stalo a tím nám ukáže, že se tyhle věci stávají i profíkům 

a že je to normální. Takže když se ti snaží nějak přiblížit. Nebo když se ptá na cokoliv. I 

jen takové dotazy typu: už když přijdeš do hodiny a vyučující se zeptá: „Jak se máte.” 

Tak už to mě naladí, že se s ním snažím nějak interagovat, že tam jenom nesedím, 

nekoukám a nečekám až to skončí. Takže ten vyučující se snaží s tebou od začátku 

udržovat oční kontakt a konverzaci. To si myslím, že je dobrý.  

6. Jakým způsobem se ve výuce naučíš nejvíce nových věci/znalostí.? 

Podle mě nejvíc si toho odnáším, když vyučující předem počítá s tím, že se na to podívám. 

Příklad: Teď jsme měli ruskou literaturu a on počítá s tím, že nám dá texty, my se na to 

podíváme, trochu si něco zjistíme o autorovi a on to potom dává do kontextu, nějak to 

zpracuje sám a v rámci přednášky nám řekne něco, kdy počítá s tím, že jsme se na to 

trochu podívali a zároveň nám třeba poukazuje na nějaké věci, které nejsou tak jasné nebo 

které člověk jen tak někde nevyčte, a to si myslím, že je nejefektivnější. Když tam jde 

člověk už trochu s tím, že něco ví a vyučující se ti potom snaží ukázat různé spojitosti. A 

pak nějakou formou kontroly a nemusí to být vyloženě test. Jedna vyučující dávala po 

každé přednášce soupis nějakých otázek, na které se neodpovídalo, ale každý si to mohl 

vzít domů a ověřit si, že rozumí pojmu X,Y a že by věděl, jak odpovědět na otázku. U 

toho si to člověk ověří a znova si ty znalosti nějak utřídí. 

7. Jaké informace jsi měl o vysoké škole a svém oboru, než jsi do něj 

nastoupil(a)? 
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No, já jsem v tomhle trošku magor, takže jsem měla hodně informací. Napadlo mě, že 

bych na tu školu mohla jít třeba už ve druháku na gymplu. Tak jsem si strašně zjišťovala 

různé věci a tak. Ale protože je to hodně malý obor, tak je složité najít někoho, kdo to 

studuje. Takže jsem se bavila s někým, kdo to studoval, ale ne tolik. Spíš jsem procházela 

sylaby a říkala jsem si: „Aha, tenhle obor by mě nebavilo, protože ten název zní dobře, 

ale v sylabu jsou věci, co mě vůbec nezajímají”. A obecně o tom, jak funguje vysoká škola 

asi od starších kamarádů 

8. Byl pro tebe přechod ze střední na vysokou školu náročný?  

Nebylo to tak náročné, jak jsem si myslela. V mnoho ohledech mi to spíš vyhovovalo. 

Mně přijde, že svým způsobem to byla úleva, protože jsem konečně začal dělat něco, co 

mě baví, a protože to mělo ten systém jasně daný. Člověk ví, že má zkouškový, že má 

zkoušku tehdy a tehdy. Nemusí se bát, že mu někdo dá nějakou přepadovku nebo něco 

takového a zároveň i styl toho jednání mi přijde, že je úplně jiný. Jako když má člověk 

dobrý vyučující na vysoké škole, tak se k němu chovají opravdu jako ke kolegovi, a ne 

jako na střední. Takže těžké to bylo v tom, že je to jiný systém, ale upřímně mě zpětně to 

mnohem víc vyhovuje. Jsem mnohem spokojenější. 
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4 Odpovědi z elektronického dotazníku 

Odpovědi z dotazníku: 

Označení 

studenta 

Co studuješ za VŠ a fakultu? V jakém jsi 

ročníku: 

Tvůj věk: 

1 FF UK Druhý 
 

2 FF MUNI  Druhý 24 

3 FF UK Druhý 27 

4 FF UK Druhý 22 

5 FF UK Druhý 22 

6 FF UK Druhý 21 

7 FF UK Druhý 21 

8 UK, Andragogika a personálnì 

řízení 

První 19 

9 FF UK První 29 

10 FF UK První 19 

11 FF UK Třetí 21 

12 FF UK Třetí 24 

13 UK, 3.lékařská fakulta Třetí 21 
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Označení 

studenta 

Co si představuješ, když se 

řekne kvalitní výuka? 

Jak by měla, podle tvého názoru, vypadat 

dobrá přednáška?  

1 Výuka, ze které si něco odnesu, 

nenudím se, domácí práce pro mě 

není devastující, přednáška 

doplněná o seminář, individuální 

přístup... 

Strukturovaná, učitel by měl být akční, umět 

pracovat se svým hlasem a s časem. 

2 Omezená frontální výuka, adekvátní 

seminární úkoly, komunikace 

učitele a studentů 

Samostatná příprava studentů dopředu, diskuse na 

dané téma, aktivity  

3 Výuka s jasným přínosem, nejlépe 

nějaká vyvážená kombinace 

odborné teorie a alespoň tlumočené 

praxe od profesionála z oboru.  

Věcná, relativně stručná ale se zajímavostmi a 

postřehy z praxe, odříkaná z paměti někým, kdo ví, 

o čem mluví. Nahlas, se správným přednesem, 

nepřetahující.  

4 Seznámení s probíranou látkou 

interaktivním způsobem Měla bych si z ní něco odnést 

5 
Zajímavý výklad, motivované 

studenty v lavicích, kteří nejsou na 

mobilech a facebooku, učitele, který 

přednáší o něčem praktickém, třeba 

i práci ve skupinkách, diskuse 

Student by si z ní měl něco odnášet, měla by ho 

něčím inspirovat, v něčem posunout, třeba i 

nadchnout pro samostudium (knížky), měla by ale 

taky být podkladem pro zkoušku (nemám ráda, když 

se zkouší z něčeho, co na hodině vůbec nezaznělo a 

my jsme si to měli dostudovat) 

6 Kvalitní vyučující, kvalitní 

materiály, ze kterých se vychází 

(skripta, papírový/obrazový 

materiál, prezentace, nebo i jen 

dobře strukturovaná a srozumitelná 

přednáška...) 

Srozumitelný výklad, ideálně i dobře zpracovaná 

skripta/handouty...  

7 Výuka, která obsáhne látku. K čemu 

je povinná docházka, když na 

zkoušku se musím učit odjinud a 

přednášky rozšiřují učivo? Kvalitní 

výuka by také měla vycházet z 

nějakých podkladů (např. skripta, 

prezentace), které si mohu 

prostudovat. 

Hlavně poutavá. Udržet pozornost hodinu a půl není 

vždy snadné, ale když vyučující mluví pomalu, 

koktá, zadrhává se nebo má obecně nekoherentní 

projev, prakticky pro mě nemá cenu na přednášku 

chodit, protože si z ní nic neodnesu. A pokud 

vyučující mluví potichu a je v učebnice mikrofon, 

měl by ho zapnout (a nevzdalovat se z dosahu 

mikrofonu).  

8 
Interaktivita, použitelnost do praxe, 

aktuálnost informací 

Interaktivní, zapojení vlastních zkušeností lektora i 

studentů, s přestávkou, pokud je přednáška delší než 

1.5 hodiny 

9 Zajímavé podnětné předávání 

zkušeností a znalostí. 

Problematizující jednotliviny spojované do 

logických celků 
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Označení 

studenta 
Co si představuješ, když se 

řekne kvalitní výuka? 

Jak by měla, podle tvého názoru, vypadat 

dobrá přednáška?  

10 Poutavé, hodně příkladů, využití 

obrázků nebo videí, ideálně lidé z 

praxe Viz předchozí otázka 

11 
Vyučující, který rozumí svému 

oboru, ale vědomosti umí i předat 

ostatním, zapojení studentů do 

hodiny 

Základem je vyučující, který danému tématu 

opravdu rozumí, oceňuji prezentaci, aby studenti 

stihali psát, ale ne takovou, aby se z ní četlo, důležité 

je zapojení studentů do výuky např. otázkami, 

prezentaci, kterou vypracuji (nejlépe ve skupině)  

12 
Výuka, která člověka donutí se nad 

látkou zamyslet. 

Přehledná struktura, možnost získání materiálu – 

handout, do kterého si člověk může doplňovat 

poznámky 

13 

 

Dobrá přednáška by měla mít jakýsi spád, měla by 

udržet mou pozornost až do konce s tím, že si po 

odchodu budu pamatovat většinu toho, co se řeklo, 

ideálně už mít z přednášky vhodné zápisky, aby si to 

člověk mohl kdykoli prolítnout. Mělo by to být to, že 

když člověk odchází, tak si může říct, že to bylo fajn, 

že to byl dobře investovaný čas. 

 

Označení 

studenta 

Jak by měl, podle tvého názoru, vypadat 

dobrý seminář? 

Jak by mělo, podle tvého 

názoru, vypadat dobré 

cvičení?  

1 Záleží na oboru, ale mělo by se při cvičení dostat na 

každého, každý by měl mít možnost se vyjádřit, že 

něčemu nerozumí a dostat odpověď. 

 

2 Diskuse, praktické uplatnění znalostí, zkušenosti z 

praxe 

 

3 Přátelský, otevřený všem názorům a připravený 

upřesnit nebo vyloučit některé mylné dojmy 

účastníků, vedený profesionálem s pedagogickými 

schopnostmi. Měl by dávat prostor všem, nenásilně 

nabádat k vyjádření i tišší typy, ale nenutit mluvit ty, 

kterým by to opravdu dělalo problém.  

 

4 
  

5 Málo studentů (10-15 osob), aktivní zapojení do 

výuky, diskuse, řešení problémů 

Studuji psychologii, cvičení 

(představuju si hodiny, kdy se něco 

trénuje) jsme měli asi jen na 

statistice, vadilo mi, že učitel na 

tabuli jen počítá rychle jeden příklad 

za druhým, někteří vůbec na tabuli 

nevidí, že je výklad zmatený a 

nestíháme ho chápat.  
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Označení 

studenta 

Jak by měl, podle tvého názoru, vypadat 

dobrý seminář? 

Jak by mělo, podle tvého 

názoru, vypadat dobré cvičení?  

6 To samé, plus praktické příklady, na kterých se 

daná látka dá srozumitelně demonstrovat/procvičit 

  

7 Tak zaprvé by se měl vypisovat dostatek seminářů, 

aby se do nich každý dostal a skupina se zároveň 

vešla do učebny. Měla by probíhat zajímavá debata, 

opět hodně pomůže, když lidé mluví koherentně. A 

téma by mělo souviset s látkou, ne odbíhat, abych 

na konci semestru zjistila, že u zkoušky je něco 

úplně jiného. 

Mám zkušenost z MFF UK. 

Vedoucí cvičení by měl být 

schopen látku vysvětlit a studentům 

pomoci. Mladší (doktorandi) s tím 

problém nemívají, ale starší ano. 

Často si mysleli, že z gymnázií 

umíme něco, co už dávno v 

osnovách není – a ne všechny školy 

mají volitelné semináře 

matematiky. Studenti se pak v látce 

hodně ztráceli. 

8 Opět interaktivní, diskuse, hry, projekty, praktická 

cvičení 

 

9 Rozebírající různé pohledy na danou látku Nabízející dostatečný čas a vedení 

na jednotlivé pokusy 

10 Viz. předchozí otázka Nemohu hodnotit 

11 Velmi aktivní, vyučující by se neměl nechat odradit 

tichem a neodpovídáním na otázky, měl by mít více 

strategii na zapojení studentů, taky pro mě bylo 

užitečné, když shrnul nejdůležitější body přednášky 

a daného tématu  

Nemám cvičení  

12 Plodná diskuze, spousta vyučujících chce mít na 

semináři diskuzi, ale neumí je moderovat. Dát 

studentům dostatečný prostor pro vyjádření 

vlastních názorů, ale zároveň na názory reagovat. 

Přílišná volnost potom znamená, že si člověk 

donese názory 10 spolužáků, ale vlastně neví, jestli 

jsou správné/přínosné.  

Cvičení by mělo procvičovat 

prakticky teorii probíranou na 

přednášce, tj připravené handouty a 

podobně, psát zadání na 

tabuli/diktovat vážně není ideální. 

13 Tady záleží, jaký typ semináře. Ale tak všeobecně, 

asi by to mělo být trochu zajímavější a intenzivnější 

než přednáška, pro méně lidí, možnost otázek. 

Cvičení myslím by měla být hlavně 

praktická, opravdu si něco 

vyzkoušet a naučit se.  
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Označení 

studenta 

Jaký by měl být ideální vyučující na 

přednášce?  

Jaké způsoby výuky by ti pomohli 

přiblížit/zprostředkovat praxi tvého 

oboru?  

1 Práce s časem, s hlasem, se studenty, měl 

by být aktivní a neznít nudně. 

Praktická výuka, stáže 

2 Otevřený názorům, flexibilní, naslouchá 

studentům 

Externista z praxe 

3 Pedagogické schopnosti, vyrovnaný 

temperament, neměl by soudit individuální 

specifika studentů (např. vzhled, hodnoty...) 

ani schopnosti, měl by mít přirozenou 

autoritu a zároveň být milý a otevřený 

otázkám.  

Exkurze do knihoven a přednášky od 

profesionálů z oboru.  

4 Otevřený, charismatický, poutavé 

vyjadřování 

Projekty 

5 Udržuje oční kontakt, přednáší víc z hlavy 

než z prezentace, přednáší strukturovaně, 

systematicky seznamuje žáky s tématy 

oboru/oblasti 

více (povinně) volitelných předmětů, ve 

kterých bychom si mohli vyzkoušet praxi 

psychologů 

6 Měl by mít autoritu, na přednáškách se vše 

snažit srozumitelně vysvětlit a dát prostor 

na otázky. Látku by měl mít samozřejmě 

perfektně zvládnutou... Žádné "dohledám si 

doma".  

Konverzační hodiny 

7 Důležitý je pro mě mluvený projev, když 

nedokáže vyučující říct ani jednu souvislou 

větu nebo mluví opravdu pomalu, 

přednáška je automaticky nudná, i kdyby 

téma bylo zajímavé.  

 

8 Charismatický, vůdčí typ, respektovaný 

studenty, přesto přístupný soukromým 

schůzkám a nápomocný při potížích. 

Odborník v oboru s praxí v oboru, ne pouze 

vystudovaný doktor. 

Projekty, diskuse, exkurze, film, názorné 

ukázky 

9 Vzdělaný, asertivní, schopný 

problematizace látky 

Volno na knihovnu 
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10 Neměl by utíkat od téma, jasně by si měl 

stanovit, jak bude přísný a neměnit, 

schopný odpovědět na otázky o tématu. 

 

11 Musí rozumět látce a musí umět ji podat 

zajímavě, vyznačí, co je opravdu důležité, 

co je okrajové, měl by být autoritativní, ale 

ochotný pomocí, když někdo něčemu 

nerozumí 

Návštěva míst spojená s mou výukou (pro 

mě studenta politologie – Brusel)  

12 Měl by být autoritativní, ale zároveň 

otevřený diskuzi, pedagog, který si myslí, 

že všechno ví a je neomylný je to nejhorší, 

co člověka může na VŠ potkat. Není 

ideální, aby byl příliš kamarádský, ale ani 

ne odtažitý. Jako u všeho je důležité umět 

to vybalancovat 

Při analýze literárního textu bych ocenila, 

kdyby vyučující někdy začali sami. 

13 Dobrý řečník, systematický, nadšený do 

tématu, aspoň trocha autority, komunikující 

s posluchači. Někdo, kdo tě zaujme, i když 

bys nikdy neřekl, že to bude zajímavé. 

Máme praktická cvičení v nemocnici a to 

myslím, že je asi ono. 

 

Označení 

studenta 

Jaké činnosti tě nejvíce zapojí 

do výuky?  

Jakým způsobem se ve výuce naučíš nejvíce 

nových věci/znalostí?  

1 --- Musí mi to projít rukou, vytvářím si testy s otázkami, 

které by se mohly v testu vyskytnout. 

2 Omezení frontální výuky, menší 

počet studentů 

Praktické zkušenosti, aktivity 

3 Konzultace názorů a návrhů na 

určité téma.  

Upřímně chybováním. Pokud řeknu/napíšu něco 

špatně a jsem opraven, pamatuji si to poté mnohem 

lépe. Každopádně nejlépe se zapamatuji informace 

zprostředkované hlasem i obrazem v nějaké dobře 

graficky zpracované prezentaci bez překlepů a 

hrubek.  

4 Diskuze, aktivita, skupinová práce Spojení s praktickou situací – něco, co jsme již zažila 

ve svém životě  
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Označení 

studenta 

Jaké činnosti tě nejvíce zapojí 

do výuky?  

Jakým způsobem se ve výuce naučíš nejvíce 

nových věci/znalostí?  

5 Diskuse ve skupinách Když mě zaujme téma, týká se to něčeho skutečného, 

co se mi děje v životě, a dostanu nějaké vysvětlení 

(to je asi dost specifické v psychologii), ale obecně 

by se dalo říct, když na základě přednášky začnu 

rozumět světu okolo sebe, to si dobře pamatuju 

6 Diskuze Když mě látka zajímá. Jiný fígl na sebe nemám. 

7 Debata, popř. zadaná četba na 

literární semináře. 

Pokud si mám něco zapamatovat, musím to slyšet a 

zapojit do kontextu. Proto jsou pro mě důležité dobré 

přednášky nebo kvalitní skripta. Pomáhá mi psát si 

poznámky a porovnávat je s dostupnými materiály 

(včetně prezentací). 

8 Kontroverzní otázky v diskusi Projektem, zapojením důvtipu, příklady z praxe, 

"osobni" kontakt s vylučujícím – navázání očního 

kontaktu, vzájemná reakce na názor k tématu 

9 Rozebírání textu v diskusi Diskusí 

10 Hry, Konverzace se spolužáky 

(studuji jazykový obor) 

 

11 Prezentace, debata, konverzace ve 

dvojicích. 

Vypsáno o bod výše  

12 otevřená diskuze, kde vyučující 

nechává prostor pro vyjádření, ale 

zároveň diskuzi moderuje. 

rozbor přímo na semináři 

13 Když si máme něco prakticky 

vyzkoušet. 

Nejspíš, když to slyším na přednášce, nebo si to 

přečtu a pak to někde využiji, nebo zopakuji, 

řekněme třeba, když mi to pomůže pochopit něco 

dalšího, že si to dám do souvislostí. 
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Označení 

studenta 

Jaké informace jsi měl o vysoké škole 

a svém oboru, než jsi do něj 

nastoupil(a)?  

Jak složitý/snadný byl pro tebe 

přechod na vysokou školu? V čem 

konkrétně? 

1 Téměř jsem nevěděla, do čeho jdu. Nebylo to tak hrozné. Vadí mi jenom časové 

rozvržení výuky, která se odehrává k večeru. 

2 Slabé Snadný, první studium bylo na PedF – 

středoškolský přístup 

3 Poměrně malé. Univerzitu Karlovu jsem 

samozřejmě znal, včetně filozofické 

fakulty, ale nevěděl jsem žádné 

podrobnosti. Pro svůj obor jsem se rozhodl 

bez delšího předchozího plánování.  

Téměř vůbec složitý. Studoval jsem 

gymnázium dálkovou formou s pololetními 

zkouškami a jelikož jsem nyní 

kombinovaným studentem, forma studia moc 

nezměnila.  

4 Podrobné Snadný, těšila jsem se 

5 poměrně dobré, věděla jsem, jak dlouho 

budu studovat a jaká bude moje 

kvalifikace. Moc jsem ale nevěděla, na 

jakou oblast v psychologii se chci 

soustředit, a to nevím ani teď v druháku 

Docela složitý, měla jsem najednou hodně 

volného času, a ještě k tomu jsem se 

přestěhovala do samostatného bytu, připadala 

jsem si dost osaměle, a ještě k tomu jsem 

dost introvert, takže jsem delší dobu hledala 

nové kamarády v nové třídě. Ale do půl roku 

to už bylo dobré. 

6 Minimum. Na všechno jsem si přišla sama Docela snadný, jen sis mě trápí dnes a denně. 

7 Nahlížela jsem do studijních plánů, 

navštívila jsem akce pořádané fakultou a 

ústavem, tušila jsem, co budu muset udělat, 

abych odpromovala. Na UK jsem předtím 

studovala jinde, praktické věci kolem UK 

(stipendia apod.) jsem znala díky MFF, 

která má dost blbuvzdorné návody. 

Složité bylo zvyknout si na odlišný styl 

výuky i zkoušení, lépe si zorganizovat čas, 

smířit se s tím, že se mi předměty kříží a 

budu přebíhat mezi budovami, rozhrnujíc 

davy turistů. 

8 Myslela jsem, že dostatečné, ale byla jsem 

negativně překvapena. 

Snadný, nebylo lehké se rozloučit se třídou z 

osmiletého gymnázia, co se studia týče, jsem 

však nezpozorovala žádný problém. 

9 Základní mlhavé Přechod z techniky na humanitní studia je 

porod 

10 Měla jsem dostatek informací díky webu, 

dní otevřených dveří a podobně. Hlavně 

teda o dánských studiích, o politologii 

trochu míň 

Horší jsou spíš věci kolem. Naučit se myslet 

na to, aby vše bylo zařízeno, abych měla dost 

peněz 
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11 Téměř žádné  Přechod samotný nebyl těžký, spíše mě 

překvapilo, co všechno obnáší moje obory, 

před VŠ jsem si o nich nedokázala udělat 

představu 

12 velmi zkreslené tohle je moje druhé studium na VŠ, takže 

přechod nebyl tak náročný, první rok na 

první VŠ byl šok.  

13 Informace od starších spolužáků, něco o 

systému výuky. 

Složitý. Nejen ve změně školy (systém 

výuky, nepravidelný rozvrh), ale hodně i 

změna prostředí, noví lidé všude, přechod od 

bydlení s rodiči, od jakéhosi zavedeného 

stereotypu. 

 


