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Abstrakt 

Cílem diplomové práce bylo zjistit, jak učitelé realizují projektovou výuku s hlavním 

zaměřením na gymnázia a výuku biologie a také prozkoumat, jaký má projektová výuka vliv 

na žákovo učení. Data byla získávána metodou polostrukturovaných rozhovorů, které byly 

uskutečněny se dvanácti učiteli a padesáti žáky na šesti gymnáziích ve třech krajích Česka. 

Pro zpracování dat byla použita metoda zakotvené teorie. Učitelova realizace projektové 

výuky a vliv projektové výuky na žákovo učení jsou ovlivněny různými aspekty, které jsou 

v práci diskutovány. Součástí práce je analýza vybraných českých literárních a internetových 

zdrojů informací zabývajících se projektovou výukou. 

Klíčová slova: projektová výuka, realizace projektové výuky, zakotvená teorie, gymnázium, 

biologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Abstract 

The goal of the diploma thesis was to find out how teachers realize project based education 

with the main focus on grammar school and biology teaching and also explore the influence 

of project based education on pupil's learning. Data were obtained by the method of semi      

-structured interviews, which were conducted with twelve teachers and fifty pupils at six 

grammar schools in three regions of the Czech Republic. The grounded theory method was 

used for data processing. Teacher's realization of project based education and the influence 

of project based education on pupil's learning are influenced by various aspects discussed in 

the thesis. Part of the diploma thesis is an analysis of selected Czech literary and internet 

sources of information dealing with project based education.  

Key words: project based education, realization of project based education, grounded 

theory, grammar school, biology 
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1 Úvod 

1.1 Výběr tématu diplomové práce 

Projekt. Slovo, které slýcháme denně, setkáváme se s ním na mnoha místech a na co je 

třeba upozornit, v mnoha různých významech. Co toto slovo vlastně znamená? A jak souvisí 

s výukou ve školách? 

Téma projektové výuky jsem si vybrala z několika různých důvodů. Během svého 

studia, zejména během pedagogických praxí, jsem si všimla, že ve velkém množství škol se 

objevuje ve výuce termín projekt, projektová výuka, či výuka v projektech. Na základě 

jednoho z předmětů, který jsem absolvovala v rámci bakalářského studia jsem věděla 

o určitých specifických vlastnostech a typických znacích projektové výuky. Zajímalo mě, 

jak české školy k projektové výuce přistupují, jak dodržují právě ona klíčová specifika této 

výuky, která ji odlišují od ostatních forem výuky. Také jsem chtěla zjistit, jak projektová 

výuka působí na samotné žáky.  

1.2 Cíle diplomové práce 

Hlavním cílem diplomové práce je: 

• Analyzovat, jak je učiteli projektová výuka realizována (s hlavním zaměřením 

na vyšší a nižší stupně gymnázia a výuku biologie). 

• Prozkoumat, jaký má projektová výuka vliv na žákovo učení.  

Dílčími cíli diplomové práce je analyzovat: 

• jaký má projektová výuka vliv na zvýšení oblíbenosti biologie u žáka 

(či předmětu, ve kterém je jí vyučováno) 

• jak projektová výuka ovlivňuje žákovu aktivitu, přístup k učivu 

• jaký je způsob hodnocení projektové výuky 

Na základě těchto cílů byly stanoveny 3 hlavní výzkumné otázky: 

1) Jak učitelé realizují projektovou výuku? 

2) Jak žáky ovlivňuje projektová výuka realizovaná ve školní praxi? 

3) Jak je v českých literárních a internetových zdrojích koncipovaná metodika 

projektové výuky? 
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Poznámka: V práci jsou používány zkratky, které jsou přehledně uvedeny výše. V práci jsou 

používány zejména v tabulkách, nikoli v samotném textu z důvodu jeho lepší čitelnosti.   
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TEORETICKÁ ČÁST 

2 Literární rešerše 

2.1 Historické souvislosti týkající se vzniku projektové výuky 

Projektová výuka vznikla na základě kritiky herbartovské školy, základního modelu 

vyučování v Americe i v Evropě, který se uplatňoval na přelomu 17. – 18. století. 

V herbartovské škole žák pasivně seděl v lavici a přijímal již hotové učivo bez jakékoli 

aktivity, která byla zcela nežádoucí. Aktivita totiž dítěti bránila v pozornosti a soustředění. 

Uspořádání třídy podporovalo pasivitu žáka, učitel stál na vyvýšeném místě před třídou, aby 

na něj všichni žáci dobře viděli. V některých školách žáci museli mít ruce za zády, kvůli 

posílení jejich klidu a soustředění se. Bylo přípustné pouze mluvení samotného učitele 

(Blumenfeld et al., 1994). Některé třídy měly okna natřena neprůhlednou barvou, aby žáka 

nerušily žádné podněty z venku. Učivo bylo mnohdy vzdálené od zkušeností žáka, nebylo 

vyžadováno chápání učiva, hodnoceno bylo především dokonalé zapamatování probraného 

a jeho reprodukování. O učivu nebylo potřeba jakkoli přemýšlet, jelikož učitel se nikdy 

nemýlil a diskuze v hodině s ním byly nepřípustné (Tomková, Kašová & Dvořáková, 2009, 

s. 10).  

Kritika herbartovské školy začátkem 20. století pramenila z její obrovské strnulosti, z již 

zmíněného odtržení učiva od běžného života a zkušeností, či z absence aktivity ze strany 

žáka. V této době se do popředí dostává pedagogický směr pedocentrismus. Tento směr se 

zabýval výchovou a vzděláváním, které musí být v souladu s potřebami a zájmy dítěte. Dítě 

je před nástupem do školy zvídavé, má zájem si vše samostatně vyzkoušet a poznat. Aktivita 

dítěte tedy není nic, co by mělo být potlačováno, ale naopak využito (Tomková, Kašová 

& Dvořáková, 2009, s. 10-11). 

Dalším faktorem, který předznamenával budoucí změnu byl rozvoj průmyslu v USA na 

pomezí 19. a 20. století. Došlo k tomu, že děti již nemohli pozorovat rodiče při jejich práci 

a sledovat jejich jednání v běžném životě, jelikož rodiče odešli za prací do továren. 

Vyučování tedy mělo nahradit dětem to, co v každodenním životě ztratili, tedy možnost 

přirozeného učení. Škola měla pomocí nových metod, jako bylo například samostatné řešení 

problémů nebo aplikace poznatků do života mimo školu, podporovat samostatnost a aktivitu 

žáků (Tomková, Kašová & Dvořáková, 2009, s. 11). 
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V souvislosti s výše zmíněnou kritikou herbartovské školy začala vznikat v USA na 

přelomu 19. a 20. století projektová výuka. Vznikla ve spojení s americkou pragmatickou 

pedagogikou. Její představitelé hledali způsoby, jak přizpůsobit školní výuku žákům 

v souladu s jejich zájmy, či jak zaměřit výuku na praktické činnosti (Singule, 1991, s. 182). 

Projektová výuka je v této souvislosti spojena s hlavními představiteli americké pragmatické 

pedagogiky, kterými byli John Dewey a William Heard Kilpatrick. W. H. Kilpatrick napsal 

jako první kompletní studii o projektové výuce (Tomková, Kašová & Dvořáková, 2009, 

s. 11-12). Dále si všiml jisté spojitosti mezi motivací žáků a jejich oblibou daného předmětu 

(Kolmos & de Graaff, 2007). 

Některé aspekty projektové výuky jako jsou například kritické myšlení, výzkum, vedení 

dialogu, můžeme spatřit již v době 550-320 let před začátkem našeho letopočtu u Sokrata, 

Aristotela či Confucia (Rusek & Dlabola, 2013).  

Knoll (1997) ovšem vidí vznik projektové výuky v architektonickém a inženýrském 

vzdělávání v Itálii na počátku 16. století, tedy asi o 300 let dříve, než je běžně uváděno 

v souvislosti s americkou pragmatickou pedagogikou. Italští architekti totiž v této době 

chtěli svoje povolání povýšit od řemesla k umění. Aby to dokázali, muselo se umění vnést 

i do výuky architektury v tehdejších školách. Podařilo se to díky zavedení architektonické 

soutěže, kdy učitelé dávali studentům náročné úkoly jako navrhování kostelů či paláců. 

Úkoly splňovaly náplň architektonického povolání, ale zároveň umožnily studentům 

pracovat kreativně. Jednalo se tedy o splnění úkolu s předem danou lhůtou a nutností 

přesvědčit porotu o exkluzivitě vlastního návrhu. Tyto úkoly, italsky „progetti“ byly čistě 

hypotetické, neplánovala se jejich výstavba, a tak cvičily především fantazii.  

Výuka pomocí projektů však nezůstala dlouho pouze ve spojení s architekturou 

(Briscoe, 1984). V průběhu 18. století bylo inženýrství, které má s architekturou mnoho 

společného, začleněno do různých typů škol, včetně amerických. Tato „transplantace“ 

projektů z Evropy do Ameriky měla významný vliv na to, jak bylo na projekty nahlíženo. 

Americký pohled jedné průmyslové univerzity v Illinois na projekty v souvislosti se 

strojírenstvím, se ubíral tím směrem, že teorie a praxe musí být úzce spjaty, student tedy 

musí zvládat jak řemeslo, tak teorii, musí být tedy prakticky zaměřený inženýr. Studenti zde 

museli realizovat projekt, kdy dokázali vlastní navržené stroje postavit (Knoll, 1991). Tento 

pohled se ovšem lišil od názorů jiných škol, kde byl považován za ideálního inženýra pouze 

výborný vědec bez ohledu na jeho řemeslné dovednosti (Knoll, 1997).  
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Později vznikla v St. Louis škola „ručního výcviku“, kde se studenti seznamovali se 

strojírenstvím ve dvou fázích. Nejprve prošli sérií základních cvičení, kdy se učili teorii 

o nástrojích a technikách, poté byla fáze práce na projektech, která byla syntézou mezi teorií 

a praktickou aplikací. Jednalo se o konstrukci stroje, který byl doprovázen výkresy a výrobu 

forem pro následné odlitky dílů. Tento postup byl poté aplikován do dalších škol. Jelikož 

zde ale nebyl žádný prostor pro kreativitu a vlastní zájem studentů, začal být tento postup 

kritizován (Henderson, 1894). 

Začal totiž převládat názor, že by se ve škole měly uplatňovat i zájmy a vlastní 

zkušenosti studentů, jelikož technické dovednosti nejsou důležitější než kreativita. Výuka 

by měla být nejen systematická, ale i v souladu s psychologií žáků. Hlavním představitelem 

této myšlenky byl John Dewey (Ulrich, 2016). Projektová výuka byla nyní vnímána jako 

pokrok ve vzdělávání. Žáci už neměli být pasivní a pouze přijímat informace, ale spíše se 

měli zabývat učením, které vede k rozvoji jejich kreativity a vlastní iniciativy (Knoll, 1991). 

První, kdo termín projekt předefinoval byl již zmíněný W. H. Kilpatrick, který byl 

žákem a později kolegou Johna Deweyho. Kilpatrick založil své dílo na Teorii zkušeností 

jejíž autorem je právě John Dewey. Ta spočívala v učení se prostřednictvím 

zkušeností   a činností (Knoll, 1993). Teorie je postavená na skutečnosti, že žáci získávají 

zkušenosti tím, že řeší praktické problémy, se kterými se běžně mohou setkat (Ulrich, 2016). 

Jak uvádí Kilpatrick (1918), žáci ve vzdělávacím procesu sami rozhodují o tom, co bude 

jeho náplní. Jejich motivace k učení a následný úspěšný proces učení se zvyšuje tím, že 

sledují to, jak dosahují cílů, které si sami stanovili. Kilpatrick vidí hlavní účel projektu právě 

ve svobodě jednání, nikoli v diktování ze strany učitele. Pokud tento účel zmizí, projekt už 

není projektem, ale stává se z něj pouhý úkol. Motivace studentů je tedy základním rysem 

projektové výuky.  

Projekty podle Kilpatricka (1918) měly mít 4 fáze: záměr, plánování, provedení 

a hodnocení. Záměr projektové výuky měl plynout ze zájmů žáků. V této fázi se stanovily 

problémy a cíle projektové výuky. Ve fázi plánování se naplánovaly činnosti a postupy 

vedoucí k cíli. Vlastní provedení bylo zaměřeno na práci žáků, učitel funguje pouze jako 

průvodce. Při hodnocení žáci sami hodnotí, jak se jim podařilo dosáhnout stanoveného cíle. 

Ideální bylo, když všechny čtyři fáze byly zahájeny a dokončeny samotnými žáky, nikoli 

učitelem. Když žáci mohou svobodně jednat, mohou se učit vlastní nezávislosti, věřit 

vlastnímu úsudku a učit se jednat. 
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V Česku se projektová výuka uplatňovala ve 20. a 30. letech 20. století. Učitelé vytvářeli 

témata pro projektovou výuku na základě regionu, ve kterém se nacházeli. Učební látku 

spojovali s jevy, které mohli žáci pozorovat v jejich blízkém okolí. Uplatňoval se princip 

samoučení, žákovi fakta nikdo nesděloval, ale musel si je zjistit sám, svým vlastním tempem. 

Vznikaly i takzvané spontánní projekty, které byly koncipovány na základě aktuálních 

požadavků žáků, žáci tedy mohli samostatně navrhovat témata projektů. Co se týče aktivity 

žáků, byly tyto spontánní projekty výborné, ovšem dostávaly se do rozporu s potřebou 

logického uspořádání učiva během školního roku. Proto se spíše používala témata projektů, 

které navrhl sám učitel, žákům byla poté dána volnost, co se týče řešení projektu a pomůcek 

(Tomková, Kašová & Dvořáková, 2009, s. 12). 

V souvislosti s následnými historickými událostmi 20. století došlo k útlumu projektové 

výuky (Tomková, Kašová & Dvořáková, 2009, s. 12). Jak uvádí Kratochvílová (2016,             

s. 29-31) projektů, které iniciovali samotní žáci, a byly tedy v souladu s původní metodikou 

projektové výuky, značně ubývalo. Důvodem byla jejich časová náročnost a dopředu 

neodhadnutelná délka. Učitelé v souvislosti s orientací na obsah vyučování připravovali 

projektovou výuku sami, a tak přestala být orientována na žáky. Vše vrcholilo nástupem 

komunismu. Projektová výuka začala být předmětem kritiky kvůli tomu, že nerespektuje 

posloupnost a systematické uspořádání učiva.  

K jejímu znovuobjevení došlo až v 90. letech 20. století. Učitelé projektovou výuku 

zařazovali do vyučování, ovšem většinou bez znalostí její teorie. Po roce 1989 čeští učitelé 

čerpali především z překladů soudobé zahraniční literatury. Ta byla ovšem založena na 

předkládání již vytvořených návrhů na projektovou výuku bez zmínění jejího metodického 

aparátu (Dvořáková, 2009, s. 90).  

V současné době je pro projektovou výuku velmi příznivá situace v souvislosti 

s kurikulární reformou. Projektová výuka může být, jak uvádí například Tomková, Kašová 

& Dvořáková (2009, s. 13), skvělým prostředkem k naplnění vzdělávacích cílů. 

2.2 Projektová výuka současnosti 

2.2.1 Terminologie pojmů projekt a projektová výuka 

Zaměříme se na význam tohoto pojmu i v jiných sektorech než pouze ve školství. Jedna 

definice nahlíží na projekt jako na navržení jakési inovace v časovém termínu, který je 

ohraničen zahájením a ukončením. Platí zejména pro soukromý sektor podnikání, kdy je 

snaha cílena právě na inovace, v souvislosti se získáním výhody například v postavení na 
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trhu, spojeném se získáním vyššího zisku. Komplexnější pohled na tento pojem je ve smyslu 

řízených aktivit, které mají stanovené startovní a cílové body a mají za cíl dosáhnout těchto 

cílových bodů činností jednotlivce, či organizace v rámci předem stanoveného časového 

plánu, za cenu určitých nákladů a parametrů výkonu. Definice, která se nejvíce blíží pojetí 

projektu ve školách se týká soustavy činností, které směřují k vytyčenému cíli; tyto činnosti 

mají opět jasně stanovený začátek a konec, naplnění cíle vyžaduje kooperaci více různých 

profesí, souvisí s jejich úsilím a využívá informací, ale také schopností a dovedností 

jednotlivých účastníků (URL 1). V těchto definicích tedy můžeme najít společné prvky jako 

jasně stanovaný začátek a konec, a potřebu určitého vstupu lidských zdrojů.  

Na pojem projekt můžeme tedy nahlížet několika způsoby. Projektová výuka musí ale 

dodržovat určité pilíře, které budou uvedeny dále.   

V současné době je projektové výuce věnovaná velká pozornost, je ovšem nutno 

upozornit na to, že pojem projektová výuka je ve skutečnosti na školách sporný (Rusek 

& Dlabola, 2013). Pojem projektová výuka je například velmi často užíván v souvislosti 

s inženýrskými obory, jakými je například strojírenství. Ve strojírenství jde totiž většinou 

o vyhotovení hmotného produktu, což navazuje na onen výše zmíněný realistický produkt 

(Otake et al., 2009). 

Nejčastěji nebývá dodržován mezipředmětový charakter projektové výuky, dále 

iniciativa žáků, jelikož mnohé projekty plánuje samotný učitel a žák pouze plní zadané 

úkoly. Chybí často reálný výsledek projektové výuky, který má mít především dopad na 

život žáků (Rusek & Dlabola, 2013). Projektová výuka se stala součástí školního prostředí 

především s nástupem Rámcových vzdělávacích programů (RVP) (RVP G, 2007). Učitelé 

ovšem nebyli dostatečně seznámeni s celkovou koncepcí a metodikou projektové výuky, 

tudíž je poměrně pochopitelné, že se různé větší či menší školní aktivity označují jako 

projektová výuka, ačkoli s ní nemají mnoho společného (Rusek & Dlabola, 2013). 

Prostřednictvím RVP (RVP G, 2007) byla dána školám povinnost mimo jiné zařadit do 

výuky aktivizační metody a formy výuky, mezi které můžeme řadit, například v souladu 

s Kolkovou (2012), i projektovou výuku. Mnoho škol ji ale realizuje metodicky nesprávně 

a používají pouze název projektová výuka jako označení pro něco, co projekt není (Rusek 

& Dlabola, 2013). Rajsiglová (2018) ve své práci sledovala soubor pražských učitelů, 

přičemž zjistila, že narůstá počet učitelů, kteří do výuky zařazují projektovou výuku. Od 

roku 2009 do roku 2017 došlo k nárůstu asi o 15 %.  

S projekty jsme konfrontováni takřka denně z mnoha různých zdrojů; tohoto slova je 

tedy v současnosti nadužíváno. Tyto skutečnosti jsou tedy možným důvodem vesměs 
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nesprávného chápání projektové výuky ve školách. Ve většině škol je projektová výuka 

chápána jako „něco“, spojeného s reálným životem. Proto se projektovou výukou 

pojmenovává skupinová práce, výlety, exkurze, různé aktivizační metody či dílny (Kašová, 

2013). Hanney & Savin-Baden (2013) vysvětlují problematické definování projektové 

výuky zejména z toho důvodu, že výraz projekt je dalekosáhlý a skutečně široký, v různých 

odvětvích lidské činnosti znamená různé věci. Mnozí učitelé tedy označují jako projektovou 

výuku něco, co s ní buď má společného pouze minimum, či nic (Tretten & Zachariou, 1997; 

Kašová, 2013).  

2.2.2 Co je to projektová výuka 

Vymezení projektové výuky je v literatuře velmi nejednotné což koresponduje s výše 

zmíněným nejednotným nahlížením na pojem projekt. Současná literatura se neshoduje na 

jednotném pojetí definice projektové výuky. Autoři se liší především ve zdůraznění 

jednotlivých aspektů projektové výuky. Projektová výuka se někde označuje jako metoda 

vyučování (Valenta, 1993, s. 5), někdy zase jako organizační forma vyučování (Grecmanová 

& Urbanovská, 1997). Například Průcha, Walterová & Mareš (2001, s. 184) vymezují 

projektovou výuku jako výukovou metodu, kdy žáci řeší různě složité problémy na základě 

praktické činnosti a využívání experimentů. Žáci jsou projektovou výukou motivováni 

a vede je k efektivnějšímu učení. Projektové vyučování lze pojmout jako mezipředmětové 

téma, řadu problémů či aktivit souvisejících s životem žáků; všechny tyto dílčí části 

projektové výuky poté musí vést k vytvoření konečného produktu, který je buď vizuální či 

psaný. V této diplomové práci bude na projektovou výuku nahlíženo jako na organizační 

formu vyučování v souladu s předmětem Aktuální otázky ve výuce biologie, který jsem 

absolvovala v rámci studia.  

Tato forma výuky se opírá o řešení složitých úkolů, které jsou vytvářeny na základě 

náročných otázek, které aktivizují žáky po všech stránkách. Žákům je poskytnuta možnost 

pracovat různě dlouhou dobu autonomně. Vyvrcholením projektu je realistický produkt 

a prezentace práce (Thomas, 2000). Širší definici projektové výuky poskytuje Solomon 

(2003), který ji definuje jako výuku založenou na řešení náročných problémů, které musí být 

autentické, jsou založené na učebních osnovách a jsou interdisciplinární. Žáci se samostatně 

rozhodují, jak budou řešit dané problémy a jaké aktivity k tomu využijí. Během projektové 

výuky žáci shromažďují informace z různých zdrojů, syntetizují je a analyzují. Toto učení 

je tedy pro žáky velmi přínosné z toho důvodu, že jejich činnost zahrnuje dovednosti, které 

využijí v dospělosti, dovednosti jako je spolupráce ve skupině či reflexe vlastní práce. 
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V žácích rozvíjí aktivní přístup, motivaci k učení se, vzbuzuje žákovu inciativu a nezávislost 

myšlení (Donnelly & Fitzmaurice, 2005).  

Na konci projektové výuky žáci demonstrují nově nabité znalosti a jsou hodnoceni podle 

toho, jak pracovali. Učitel je při projektové výuce v roli průvodce a poradce, než aby zcela 

řídil studentskou práci, jako je tomu při výuce frontální (Solomon, 2003). Skupinová práce 

vykazující prvky kooperace je taktéž nedílnou součástí projektové výuky, jelikož jedním 

z předpokladů správně realizované projektové výuky je řešení již zmíněných složitých 

úkolů, které vyžadují společné skupinové úsilí. Výstup projektové výuky by měl být, jak již 

bylo zmíněno, realistický produkt. Tento produkt by měl být prezentován ústně, či písemně, 

a to ve školním prostředí i mimo něj (de Graaff & Kolmos, 2007).  

2.2.3 Pilíře projektové výuky 

Výzkumy týkající se projektové výuky ztěžuje fakt, již zmíněného těžkého definování 

toho, co je a co naopak není projektová výuka. Mnohdy to, co je nazýváno projektovou 

výukou nesplňuje ani základní náležitosti, které musí správně realizovaná projektová výuka 

obsahovat (Kašová, 2013; Tretten & Zachariou, 1997). V mojí diplomové práci vycházím 

z pilířů, které korespondují s původními aspekty projektové výuky a vycházejí z americké 

pragmatické pedagogiky. Co jsou tedy ony pilíře správně realizované projektové výuky? 

Přehled povedu v souladu s těmito autory: Thomas (2000) a Blumenfeld et al. (1991).  

1. Projektová výuka musí být ústřední organizační forma výuky, prostřednictvím které 

se naplňují cíle vzdělávání, tedy nesmí být pouze jakousi periferní činností, kterou 

se například uvádějí doplňující příklady k výuce, či se doplňují praktickou činností 

fakta, která byla během výuky zprostředkována již jinak. Pokud je projektová výuka 

realizována takto, nedá se nazývat projektovou výukou jako takovou (Thomas, 

2000). 

2. Druhým pilířem je nutnost prostřednictvím projektové výuky vyučovat látku, která 

je obsažena v kurikulárních dokumentech. Pokud se projektově vyučuje látka, která 

je mimo kurikulum, tudíž látka, která má sice obohatit žáky, ovšem není klíčovou 

v souvislosti s například tematickým plánem, nedá se opět tato výuka nazvat jako 

projektová. (Thomas, 2000). K zacílení látky v souvislosti s kurikulárními 

dokumenty slouží řídící otázka (Blumenfeld et al., 1991). 

3. Projektová výuka musí začínat otázkami plynoucích ze strany žáků. Tyto otázky 

pramení ze zájmu žáků o konkrétní témata v daném předmětu, tudíž by nemělo 
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docházet k tomu, že s tématem projektové výuky přijde sám učitel bez jakékoli 

interakce s žáky (Thomas, 2000). Následuje řídící otázka, která usměrní a zacílí celou 

projektovou výuku tak, aby byla v souladu s kurikulárními dokumenty. Tato otázka 

může plynout ze strany učitele, v lepším případě (ovšem při zachování souladu 

s kurikulárními dokumenty) však plyne od samotných žáků. (Blumenfeld et al., 

1991). 

4. Správně realizovaná projektová výuka by dále měla respektovat podstatu 

konstruktivistického vyučování. To znamená, že žáci si nejprve vybaví vše, co 

o daném tématu již vědí, a na tyto vědomosti „konstruují“ další poznatky právě 

prostřednictvím projektové výuky. Pokud centrální aktivity projektové výuky pro 

žáky nepředstavují žádné získávání nových vědomostí a dovedností, nedá se mluvit 

o projektové výuce, ale o pouhém procvičování (Thomas, 2000). 

5. Pátým pilířem je vysoká míra autonomie žáků. V poskytnutí vysoké míry autonomie 

se projektová výuka například liší od laboratorních cvičení. Rozdíl je v tom, že 

laboratorní cvičení mají většinou předem stanovený výsledek a jasně nadefinované 

postupy, jak k němu dojít. Při projektové výuce je pouze na žácích, jaký výsledek si 

zvolí a jakými způsoby ho dosáhnou. Projektová výuka tedy typická volbu 

pracovních postupů, dále neupraveným pracovním časem a vlastní odpovědnosti 

žáků (Thomas, 2000). 

6. Posledním, šestým pilířem projektové výuky je skutečnost, že témata vyučována 

projektovou výukou jsou taková témata, se kterými se žáci mohou setkat v jejich 

běžném, každodenním životě (Blumenfeld et al., 1991). Témata by tedy neměla být 

simulovaná, ale autentická v souladu se světem, ve kterém žijeme. Taktéž by tato 

témata měla být interdisciplinární, měla by přesahovat do dalších vyučovaných 

předmětů. Měla by ale vždy vycházet ze zájmu žáků (Thomas, 2000) 

2.3 Úskalí v koncepci projektové výuky 

2.3.1 Skupinová práce 

Předpokladem projektové výuky je skupinová práce. Při správně realizované projektové 

výuce jde totiž o řešení složitých problémů, které vyžadují spolupráci a skupinové úsilí. 

Mnohé studie však přišly s poznatky, týkající se toho, že skupinová práce je v projektové 

výuce velmi častým kamenem úrazu. Jedním z důležitých faktorů, znesnadňujících 

skupinovou práci jsou kulturní faktory. Například studie Du, Su & Liu (2013) upozorňuje 
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na fakt, že v Číně se velmi často žáci ve skupině zdráhají otevřeně posuzovat práci svých 

spolužáků z důvodu narušení harmonie skupiny. Dalším problémem je nerespektování 

spolupráce z důvodu zaměření se na vlastní individuální úspěch (Pawson et al., 2006). Žáci 

se při skupinové práci samozřejmě často nevyhnou větším či menším konfliktům, konflikty 

byly tedy taktéž uváděny jako obtíž skupinové práce (Mills & Treagust, 2003). Vyvstává 

zde otázka, zdali tyto uvedené obtíže a jejich následné překonávání nemohou naopak být pro 

žáky prospěšné. Ve studii (Meehan & Thomas, 2006) je uvedeno, že žáci v souladu 

s předchozí uvedenou otázkou, považují obtížnou a náročnou spolupráci ve skupině jako 

velmi důležitou, pro jejich budoucí život a práci. 

2.3.2 Role učitele a žáka při projektové výuce 

Projektová výuka je tedy založena především na odpovědnosti samotného žáka. Tato 

filozofie projektové výuky se tak velmi liší od jiných forem výuky, kdy je odpovědnost 

převážně na učiteli. Z toho ovšem může pramenit další úskalí projektové výuky. Žák se může 

cítit pod tlakem, který pramení na jedné straně od dalších žáků v rámci skupiny, na druhé 

straně od učitele na základě jeho nároků na projektovou výuku (Danford, 2006).  

S tímto tlakem taktéž souvisí otázka hodnocení projektové výuky. Výstupy projektové 

výuky, jakožto velmi komplexní formy výuky, se hodnotí velmi obtížně. Učitelé jsou ve 

stylu hodnocení projektové výuky velmi odlišní, a to i například v rámci té samé instituce, 

což vede k následným otázkám spravedlnosti či transparentnosti hodnocení (Van den Bergh 

et al., 2006).  

Do nové role se tedy dostává žák i učitel. Pro většinu učitelů je obtížné se přesunout 

z tradiční role poskytovatele informací, znajícího odpovědi na všechny otázky žáků, do role 

poradce a průvodce, která je pro projektovou výuku typická (Green, 1998).  

Existuje mnoho rolí, které učitel musí během výuky zastávat. Všeobecný pohled 

veřejnosti na tyto role je zejména role učitele jako poskytovatele informací, kdy se 

nevědomost bere jako určitá slabina učitele. Projektová výuka je ale založena na zcela jiných 

principech, kdy je nutností, aby učitel, realizující tuto formu výuky, udělat krok vpřed 

a vystoupil z této omezené role. S tímto krokem vpřed však souvisí kulturní faktory a různé 

sociální kontexty ve kterých se daný učitel nachází a které následně ovlivňují názor učitele 

(Weenk, Govers & Vlas, 2004).  
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2.3.3 Časová a materiální náročnost projektové výuky 

S výše zmíněnými pravidly a pilíři projektové výuky souvisí značná časová náročnost 

nutná pro tuto organizační formu výuky. V současné době je obecně známa konfrontace 

mezi učebními osnovami a časem nutným pro jejich plnění. Většina učitelů se proto přiklání, 

k frontální výuce, jejíž hlavní výhoda je v probrání značné kvantity učiva za minimum času 

(Von Kotze & Cooper, 2000). 

Filozofie projektové výuky (viz srov. Kilpatrick, 1918; Blumenfeld et al., 1991; 

Thomas, 2000; Rusek & Dlabola, 2013; Rajsiglová, 2018) však tkví v samostatnosti žáků, 

konkrétně jejich vlastním přemýšlení, řešení problémů, samostatným konstruováním 

znalostí a dovedností. Projektová výuka tedy není jakýsi lineární proces s předem danou 

posloupností kroků, ale spíše organický proces vedoucí k odklonu od plánované cesty 

a objevování neznámého, rozvíjení nepředvídatelných schopností a celkovému růstu 

osobností žáků (Von Kotze & Cooper, 2000).  

Časová náročnost souvisí se zdlouhavou přípravou podkladů pro projektovou výuku, 

s délkou průběhu samotné projektové výuky, nutností přestavování rozvrhu pro celou školu 

v době konání projektů, jelikož často dochází ke spojování zúčastněných předmětů. Velmi 

časově náročné je taktéž opět již zmíněné hodnocení projektové výuky, kdy nestačí pouze 

použít známku, ale mělo by docházet k upřednostňování formativního hodnocení, které 

souvisí s uplatňováním slovního hodnocení náročného na formulace, výstižnost a čas (Frank 

& Barzilai, 2004). 

Nutné je mnohdy kvalitní materiální zajištění, jako vybavené laboratoře, učebnice, 

knihy, dále počítačová učebna s připojením na internet či obecně finanční prostředky 

potřebné k nákupu dalších pomůcek (Graham, 2010).  

Časově náročné je ale i samostudium učitele, který se rozhodne pro využití projektové 

výuky. V horších případech nastanou další obtíže, jak ze strany žáků, tak ze strany učitelů, 

které mnohou vést k získání nechuti k opakované realizaci, či k šíření špatných zkušeností 

mezi kolegy, a k nastolení všeobecného záporného postoje k projektové výuce (Blumenfeld 

et al., 1994).  

2.3.4 Problémová výuka vs. projektová výuka 

Některé výše zmíněné pilíře projektové výuky jsou součástí jiných metod či forem 

výuky. Jednou z takovýchto výukových forem je problémová výuka. Bylo zjištěno, že různé 

instituce v zahraničí tyto dvě koncepce výuky zaměňují (Thomas, 2000). V zahraničí je to 
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poměrně snadné, jelikož název projektové výuky v anglickém jazyce zní Project-based 

learning a problémové výuky Problem-based learning (Kolmos, 1996). K záměně projektové 

a problémové výuky rovněž přispívají již zmíněné společné pilíře těchto dvou výuk. 

Například při problémové i projektové výuce dochází k zaměření se na řešení určitých 

problémů, které jsou důležité pro aktuální svět kolem nás (Donnelly & Fitzmaurice, 2005), 

dále při obou výukových formách dochází k aktivizaci žáků (Kolmos, 1996). V odborné 

literatuře dochází mnohdy k záměně projektové a problémové výuky, například Moehr et al. 

(2004) píše o výuce založené na problémech, posléze ale hovoří v tom samém duchu 

o projektu. Ve studii z roku 2009 opět dochází ke spojování významů problémového 

a projektového vyučování, kdy je používán termín učení založené na dotazování jako 

nadřazený učení, které je založeno na problémech, projektech a workshopech (Spronken              

-Smith & Kingham, 2009).  

Tyto výukové formy však mají i mnoho odlišností. Problémová výuka se často vyžívá 

při výuce lékařských disciplín, kdy je třeba simulací různých pracovních scénářů, například 

za účelem postupného stanovení diagnózy. Studenti na začátku problémové výuky narazí na 

problém, poté nad ním uvažují a pomocí série otázek docházejí k řešení daného problému 

(Perrenet, Bouhuijs & Smits, 2000). Na konci problémové výuky není v zásadě žádný reálný 

produkt (Donnelly & Fitzmaurice, 2005). Problémová výuka je dále typická vypracováním 

určité strategie, například v souvislosti s tvořením otázek sloužících ke stanovení diagnózy 

pacienta, naopak při projektové výuce dochází již k samotné realizaci stanoveného plánu, 

například zhotovení informační příručky, nebo třeba divadelního představení, nikoli pouze 

simulovaná aktivita jako v případě problémové výuky (Barron et al., 1998). 

Mnozí autoři (viz např. Blumenfeld et al. 1991; Barron et al., 1998; Hanney & Savin 

– Baden, 2013 aj.) však zmiňují fakt, že předpokladem pro úspěšnou realizaci projektové 

výuky je zvládnutí problémového vyučování ve školním prostředí. 

V práci z roku 2008 byla problémová a projektová výuka spojena v jednu pod název 

„Problem-Orientated and Project-Based Learning, na projektovou výuku je zde nahlíženo 

jako na prostředek k řešení problému souvisejícího s reálným světem (Lehmann et al., 2008). 

V této studii je umístění problému do jádra projektové výuky vysvětleno důležitostí 

zachování kreativity při postupech v projektové výuce, aby nedocházelo pouze 

k mechanickému směřování ke konečnému produktu projektové výuky. 
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3 České literární a internetové zdroje týkající se projektové výuky 

Tato kapitola začala vznikat až po uskutečnění převážné části výzkumného šetření, 

především v návaznosti na rozhovory s učiteli. Začala jsem zjišťovat, že převažující část 

respondentů ze strany učitelů, nerespektuje jeden ze stěžejních pilířů projektové výuky: 

výběr tématu jde ze strany žáka (viz Blumenfeld et al., 1991; Thomas, 2000). 

 

Na základě tohoto zjištění vyplynula další výzkumná otázka: 

 

• Jak je v českých literárních a internetových zdrojích koncipovaná metodika 

projektové výuky? 

  

Ač jsem se při realizaci finálních rozhovorů s učiteli snažila získat co nejvíce informací 

o tom, odkud informace o projektové výuce čerpají, učitelé příliš nejmenovali konkrétní 

publikace, či internetové portály. Přemýšlela jsem, proč je na mnohých školách projektová 

výuka realizována metodicky nepříliš správně. Došla jsem k závěru, že by bylo vhodné 

znovu podrobit českou literaturu a české internetové zdroje informací, týkající se projektové 

výuky, podrobnějšímu šetření. Domnívám se, že česká literatura je pro učitele 

nejdostupnější, a proto je velká pravděpodobnost, že se s ní v minulosti setkali. 

Podrobnějšímu přezkoumání proto, že v rámci zpracování rešerše této diplomové práce, 

jsem se především zaměřovala na literaturu zahraniční. Česká literatura, včetně jednoho 

z níže analyzovaných titulů, mi sloužila především k prostudování historických souvislostí 

vzniku projektové výuky v Česku. Dále jsem se rozhodla projít několik nejčastěji 

nabízených českých internetových portálů, které poskytují návody na realizaci projektové 

výuky, a podrobit je srovnání s původní metodikou projektové výuky definovanou ve 

spojitosti s americkou pragmatickou pedagogikou. 

Jelikož by ale taková analýza mohla pojmout velmi rozsáhlé množství zdrojů, rozhodla 

jsem se výběr literatury a internetových portálů realizovat na základě určitých kritérií 

výběru, které budou představeny v následující kapitole.  
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3.1 Česká literatura 

3.1.1 Výběr literatury zabývající se projektovou výukou 

Českou literaturu jsem vybrala na základě mojí osobní návštěvy vybraných tří veřejných 

knihoven. První byla v Libereckém kraji, druhá v Praze a třetí v kraji Středočeském. Tyto 

knihovny byly vybrány na základě mého současného bydliště, místa mého studia a místa 

mého vyrůstání. Ve všech knihovnách jsem hledala knihy týkající se projektové výuky. 

Mým cílem bylo půjčit si veškeré tituly, které byly v tu chvíli v daných knihovnách volně 

dostupné.  

Snažila jsem se tímto postupem co nejvíce přiblížit reálné situaci učitele, který se sám 

z vlastní iniciativy rozhodne uskutečnit projektovou výuku, či na základě požadavku od 

vedení školy a rád by si nastudoval potřebné informace. Takový učitel pravděpodobně 

uskuteční cestu do nejbližší knihovny a bude se snažit získat literaturu na toto téma. Jsem si 

vědoma toho, že tento způsob výběru literatury, která bude v této práci podrobněji rozebrána, 

nemusí korespondovat s realitou a v různých knihovnách mohou být různé publikace, 

týkající se projektové výuky, což ale není v rozporu s tím, že by učitel takto literaturu 

vybíral. Z toho důvodu to tímto způsobem uvádím. 

Prvním zjištěním bylo, že množství literatury, zabývající se projektovou výukou, která 

je volně dostupná v mnou vybraných knihovnách, není mnoho. Z výše zmíněných knihoven 

jsem získala tyto tituly: Učíme v projektech (Tomková, Kašová & Dvořáková. 2009) 

a Teorie a praxe projektové výuky (Kratochvílová, 2016).  

Rozhodla jsem se rozšířit počet analyzované literatury alespoň na počet šest exemplářů. 

Navštívila jsem další tři knihovny, ovšem v tomto případě knihovny vědecké, ve všech 

případech spojené s vysokou školou. Nyní jsem se nezaměřovala pouze na to, aby v názvu 

knihy byl termín „projekt“ ale hledala jsem zmínky o projektové výuce i v didakticky 

zaměřených knihách a učebnicích. Všechny knihovny, které jsem navštívila jsou volně 

přístupné veřejnosti, tudíž je zde také reálná možnost, že se s nimi učitelé buď setkali již 

v době svých vysokoškolských studií, či k nim mohou mít volný přístup i nyní.  

V další podkapitole budou analyzovány tyto konkrétní tituly: 

1) Učíme v projektech (Tomková, Kašová & Dvořáková, 2009) 

2) Teorie a praxe projektové výuky (Kratochvílová, 2016) 

3) Škola trochu jinak aneb Projektové vyučování v teorii i praxi (Kašová, 1995) 
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4) Pohledy: Projektová metoda ve škole a za školou (Valenta, 1993) 

5) Výukové metody (Maňák & Švec, 2003) 

6) Moderní vyučování (Petty, 2006) 

3.1.2 Analýza vybraných literárních titulů 

Tituly budou volně komentovány na základě vybraných výše uvedených pilířů 

projektové výuky, které korespondují s původní metodikou projektové výuky v souvislosti 

s americkou pragmatickou pedagogikou. 

1) Učíme v projektech (Tomková, Kašová & Dvořáková, 2009) 

Tato publikace v úvodu popisuje historické souvislosti týkající se vzniku projektové 

výuky. Je zde uvedeno, že čeští učitelé začali projektovou výuku začleňovat do vyučování 

ve 20. a 30. letech 20. století. Témata projektové výuky učitel většinou sám navrhoval, jejich 

výběr byl v souladu s regionem, kde vyučoval. Cílem bylo prostřednictvím projektové 

výuky seznamovat žáky s jevy, které si mohli spojit s tím, co znají ze svého blízkého okolí. 

Je zde zmíněn mezioborový přesah projektové výuky či praktické činnosti. Když téma 

projektové výuky vyplynulo ze zájmů žáků, jednalo se o takzvané spontánní projekty. Vedly 

k velké aktivitě žáků, ovšem je zde zmíněno jejich negativum, a to narušení systematičnosti 

učiva. Mohlo docházet k tomu, že žáci si vybrali takové téma, které nebyli schopni vzhledem 

k jejich věku pochopit. Proto učitel dával přednost tématům, které sám vytvořil s tím, že 

žákům je ponechána volnost ve všech aspektech projektové výuky (Tomková, Kašová 

& Dvořáková, 2009, s. 9-12). 

V publikaci není apelováno na to, že téma projektové výuky by mělo vždy vyplynout 

ze strany žáků. Učitel je zde tím, kdo projekty vymýšlí na základě jeho přesvědčení o tom, 

která témata by mohla být žákům blízká. Žákům je dána volnost výběru například z témat 

nabízených učitelem. 

Publikace je s dalšími pilíři projektové výuky v souladu. Lze zde najít také konkrétní 

vypracované příklady námětů na projektovou výuku. Autorky nabádají, že je učitelé mají 

využívat jako inspiraci, kterou lze upravit podle třídy, ve které učitel bude vyučovat.  

1) Teorie a praxe projektové výuky (Kratochvílová, 2016) 

Tato publikace podává, v porovnání s ostatní zkoumanou literaturou, nejširší přehled 

informací o projektové výuce od jejích historických souvislostí, přes vlastní problematiku 
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projektové výuky, po příklady realizované projektové výuky včetně jejich reflexe učiteli, 

nebo příklady výzkumných šetření týkajících se projektové výuky. 

Hodnotím ji jako nejpřínosnější pro realizaci projektové výuky podle jejich původních 

pilířů. Koresponduje tedy se všemi pilíři projektové výuky včetně toho, že téma projektové 

výuky má vycházet ze zájmů žáků.  

2) Škola trochu jinak aneb Projektové vyučování v teorii i praxi (Kašová, 1995) 

V této publikaci jsou projekty děleny na projekty celoškolní, projekty pro první stupeň 

základní školy a projekty pro druhý stupeň základní školy. V úvodu k projektům pro první 

stupeň základní školy je zmíněno, že cennější jsou taková témata, která plynou od žáků 

(Kašová, 1995, s. 26). Cennější jsou proto, že žáci si následně více uvědomují význam práce, 

kterou při projektové výuce dělají, a informace si lépe zapamatují. V úvodu k projektům pro 

druhý stupeň základní školy, stejně jako v úvodu pro celoškolní projekty, tento metodický 

prvek chybí.  

V ukázce z plánování projektů (Kašová, 1995, s. 74) je zmíněno, že prostřednictvím 

projektové výuky dojde k opakování a rozšíření učiva konkrétních předmětů. Projektová 

výuka by ale měla být ústřední formou výuky a nemělo by prostřednictvím ní docházet 

k pouhému opakování a rozšiřování učiva (Thomas, 2000). S dalšími pilíři projektové výuky 

tato publikace koresponduje.  

3) Pohledy: Projektová metoda ve škole a za školou (Valenta, 1993) 

Na projektovou výuku je v této publikaci nahlíženo jako na cílenou činnost, která 

vyhovuje zájmům žáka, ale i rozhodnutí učitele (Valenta, 1993, s. 5). Projekty jsou dále 

děleny na spontánní, kdy téma vychází ze zájmů samotných žáků, na umělé, kdy s tématem 

přichází učitel a určitý mezityp, kdy téma vychází ze zájmu žáků, ale dochází zde 

k významnému korigování ze strany učitele (Valenta, 1993, s. 5-6).  

S dalšími pilíři projektové výuky tato publikace koresponduje. V publikaci jsou dále 

uvedeny příklady uskutečněných projektů pro žáky různých stupňů škol.  

4) Výukové metody (Maňák & Švec, 2003) 

Projektová výuka zde koresponduje se všemi pilíři kromě toho, kde téma projektové 

výuky má plynout ze strany žáků. Je zde zmíněno, že žáci mají téma projektové výuky 

přijmout a ztotožnit se s ním, není zde ale uvedeno, kdo s tímto tématem přichází. Nejsou 

zde uvedeny žádné konkrétní příklady námětů na projektovou výuku.  
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5) Moderní vyučování (Petty, 2006) 

V této publikaci je na projektovou výuku nahlíženo jako na výukovou metodu, která je 

zde vysvětlena ve spojitosti se samostatnou prací. Tyto termíny jsou společně vysvětleny 

jako úkoly, které mají žáci buď ve skupinách, či individuálně plnit. Žáci se mohou do určité 

míry sami rozhodnout, jak a v jakém pořadí budou tyto úkoly zpracovávat. Rozdíl mezi 

projekty a samostatnou prací je takový, že projekty mají otevřenější konec.  

Činnosti realizované během samostatné práce a projektu, by měly být ve spojitosti se 

zájmy žáků. Není zde však přímo uvedeno, že s nimi má souviset již samotné téma.   

V publikaci je popsána samostatná práce s tím, že její metodika lze aplikovat i na 

projektovou výuku. Jsou zde uvedeny body, jak plánovat samostatnou práci. Je zmíněno 

definování výukových cílů, zadání úkolů, kritérií hodnocení nebo časový harmonogram. 

Nejsou zde uvedeny konkrétní návrhy témat na projektovou výuku. 

3.2 Informace o projektové výuce z internetových stránek  

3.2.1 Výběr internetových stránek a odkazů zabývajících se projektovou výukou 

Při výběru internetových portálů pro následnou analýzu jsem se opět snažila co nejvíce 

přiblížit reálné situaci učitele. Zadala jsem do vyhledávače postupně tyto termíny: 

projektová výuka; projektové vyučování; výuka v projektech; projektová metoda.  

Následně jsem vždy z první stránky výsledků vybrala jeden internetový odkaz, podobně, 

jako by mohli postupovat i učitelé. Na konci tohoto postupu jsem vybrala k následné analýze 

tyto internetové odkazy: 

1) Metodický portál RVP - Pedagogický lexikon (URL 2) 

2) Metodický portál RVP - Zormanová (2012)  

3) Projektové vyučování (URL 3) 

4) Wikipedia – Projektová výuka (URL 4)  

3.2.2 Analýza vybraných internetových stránek 

Na tomto místě podotýkám, že například internetová stránka wikipedia nepatří mezi 

odborné zdroje informací. Jak jsem zmínila, snažila jsem se přiblížit reálné situaci učitele, 

který hledá informace o projektové výuce a tato stránka se při vyhledávání pravděpodobně 

vždy zobrazí mezi prvními. Rovněž předpokládám, že učitelé při čerpání informací 

z takovýchto internetových stránek a portálů je podrobí kritickému úhlu pohledu.  

Wikipedia%20–%20Projektová%20výuka%20%20(URL%206)%20https:/cs.wikipedia.org/wiki/Projektov%C3%A9_u%C4%8Den%C3%AD
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1) Metodický portál RVP – Pedagogický lexikon (URL 2) 

Projektová výuka je zde popisována jako výklad hesla. Je zdůrazněno, že se jedná 

o řešení určitého problému, kdy je předem stanoven cíl. Žáci zde vyvíjejí vlastní iniciativu. 

Projektová výuka má být spojena s praktickým životem a učitel je v roli průvodce výukou.  

Co se týče výběru tématu projektové výuky, je zde zmínka pouze o tom, že téma má být 

vybíráno tak, aby žáky motivovalo.  

2) Metodický portál RVP – Zormanová (2012) 

Jedná se o článek o projektové výuce, který v úvodu předkládá rysy projektové výuky. 

Ty korespondují s pilíři projektové výuky v plné šíři. Na prvním místě je uvedeno, že 

projektová výuka vychází ze zájmů samotného žáka. Dále jsou představena různá témata pro 

realizaci projektové výuky. Není však zdůrazněno, že by učitelé neměli tyto náměty používat 

dogmaticky, ale minimálně je přizpůsobit dané třídě.  

3) Projektové vyučování (URL 3) 

Tato internetová stránka slouží ke sdílení zkušeností týkajících se projektové výuky 

mezi různými typy škol včetně gymnázií. Na tento portál se mohou jednotlivé školy 

zaregistrovat a sdílet náměty projektových výuk. Osobně jsem registraci neuskutečnila, 

protože v současnosti na žádné škole jako učitelka nepůsobím, tudíž je možné, že jsem se 

tak nemusela dostat k některým informacím, které jsou na tomto portálu uvedené. 

Je zmíněno, že projektová výuka má vyhovovat zájmu žáka společně se záměrem 

učitele. Informace o tom, odkud má plynout téma projektové výuky jsem nenašla. Co se týká 

dalších pilířů projektové výuky, s těmi se tento portál shoduje. Nenašla jsem informaci, která 

by učitele upozorňovala na to, aby náměty neaplikovali přímo, ale přizpůsobovali je opět 

dané třídě. 

4) Wikipedia – Projektová výuka (URL 4) 

Informace jsou velmi chaoticky řazené. Čtenář, který se zaměří pouze na úvodní 

informace o projektové výuce se dozví, že například téma projektové výuky vybírá buď 

učitel sám, nebo dá žákům oblast projektové výuky v rámci níž si mohou zvolit podtéma 

samostatně. V dalších odstavcích je ale uvedeno, že je užitečné s žáky prodiskutovat výběr 

tématu projektové výuky jako takového, nikoli nabízet pouze volbu podtémat. Není zde 

uvedeno, že projektová výuka má být ústřední formou vyučování, nikoli pouhým 

prostředkem k opakování či rozšiřování učiva.  
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PRAKTICKÁ ČÁST 

4 Metodologie 

4.1 Výzkumné otázky 

V kapitole cíle diplomové práce byly uvedeny 3 základní výzkumné otázky (dále jen 

ZVO): 

1) Jak učitelé realizují projektovou výuku? 

2) Jak žáky ovlivňuje projektová výuka realizovaná ve školní praxi? 

3) Jak je v českých literárních a internetových zdrojích koncipovaná metodika 

projektové výuky? 

 

Na základě těchto ZVO byly stanoveny specifické výzkumné otázky (dále jen SVO) 

(Wengraf, 2001 dle Švaříček & Šeďová 2007, s. 166). Poté byly vytvořeny konkrétní 

tazatelské otázky pokládané při polostrukturovaných rozhovorech s učiteli a žáky.  

ZVO: Jak učitelé realizují projektovou výuku? 

SVO: 

• Proč učitelé realizují projektovou výuku? 

• Jak učitelé dbají/ovládají (na) metodiku projektové výuky? 

• Jaké zdroje informací učitelé uvádějí v souvislosti s projektovou výukou? 

• Jak učitelé přistupují k hodnocení projektové výuky? 

ZVO: Jak žáky ovlivňuje projektová výuka realizovaná ve školní praxi? 

SVO: 

• Jak projektová výuka ovlivňuje učení žáka? 

• Jak projektová výuka ovlivňuje oblíbenost předmětu, ve kterém je používána? 

• Jaké faktory u žáka zvyšují oblibu projektové výuky? 

• Jaké faktory u žáky snižují oblibu projektové výuky? 

• Co ovlivňuje celkovou efektivitu projektové výuky? 
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4.2 Výzkumná metoda 

Vzhledem k povaze tématu, kterým je projektová výuka, jsem se rozhodla využít 

kvalitativního výzkumu. Kvalitativní výzkum umožňuje získat velké množství informací, 

které jsou detailní a umožňují výzkumníkovi získat komplexní pohled na věc (Strauss 

&  Corbinová, 1999, s. 11).  

Kvalitativní výzkum je typický v tom, že dochází ke zkoumání jevů a problémů v jejich 

autentickém prostředí. Má za cíl získat komplexní náhled na tyto jevy (Švaříček & Šeďová, 

2007, s. 17). Výzkumník si při kvalitativním výzkumu dělá podrobný záznam všeho, co se 

v jím zkoumaném prostředí odehraje. Snaží se vysvětlovat jevy pohledem zkoumaných 

osob, nikoli na základě vlastních názorů, či očekávání. Výzkumník se snaží vytvořit 

komplexní, ovšem vnitřně diferencovaný náhled na dané téma (Gavora, 2010, s. 181). 

4.2.1 Zúčastněné pozorování 

V souvislosti s jednou z charakteristik kvalitativního výzkumu, a to zkoumání jevů 

a problémů v jejich autentickém prostředí, jsem se v úvodu mého výzkumu rozhodla využít 

zúčastněného pozorování. Rozhodla jsem se tak proto, že jsem chtěla získat určitý vhled do 

problematiky projektové výuky, který mi pomůže v následné formulaci otázek do 

polostrukturovaných rozhovorů, které budou popsány níže a také vidět učitele při projektové 

výuce v reálné školní praxi, čímž bych se této tematice více přiblížila. 

Jak uvádí Švaříček & Šeďová (2007, s. 143), zúčastněné pozorování je systematické 

sledování průběhu aktivit v jejich přirozeném prostředí s cílem objevit a popsat určitý 

proces. Tato metoda je vhodná pro studium školní třídy, jelikož nenarušuje zásadním 

způsobem sociální interakce a vzdělávací proces. Zúčastněné pozorování umožňuje pochopit 

proces v celém jeho kontextu, což je velmi důležité pro jeho komplexní pochopení. Dále 

výzkumníkovi dovoluje být otevřený vůči možným problémům a nespoléhat se pouze na to, 

jak je proces popsán v odborné literatuře. Při zúčastněném pozorování dochází k interakci 

mezi pozorovanými účastníky a výzkumníkem. Interakce byla v tomto případě ve smyslu 

pasivní účasti výzkumníka, jelikož jsem se pouze pohybovala ve školní třídě a neiniciovala 

ani jsem se neúčastnila žádných činností při projektové výuce.  

Před samotným zúčastněným pozorováním jsem si vytvořila záznamový arch (viz 

Příloha č. 3), který vznikl na základě prostudování odborné literatury týkající se projektové 

výuky a sloužil k tomu, abych jako nezkušený výzkumník případně neopomenula některé 

důležité aspekty projektové výuky. Švaříček & Šeďová (2007, s. 158) uvádí, že je vhodné 
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propojit metodu pozorování s rozhovory, jelikož před samotnými rozhovory může 

výzkumník získat celistvý obraz o dané situaci.  

Pro vyhodnocení dat jsem zvolila metodu zakotvené teorie, která bude popsána dále. 

Zakotvená teorie upozorňuje na přílišnou nezatíženost výzkumníka teoretickými 

informacemi (Strauss & Corbinová, 1999, s. 133-134), proto bylo zúčastněné pozorování 

použito pouze na dvou gymnáziích. Dalším důvodem byl i fakt, že školy, které jsem oslovila, 

projektovou výuku realizovaly mnohdy jedenkrát ročně. Jak bylo uvedeno, zúčastněné 

pozorování sloužilo jako vhled do problematiky tématu a k následnému vytvoření otázek pro 

polostrukturované rozhovory. Nebylo nezbytné podrobit zúčastněnému pozorování všechna 

zkoumaná gymnázia.  

4.2.2 Polostrukturované rozhovory 

Rozhovor je jednou z metod shromažďování dat. Tato metoda je založena na verbálním 

komunikování výzkumníka a jeho respondenta. Výhodou je navázání osobního kontaktu, 

díky kterému výzkumník může hlouběji proniknout do uvažování respondenta, přičemž 

úspěšnost rozhovoru je velmi závislá na vytvoření otevřené a přátelské atmosféry (Chrástka, 

2007, s. 182). Z tohoto důvodu jsem rozhovory realizovala ve většině případů na půdě školy, 

ze které daný učitel i žáci pocházeli.  

Rozhodla jsem se využít konkrétně metody polostrukturovaného rozhovoru, jelikož je 

vhodný pro následné vyhodnocení dat pomocí zakotvené teorie (Švaříček & Šeďová, 2007, 

s. 160). Polostrukturovaný rozhovor má výhodu v tom, že otázky jsou částečně připravené 

výzkumníkem předem, ale je možno jejich obsah přizpůsobovat podle toho, jak se rozhovor 

s respondentem vyvíjí (Gavora, 2010, s. 137). 

Rozhovory uskutečněné s učiteli a žáky byly nahrávány na diktafon a následně 

přepisovány. Jak uvádí Strauss & Corbinová (1999, s. 19-20) rozhovory nemusí být přepsané 

celé, záleží pouze na výzkumníkovi pro přepsaní, kterých částí se rozhodne. Já jsem se 

ovšem rozhodla přepsat vždy celé rozhovory, abych vzhledem ke své určité nezkušenosti 

něco neopomněla. 

4.2.3 Zakotvená teorie 

Zakotvená teorie vzniká induktivním odvozováním za přítomnosti zkoumaného jevu. 

Jejím typickým znakem je, že výzkumník nezačíná teorií, kterou ověřuje, ale vymezeným 

zkoumaným jevem a dává prostor k tomu, aby se o jevu vynořilo to, co je významné (Strauss 

& Corbinová, 1999, s. 14). Zakotvená teorie je typická v tom, že neslouží k tomu, aby 
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výzkumník dopředu zjistil vše, nač se má soustředit. (Strauss & Corbinová, 1999, s. 28). 

Strauss & Corbinová (1999, s. 133-134) naopak upozorňují na odklon výzkumníka od 

předpokladů, které uvádějí o zkoumaném jevu jiní autoři a jeho vstup do zkoumaného 

prostředí, který je nezatížený představami. Důkladnější přehled literatury se v tomto případě 

může provést až poté, co výzkumník potřebuje nalézt vysvětlení pro některá svá zjištění. 

Tento postup se uplatnil i v mojí diplomové práci, jelikož jsem po provedení výzkumu 

podrobila podrobnějšímu přezkoumání české literární a internetové zdroje týkající se 

projektové výuky. Tomuto přezkoumání byla věnována Kapitola 3.  

Sběr dat a jejich analýza nejsou dvě oddělené fáze, ale probíhají současně. Sběr dat 

probíhá v překryvu s jejich analýzou výzkumníkem. Výzkumník přestává sbírat data ve 

chvíli, kdy je považuje za nasycená, to znamená, že přestala produkovat nové informace 

(Švaříček & Šeďová, 2007, s. 89).  

Respondenti se tedy nezískávají naráz, ale podle toho, jak výzkumník potřebuje získávat 

další data, která by mohla rozvinout jeho rodící se teorii a která u jeho dosavadních 

respondentů nebyla dosud získána. Tento přístup Švaříček & Šeďová (2007, s. 88) 

pojmenovávají jako teoretické vzorkování. Jak uvádějí tito autoři dále, cílem je zaplnit 

datové mezery, a především se ptát, jaká skupina respondentů by mohla přinést nové 

informace. Dochází k sycení kategorií, které se stávají páteří vznikající teorie. Při použití 

zakotvené teorie výzkumník neustále sbírá data, což představuje graduální sběr dat. 

Pro tvorbu zakotvené teorie se využívá několik druhů kódování. Kódování je proces, 

který umožňuje z analyzovaného textu, v tomto případě z přepisů rozhovorů, vygenerovat 

proměnné pro vznik budoucí teorie (Švaříček & Šeďová, 2007, s. 91). 

Prvním krokem je otevřené kódování. Text je v této fázi rozdělen na jednotky, které 

mohou být jedno slovo, ale i například celý odstavec. Záleží na významové nosnosti těchto 

celků. Těmto jednotkám je přiřazen kód, což je fráze, či slovo, které danou jednotku co 

nejlépe vystihuje. Využila jsem takzvanou metodu papír a tužka, což znamená, že jsem 

vytištěné přepsané rozhovory opatřovala kódy ručně. Kódy jsem opatřila písmeno-číselným 

označením. Písmena označují iniciály daného respondenta a číslo označuje řádek, na kterém 

daný kód v textu nachází. Písmeno-číselné označení je použito z důvodu, abych se k textům 

mohla za účelem zpřesnění kódů pohodlně vracet, stejně jako doporučují Švaříček & Šeďová 

(2007, s. 216).  

Kódy jsem následně podrobila kategorizaci, to znamená, že se kódy seskupí do kategorií 

podle jejich příslušnosti k určitému jevu (Strauss & Corbinová, 1999, s. 42). Tyto kategorie 

jsem pojmenovala na základě jejich logické souvislosti s kódy. Docházelo k průběžné tvorbě 
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nejen kategorií, ale i podkategorií, které náležely pod jednotlivé kategorie. Veškeré otevřené 

kódování probíhalo za vzniku tabulek (viz Příloha č. 1 a Příloha č. 2).  

Další fází bylo axiální kódování, které umožňuje vytvořit spojení mezi vzniklými 

kategoriemi a subkategoriemi paradigmatického modelu. Využívá se zde tedy 

paradigmatického modelu, který Strauss & Corbinová (1999, s. 72) v jeho zjednodušené 

formě prezentují tímto způsobem: 

Příčinné podmínky → Jev → Kontext → Intervenující podmínky → Strategie jednání 

a interakce → Následky 

Při axiálním kódování jsem přiřazovala jednotlivé kategorie, které jsem vytvořila během 

otevřeného kódování ke subkategoriím paradigmatického modelu podle Strauss 

& Corbinové (1999, s. 72): 

Příčinné podmínky odkazují na události, které směřují k výskytu či vzniku určitého 

jevu. Jev je centrální myšlenka, případ, ke kterému směřuje soubor interakcí a strategie 

jednání. Kontext jsou vlastnosti, které náleží jevu a soubor podmínek za jejichž přítomnosti 

jsou uplatňované strategie jednání nebo interakce. Intervenující podmínky usnadňují či 

znesnadňují strategie jednání a interakce v daném kontextu. Strategie jednání a interakce 

jsou zaměřené na zvládání a reagování na jev, který je v daném kontextu. Následky jsou 

výsledky určitého jednání či interakce, které reagují na jev. Současné následky se mohou 

stát podmínkou příštího jednání. 

Jak uvádí Švaříček & Šeďová (2007, s. 232), paradigmatický model umožňuje 

systematické přemýšlení o datech, dále jejich složité vzájemné vztahování. Bylo nutné se 

rozhodnout, která moje kategorie se vztahuje, ke které subkategorii paradigmatického 

modelu.  

Axiální kódování a vznik paradigmatického modelu není závazným výkladem 

zkoumaného procesu. Tato fáze kódování funguje jako pomocná při práci s daty. V mojí 

práci vznikl vždy prvotní a poté finální paradigmatický model. Proč tomu tak bylo, bude 

uvedeno níže.  

Další fází je selektivní kódování dat. Při něm dochází ke vztahování ostatních kategorií 

ke kategorii centrální, tedy ke zkoumanému jevu, který je obvykle subkategorií Jev 

paradigmatického modelu (Švaříček & Šeďová, 2007, s. 233). Slouží k detailnímu 

a hlubokému pochopení podmínek a všech příčin, za kterých se zkoumaný jev vyskytuje 

(Strauss & Corbinová, 1999, s. 87). V mojí diplomové práci se po vzniku finálních verzí 

paradigmatických modelů jedná o učitelovu realizaci projektové výuky a o vliv 
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projektové výuky na žákovo učení. Díky selektivnímu kódování mohl vznikat kolem 

těchto jevů analytický příběh (Švaříček & Šeďová, 2007, s. 239)  

Posledním krokem je tedy vytvoření kostry analytického příběhu. Jedná se o jednoduché 

popsání kategorií a jejich vztahů, které chceme mít ve výzkumné zprávě. Cílem je popsat 

tvrzení, která jsou soustředěna kolem zkoumaného jevu ve formě několika strohých 

oznamovacích vět. Kostra analytického příběhu dále slouží jako osnova pro vytvoření 

výzkumné zprávy. Výzkumná zpráva je popisný text, který vykládá původní data (Švaříček 

& Šeďová, 2007, s. 239-240).  

4.3 Etika 

4.3.1 Učitelé 

Před každým realizovaným rozhovorem jsem učitele požádala o ústní souhlas 

s nahráváním rozhovoru pro účel zpracování mojí diplomové práce. Tento souhlas byl 

zaznamenán na diktafon. Učitelům byla zaručena anonymita jak jejich, tak školy, na které 

působí. 

4.3.2 Žáci 

Žákům byl rozdán informovaný souhlas pro jejich rodiče či zákonné zástupce. Tento 

informovaný souhlas je součástí Přílohy č. 4. Žákům byla zaručena anonymita jak jejich, tak 

školy, na které působí.  

4.4 Výzkumný vzorek 

Bylo zmíněno, že při využití zakotvené teorie nepředstavuje sběr dat a jejich analýza 

dvě oddělené fáze (Švaříček & Šeďová, 2007, s. 87-88). Dochází k neustálému střídání 

těchto fází a proces je ukončen ve chvíli, kdy dojde k teoretickému nasycení dat.  

Po stanovení cílů mojí diplomové práce jsem položila dvě základní výzkumné otázky, 

které jsou uvedeny výše. Na základě specifických výzkumných otázek vznikla první verze 

otázek polostrukturovaného rozhovoru. Jak přesně otázky vznikaly, bude uvedeno později.  

4.4.1 Výběr respondentů - učitelé  

Prvním krokem byl výběr vhodných respondentů z řad učitelů pro realizaci 

předrozhovorů. V této první fázi bylo jediným kritériem výběru učitelů realizace projektové 

výuky, ve které je začleněn předmět biologie. Učitelé, kteří byli v této fázi osloveni, byli 

vybráni v jednom případě na základě doporučení mojí školitelky. V druhém případě na 
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základě nasměrování na kolegu jednoho z respondentů, který taktéž realizuje projektovou 

výuku. Ve třetím případě na základě doporučení jednoho ze členů katedry, na jejíž půdě je 

tato práce vypracována.  

Všechny tyto učitele, jsem oslovila prostřednictvím emailu a domluvila si s nimi osobní 

schůzku. Ve 2 případech byly rozhovory provedeny na půdě školy, kde daní učitelé působili. 

Snažila jsem se tento aspekt dodržovat při rozhovorech vždy, jelikož mi šlo o větší pohodlí 

a snížení nervozity respondentů (Miovský, 2006, s. 161). V jednom případě byl rozhovor 

z důvodu obtížného sladění termínů proveden telefonicky (po vyhodnocení předrozhovorů 

jsem se však byla nucena tohoto respondenta osobně doptat na určité detaily jeho výpovědi, 

tudíž k osobnímu setkání došlo). 

Po přepsání prvních rozhovorů a provedení otevřeného a axiálního kódování jsem 

vytvořila prvotní verzi paradigmatického modelu (viz Schéma 1). Tato verze mi napomohla 

k tomu, abych vytvořila druhou verzi otázek polostrukturovaného rozhovoru, ve které jsem 

tak lépe cílila na „vynořené“ kategorie paradigmatického modelu.  

Při realizaci druhé fáze rozhovorů, jsem si stanovila další kritérium výběru, a to vybírat 

respondenty na základě délky jejich pedagogické praxe. Učinila jsem tak z důvodu 

povšimnutí si toho, že se poměrně lišilo nahlížení na projektovou výuku u dvou 

respondentek, které se zúčastnily předrozhovorů. Podle mého názoru by totiž délka praxe 

jednotlivých učitelů mohla souviset s jejich pojetím projektové výuky. Obou respondentek 

jsem se tedy posléze prostřednictvím emailu doptala na délku jejich pedagogické praxe. 

Jedna z respondentek spadá posléze do stanovené kategorie délky pedagogické praxe do 

5 let. Druhá z respondentek patřila do kategorie nad 5 let. Tyto kategorie vznikly rovněž na 

základě prostudování článku (Reid, 2011), který učitele rozděluje na základě délky jejich 

pedagogické praxe na učitele začátečníka s praxí do 5 let včetně a na pokročilého učitele 

s délkou pedagogické praxe nad 5 let.  

Následný výběr respondentů byl tedy ovlivněn naplněním těchto dvou kategorií podle 

délky pedagogické praxe respondentů.  

Výběr učitelů pokračoval tak, že jsem procházela internetové stránky různých gymnázií 

a hledala zmínku o projektové výuce v přírodovědných předmětech. Když jsem tuto 

informaci našla, oslovila jsem buď ředitele daného gymnázia, nebo v případě, že 

u učitelského sboru byla uvedena informace o jeho aprobaci (v mém případě byl zájem 

směřován na aprobaci biologie) jsem kontaktovala přímo daného učitele.  

V průběhu vyhodnocování a dalšího sběru dat jsem se v souladu s teoretickým 

vzorkováním rozhodla získat data nejen ze Středočeského kraje ale i z dalších krajů Česka. 
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Domnívala jsem se, že by i tento faktor mohl přispět k větší datové nasycenosti. Oslovila 

jsem nejprve jedno gymnázium z Ústeckého kraje, které mi poskytlo možnost zde výzkum 

uskutečnit. Dále jsem se pro to samé rozhodla v kraji Vysočina, kde jsem výzkum posléze 

realizovala taktéž. Výběr právě těchto dvou krajů byl ovlivněn jednak mými dojezdovými 

možnostmi a osobními znalostmi těchto míst.  

Oslovila jsem tedy celkem 13 gymnázií v různých krajích Česka, rozhovory jsem 

uskutečnila na 6 z nich s celkovým počtem 11+1 učitelů. Přehledný výčet učitelů a škol bude 

popsán níže. Pseudonomy učitelů jsou smyšlené, kvůli zajištění jejich anonymity. Nebránila 

jsem se tomu, že v rámci jedné školy uskutečním rozhovory s více učiteli, jelikož jsem se 

domnívala, že se pojetí projektové výuky učitelů v rámci jedné školy může lišit. Zmíněný 

dvanáctý učitel nebyl zařazen do výzkumu, jelikož nesplňoval podmínku působení na 

gymnáziu. Jeho výpověď byla však natolik zajímavá, že je mu věnována podkapitola 5.5 

Doplněk k výzkumu. Učitele jsem před každým rozhovorem upozornila, ať odpovídá 

v souvislosti s takovou jím realizovanou projektovou výukou, kde byl zahrnut předmět 

biologie. 

4.4.2 Výběr respondentů – žáci 

Výběr respondentů z řad žáků probíhal následujícím způsobem. Jak jsem výše uvedla, 

oslovila jsem postupně 13 gymnázií. Učitele jsem oslovovala jednak s prosbou o realizaci 

již zmíněných rozhovorů, tak i o možnost uskutečnit skupinové rozhovory s žáky, kteří se 

na jejich škole zúčastnili projektové výuky v přírodovědných předmětech s hlavním 

zaměřením na biologii.  

Učitelům, kteří souhlasili s realizací rozhovorů s žáky, jsem zaslala prostřednictvím 

emailu informovaný souhlas pro žáky, který je součástí přílohy č. 4. Učitelům jsem jako 

podmínku rozhovorů s žáky napsala, že jejich maximální počet na jeden rozhovor je 6 žáků, 

minimální počet 2 žáci. Švaříček & Šeďová (2007, s. 184-185) uvádějí, že pod skupinovým 

rozhovorem se rozumí rozhovor s více než 3 osobami najednou. Přesto jsem v jednom 

z případů skupinových rozhovorů realizovala rozhovor se dvěma žáky, protože se mi jich 

daný den nepodařilo získat více. Někteří učitelé mi ještě před mým příchodem na jejich školy 

emailem psali, kolik žáků se zúčastní.  

Po mé první návštěvě jednoho z gymnázií v rámci předrozhovorů jsem zjistila, že 

nastává problém v souvislosti s tím, kolik žáků se chtělo zúčastnit mého výzkumu. Na první 

předrozhovor jeden z učitelů rozdal informované souhlasy do 2 tříd, kde se žáci účastnili 

projektové výuky, z jedné třídy doneslo podepsané informované souhlasy 5 žáků, z druhé 
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třídy pouze 2. Byla jsem tedy nucena uskutečnit rozhovor se všemi žáky, kteří projevili 

zájem, jinak bych nezískala dostatek respondentů.  

V rámci předrozhovorů jsem provedla rozhovory pouze s žáky vyššího stupně 

gymnázia. Následně jsem se rozhodla v souladu s teoretickým vzorkováním do výzkumu 

zařadit i žáky nižšího stupně gymnázia.  

V šesti případech jsem rozhovor provedla s žáky učitelů, kteří se sami účastnili tohoto 

výzkumu. V dalších pěti případech jsem měla možnost uskutečnit rozhovor pouze s učitelem 

a nikoli s žáky, kterých se týkala jeho projektová výuka. Mým cílem ovšem nebylo spojovat 

dané žáky s jejich učiteli, ale získat ucelený náhled učitelů a žáků na projektovou výuku. 

Jména žáků, která jsou uvedena v následujících kapitolách, nejsou proto spojována 

s konkrétním gymnáziem ani učitelem. 

Výzkumu se zúčastnilo celkem 50 žáků. Počet žáků nižšího stupně gymnázia byl 23, 

z toho 13 dívek a 8 chlapců. Počet žáků z vyššího stupně gymnázia byl 27, z toho 16 dívek 

a 11 chlapců. Pseudonymy žáků jsou smyšlené kvůli zachování jejich anonymity. Celý 

výzkumný vzorek učitelů a žáků je znázorněn v Tabulce 1 a bude představen dále. 

4.5 Tvorba otázek  

Tvorba otázek sloužících k provedení předrozhovorů probíhala na základě zpracování 

literární rešerše literatury zabývající se projektovou výukou. Vznikl tak první soubor otázek, 

který je součástí přílohy číslo 5. Jak již bylo zmíněno, zvolila jsem polostrukturované 

rozhovory z důvodu možnosti reagovat na výpovědi učitelů a žáků a doptávat se podle 

okolností. 

Po provedení předrozhovorů, otevřeného a axiálního kódování a následném vytvoření 

prvotních paradigmatických modelů jsem vytvořila druhou verzi otázek, která je součástí 

přílohy č. 6. Druhá verze již více směřovala na jednotlivé kategorie paradigmatického 

modelu a mohla jsem tak otázky lépe cílit v souladu s nově vznikající zakotvenou teorií. 

Rozhovor byl opět realizován jako polostrukturovaný, jelikož jsem si chtěla ponechat 

možnost, se v případě potřeby, učitelů volně doptávat a nebýt nijak omezena.  

4.6 Představení výzkumného vzorku 

Jak bylo zmíněno výše, výzkumu se zúčastnilo celkem 11 učitelů a 50 žáků ze 6 

gymnázií, přičemž dvanáctý učitel nebyl do výzkumu přímo zařazen, ale bude mu věnována 

podkapitola 5.5 Doplněk k výzkumu.  
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Pro kategorii učitelů s délkou pedagogické praxe do pěti let se mi podařilo získat celkem 

4 učitele a pro kategorii učitelů s délkou pedagogické praxe nad pět let celkem 7 učitelů. 

Výzkumu se zúčastnilo celkem 27 žáků z nižšího stupně gymnázia s počtem 16 dívek a 11 

chlapců. Z vyššího stupně gymnázia se zúčastnilo celkem 23 žáků, z toho 13 dívek a 8 

chlapců. Tabulka 1 přehledně zobrazuje v rámci kterého gymnázia (Gymnázium 1 – 6) 

učitelé a žáci působí, jak byli označení za účelem otevřeného kódování, kolik žáků z vyššího 

či nižšího stupně gymnázia se výzkumu zúčastnilo, a jakou mají daní učitelé délku 

pedagogické praxe. Pokud byl rozhovor uskutečněn s několika skupinami v rámci jedné 

školy jsou tyto skupiny v pátém sloupci označeny písmeny (a,b,c,d). 

 

 

Gymnázium Pseudonym 

učitele 

Označení 

učitele 

Délka 

pedagogické 

praxe 

Označení vyššího (V) a nižšího 

(N) stupně gymnázia a počet 

dívek (D) a chlapců (CH) v daném 

skupinovém rozhovoru;  

Gymnázium 1 Karolína F. KF do 5 let G1Va - 4D/1CH 

Jan E. JE nad 5 let G1Vb - 2CH 

Gymnázium 2 Hana B. HB nad 5 let G2V - 3D/3CH 

Gymnázium 3 Jana P. JP nad 5 let G3V - 4D/2CH 

G3N - 2D/2CH 

Gymnázium 4 Ladislav C. LC nad 5 let G4V - 2D/2CH 

Michaela P. MP do 5 let G4N - 3D 

Gymnázium 5 Soňa I. SI nad 5 let G5Na - 3D/2CH 

Daniela Z. DZ nad 5 let G5Nb - 2D/2CH 

Jaromír A. JA nad 5 let G5Nc - 4D/1CH 

G5Nd - 3D/1CH 

Gymnázium 6 Bára L. BL do 5 let G6N - 1D/1CH 

Tomáš M. TM do 5 let 

Počet škol: 6 Počet učitelů  

celkem: 11  

Počet učitelů s 

délkou 

pedagogické 

praxe do 5 let: 4 

Počet žáků - nižší stupeň 

gymnázia (N) - 27 (16D/11CH) 

Počet učitelů s 

délkou 

pedagogické 

praxe nad 5 let: 

7 

Počet žáků - vyšší stupeň 

gymnázia (V) - 23 (13D/8CH) 

Tabulka 1 - Výzkumný vzorek 
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5 Výsledky výzkumného šetření 

5.1 Paradigmatické modely 

V této kapitole představím paradigmatické modely, které vznikly na základě 

polostrukturovaných rozhovorů s učiteli a žáky. Nejprve budou uvedeny prvotní verze 

paradigmatických modelů, poté finální paradigmatické modely, na jejichž základě vznikly 

kostry analytických příběhů a výzkumné zprávy shrnující výsledky výzkumného šetření 

s učiteli a žáky. Ve finálních paradigmatických modelech došlo ke změnám v přiřazení 

kategorií k subkategoriím paradigmatického modelu. Docházelo k jejich přesunům, tvorbě 

nových kategorií, či jejich úplnému zániku.  

5.1.1 Prvotní verze paradigmatického modelu - učitelé 

Sestavení prvotní verze paradigmatického modelu mi pomohlo k tomu, abych si 

uvědomila, na které kategorie bude potřeba pomocí následujících rozhovorů s učiteli více 

cílit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příčinné podmínky: Zdroje informací o projektové výuce 

Zdroje informací o projektové výuce je kategorie, do které spadají vyjádření učitelů, 

odkud se dozvěděli o projektové výuce. Příčinné podmínky směřují ke vzniku jevu, tedy 

k vlastní realizaci projektové výuky. Tato kategorie dále ovlivňuje, jak učitelé jednají 

Zdroje informací o 
projektové výuce 

Názor učitele na 
účel projektové 

výuky 

Hodnocení při 
projektové výuce 

Učitelova realizace 
projektové výuky 

Metodika 
projektové výuky 

Vliv projektové 
výuky na žákovo 

učení 

Schéma 1 - Prvotní verze paradigmatického modelu - učitelé 
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v souladu s metodikou projektové výuky a jak při ní přistupují k hodnocení. Vyplývá z ní, 

jaký názor mají učitelé na účel projektové výuky. 

Jev: Učitelova realizace projektové výuky 

Realizace projektové výuky je ústředním tématem výzkumu diplomové práce. Vztahuje 

se k němu kategorie strategie jednání a interakce, která popisuje názory učitelů na hodnocení 

při projektové výuce. Dále se k této kategorii vztahuje kategorie Metodika projektové výuky 

a Zdroje informací o projektové výuce.    

Kontext: Názor učitelů na účel projektové výuky 

V této kategorii se objevily různé názory na účel projektové výuky. To, jak učitelé 

nahlíží na účel projektové výuky vyplývá ze zdrojů informací, které o ni mají. Kategorie 

přímo směřuje k samotné realizaci projektové výuky a ovlivňuje to, jak učitel přistupuje 

k hodnocení při projektové výuce. 

Intervenující podmínky: Metodika projektové výuky 

V kategorii Metodika projektové výuky učitelé uvádějí, jak kooperují či jak nahlížejí na 

metodiku projektové výuky. Tato kategorie vychází ze zdrojů informací učitele o projektové 

výuce. Ovlivňuje vlastní realizaci projektové výuky a hodnocení při projektové výuce.  

Strategie jednání a interakce: Hodnocení při projektové výuce 

Hodnocení projektové výuky je kategorie, kde učitelé uvádějí, jak přistupují k tomuto 

aspektu projektové výuky. Tato kategorie vychází ze zdrojů informací učitelů o projektové 

výuce a z názorů na účel projektové výuky. Ovlivňuje kategorii Učitelova realizace 

projektové výuky a kategorii Vliv projektové výuky na žákovo učení. 

Následky: Vliv projektové výuky na žákovo učení 

Tato kategorie je důsledkem hodnocení učitelů při projektové výuce a vlastní realizace 

projektové výuky.  

5.1.2 Finální paradigmatický model – učitelé 

Po provedení otevřeného a axiálního kódování na základě druhé verze 

polostrukturovaných rozhovorů byl vytvořen finální paradigmatický model. Lze si 

povšimnout, že došlo k jeho přepracování. S přibývajícím množstvím dat se totiž začaly 

vynořovat úplně nové kategorie a došlo také k některým změnám kategorií již existujících. 

V souvislosti s přibývajícími rozhovory, a především díky rozdělení učitelů do kategorií, 

jsem začala na kategorie nahlížet z jiného úhlu pohledu.  
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Příčinné podmínky: Obecný vliv českého školství 

Tato kategorie popisuje, jak se odráží vliv českého školství v realizaci projektové výuky 

u učitelů. Tento vliv se promítá v učitelově realizaci projektové výuky a ovlivňuje pojetí 

projektové výuky školou. Je zde uveden vliv období před revolucí roku 1989 v Česku 

a také jistý vliv školství současného.  

Jev: Učitelova realizace projektové výuky 

Učitelova realizace projektové výuky zůstala ústředním tématem výzkumu. Je 

ovlivněna všemi ostatními kategoriemi a vychází z ní Vliv projektové výuky na žákovo 

učení. Budou popsány související podkategorie jako výstup projektové výuky, jak učitelé 

přistupují k hodnocení při projektové výuce, jak probíhá výběr tématu projektové výuky, 

jak učitelé nahlížejí na výukové cíle a jestli existují trendy související s obdobím 

a frekvencí realizace projektové výuky.  

Kontext: Pojetí projektové výuky školou 

Tato kategorie se nově vynořila, jelikož jsem si při návštěvách škol povšimla, že se 

poměrně často vyskytuje „centrálně“ daná povinnost školou realizovat projektovou výuku. 

Učitelé mají poté jednotnou koncepci projektové výuky, která je pro všechny stejná. Tento 

soubor podmínek se promítá v učitelově realizaci projektové výuky a ovlivňuje kategorii 

Učitelova motivace k realizaci projektové výuky. Bude zde popsána podkategorie důsledky 

Obecný vliv českého 
školství 

Pojetí projektové 
výuky školou 

Učitelova motivace k 
realizaci projektové 

výuky 

Učitelova realizace 
projektové výuky 

Zdroje informací o 
projektové výuce 

Vliv projektové výuky 
na žákovo učení 

Schéma 2 - Finální paradigmatický model - učitelé 
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pojetí projektové výuky školou a také učiteli vnímaná negativa související s tímto 

školním pojetím projektové výuky.  

Intervenující podmínky: Zdroje informací o projektové výuce 

Tato kategorie obsahuje široké a obecné podmínky, které jsou v tomto případě zdroje 

informací, prostřednictvím kterých učitel získal, či získává informace o projektové výuce. 

Ovlivňuje kategorii Učitelova motivace k realizaci projektové výuky. Bude popsána 

podkategorie první setkání učitelů s projektovou výukou a její metodika, kde učitelé 

uvádějí, odkud pramení jejich první zkušenost s projektovou výukou a jak tato zkušenost 

souvisí s jejich povědomím o metodice projektové výuky. Druhou podkategorií jsou zdroje 

námětů do současné výuky, kde bude uvedeno, odkud učitelé, pokud tak činí, konkrétně 

čerpají náměty a další informace o projektové výuce.  

Strategie jednání a interakce: Učitelova motivace k realizaci projektové výuky 

Tato kategorie popisuje, jak učitelé reagují na pojetí projektové výuky školou a jak se 

to projevuje na jejich motivaci, či demotivaci k realizaci projektové výuky. Tato kategorie 

je také ovlivněna zdroji informací o projektové výuce, které učitelé mají, jelikož i ty se 

následně promítají v jejich motivaci, či demotivaci.  

Následky: Vliv projektové výuky na žákovo učení 

Tato kategorie vychází z kategorie Učitelova motivace k realizaci projektové výuky, 

jelikož to, jak je učitel motivován, či demotivován se promítá ve vlivu projektové výuky na 

žákovo učení. Tato kategorie také vychází z kategorie Učitelova realizace projektové výuky. 

Budou popsány podkategorie, kde učitelé uvádějí, jak podle nich projektová výuka působí 

na kognitivní, afektivní a psychomotorickou stránku učení u žáků a také jaký má 

projektová výuka vliv na žáky mimo školní prostředí.  

5.1.3 Prvotní verze paradigmatického modelu - žáci 

Sestavení prvotní verze paradigmatického modelu na základě předrozhovorů s žáky mi 

bylo opět velmi nápomocné v následné tvorbě druhé verze otázek pro polostrukturované 

rozhovory se žáky. Například níže uvedená kategorie Pojetí projektové výuky školou 

nenašla ve finálním paradigmatickém modelu místo, byť se zpočátku zdálo, že pojetí 

projektové výuky školou bude sehrávat roli i u žáků. S narůstajícím množstvím rozhovorů 

s žáky se ukázalo, že žáci rozhodnutí vedení školy o pojetí projektové výuky nevnímají.  
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Příčinné podmínky: Individualita žáka 

Pod tuto kategorii spadají údaje z výpovědí žáků, které pojednávají o jejich 

individuálních názorech na projektovou výuku. Kategorie ovlivňuje kategorie Specifické 

činnosti žáka během projektové výuky, jelikož u této kategorie se promítají právě jednotlivé 

individuality žáků. Dále ovlivňuje kategorii Vliv projektové výuky na žákovo učení. 

Jev: Vliv projektové výuky na žákovo učení 

Tato kategorie je centrální a směřují k ní všechny ostatní kategorie paradigmatického 

modelu mimo kategorie Pojetí projektové výuky školou. 

Kontext: Role učitele  

Role učitele při projektové výuce vychází z kategorie Pojetí projektové výuky školou 

a ovlivňuje vliv projektové výuky na žákovo učení. Vyplývá z ní také kategorie Specifické 

činnosti žáka během projektové výuky a kategorie Vliv projektové výuky na žákovo učení. 

Intervenující podmínky: Pojetí projektové výuky školou 

Během předrozhovorů jsem začala zjišťovat to, že školy mohou mít projektovou výuku 

zavedenou centrálně, to znamená že učitelé mají povinnost například během předem daných 

projektových dnů projektovou výuku realizovat. Toto pojetí pak ovlivňuje roli učitele při 

projektové výuce. Dále ovlivňuje kategorii Specifické činnosti žáků během projektové 

Individualita žáka 

Role učitele 

Specifické činnosti 
žáka během 

projektové výuky 

Vliv projektové 
výuky na žákovo 

učení 

Pojetí projektové 
výuky školou 

Postoj žáka 
k projektové výuce 

Schéma 3 - Prvotní verze paradigmatického modelu - žáci 
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výuky. Jak bylo zmíněno v komentáři výše, tato kategorie se ve finálním paradigmatickém 

modelu neobjevuje. 

Strategie jednání a interakce: Specifické činnosti žáka během projektové výuky 

Tato kategorie zahrnuje to, jak žáci jednají a přistupují k jednotlivým aspektům 

projektové výuky, jako je například skupinová práce, nebo práce s tématem projektové 

výuky. Kategorie vychází z kategorií Individualita žáka, Pojetí projektové výuky školou a je 

ovlivněna rolí učitele při projektové výuce. Sama ovlivňuje vliv projektové výuky na žákovo 

učení a postoj žáka k projektové výuce. 

Následky: Postoj žáka k projektové výuce 

Postoj žáka k projektové výuce přímo vede k vlivu projektové výuky na žákovo učení. 

To, jaký postoj žák k projektové výuce zaujímá vychází z jeho specifických činností při 

projektové výuce. 

5.1.4 Finální paradigmatický model – žáci 

Finální paradigmatický model byl vytvořen po provedení otevřeného a axiálního 

kódování na základě druhé verze polostrukturovaných rozhovorů se žáky. Jak bylo zmíněno 

výše, do druhé verze rozhovorů byli zapojeni žáci jak vyššího, tak nižšího stupně gymnázií. 

Lze si všimnout, že paradigmatický model byl opět přepracován. Některé kategorie zanikly, 

a naopak došlo k vynoření nových. Vlivem přibývajících rozhovorů se žáky, a především 

vlivem realizace rozhovorů se žáky nižšího gymnázia jsem na model začala nahlížet z jiného 

úhlu pohledu.  

Kladné aspekty 
projektové výuky 

vnímané žáky 

Nahlížení žáků na 
roli učitele při 

projektové výuce 

Strategie jednání 
žáků 

Vliv projektové 
výuky na žákovo 

učení 

Problémy vnímané 
žáky při projektové 

výuce 

Návrhy na zlepšení 
projektové výuky 

Schéma 4 - Finální paradigmatický model - žáci 



47 
 

Příčinné podmínky: Kladné aspekty projektové výuky vnímané žáky 

Tato kategorie popisuje, jaké konkrétní kladné aspekty žáci při projektové výuce 

vnímají, a to vzhledem ke spolužákům, se kterými se projektové výuky účastní; dále 

vzhledem k učiteli, jako nedílné součástí výuky a v poslední řadě, jaké kladné prvky 

projektové výuky vnímá žák vzhledem k sobě samému. Tyto vnímané aspekty ovlivňují 

vliv projektové výuky na žákovo učení. Vnímané kladné aspekty projektové výuky 

a kategorie Nahlížení na roli učitele při projektové výuce. 

Jev: Vliv projektové výuky na žákovo učení 

Ústřední kategorie paradigmatického modelu zahrnuje, jaký konkrétní vliv má 

projektová výuka na žákovo učení. Je popsán žáky vnímaný vliv projektové výuky na jejich 

kognitivní, afektivní a psychomotorickou stránku učení.  

Kontext: Nahlížení žáků na roli učitele při projektové výuce 

Učitel během projektové výuky přirozeně střídá řadu více či méně překrývajících se rolí. 

Tato kategorie obsahuje, jak žáci nahlížejí na tyto role učitele v průběhu projektové výuky. 

Žáci učitele vnímají jako zadavatele projektové výuky, dále vnímají, jak jim učitel dovolí 

při projektové výuce pracovat a na konci, jak učitel přistupuje k hodnocení projektové 

výuky. 

Intervenující podmínky: Problémy vnímané žáky při projektové výuce 

Intervenující podmínky popisují určité vnímané problémy, se kterými se žáci setkávají 

v průběhu projektové výuky. Tato kategorie ovlivňuje kategorii Strategie jednání 

a interakce, která bude představena vzápětí. Kategorie zahrnuje, jaké problémy žáci vnímají 

při projektové výuce vzhledem k učiteli a také vzhledem k sobě samému. Tato kategorie 

byla vybrána jako Intervenující podmínky, jelikož vnímané problémy považuji za obecné 

podmínky, které mají vliv na to, jakou strategii jednání žáci volí vzhledem ke spolužákům, 

učiteli a sami k sobě. Tato kategorie také přirozeně vede k návrhům žáků na zlepšení 

projektové výuky.  

Strategie jednání a interakce: Strategie jednání žáků 

Tato kategorie popisuje, jakou strategii jednání žáci volí při projektové výuce vzhledem 

ke spolužákům, vzhledem k učiteli a vzhledem k sobě samému. Strategie jednání žáků 

vychází z vnímané Role učitele, z Vlivu projektové výuky na žákovo učení a z Vnímaných 

záporných aspektů projektové výuky. Vychází z ní kategorie Návrhy na zkvalitnění 

projektové výuky.  

Následky: Návrhy na zkvalitnění projektové výuky 
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Kategorie vyplývá z Problémů žáků při projektové výuce a také ze Strategie jednání 

žáků. Obsahuje návrhy, které vyplynuly ze strany žáků během rozhovorů. Jsou zde buď 

takové návrhy, které podle žáků již vedly ke zlepšení projektové výuky, či v druhé řadě 

návrhy, které by podle žáků mohly v budoucnu k jejímu zlepšení teoreticky přispět. 

5.2 Představení paradigmatického modelu - učitelé 

V této kapitole budou podrobně představeny jednotlivé subkategorie paradigmatického 

modelu, který se týká učitelů. Je použit finální paradigmatický model – učitelé (viz Schéma 

2). Model byl využit jako rámec pro uspořádání kostry analytického příběhu a výzkumné 

zprávy shrnující výsledky rozhovorů s učiteli. U některých subkategorií je uvedena jen jedna 

kategorie učitelů, jelikož ne ve všech případech směřovaly k subkategoriím výpovědi obou 

kategorií učitelů.  

Učitelé byli rozděleni, jak bylo zmíněno výše, do dvou kategorií podle délky 

pedagogické praxe.  

5.2.1 Obecný vliv českého školství 

Kategorie popisuje, jak učitelovu projektovou výuku ovlivňuje obecný vliv školství ve 

spojení s historickými souvislostmi týkajících se období před revolucí roku 1989, pozdější 

kurikulární reformou či vlivem jiných institucí ve spojení se současným školstvím. 

5.2.1.1 Období před revolucí roku 1989 

Učitelé s praxí do 5 let 

Jedná se o učitelé, kteří do školní praxe vstoupili jako žáci, či jako učitelé až po skončení 

tohoto období. Proto se u nich nevyskytují výpovědi, směřující k této subkategorii.   

Učitelé s praxí nad 5 let 

Daniela uvedla, že projektová výuka se za dob jejího studia i určitou dobu při jejím 

působení ve školní praxi nerealizovala. Vysvětluje to okolnostmi doby, minulého režimu: 

„Žádný projekty v rámci mýho studia neexistovaly, na vysoké škole už vůbec ne a už vůbec 

ne v té době tenkrát.“  

Vliv minulého režimu zmiňuje i Ladislav. Uvádí, že se jako žák s projektovou výukou 

vůbec nesetkal: „Já samozřejmě jako žák určitě ne, to byla úplně jiná doba...“   

Stejný vliv minulého režimu uvedl učitel Jaromír: „Nevím, kdy jsem se s projektovou 

výukou poprvé setkal, protože za středoškolských studií jsme chodili na brambory.“  
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5.2.1.2 Ovlivnění současným školstvím 

Učitelé s praxí do 5 let 

U této kategorie učitelů se nevyskytovaly žádné výpovědi, směřující k této subkategorii.  

Učitelé s praxí nad 5 let 

Jana zmiňuje, že jsou v rámci projektové výuky realizována témata, která korespondují 

se ŠVP (Školním vzdělávacím programem). Uvádí, že díky tomu nemá příliš možnost 

v realizaci jiných témat: „Ty témata jsou daná ŠVP a člověk nemá jako tam víc prostoru na 

další.“  

Jan uvedl vliv ŠVP na výběr témat projektové výuky. Zmínil, že se při výběru témat řídí 

jejich postupným uspořádáním v tomto dokumentu. 

Daniela uvedla, že projektová výuka na gymnáziu, kde působí, vznikla v souvislosti 

s projekty Krajského úřadu na podporu přírodovědného vyučování a na podporu jazykového 

vzdělávání. Po skončení těchto projektů projektová výuka přešla v organizovanou výuku, 

kterou dosud na gymnáziu realizují: „Víceméně začaly projekty v souvislosti s nějakýma 

projektama Krajského úřadu na podporu přírodovědného vyučování a na podporu jazyků. 

Takže tady začaly se takové projekty realizovat…no a v současnosti jsme v podstatě přešli 

tady z těch, na dneska už nefinancované projekty, co tu organizujeme na škole.“  

5.2.2 Učitelova realizace projektové výuky 

V této kategorii bude představeno, jak učitelé nahlížejí na výstupy projektové výuky, na 

její hodnocení, na výběr tématu či na definování cílů. Součástí kategorie je pohled učitelů 

na období realizace projektové výuky a její frekvenci během školního roku.  

5.2.2.1 Výstup projektové výuky 

Učitelé s praxí do 5 let 

Tomáš uvádí, že výstup jeho projektové výuky je poster z důvodu, aby si žáci jeho 

prostřednictvím mohli projektovou výuku po určitém čase připomenout a zopakovat. Poster 

slouží zároveň k vystavení žákovské práce ve třídě: „Končí to posterem s tím, že se to pak 

někam vystaví. Ty děti si mají možnost to pak prohlídnout, říct si o tom něco... Poster proto, 

aby se to dalo někam vystavit, aby to bylo na zdi, aby to viděli. Byla to i částečně forma 

výkladu, a tím pádem oni v tom měli zainkorporované informace, které by měli vědět.“ 

Tomáš dále specifikuje, že žáci musejí do posteru zapracovat jím požadované náležitosti: 
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„Formát měli předem určený a měli určené, co se tam má vše objevit. Proto to měli povinnost 

to konzultovat. Nemělo by to být poster pro poster, ale aby to souviselo s výukou. Proto jsem 

trval na tom, že se tam musí tohle a tohle vyskytovat.“ 

Barbora také používá jako výstup projektové výuky poster. Činí tak z důvodu, že se žáci 

z vytvořených posterů učili: „Výstup je prezentace formou posteru. Aby se okolní žáci učili 

z toho navzájem.“ 

Michaela volí jako výstup projektové výuky textovou zprávu, jejíž hlavní účel je 

vystavení na stránkách školy, kde na ni může nahlížet veřejnost. Tento výstup je pevně daný 

celkovou koncepcí projektové výuky na škole, kde Michaela působí: „To máme předem 

dané. Ten finální výstup by měl být ve formátu pdf. asi na 4 strany. Měly by tam být 

fotografie, účastníci, název a anotace.“ Michaela dále uvádí, že kromě školou stanovené 

textové zprávy žáci vytváří i jiné výstupy. Tyto výstupy stanoví ona sama, ale žáci mají 

v rámci nich volnost při zpracování: „Já jim dám nějaký koncept, že mají třeba vytvořit 

třídící nádobu, ale velikost a techniku, se kterou ji ozdobí to nechám na nich. Třeba 

u prezentace, tak oni už vědí z hodin biologie, jak má vypadat.“ 

Karolína výstupy projektové výuky stanovuje podle časového rozmezí, které na 

projektovou výuku má vyčleněné, a také podle tématu: „Výstupy stanovuji hlavně podle 

času, který je tomu věnován, podle náročnosti tématu, a hlavně podle tématu samotného. 

U některých věcí je prezentace výborná a studenti si z toho mohou hodně odnést. Někdy je 

to ale potřeba udělat i jinak.“ Karolína nechává žákům v rámci jích zadaných výstupů 

absolutní volnost. 

Učitelé s praxí nad 5 let 

Učitelka Jana nechává své žáky volit si výstup projektové výuky samostatně. U posteru, 

který místy využívá, uvádí, proč má tuto formu výstupu v oblibě: „Vytvářeli poster, a to si 

myslím, že je dobrá cesta…zvlášť proto, že hodně na konferencích se teďko používají ty 

postery. Oni by se to měli naučit a zase je to určitý prostor pro jiné typy dětí, kterým třeba 

to prezentování úplně nevyhovuje, nejsou v tom nejsilnější. Nebo jim nevyhovuje moc psaní, 

ale dokážou třeba hezky udělat tu grafickou koncepci, pěkně kreslej a zase mají tam to svoje 

místo. Protože ono je hrozně moc důležitý, a to se dobře při tý projektový více daří, že je to 

jedna z možností, kdy se každý dítě může realizovat tam, kde je dobrý, kde se může uplatnit 

a v čem je úspěšné.“ Po žácích však vyžaduje i písemný výstup, jako formu archivace 

projektové výuky. Dodává ale, že písemný výstup nepovažuje za důležitý. Pokud si žáci 
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zvolí jako výstup prezentaci, tak prezentují nejen před třídou, ale i před rodiči, nebo v jiných 

školách. Sama sebe během projektové výuky vnímá pouze jako konzultanta.  

Daniela využívá jako formu výstupu vedením školy pevně stanovenou textovou zprávu 

a následně její prezentaci žáky. Uvádí, že žákům nechává v rámci tohoto stanoveného 

výstupu volnost: „Nechávám jim úplně absolutní volnost, já jim řeknu, co to bude, já jim 

dám nějakýma dvěma větama návod, a pak si z toho udělejte, co chcete.“ Tato zpráva poté 

slouží k inspiraci pro mladší žáky na další školní rok. Žáci se mohou zprávou spolužáků 

inspirovat a rozmyslet si, jestli k danému učiteli půjdou na projektovou výuku.  

Hana používá jako pevně stanovený výstup projektové výuky prezentaci v programu 

powerpoint. Tu volí z důvodu, aby žáci díky ní mohou sdílet rozdílné výsledky svojí práce: 

„Ta prezentace mi přijde hezká, protože oni vlastně se tak jako pozorují, jak dělají ty různé 

pokusy, a že vědí, že ta druhá skupinka dělá něco jiného a jsou na to i trochu zvědaví, a ta 

prezentace jim to vlastně umožňuje sdílet v té hodině.“ V rámci prezentace, jako výstupu 

projektové výuky mají žáci v rámci jeho zpracování volnost.  

Soňa zadává výstup projektové výuky, nechává však žákům volnost při jeho zpracování. 

Kromě posteru volí jako výstup konkrétní činnosti: „Někdo tam bude dělat divadelní skeč, 

někdo bude hrát na hudební nástroje a nějaký předměty, někdo bude dělat básničku, někdo 

bude dělat komix, někdo bude dělat pantomimu a někdo bude dělat obrazec z přírodnin.“ 

Jan pouze zmiňuje, že žákům nechává v rámci výstupu projektové výuky velkou 

volnost, ale že výstup jako takový zadává žákům sám.  

Ladislav uvádí, že žáci si během projektové výuky mohou volit výstup zcela sami, bez 

jeho zásahů: „Domlouváme se, jak si oni představují, jestli to bude nějaká listinná podoba, 

nebo jestli to bude prezentace, nebo třeba cokoli.“ 

Jaromír je názoru, že výstup projektové výuky pro něj není tím nejdůležitějším: 

„V biologii, když se chodíme projít po tý zoologii, tak tam to bývá nabitý, že po nich už pak 

žádný zpracování nechci. Spíš je výstupem to, že si to ty děcka něco napíšou do sešitu, 

podtrhaj pár výsledků. Mě se taky víc líbí běhat za motýlama, než psát nějaký...“ 

5.2.2.2 Učitel a hodnocení 

Učitelé s praxí do 5 let 

Tomáš uplatňuje v projektové výuce vzájemné hodnocení žáků. Po žácích požaduje 

i sebereflexi: „V rámci hlasování měli určit, co bylo nejlepší, a každý se k tomu měl vyjádřit. 

Říct, co se mu na tom zdálo a nezdálo. Chtěl jsem po nich i sebereflexi, aby se naučili 
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hodnotit sami sebe, respektive svojí práci, jak si za tím svým stojí a tak.“ Tomáš doplňuje 

hodnocení známkou. Na konci projektové výuky je vždy test, který je hodnocený známkou.  

Michaela místo vzájemnému hodnocení žáků dává přednost tomu, že žáci slovně 

zhodnotí celou projektovou výuku jako celek: „Zeptám se jich, jak se jim to líbilo. Oni 

udělají hodnocení toho celého projektu, spíš než sebe.“ Michaela poté sama hodnotí 

známkou spíše snahu a celkový přístup žáka: „V projektové výuce přihlížím spíše ke snaze, 

k pocitům.“ 

Barbora uplatňuje slovní hodnocení, přičemž hodnotí sama a nechává hodnotit i své 

žáky. Doplňuje ho celkovou známkou. Uplatňuje hodnocení pomocí předem stanovených 

kategorií, toto hodnocení probíhá společně s žáky: „My jsme si stanovili na začátku kritéria 

a hodnotím to já i žáci, jestli jsou splněná.“ Již zmíněná celková známka poté vychází 

z těchto kritérií.  

Karolína, hodnotí projektovou výuku známkou, která je výsledkem snahy žáků 

a závěrečného testu. Dále žáky hodnotí pomocí předem stanovených kategorií. Například se 

jednalo o míru splnění náležitostí posteru.  

Učitelé s praxí nad 5 let 

Daniela využívá na konci projektové výuky evaluační dotazník, ve kterém žáci hodnotí, 

jak se jim daná projektová výuka líbila. Podle jejích slov, sebehodnocení žáků v projektové 

výuce neuplatňuje. Využívá vlastní slovní hodnocení. Uvádí, že není příznivcem 

známkování projektové výuky, jelikož její projektová výuka zahrnuje žáky různých ročníků: 

„Uvažovala jsem, že by to byla známka do předmětu, ale je to strašně nebezpečný, protože 

to často nejsou moje děti, třeba který učím, abych jim to mohla nějak dát. A tak se může stát, 

že náhodou neznám toho člověka a on měl jiný problémy, takže jsem to zavrhla.“ 

Ladislav je zastáncem sebehodnocení žáků. Žáci dále hodnotí projektovou výuku jako 

celek: „Hodnotí, co ten předvedl, jak to bylo, a tak a člověk by se až divil, jakou kulturu 

dokážou uplatnit. Zeptáme se i na pocity hodnoceného a tak podobně. Ale jinak obecně ten 

projektový den píšou dílčí hodnocení toho průběhu.“ Uvádí, že z projektů dává většinou 

jedničky, jelikož hodnotí především samotný průběh a atmosféru mezi žáky a učitelem 

a žáky. “Já posuzuju dítě podle toho, jaká byla atmosféra a jak jsme to společně zvládli.“  

Jana dává přednost hodnocení projektové výuky jako celku. Žáci hodnotí sebe 

navzájem, učitele a celkovou atmosféru projektu: „Žáci a učitel si sednou a používáme 

i takový jako dotazníček, který si žáci vyplňej. Z velký části je kroužkovací, kde oni sami 
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hodnotí svou práci, hodnotí, jak se jim pracovalo, jak se jim spolupracovalo s učitelem, 

s kapitánem skupiny.“ Mimo dotazník žáky hodnotí sama slovně. 

Jaromír hodnotí známkou, kdy podle jeho slov dává všem známku výbornou. 

Sebehodnocení nevyužívá. 

Hana uvedla, že cítí nelibost při hodnocení projektové výuky známkou. Vysvětluje to 

tím, že se jí obtížně odhaduje, kdo se ve skupině snažil více, či méně.  

Jan hodnotí při projektové výuce známkou, hodnotí pomocí písmen i přístup: „V tý 

projektový výuce je pro mě složitý hodnotit i jejich spolupráci, zahrnovat to do 

akademického hodnocení známkou. Je dobrý, že to, jak spolupracují jako skupina, já můžu 

zahrnout do hodnocení přístupu a nemusím to promítat do akademického hodnocení.“ 

Soňa uvedla, že cítí taktéž nelibost při hodnocení projektové výuky známkou. Uvedla, 

že například využívá formu zpětné vazby. Žáci se sebehodnotí navzájem, ona sama posléze 

sdělí, jak se jí s nimi spolupracovalo. Uvedla konkrétní příklad toho, že výstupem projektové 

výuky bylo zavedení třídění odpadu ve třídě. Pokud žáci odpad třídili neuspokojivě, využila 

zhoršení hodnocení formou výměny hezkých košů za méně hezké a naopak: „Zpětná vazba 

je, jak se nám to třeba nedaří, tak já vám musím dát zpátky ty míň hezký koše odpadní, a vám 

se to tady daří, tak vám to tady můžu nechat. Ta zpětná vazba je spíše v praktických činech, 

než ve známkách.“  

5.2.2.3 Téma projektové výuky 

Učitelé s praxí do 5 let 

Tomáš uvádí, že téma projektové výuky vymýšlí on, ale žáci mají poté v rámci širšího 

tématu možnost volby podtémat: „Oni si nemůžou říct, že chtěj dělat projektovou výuku na 

tohle. Spíš potřebuju přijít já s tím, kdy se mi to hodí. Pak jim dám nějaký možnosti, ale to 

hlavní téma vybírám sám.“ Dále uvádí, že výběr témat je ovlivněn jeho přesvědčením 

o možné atraktivitě pro žáky: „…ale je dobré k tomu využít něco, co se těm dětem líbí, co je 

zaujme víc, s čím budou chtít pracovat. Projekt na savce mi připadá pro o ně o něco 

chytlavější než odrůdy křemene.“ Dodává, že necítí osobní zálibu v daných tématech: 

„Preference v rámci biologie samozřejmě mám, ale nemyslím si, že by to ovlivňovalo 

projekty.“  

Barbora vybírá téma projektové výuky sama: „No ta geneze probíhá ode mě.“ Zmiňuje, 

že v rámci zadaného tématu si žáci buď vybírají podtémata, nebo jim je přiřazuje sama. 

Michaela nechává téma projektové výuky vzejít od žáků, ale musí rozhodnost o jeho 

vhodnosti, což ovlivní jeho následné použití: „Já dělám průzkumy v hodinách, sama se žáků 
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ptám, co postrádají, co se třeba neučí a co by potřebovali v životě. Často se opakovali témata 

jako péče o dítě, vaření a tak dále. Dávám teda i na ty žáky, o co by byl zájem. Ale zároveň 

musím počítat s mými vědomostmi, abych to byla schopna naplnit. Takže jsem to většinou 

orientovala na to, s čím mám zkušenost.“ Toto téma poté musí být schváleno na pedagogické 

poradě. Dále uvádí, že dané téma musí dále přizpůsobit věku žáků, jelikož projektová výuka 

na škole, kde Michaela působí, probíhá ve věkově smíšených skupinách.  

Karolína uvedla, že nechává téma projektové výuky vzejít ze zájmu žáků: „Tak při 

plánování projektové výuky ráda vycházím z požadavků studentů a otázek během výuky 

a sestavím jim poté projekt na míru.“ 

Učitelé s délkou praxe nad 5 let 

Hana uvedla, že téma projektové výuky nechává vybrat samotné žáky, nebo jim ho zadá 

ona sama.  

Jan téma projektové výuky volí sám. Uvádí, že se jedná většinou o takové téma, které 

je zároveň jeho neoblíbeným. Jeho žáci by podle jeho názoru poznali, že sám vyučuje něco, 

co ho nebaví: „Většinou to jsou témata, co mě nebaví. Tam dám projektovou výuku, protože 

mě téma nebaví odučit, takže ho odučím jinak. Témata, která mě nebaví učit, nebo k nim 

nemám vztah. Buď jsou moc popisná, nebo pro mě nezajímavá. Představa, že učím něco, co 

mě nebaví, to by oni hned poznali.“  

Daniela volí téma projektové výuky sama. Uvádí, že žáci mají možnost téma sami 

navrhnout, ale že musí být schváleno na pedagogické radě. Zmiňuje, že zdokonaluje již 

vyzkoušená témata v průběhu let: „Já jsem teď několik let za sebou dělala pro třeťáky, co 

chtějí jít na medicínu. Takže postupně zdokonaluju, to, co vidím, že neuspělo.“ Volí taková 

témata, která jsou podle jejího názoru pro žáky atraktivní. Téma projektové výuky je spojeno 

s jejími vědomostmi a vlastním zájmem: „Nebudu dělat něco, co mě nebaví a co neumím. 

Protože pak je to hrozně těžký, když se člověk dostane někam na to pracoviště, a oni se pak 

ty děcka začnou ptát na nějaký věci.“  

Ladislav téma projektové výuky vymýšlí sám: „Vždycky je to teda trošku trémy, abych 

něco vymyslel, a teď jestli za vámi ty děti přijdou nebo nepřijdou.“ Ladislav dále dodává, že 

žáci v rámci ním vymyšleného tématu mají volnost. Mohou si téma zpracovat podle jejich 

uvážení, či přijít s něčím vlastním v rámci tématu: „Oni pak spíš chodí a nějakým způsobem 

korigujeme, jestli to ještě zapadá do toho rámce, nebo už ne. Ale usměrňuju je, ale ten základ 

dávám já.“ Častěji vymýšlí taková témata, která jsou podle něj pro žáky atraktivnější.  
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Soňa nechává žáky, aby si sami navrhli téma projektové výuky: „Žáci si sami vymýšlí, 

co vlastně by chtěli dělat a sami si projektují a plánují kroky k uskutečnění toho, čeho chtějí 

dosáhnout. Například žáci zkoumali, jakou rychlostí běhaly veverky, to si vymysleli sami.“ 

Později dodává, že s tématem čas od času přijde i ona sama: „Nositelem toho tématu jsem 

i já, vznikne to jako nějaká nouzová situace, kdy mám pocit, že normální běžný výukový 

metody nezabírají.“ Soňa nemá žádnou osobní preferenci týkající témat, která tímto 

způsobem vybírá.  

Jaromír zmínil, že s tématem projektové výuky někdy přijde on sám, jakožto učitel, 

a někdy samotní žáci: „Já spíš vymýšlím sám, nebo s něčím přijdou ty děcka.“  

Jana uvádí, že téma projektové výuky vymýšlí ona sama, nebo žáci. Během projektové 

výuky, která se na škole, kde působí, odehrává každou středu, je spíše ona nositelem tématu. 

Uvádí, že výběr témat souvisí s jejím názorem o jejich praktičnosti. Jako příklad zmiňuje 

botaniku, která se podle jejích slov projektově dobře učí: „No je to zase dáno tou 

praktičností, třeba já nevím, ty rostliny jako krytosemenné, nahosemenné, tak to se snažím 

učit nejvíc projektově.“  

5.2.2.4 Výukové cíle 

Učitelé s praxí do 5 let 

Karolína uvedla, že několik cílů projektové výuky stanovuje před její samotnou 

realizací. Zmiňuje, že starším studentům nechává možnost podílení se na formulaci cílů. 

Později dodává, že cíl může i sám během projektové výuky vyplynout: „Vždy se snažím mít 

předem třeba jeden, nebo dva cíle, a to zejména u starších studentů – kvinta, sexta. Ale i tak, 

aby se studenti na cílech podíleli. Než dostanou zadání projektové výuky, tak se o věcech 

bavíme, nebo se v pár otázkách zeptám, co je na tématu zajímá víc, kam by se chtěli 

posouvat. Nebo na začátku, když začínáme nové téma, třeba rostliny, člověk z toho rozstřelu, 

co o tom vědí, může získat i cíl. Ale stane se, že i nějaký cíl vyplyne.“  

Učitelé s praxí nad 5 let 

Jan uvádí, že cíl projektové výuky stanoví sám. Nemá s absencí výukových cílů dobrou 

zkušenost. Výukový cíl je pro něj jeden z hlavních aspektů projektové výuky: „V drtivé 

většině projektů ho velmi důkladně promýšlím, protože nemám rád, když tam není jasný 

výstup a nemám s tím dobré zkušenost. V drtivé většině projektů je to oblast mého vymýšlení, 

co bude na konci. Někdy se mi stane, že v průběhu to musím pozměnit, ale věnuju tomu cíli 

velkou pozornost.“  
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Jana uvedla, že stanovení cílů projektové výuky je na žácích: „Vlastně ta příprava 

tématu, i včetně stanovení těch cílů je hodně na těch žácích.“ Jana se dále zmiňuje 

o důležitosti stanovení cílů, z důvodu následné ovlivnění celé práce: „Je důležitý to 

stanovení cílů, a to je hodně důležitý, a je potřeba se tomu prostě věnovat. Protože když jsou 

ty cíle stanovený dobře, tak celá práce je pak dobře, a hlavně ty výsledky. A potom když jsou 

dobře stanovený cíle, tak se postupně začíná přemýšlet, jak to uděláme.“ 

Soňa uvedla, že projektová výuka vede k vytvoření výukového cíle, kterého se poté 

učitel společně s žáky snaží dosáhnout: „Je to taková metoda vyučování, která vede děti 

nebo žáky a toho jejich vedoucího ke společnému spoluvytváření nějakého smysluplného 

výukového cíle. A na základě toho cíle stanovení kroků, jak toho cíle dosáhnout.“  

Hana cíl projektové výuky stanovuje předem. Jejím cílem je podpora skupinové práce 

a samostatného uvažování žáků: „Tak můj cíl je tam vlastně podpořit tu práci ve skupině, 

podpořit samostatné uvažování těch žáků. A to mám promyšlené dlouhodobě, a to vlastně 

učím jako opakovaně.“  

5.2.2.5 Období a frekvence realizace projektové výuky 

Učitelé s praxí do 5 let 

Podle Karolíny není vhodné zařazovat dlouhodobé projekty, jelikož je přesvědčena 

o tom, že u žáků dochází ke ztrátě koncentrace: „Já osobně nejsem zastánce dlouhodobých 

projektů, delších než měsíc či měsíc a půl, a to z toho důvodu, že studenti ztrácí koncentraci 

a zřetel toho hlavního cíle a že se to pro ně stává nutností a povinností něčeho, co musí 

přežít.“ Dodává, že projektovou výuku častěji realizuje v období školního roku, kdy je 

zhoršení venkovní počasí, a tedy nemůže s žáky během výuky jít ven. Obecně vzato 

projektovou výuku realizuje kdykoli: „Možná trošičku realizuji projektovou výuku v období, 

kdy člověk nemůže jít s nimi ven. Jinak je to ale prostě kdykoli.“  

Barbora uvádí, že velmi časté zařazování projektové výuky by u žáků vedlo ke ztrátě 

zájmu. Uvádí, že plánuje následnou projektovou výuku proložit i výukou jinou. Dále dodává, 

že podle ní je ideální projektovou výuku zařazovat například jednou za dva měsíce, ovšem 

že záleží na konkrétním projektu: „Říkala jsem si, že nemůžeš těma projektama učit pořád, 

protože by to ty děti nebavilo. Chci teď dát projekt, ale proložit to i něčím jiným, protože aby 

pořád dělali jenom oni, to by je asi nebavilo. Ale bylo by to dobrý třeba jednou za dva měsíce, 

ale taky záleží, co by to bylo za projekt.“  
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Učitelé s praxí nad 5 let 

Učitelé této kategorie se shodují na tom, že projektovou výuku zařazují během období 

školního roku, kdy jsou žáci nejméně vytížení. V tomto období se objevuje i tendence 

centrálně plánované projektové výuky vedením školy. 

Hana zadává projektovou výuku sama v době, kdy žáci mají uzavřené známky, 

například v pololetí, nebo před letními, či jinými prázdninami: „Je to v době, kdy mají 

relativně volno ve škole, že to bylo po uzavření známek, před prázdninama, nebo kolem 

jarních prázdnin, kdy se nic moc nedělo. Člověk neodhadne přesně, v kterém období jsou 

ochotní do toho věnovat tu energii. Když se to špatně načasuje, když kolegové přijdou 

s velkými písemkami, tak se to vlastně pak snažej odbít a je to škody tý energie.“  

Daniela uvádí, že na jejich škole je projektová výuka realizována v období, kdy je 

potřeba, aby prostory školy byly prázdné, například v období maturit či jiných událostí: 

„Abychom opouštěli školu v době, kdy vlastně je potřeba, aby ta škola byla prázdná. 

Maturitní, státní zkoušky a tady toto.“ 

5.2.3 Pojetí projektové výuky školou 

V kategorii bude popsáno, jaké důsledky plynou z pojetí projektové výuky školou, 

přesněji vedením školy, ve spojení s učitelovou realizací projektové výuky. Dále bude 

uvedeno, jaká negativa učitelé vnímají ve spojení s projektovou výukou, která je pojata 

školou.  

5.2.3.1 Důsledky pojetí projektové výuky školou 

Učitelé s praxí do 5 let 

Michaela koncept projektové výuky na gymnáziu, kde působí popisuje tak, že řediteli 

musí odevzdat jí navržený koncept projektové výuky před jejím začátkem i s dílčími 

náležitostmi. Udává, že v samotném průběhu projektové výuky ji upravuje pouze v malém 

rozsahu: „My musíme panu řediteli dát koncept těch všech projektových dnů ještě předtím, 

než začnou. Vymyslíme název, anotaci, popíšeme každý ten den, tu strukturu nějak alespoň 

v bodech. Takže vlastně ten koncept vznikne ještě před realizací. A nějaký ty detaily se ladí 

potom podle situace.“ Dále dodává, že výstup projektové výuky ve formě textové zprávy 

slouží jako ukázka činnosti školy a je volně dostupná na internetu: „To je výstup i na 

internetu, který si veřejnost může přečíst.“  

Učitelé s praxí nad 5 let 
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Jana uvedla, že výstup projektové výuky se dostává za hranice školy formou prezentací 

žáků například v jiných školách, či před rodiči: „Kromě tý prezentace před rodičema děláme 

i prezentace ve školách i v jiných školách třeba i u poměrně malých dětí. Teď jsme měli 

i prvňáčky a bylo to moc jako krásný a ty naši studenti si museli vymyslet, jak jim to podat.“ 

Učitelka Jana působí na gymnáziu, kde je koncepce projektové výuky pevně daná 

harmonogramem školy. 

Jan uvedl, že se při realizaci projektové výuky opírá o filosofii školy, kde působí: 

„Opírám se o filosofii školy, máme nějaké body, které u studentů máme rozvíjet. Ty body 

souvisí třeba s tím, že si vyměňují role během projektové výuky a postupem času zpřísňuju 

hodnocení.“ 

Projektová výuky u Daniely probíhá tím způsobem, že učitelé centrálně vyhlásí jejich 

témata projektové výuky, napíší jejich anotace, a poté se k nim přihlašují jednotliví žáci: „Ti 

vyučující, kteří chtějí vyhlásit nějaký projekt, tak ho vyhlásí, vyhlásí téma, a napíšou nějakou 

předběžnou anotaci.“ Studenti poté vytváří textovou zprávu jako ukázku pro mladší 

studenty, kteří by se teoreticky mohli příští rok na ten samý projekt přihlásit. Žáci vytvářejí 

a prezentují svoji práci na školním workshopu: „Kromě tý zprávy udělají jednoduchou 

prezentaci, kterou pak budou prezentovat poslední týden v červnu na tom workshopu, tady 

ve škole. My ten výstup z toho projektu děláme touto formou proto, abychom vlastně udělali 

těm projektům PR (public relations), abychom v podstatě ukázali, co tam ty děcka viděli, 

a jestli to ty mladší třeba bude bavit, nebo že to neviděli, a příště se na to přihlásí, nebo, 

i když jsem tam nebyl, tak bych se chtěl tímto směrem jako posunout a šel bych to třeba 

studovat.“  

Ladislav uvádí, že výstup projektové výuky ve formě textové zprávy je nutné po žácích 

požadovat, jelikož to vyžaduje vedení školy, které ho umisťuje na internetové stránky 

a slouží veřejnosti: „Základ je pro nás ta povinnost, že musíme poskytnout ten materiál 

vedení školy.“  

5.2.3.2 Učiteli vnímaná negativa plynoucí z pojetí projektové výuky školou 

Učitelé s praxí do 5 let 

U této kategorie učitelů se nevyskytovaly žádné výpovědi směřující k této subkategorii. 

Učitelé s praxí nad 5 let 

Daniela uvedla, že projektová výuka se někdy realizuje pouze z důvodu, aby tato 

realizace nastala: „Já, jak jsem ten starej učitel, tak mám čím dál víc pocit, že spíš by se mělo 
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učit, než dělat ty projekty. Nakonec tady ty projekty nějakým způsobem řídím, na tý škole, 

a to proto, abychom školu nevyměnili za projektové vyučování. A…no…prostě úplně nevím, 

někdy mám pocit, že projektové vyučování bývá proto, aby projektové vyučování bylo.“  

Ladislav vnímal jako negativní omezení spojená s pevnou koncepcí projektové výuky, 

které učitelskému sboru předložilo tehdejší vedení gymnázia, kde působí: „Tehdejší ředitel 

se nám pokoušel dát nějaké metodické návody, které byly k dispozici, a pro mě to bylo spíš 

omezující. Tam byla jakási osnova, co by to mělo obnášet z hlediska harmonogramu, ale 

hlavně mně na tom úplně jako nesedělo právě to, že jsme byli nabádáni k nějakému způsobu 

práce, a ten já, když už mi teda někdo dá projekt, tak mi dává volnost, že jo, a já to nějakým 

způsobem využiju, aby to mělo z mýho pohledu smysl. Byla to metodika, on to někde vybral, 

nevím přesně. Neříkám, že to bylo absolutně špatně, ale já jsem to vnímal, že mi někdo něco 

předepisuje, a to nemám moc rád.“ 

Jaromír popisuje, že se mu nelíbí způsob, jakým je na jejich škole projektová výuka 

realizovaná: „Obtížně se vyrovnávám s tím, že je to způsob, do kterýho jsme trošku tlačený, 

což mi to mírně znechucuje, což je mi líto, jinak to dělám rád.“ Dále uvádí, že projektová 

výuka je prostředkem, jak uvolnit školu například během maturit, či jiných školních akcí: 

„Tady na gymplu je to způsob, jak dostat studenty ze školy o přijímačkách a písemných 

maturitách. Což je škoda. Bylo by příjemnější, kdybychom k něčemu spěli, což ale tedy prostě 

nějak nejde.“  

Jana si je vědoma, že ne vše, co je na gymnáziu, kde působí nazýváno jako projektová 

výuka, opravdovou projektovou výukou je: „My máme středeční výuku jako projektovou, to 

je takový projekt, to je trošku jako v uvozovkách. Ale kdyby si vzal člověk nějaký znaky 

projektovýho vyučování, tak ne vždycky by to splňovalo.“  

Soňa si je vědoma, že to, co se na gymnáziu, kde působí, nazývá projektovou výukou, 

vždy projektovou výukou není: „Já se domnívám, že se velmi často zaměňuje praktická 

dovednostní výuka, kterou nachystá učitel pro žáky, se skutečnou projektovou výukou. Kdy 

si žáci sami vymýšlí, co by chtěli dělat, a sami si projektují kroky toho, čeho chtějí dosáhnout. 

Domnívám se, že je to něco, co si český školství ani nedovede představit. A proto si velmi 

často učitel sklouzne k tomu, že když vezme na tři dny děti do terénu, a dělá tam s nima 

exkurze, tak se to považuje za projektovou výuku.“ 
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5.2.4 Zdroje informací o projektové výuce 

Tato kategorie popisuje, kdy se učitelé poprvé setkali s projektovou výukou a jak byli 

seznámeni s její metodikou. Dále bude uvedeno, odkud učitelé čerpají zdroje námětů 

projektové výuky (pokud tak činí). 

5.2.4.1 První setkání s projektovou výukou a její metodika 

Učitelé s praxí do 5 let 

Michaela uvedla, že se s projektovou výukou poprvé setkala již za dob svého studování 

na střední škole. Při její pedagogické praxi se koncepcí projektové výuky inspirovala od 

staršího kolegy, a poté si ji dotvořila sama. Nevyužívala žádnou oficiální metodiku 

projektové výuky: „Když jsem začínala náslechy, tak jsem byla u jednoho pana učitele na 

jeho projektu, tak v něčem jsem se inspirovala, a jinak je to spíše improvizace, že to vyplývá 

z tý situace. Záleží, jaké máte žáky, jaký je to téma. Takže víceméně jsem si to celý dotvořila 

sama. Neměla jsem žádnou metodiku k dispozici.“  

Tomáš uvádí, že se s projektovou výukou poprvé setkal v rámci vlastního studia na 

střední škole. Zmiňuje, že byl s metodikou projektové výuky seznámen dobře v rámci studia 

školy vysoké.  

Karolína byla seznámena poprvé s projektovou výukou až při studiu na vysoké škole. 

Uvedla, že byla nucena podstoupit další samostudium projektové výuky, jelikož byla 

s metodikou v rámci vysoké školy seznámena nedostatečně: „Řekla bych, že bych v rámci 

vysoké školy mohla být seznámená víc. Pak je to o mně a mém samostudiu.“  

Barbora se poprvé s projektovou výukou seznámila při studiu na vysoké škole. Zmiňuje, 

že byla seznámena spíše teoreticky: „Řekla bych, že se učitelé snažili nás s tím seznámit, ale 

bylo to spíše teoreticky, než prakticky.“ 

Učitelé s praxí nad 5 let 

Jaromír uvedl, že se poprvé s projektovou výukou setkal během svojí reálné praxe na 

gymnáziu. Zmínil, že ve výuce vždy dělal různé činnosti, které by se daly nazvat jako 

projektová výuka: „Jako učitel na různých stupních jsem něco, co by se asi dneska dalo 

nazvat jako projekt, dělal vždycky, Děcka přinesly housenky, nebo jsme lepili horkovzdušný 

balon a pouštěli ho.“  

Soňa se poprvé s projektovou výukou setkala během studia na střední škole. Uvedla, že 

s metodikou projektové výuky nebyla následně v rámci studia na vysoké škole dostatečně 
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seznámena: „V rámci teoretických předmětů se ta projektová výuka zmiňuje a člověk z toho 

skládá zkoušky. Ale tím, že je to teorie a není spojená s praxí, tak se vám to v hlavě nepropojí, 

co je to ta projektová výuka.“ 

Hana se poprvé s projektovou výukou seznámila během studia vysoké školy v rámci 

doplňujícího pedagogického studia. Uvádí, že byla seznámena s metodikou projektové 

výuky do takové hloubky, ve které ji v současné době využívá. Dodala, že určité podrobnosti 

projektové výuky si sama dostudovala v rámci přípravy na zkoušky při studiu na vysoké 

škole: „Já si myslím, že jsem byla asi seznámena přibližně do té hloubky, v jaké to používám. 

Jako další podrobnosti jsem si hledala, když jsem se učila na zkoušky.“ 

Jana se poprvé s projektovou výukou setkala při studiu na vysoké škole. Uvedla, že 

nebyla dostatečně seznámena s její metodikou. Během tvorby její diplomové práce se však 

s projektovou výukou byla nucena samostatně seznámit, jelikož o ní tvořila podkapitolu. Při 

příchodu na gymnázium, kde doposud působí přejala koncepci projektové výuky, která je 

zde centrálně daná.  

Daniela se o metodiku projektové výuky nikdy nezajímala a uvedla, že ji nyní realizuje 

intuitivně: „Já se o metodiku projektové výuky nikdy nezajímala. Já všechno dělám intuitivně 

a metodiku jsem neřešila.“  

Ladislav projektovou výuku realizuje intuitivně a za pomoci dalších okolností, jako je 

prostředí, ve kterém se má projektová výuka odehrávat, žáků, či vlastních znalostí: „Jakože 

bych hledal někde přímo návod, tak to ani náhodou, ani nápad, to mě neláká.“ 

5.2.4.2 Zdroje námětů do současné výuky 

Učitelé s praxí do 5 let 

Karolína uvedla, že téma projektové výuky nechává vyplynout od samotných žáků, 

a dále využívá především námětů z internetu, či se inspiruje kolegy. 

Tomáš uvedl, že se inspiruje z námětů projektové výuky na internetu. Tyto náměty poté 

upravuje podle vlastních preferencí: „Já jsem něco podobného třeba viděl na internetu, ale 

trošku jsem si to rozpracoval a zařadil jsem si to do výuky, jak se to hodilo mně samotnýmu.“ 

Dále zmínil, že čas od času s kolegy sdílí materiály na projektovou výuku v rámci gymnázia, 

kde působí. 

Barbora se inspiruje na internetu. Uvádí, že by uvítala přítomnost určitého literárního 

dokumentu, který by obsahoval metodiku projektové výuky a témata: „Kdyby bylo něco, co 
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by dalo nějaký startovací můstek, aby to ten učitel nemusel všechno dělat sám. Ale když 

nevědí, jak to dělat, jak to čerpat, nemají na to kapacitu, tak to dělat nebudou.“  

Učitelé s praxí na 5 let 

Jan čerpá náměty projektové výuky převážně na internetu: „Většinou čerpám 

z materiálů, které jsou k dispozici na internetu. Není to ale jedno místo.“ Čerpá dále 

z časopisů a od svých kolegů: „Je to odkoukáno od kolegů. Největší inspirace jsou kolegové. 

To, co někde vidím, nebo odkoukám, nebo si přečtu v časáku, ale je to spíš od nějakého 

jiného učitele.“ 

Hana čerpá náměty projektové výuky z praktické výuky, kterou sama zažila v rámci 

vysoké školy. Dále uvedla, že některé náměty hledá na internetu. Později zmiňuje, že se 

inspiruje od kolegů v rámci gymnázia. 

5.2.5 Učitelova motivace k realizaci projektové výuky 

Kategorie popisuje, jaké motivující a demotivující aspekty projektové výuky učitelé 

spatřují, nehledě na to, jestli je projektová výuka v jejich případě řízena vedením školy, či 

nikoli.  

5.2.5.1 Motivující aspekty projektové výuky 

Učitelé s praxí do 5 let 

Michaela vidí motivující aspekt projektové výuky především v tom, že je to určité 

vytržení ze stereotypní výuky: „Já si myslím, že je to dobrý, že je to i pro mě takový změna 

v tom režimu.“ Pozitivum vidí v tom, že žáci díky projektové výuce mohou následně 

inspirovat i lidi v jejich okolí mimo školu. Uvádí, že častěji realizuje taková témata 

projektové výuky, která jsou spojena s jejími osobními zájmy či zálibou v daných tématech. 

Dalším motivujícím prvkem je pro ni možnost motivace žáků a dodávání sebevědomí: „Já 

se je hlavně snažím inspirovat, aby dělali, co je baví, aby neposlouchali rodiče, spolužáky 

třeba v tom, že ty seš dobrej v matice, tak budeš studovat matiku. To si nemyslím, že dělá 

v životě dobře, aby nemarnili čas třeba jenom honěním těch známek.“  

Barbora by za možný motivující prvek považovala spolupráci více učitelů rozdílné 

aprobace při realizaci projektové výuky. Považuje to za důležitý prvek zejména při 

naplňování mezipředmětového aspektu projektové výuky: „Je to strašně těžký, když má 

člověk třeba ty dva předměty, ale potřeboval by k tomu ještě třeba další čtyři, a to nejde 

obsáhnout. Bylo by dobrý, kdyby nás na to bylo víc.“  
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Tomáše pro realizaci projektové výuky motivuje fakt, že je přesvědčen o tom, že žáky 

se prostřednictvím projektové výuky baví učit. Dále zmiňuje mezipředmětové vazby: 

„Nebývá to záležitostí jenom biologie, ale patří to do více celků.“ 

Karolína uvádí jako motivující aspekt mezipředmětové vztahy a přesah projektové 

výuky do praktického života žáků.  

Učitelé s praxí nad 5 let 

Pro Ladislava je motivujícím prvkem možnost se s žáky poznat více osobně a za jiných 

příležitostí, než pouze ve školní třídě, dále pro sdílení společných zájmů učitele a žáků. 

Projektová výuka je pro něj především o modelaci vztahů mezi učitelem a jeho žáky 

a zlepšení celkového klimatu školy: „Právě ta modelace těch vztahů, aby se zlepšila 

atmosféra, vnitřní klima školy. Aby se děti naučily vnímat to, co já jím pořád říkám, že 

nemůžou člověka posuzovat, kterýho znají jenom z jednoho prostředí. Jde mi hlavně 

o modelaci vztahů, ta náplň, když to řeknu je prostředek k tomu.“ Ladislav uvádí, že témata, 

která realizuje při projektové výuce souvisí s jeho osobní zálibou v daných tématech. 

Důležitý je pro něj fakt, že při projektové výuce vyučuje menší počet žáků, než je tomu 

v běžné hodině, což podle něj vede ke zlepšení celkového průběhu učení.  

Soňa je názoru, že žáky se prostřednictvím projektové výuky baví učit. Dále vidí benefit 

v možnosti vyučování menšího počtu žáků, než v běžné výuce: „Hůř se ta projektová výuka 

bude dělat v celý třídě. Lépe je třeba 15 studentů. Tam se jednotlivě můžu věnovat skupinám, 

které mohou dělat individuální věci.“ Pozitivní jsou podle ní také mezipředmětové vztahy, 

které se prostřednictvím projektové výuky dají realizovat.  

Jana zmínila jako motivující aspekt projektové výuky pro ni samotnou to, že se žáci 

díky této formě výuky mohou lépe seznámit s reálnou přírodou: „S ohledem na to, že učím 

biologii, tak si myslím, že aby to bylo jako vůbec smysluplné, tak ty žáci se musí těch věcí 

dotýkat a musí tu přírodu zažít a bez toho by to nefungovalo. Bez toho by ta biologie byla 

prázdná.“ Jana dále oceňuje, že při projektové výuce spolupracuje s dalšími kolegy jiné 

aprobace. To souvisí s mezipředmětovým aspektem projektové výuky, která Jana považuje 

za obrovskou výhodu projektové výuky. Jana nechává téma projektové výuky vyplynout 

často ze zájmů samotných žáků, dodává však, že když téma projektové výuky vymýšlí sama, 

tak se opírá o své osobní záliby: „Myslím si, že když mi je to téma blízké, tak tam mám víc 

nápadů.“ 

Jaroslava k realizaci projektové výuky motivuje to, že žáky prostřednictvím ní učí 

samostatnému řešení problémů, což považuje za velmi důležité. Zmiňuje osobní zájem 
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v daných tématech, která prostřednictvím projektové výuky realizuje: „Co mě nebaví, to 

nedělám.“  

Pro Danielu je motivujícím prvkem to, že realizuje taková témata, ve kterých má osobní 

zálibu. Dalším aspektem je, že žáky se, podle ní, baví prostřednictvím projektové výuky učit.  

Jan uvedl, že jeho motivací pro realizaci projektové výuky je to, že může odučit taková 

témata, která nejsou jeho oblíbenými. Dalším motivujícím aspektem je pro něj možnost 

uplatňování mezipředmětových vztahů: „Projektovou výukou se můžou předměty skvěle 

propojovat.“ 

5.2.5.2 Demotivující aspekty projektové výuky 

Učitelé s praxí do 5 let 

Barbora uvedla, že demotivující je pro ni vědomí toho, že si není jistá správností jí 

realizované projektové výuky po metodické stránce: „Nejsem si na sto procent jistá, jestli 

ta výuka má všechno, co by měla splňovat.“ Barbora dále zmínila problémový způsob 

hodnocení při projektové výuce, kdy se jí obtížněji hodnotí zhoršenou známkou: „Pro mě to 

má úskalí, že neobjevím toho, kterej se do toho nezapojil, pokud ho ta skupinka nepráskne. 

Hůř se mi pak při projektový výuce hodnotí horší známkou.“ 

Tomáš uvedl, že projektová výuka nelze realizovat příliš často z důvodu, že žákům 

nepřináší takové množství vědomostí, které by Tomáš považoval za adekvátní vzhledem 

k času, který tato výuka zabere. 

Michaela zmínila, že při projektové výuce pro ni není lehké udělovat žákům hodnocení. 

Jako srovnání uvedla běžnou výuku, kdy může hodnotit celou řadu dílčích činností žáků: 

„V tý normální výuce je více aspektů, co hodnotit. Jako zkoušení, písemky, referáty, nějaká 

samostatná práce. Přihlédnu pak k těm známkám a je to hlavně za delší časový úsek. Ta 

projektová výuka je rozvržená jenom do pěti dnů.“ 

Učitelé s praxí nad 5 let 

Soňa zmínila, že projektová výuka je velmi psychicky i fyzicky náročná. Uvádí, že 

projektová výuka nezaručuje jistý výsledek: „Musím na to sebrat sílu, je to něco, u čeho 

musíte dopředu počítat s nejistým výsledkem těch žáků, ale i sám u sebe. I v tý organizaci 

v tý škole mezi těma kolegama. Dopředu úplně nevíte přesně na který hranice narazíte, jestli 

budete mít nedostatek peněz, času, nedostatek žáků, nedostatek prostoru, kde to dělat a tak 

dál.“  
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Jan uvedl, že jako demotivující aspekt projektové výuky vidí její problémové hodnocení 

práce žáků. Upřesňuje, že je velmi obtížné žáky hodnotit známkou: „Myslím si, že velké 

úskalí projektové výuky je, jak ji hodnotit. Ale my na škole hodnotíme povinně přístup žáků, 

který je následně i na vysvědčení, takže pro mě je tato otázka úplně jednoduchá.“ 

5.2.6 Vliv projektové výuky na žákovo učení pohledem učitele 

Z výpovědí učitelů vyplynulo, jaký má projektová výuka podle jejich názoru vliv na 

kognitivní, afektivní a psychomotorickou stránku učení se žáků a také, jaký má projektová 

výuka vliv na žáka mimo školní prostředí.  

5.2.6.1 Vliv na kognitivní stránku učení žáků pohledem učitele 

Učitelé s praxí do 5 let 

Michaela uvedla, že projektová výuka pro ni znamená především zaměření se na jedno 

konkrétní téma: „Projektová výuka je podle mě specifická v tom, že se soustředíme na jeden 

problém.“ 

Podobný aspekt uvádí Barbora: „Podle mě je projektová výuka to, že děti začnou 

pracovat na nějakým tématu, které zadá učitel, ale snažej se ho obsáhnout z co největšího 

spektra informací, je to nějaká metoda sloužící k obsáhlejšímu uchopené tématu.“  

Učitelé s praxí nad 5 let 

Nelze rozhodnout, zdali projektová výuka kognitivní stránku učení podporuje, či nikoli. 

Soňa uvedla, že projektová výuka podle ní směřuje především k prohloubení znalostí: „Vede 

to k prohloubení znalostí v tom tématu.“  

Daniela jí oponuje názorem, že projektová výuka příliš kognitivní stránku učení 

nerozvíjí. Daniela například zmínila, že žáci hodnotí velmi kladně takovou projektovou 

výuku, kde měli víc volného času než tu, kde se museli více soustředit na učení. Je tedy 

názoru, že projektová výuka žáky po stránce zprostředkování vědomostí vliv nemá: „Že by 

to mělo nějaký velký přínos pro výuku znalostí, si vůbec nemyslím.“ Nicméně projektovou 

výuku, jako takovou, hodnotí kladně. K trvalejšímu zapamatování vědomostí podle ní 

pomáhá to, když jim během projektové výuky učivo zprostředkuje někdo jiný, než samotný 

učitel, kterého žáci znají: „Aby to taky slyšeli z jiný strany, protože když jim to vykládá někdo 

z tý vysoký školy, tak pro ně je to prostě zajímavější a atraktivnější a líp si to pamatujou.“ 
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Jaromír to komentoval s tím, že fakta zprostředkovaná projektovou výukou nejsou pro 

žáky přínosná například v přijímacím řízení na medicínské obory: „To, co se tady naučí, 

není v přijímačkách na medicínu.“  

Ladislav uvedl, že projektová výuka vede k trvalejšímu uchování znalostí, které žákům 

zprostředkuje: „Mám zkušenost, že i vědomosti jsou daleko trvalejší.“ 

Jana uvedla, že projektová výuka pro ni především znamená zaměření se na jedno téma 

komplexně: „Projektová výuka je podle mě výuka, kde s jedním tématem pracuje komplexně. 

Díváme se na něj ze všech různých stran.“  

5.2.6.2 Vliv na afektivní stránku učení žáků pohledem učitele 

Učitelé s praxí do 5 let 

Michaela uvedla, že hlavní účel projektové výuky spatřuje v tom, že u žáků formuje 

komunikační a další související dovednosti: „Ta komunikace, aby se žáci na něčem byli 

schopni dohodnout, respektovat jiný názor a udělat právě nějaký ten výstup, aby z toho měli 

radost.“ Michaela dále uvádí, že projektová výuka žáky vede k rozvoji kreativity. Dále 

v souvislosti s afektivní stranou učení je pro Michaelu důležité rozvíjet u žáků schopnost 

komunikace: „Ověří si, jestli jsou vůbec schopni se na něčem dohodnout.“ Michaela krátce 

zmínila i důležitost učení se spolupráci mezi žáky. 

Pro Tomáše je jeden z hlavních aspektů projektové výuky po afektivní stránce učiva, to, 

že žáky výchovně formuje: „V podstatě to jde i nad rámec vyučovací hodiny, musej se někde 

ještě sejít, nebo o přestávce dál fungovat, a tak to nabývá dalšího rozměru. Právě spolupráce 

a další výchova.“ Tomáš také uvádí, že tato výuka vede k podpoře seberealizace žáků: „Je 

to uvolněnější, dětem to dává větší prostor se vyjádřit, větší míru seberealizace.“ Další 

aspekt související s afektivní stranou učení žáků je vzbuzení vnitřní motivace u žáků, která 

vede ke zvýšení obliby daného předmětu, v tomto případu biologie: „Krom toho, že je to má 

vzdělávat, tak je tohle cesta, jak u nich vzbudit zájem o předmět, že to může být i legrace.“ 

Tomáš uvedl i důležitost spolupráce: „U mě to nedělaj sami ale spolupracujou v rámci celků, 

menších týmů.“ 

Pro Barboru projektová výuka přispívá k rozvoji kreativity: „Tak podle mého 

projektová výuka souvisí s kreativitou. Děti mají na výběr, jak to téma uchopí, není to tak, 

že by učitel jim dal návod, ale že si mohou i v průběhu tvoření přijít na něco, co by je 

nenapadlo.“  Barbora je názoru, že projektová výuka může žáky lépe motivovat: „Je to něco 

jinýho, než frontální výuka. Víc to děti může motivovat.“ Posléze svoje myšlenky specifikuje: 

„Chci, aby to mělo účel nadchnutí se pro to téma samotnými těmi žáky, že by to nebylo tak, 
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že si odnesou jenom informace, ale aby se to povýšilo na to, že si je chtějí odnýst.“ Barbora 

dále zmiňuje i důležitost spolupráce: „Spolupráce určitě, je to důležitý, protože ty děti 

spolupracujou v nějakých skupinkách a rozvíjí to spolupráci.“ 

Učitelé s praxí nad 5 let 

Daniela uvedla, že projektová výuka má sloužit k tomu, aby si žáci uvědomili, že je 

určité téma buď zajímá, nebo naopak, že to je něco, čemu se v jejich budoucím životě 

věnovat nechtějí: „Aby je to někam posunulo, nebo aby si uvědomili, že to dělat nechcou. 

Oni chtějí jít na medicínu a přijdou do anatomickýho ústavu a tam omdlí a asi pochopí, že 

to nebude ta pravá ořechová cesta.“ 

Výsledek projektové výuky je podle učitele Ladislava především ten, že po jejím 

skončení se má spolu s žáky rozejít s pocitem příjemně stráveného času. To vede podle něj 

k tomu, že si žáci z projektové výuky odnesou maximum: „Já jako hlavní cíl sleduju to, 

abychom se na konci rozcházeli s pocitem, že to byl příjemně strávený společný čas. Jakmile 

oni jsou tam rádi, a těší se i na ta pokračování, a třeba i na ty další roky eventuálně, tak si 

odnáší vždycky maximum, které si mohou odnést. Zkušenost s tím mám. A do života si 

odnesou pocit, že se k sobě mají lidi chovat hezky a takhle.“ Ladislav dále dodává, že 

projektová výuka je podle něj především o vztazích: „Je to především o tom, naučit se spolu 

vycházet, jednat, ta vztahová oblast.“ Dále dodává že projektová výuka souvisí s rozvojem 

kreativity: „Je to jiná forma výuka, která nabízí prostor pro rozvoj kreativity.“ 

Jana uvedla, že u projektové výuky je důležitá jak vzdělávací, tak i výchovná funkce: 

„Většinou takovým tím důležitým cílem je, aby ti žáci to téma jakoby prožili, aby ho 

poznávali nejenom jakoby rozumově, ale i tím prožitkem, čímž se to v nich ukládá mnohem 

hlouběji, a ještě ke všemu rozvíjíme ty osobnostní vlastnosti. My si myslíme, že ta výchovná 

funkce tý školy je stejně důležitá, jako ta vzdělávací.“ Jana zmínila, že projektová výuka 

vede k rozvoji cílevědomosti žáků: „Rozvíjí se v nich určitě schopnost jít si za svým cílem 

a někdy i takovou jako trpělivost, vytrvalost, schopnost překonávat překážky a takový to jako 

něco dokázat.“ Dále je pro ni důležitý rozvoj komunikace a spolupráce žáků: „Žáci 

spolupracují s dalšíma kamarádama, učí se vyjít si navzájem vstříc.“ Žáci by si během 

projektové výuky měli samostatně hledat cestu k dosažení cíle: „Většinou při té projektové 

výuce mají určitý cíl, který chtějí dosáhnout a do určité míry si hledají svoji cestu, jak toho 

cíle dosáhnout.“ Jana spatřuje přínos projektové výuky ve formování osobnosti žáka: „Oni 

v tý skupině spolupracujou měsíc, z toho 14 dní fungujou v terénu včetně toho, že si vařej 
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a spěj venku. Během těch 14 dní člověk vidí reální změny v osobnostech těch studentů a jako 

reálný posun. Jak oni jdou dál. Až je to jako fascinující.“ 

Jan uvedl, že projektová výuka podle něj podporuje kreativitu žáků: „Žáci kreativně 

vymyslí velkou spoustu věcí, co by mě třeba ani nenapadly.“ 

Pro Soňu je při projektové výuce důležitá vnitřní motivace žáků: „Ty děti musí být 

vnitřně motivované, k té činnosti v projektové výuce, a dostávat se k cíli. Nemůže to být 

zvnějšku, oni sami musí cítit, že to chtějí dělat.“ 

5.2.6.3 Vliv na psychomotorickou stránku učení žáků pohledem učitele 

Učitelé s praxí do 5 let 

Karolína zmínila, že projektová výuka by měla končit určitým hmatatelným výstupem, 

který je veřejný: „Projekt by měl mít výstup, v rámci třeba projektového dne nebo vernisáže, 

kam může přijít více lidí. Nebo třeba mezi třídami a podobně.“ 

Učitelé s praxí nad 5 let 

Podle Soni by projektová výuka měla vést kromě vědomostí i k psychomotorické 

stránce učiva, kdy žáci vytvoří určitý hmatatelný výsledek. Totéž uvedl i učitel Jan: 

„Projektová výuka má nějaký jasný, nejlépe hmatatelný výsledek.“ 

5.2.6.4 Vliv projektové výuky na žáka mimo školní prostředí pohledem učitele 

Učitelé s praxí do 5 let 

Učitelé se shodují na tom, že by projektová výuka měla žáky obohacovat především 

v jejich praktickém životě. Michaela uvádí, že: „Aby si odnesli něco do života a aby to bylo 

něco praktického, s čím se setkají v životě, ale ve škole to právě není ve výuce zařazeno.“  

Michaela klade v projektové výuce důraz na rozvíjení teorie v praxi: „Myslím si, že je 

to jiný typ výuky, který by měl být více zaměřený na následnou praxi.“  

Učitelé s praxí nad 5 let 

Soňa uvedla, že projektová výuka má mít přesah do reálného života žáků: „Něco se tím 

dlouhodobým projektem naučí a otiskne to vliv do jejich vlastních životů. Takže oni mimo 

vyučování, v takových těch neformálních stycích, o přestávkách ovlivňují svým vzorem 

chování spolužáků. Ty metody a formy vždycky se musí dotýkat něčeho, co má smysl 

v praktickém životě.“  
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Jaromír také uvádí přesah projektové výuky do praktického života za jeden z důležitých 

aspektů: „Cílený by to mělo být k tomu, že bude výsledkem něco, co by bylo aspoň 

potenciálně prakticky využitelný.“ Projektová výuka má podle něj u žáků směřovat 

k uvědomění toho, že látka probíraná ve škole může souviset i s jejich normálním životem. 

Daniela uvedla, že projektová výuka je především o rozvíjení teoretických poznatků 

v praxi: „O rozvíjení teoretických vědomostí v praxi…že většinou jsou ty moje projekty.“ 

5.3 Kostra analytického příběhu - učitelé 

Učitelova realizace projektové výuky je jev, který je ovlivněn několika skutečnostmi. 

Realizace projektové výuky je značně individuální, ale u konkrétních učitelů je ovlivněna 

obecným vlivem českého školství, dále přítomností, či nepřítomností centrálního 

organizování projektové výuky vedením školy, kde daný učitel působí, kdy je koncepce 

projektové výuky pevně daná pro všechny učitele. Do učitelovy realizace projektové výuky 

vstupují zdroje informací o projektové výuce, které učitel získal či dosud získává. Projektová 

výuka je ovlivněna motivujícími, či demotivujícími prvky, které s ní souvisí. Učitelé mají 

různou představu o tom, jak projektová výuka působí na žákovo učení. Tato představa taktéž 

ovlivňuje samotnou realizaci projektové výuky daným učitelem. Učitelova realizace 

projektové výuky je mírně odlišná u učitelů s praxí do 5 let a s praxí nad 5 let. U kategorie 

učitelů s praxí nad 5 let se ve větší míře objevuje realizace projektové výuky, která je více 

vzdálena její původní metodice. 

5.4 Výzkumná zpráva shrnující výsledky rozhovorů s učiteli 

5.4.1 Učitelé s praxí do 5 let 

Realizace projektové výuky je značně individuální. U této kategorie učitelů se 

neobjevily žádné vnímané skutečnosti v souvislosti s obecným vlivem českého školství ať 

již vlivem obdobím před rokem 1989, či vlivem současného školství. Učitelé s praxí do 5 let 

výstupy projektové výuky stanovují samostatně. Mají dopředu promyšlený konkrétní 

výstup, přičemž někteří učitelé uvedli i jeho konkrétní podobu. Dvakrát byl uveden poster, 

jednou textová zpráva. Tyto výstupy slouží především jako učební pomůcka pro žáky. 

Učitelé předkládají žákům určité požadavky, jaké má mít výstup náležitosti. Objevilo se 

ponechání absolutní volnosti žákům při práci na učitelem stanoveném výstupu projektové 

výuky.  
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Učitelé uplatňují vzájemné hodnocení žáků, sebehodnocení žáků, kdy žáci hodnotí sami 

sebe, i hodnocení projektové výuky jako celku ze strany žáků. Žáci zde hodnotí práci učitele, 

i práci vlastní. Objevuje se slovní hodnocení, ale i klasické hodnocení prostřednictvím 

známek.  

Pouze jeden učitel této kategorie nechává téma projektové výuky vzejít od samotných 

žáků. V jednom případě žáci mohou téma projektové výuky navrhnout, ale musí být 

schváleno učitelem a pedagogickou radou. Zbylí učitelé vymýšlí téma projektové výuky 

sami.  

K výukovým cílům se vyjádřil jen jeden učitel. Stanoví výukové cíle před projektovou 

výukou sám, nebo nechává žáky, aby se podíleli na jejich formulaci. Případě cíl vyplyne 

během výuky sám.  

U této skupiny učitelů se objevuje nelibost v realizaci dlouhodobých projektů z důvodu 

ztráty koncentrace a motivace u žáků. Realizace projektové výuky nemá stanovené období. 

Je zde ale mírná tendence realizovat projektovou výuku v období zhoršeného počasí, kdy 

učitel nemůže s žáky při hodinách jít do přírody. Projevuje se nelibost zařazovat projektovou 

výuku do vyučovacích hodin příliš často.  

Jeden z učitelů v této kategorii délky pedagogické praxe působí na škole, kde je 

koncepce projektové výuky dána školou. Škola zde stanovuje podmínky projektové výuky, 

jako výběr tématu učitelem, či požadavky na dílčí výstupy projektové výuky. Tento učitel 

nespatřuje na tomto pojetí projektové výuky žádná negativa.  

Polovina učitelů této kategorie uvádí, že se s projektovou výukou setkali již za dob 

svého studia na střední škole. Druhá polovina se setkala při studiu na škole vysoké. Co se 

týče jejich seznámení s metodikou projektové výuky, pouze jeden učitel byl dobře seznámen 

s metodikou projektové výuky, další učitelé byli s metodikou podle jejich slov seznámeni 

nedostatečně, či pouze teoreticky, což taktéž považují za nedostatečné. Objevuje se i úplná 

absence seznámení s metodikou projektové výuky, kdy je současná projektová výuka 

realizována intuitivně.  

Učitel, co nechává téma projektové výuky vyplynout od žáků uvádí, že téma čerpá 

i z internetu či se nechá inspirovat kolegy. Nejčastějším zdrojem námětů na projektovou 

výuku u zbývajících učitelů je internet.  

Učitelé vidí jako motivující aspekt projektové výuky odklon od jinak stereotypní běžné 

výuky. Jako pozitivní je vnímána možnost přesahu projektové výuky do dalšího jednání žáků 

mimo školní prostředí, realizace témat v souladu s osobním zájmem učitele, nebo 

motivování žáků. Dále je zmíněna možnost výuky založené na mezipředmětovém přesahu. 
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Učitelé projektovou výuku považují za zábavnou formu výuky. Jako teoretický motivující 

prvek byla zmíněná možnost spolupráce více učitelů při projektové výuce za účelem jejího 

zkvalitnění.  

Demotivujícími prvky jsou složitá metodika projektové výuky, problémový způsob 

hodnocení, nedostatečné množství vědomostí, které lze projektovou výukou předat 

v porovnání s časem, který je nutné ji věnovat.  

Zohledníme-li to, že cíle výuky lze definovat z kognitivní, afektivní, či 

psychomotorické stránky, pak z hlediska kognitivní stránky učení přínos projektové výuky 

učitelé spatřují v detailním zaměření se na jedno téma z hlediska co největšího spektra 

informací.  

Po afektivní stránce učení projektová výuka formuje komunikační dovednosti, má 

výchovnou funkci, posiluje vnitřní motivaci, rozvíjí kreativitu a zvyšuje oblibu daného 

předmětu.  

Projektová výuka z hlediska psychomotorické stránky učení by měla vést k tvorbě 

hmatatelného výstupu žáky.  

Žáci by měli být díky projektové výuce obohaceni především v jejich praktickém životě, 

či by měli být schopni rozvíjet teorii v praxi.  

5.4.2 Učitelé s praxí nad 5 let 

Obecný vliv školství se projevil u učitelů s praxí nad 5 let. Projektová výuka za dob 

studia těchto učitelů na střední či vysoké škole podle jejich slov neexistovala (kromě jednoho 

učitele), což přisuzují vlivu doby. Na rozdíl od učitelů s praxí do 5 ti let, tito učitelé pociťují 

i vliv současného školství, především vliv kurikulární reformy. Učitelova realizace 

projektové výuky je ovlivňována výběrem témat v souvislosti se ŠVP, což jeden z učitelů 

vnímá jako omezující. Vznik projektové výuky na jednom z gymnázií byl zapříčiněn 

místním Krajským úřadem, kdy byla realizace projektové výuky finančně podpořena a po 

skončení této podpory na tomto gymnáziu již zůstala.  

Většina učitelů zadává výstupy projektové výuky předem, do jisté míry však nechávají 

žákům při jejich zpracování volnost. Opět se objevuje výstup ve formě posteru, textové 

zprávy, nově ve formě powerpointové prezentace, nebo konkrétní činnosti jako například 

divadelního představení, či přednesení básničky. Výstupy slouží nejčastěji jako učební 

pomůcka, či jako inspirace pro žáky nižších ročníků, kteří se poté mohou k tomuto učiteli na 

stejné téma následující školní rok přihlásit. V jednom případě učitel nechává žáky, aby 
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samostatně navrhli a vypracovali výstup projektové výuky. Pro jednoho z učitelů není výstup 

projektové výuky důležitý a po žácích ho nevyžaduje.  

Učitelé s praxí nad 5 let využívají v hodnocení projektové výuky evaluační dotazník, 

slovní hodnocení, sebehodnocení žáků i hodnocení známkou. Jeden z učitelů hodnotí 

především atmosféru při projektové výuce, která panovala mezi ním a žáky a mezi žáky 

zároveň. Jeden učitel hodnotí pomocí „odměn“ a „trestů“, formou poskytnutí či odebrání 

prakticky využitelných výsledků konkrétní projektové výuky (v tomto případě košů na 

třídění odpadu výměnou „pěkných“ za „méně pěkné). Opět se objevuje hodnocení 

projektové výuky jako celku ze strany žáků. Několik učitelů vyjádřilo nelibost v souvislosti 

s hodnocením projektové výuky pomocní klasického známkování. Jeden učitel jako důvod 

této nelibosti uvedl fakt, že nedokáže odhalit, kdo z žáků pracoval méně a kdo více.  

Ani v jednom případě učitelé nenechávají učitelé vzejít téma projektové výuky pouze 

ze strany žáků. Buď téma projektové výuky vymýšlejí sami, například na základě jejich 

přesvědčení o atraktivitě tématu pro žáky, nebo na základě možnosti téma pojmout 

prakticky. Učitelé dávají žákům prostor pouze částečně tím způsobem, že u některé 

projektové výuky téma vymyslí sami, u některé dají prostor žákům. Jeden z učitelů používá 

často jako téma projektové výuky takové, které je pro něj neoblíbené. Jako důvod uvádí, že 

pokud by jím neoblíbené téma vyučoval v běžné hodině, žáci to poznají. Opět se objevuje 

možnost výběru tématu žáky, kdy toto téma musí být ovšem schváleno na pedagogické radě.  

Učitelé stanoví výukový cíl projektové výuky předem, nebo ho nechávají stanovit žáky. 

Objevuje se i stanovení výukového cíle učitelem a žáky společně. Pro jednoho z učitelů je 

hlavním cílem podpora skupinové práce a samostatnosti žáků. 

Učitelé projektovou výuku zařazují v období školního roku, kdy jsou žáci po všech 

stranách málo vytíženi, či když je potřeba, aby prostory školy byly prázdné z důvodu konání 

například maturitních zkoušek. Tento trend je patrný u učitelů, kteří působí na školách, kde 

je projektové výuka stanovena centrálně. 

Učitelé, jejichž realizace projektové výuky je ovlivněna pojetím projektové výuky 

školou, zmiňují pevně stanovené náležitosti projektové výuky jako výběr tématu učitelem, 

formu výstupu, či období realizace. Objevuje se zde také nutné vedení projektové výuky 

v souladu se zavedenou filosofií školy. Výstupy se díky centrálnímu pojetí projektové výuky 

školou dostávají za její hranice, například vyvěšováním požadovaných žákovských výstupů 

projektové výuky na webových stránkách školy. 

Učitelé negativně vnímají určitá omezení, která plynou z tohoto pojetí projektové výuky 

školou. U jednoho z učitelů se objevilo tvrzení, že projektová výuka je realizována pouze 
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pro její faktickou realizaci. Jeden učitel vnímá projektovou výuku jako prostor k absolutní 

volnosti při její realizaci. Negativně vnímá její náležitosti, které po něm vyžaduje škola, 

která určuje podobu projektové výuky. Dalším vnímaným negativem je to, že jeden učitel se 

cítí do projektové výuky tímto způsobem nucený.  Dva učitelé si uvědomují, že projektová 

výuka, která je na jejich škole zadána vedením školy, ve skutečnosti projektovou výukou 

není.  

Učitelé se většinou s projektovou výukou setkali v rámci studia na vysoké škole. Někteří 

učitelé byli s metodikou projektové výuky seznámeni dostatečně, jiní ale nedostatečně 

a někteří nebyli seznámeni vůbec. Někteří z těchto učitelů si museli samostudiem doplnit 

informace o projektové výuce. U jednoho z učitelů se opět objevuje intuitivní realizování 

projektové výuky doplněné vysloveným nezájmem o metodiku projektové výuky. Jeden 

učitel zmínil, že po nástupu na gymnázium, kde působí, přejal metodiku projektové výuky, 

která je zde realizována centrálně. 

 Náměty projektové výuky jsou čerpány z internetu či na základě inspirace 

z praktických činností v rámci předchozího studia vysoké školy. Dva učitelé uvedli, že se 

inspirují v souvislosti s náměty na projektovou výuku od kolegů v rámci gymnázia, kde 

působí. 

Učitele motivuje zlepšení vztahů mezi učitelem a žáky, či celkového klimatu školy. Dále 

je zmíněna osobní záliba v tématech projektové výuky a výuka menšího počtu žáků. Jsou 

vyzdviženy mezipředmětové přesahy, obecná záliba žáků v projektové výuce a větší 

možnost žáky seznámit s přírodou. Jako motivující aspekt se objevuje již fungující 

spolupráce mezi učiteli. Byla zmíněna možnost odučit prostřednictvím projektové výuky 

taková témata, která nepatří mezi učitelova oblíbená.  

Demotivující je fyzická a psychická náročnost projektové výuky a absence záruky 

jistého výsledku. Objevuje se opět problémový způsob hodnocení žáků.  

Učitelé v souvislosti s kognitivní stránkou učení považují za výhodu prohloubení 

znalostí o daném tématu, lepší zapamatování si probraného učiva žáky. Jeden z učitelů 

zmínil, že projektová výuka po stránce zprostředkování znalostí, není dostatečně účinná. 

Projektová výuka podle něj slouží pouze ke zlepšení zapamatování si informací, a to 

v případě, že informace žákům zprostředkuje někdo jiný, například odborník v laboratoři, 

kterou při projektové výuce navštíví.   

Z hlediska afektivní stránky učení slouží k přemýšlení žáků o jejich budoucnosti, 

posílení vnitřní motivace, zlepšuje vzájemné vztahy, rozvíjí kreativitu, komunikaci a vede 

žáky cílevědomosti. Projektová výuka má mít výchovnou funkci.  
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Z hlediska psychomotorické stránky učení, by projektová výuka měla vést 

k hmatatelnému výstupu vytvořeného žáky. Projektová výuka má mít přesah do reálného 

života žáků a měla by žáky učit rozvíjet teorii v praxi. 

5.5 Doplněk k výzkumu 

Z paradigmatického modelu (viz Schéma 2) vyplývá, že projektová výuka není 

realizována v souladu s pilíři, co uvádím v Kapitole 2.2.3, či vykazuje určité nedostatky. 

V této kapitole bych ráda demonstrovala, že projektová výuka lze implementovat do 

výuky dle pilířů, a to na příkladu respondentky Aleny, na kterou jsem získala kontakt od 

jednoho z předchozích respondentů až v závěrečné fázi svého výzkumu. Vzhledem k tomu, 

že tato respondentka nepůsobí na gymnáziu, ale na střední odborné škole obchodní, 

nezahrnula jsem jí do výzkumného souboru učitelů, ale uvádím jí jako příklad dobré školní 

praxe. Délka její pedagogické praxe je 2 roky. Respondentka Alena při realizaci projektové 

výuky přesně dodržuje všechny pilíře v jejich kompletním znění a šíři.  

Tuto kapitolu tedy povedu jako reakci na výzkumné šetření s učiteli. V prvním sloupci 

Tabulky 2 jsou uvedena čísla pilířů projektové výuky (PV) a jejich zkrácené znění. Plné 

znění pilířů viz Kapitola 2.2.3. Druhý sloupec je stručné shrnutí výsledků výzkumného 

šetření vyplývajících z paradigmatického modelu (viz Schéma 2), realizovaného na 

gymnáziích v porovnání s pilíři projektové výuky. Třetí sloupec obsahuje příklad realizace 

projektové výuky respondentkou Alenou v souladu s pilíři projektové výuky.  

PILÍŘE 

PROJEKTOVÉ 

VÝUKY 

VÝSLEDKY VÝZKUMU 

REALIZOVANÉHO NA 

GYMNÁZIÍCH 

PŘÍKLAD REALIZACE V 

SOULADU S PILÍŘI 

PROJEKTOVÉ VÝUKY   

1. PV je ústřední 

organizační forma 

(OF) výuky 

• PV není ústřední OF 

• PV využívaná i 

k opakování látky, či 

rozšiřování učiva  

Alena prostřednictvím projektové 

výuky probírala téma chemické 

látky a směsi, které bylo součástí 

jejího tematického plánu. Jeden ze 

žáků se přihlásil a zmínil, že za 

nebezpečnou látku považuje sůl. 

Alena následně položila žákům 

řídící otázku a rozhodla se zařadit 

projektovou výuku: "…když jsme 

s žákama řešili látky, tak mi jeden 

řekl, že je to sůl, a v tu chvíli jsem si 

říkala, jasně, nemám to sice 

připravený, ale teď je ta chvíle se 

jich zeptat, proč je to nebezpečný 

a proč třeba není? Oni začali 

hlasovat a hrozně se to rozjelo a oni 

2. PV jako 

prostředek 

k realizaci látky 

obsažené 

v kurikulárních 

dokumentech 

• probíraná látka v PV 

nebývá látkou 

kurikulárních dokumentů 

3. téma PV plyne ze 

zájmu žáků (Ž) 
• téma PV nevyplývá ze 

zájmu Ž 
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to chtěli zjišťovat sami... tak jsem do 

toho zasáhla projektovou výukou".  

 

Poznámka: Tato výpověď souhrnně 

dokládá respektování pilířů 1., 2., 

3. 

4. PV respektuje 

podstatu 

konstruktivistického 

vyučování 

• podstata 

konstruktivistického 

vyučování není vždy 

dodržená 

Alena respektovala podstatu 

konstruktivistického vyučování tím 

způsobem, že poté, co od žáků 

vyplynulo téma projektové výuky 

(soli) je nechala o tématu 

diskutovat. V rámci této diskuze si 

tak žáci mohli uvědomit, co o tomto 

tématu již vědí. Po této diskuzi 

vyplynulo, co by žáci chtěli o solích 

zjistit a Alena žáky vedla k tomu, 

aby sami navrhli zdroje, kde by tyto 

informace mohli získat.  

5. PV poskytuje 

vysokou míru 

autonomie Ž 

• učitelé (U) mnohdy 

stanovují sami výstup 

projektové výuky 

• v postupu vedoucímu 

k dosažení výstupu PV, U 

nechávají Ž často volnost 

Alena žákům nechává volnost při 

volbě postupu práce, i při tvorbě 

výstupu projektové výuky.  Nechá 

žáky stanovit postupné kroky, jak 

bude jejich práce postupovat, jako 

například čas, do kterého daný krok 

splní. Hodnotí poté mimo jiné to, jak 

žáci tyto jimi stanovené kroky 

splnili: „Bylo to pro ně náročný, oni 

sami poznali, že si vytyčili cíle, které 

ne vždy úplně splnili. Já sama jsem 

hodnotila jejich kritéria, co si určili, 

čas do kdy to splní, to, co bude 

výstupem…“ 

6. Téma PV souvisí 

s každodenním 

životem Ž; PV je 

interdisciplinární 

• téma PV není vždy ve 

spojení s každodenním 

životem Ž 

• PV není vždy 

interdisciplinární 

Téma sůl je sice původně tématem 

vzdělávacího předmětu chemie, žáci 

ale během úvodní diskuze uvádějí 

potenciální bezpečnost či 

nebezpečnost soli ve spojitosti se 

stravováním, následným vlivem 

zdraví člověka.  Tato projektová 

výuka tedy zahrnuje vzdělávací 

předměty chemie (chemické látky 

a směsi), biologie (trávicí soustava, 

zdraví člověka), Nápadem žáků 

bylo výsledky projektové výuky 

sdílet přes informační letáky pro 

veřejnost. Z důvodu většího 

rozšíření výsledků se později 

rozhodli pro sdílení přes sociální 

sítě.  

Tabulka 2 - Shrnutí výsledků rozhovoru s respondentkou Alenou 
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Jak vyplývá z Tabulky 2, projektovou výuku lze v reálné školní praxi realizovat 

v souladu s pilíři projektové výuky. Projektová výuka je forma výuky, která se, jak vyplývá 

z tohoto výzkumu, realizuje ve školní praxi pouze několikrát za školní rok. Proto si lze i ze 

střední odborné obchodní školy vzít inspiraci pro gymnaziální typ školy. 

Alena v rozhovoru dále uvedla, že na škole, kde působí, je projektová výuka realizována 

nesprávně, kolegům o tomto faktu však neřekla. Rozhodla jsem se Alenu znovu kontaktovat 

s doptat se jí, co by doporučila ostatním učitelům vzhledem k realizaci projektové výuky 

v souladu s jejími metodickými pravidly. Tato komunikace proběhla prostřednictvím 

emailové korespondence. 

Alena uvedla, že mimo informace o projektové výuce, které získala v rámci 

didaktických předmětů na vysoké škole, jí pomohla opakovaná účast na konferenci 

zaměřené na projektové vyučování, která se koná pravidelně každý rok pod zastřešením 

Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Tam zaznamenala další informace 

o využití projektové výuky ve školní praxi. Učitelům tedy doporučuje tuto konferenci 

navštívit. 

Další radou směřující k učitelům je, dle jejích slov „nemít strach ze změny“. Učitelé 

mají podle ní strach z toho, když výuka neobsahuje „žákovo zapisování si do sešitu“, tak se 

žák „nic nenaučí“.  

Učitelé by měli při realizaci projektové výuky, která je v souladu s jejími metodickými 

pravidly, podle Aleny, postupovat po částech. Nejprve procvičovat dílčí dovednosti, které 

jsou součástí projektové výuky, jako skupinová práce, či práce se zdroji informací. Alena 

v prvním rozhovoru sama uvedla, že žáci měli při projektové výuce problémy: „…vzhledem 

k tomu, že jsem se snažila držet metodiky, takže mi trošku z toho vyšlo, že bych neměla do 

toho zasahovat vůbec a vůbec, což je ale takovej ideální projekt, ale předpokládá se v tomhle 

smyslu, že ty žáci už prošli projektovou výukou, což ti moji žáci, se kterýma jsem to dělala, 

neprošli předtím, v tom jsem měla zádrhel. Já jsem do toho naskočila podle pravidel, ale ti 

žáci se nikdy nesetkali s něčím takovým, nikdy nepracovali samostatně, to bylo vidět. V tom 

jsem měla trochu problémy…myslím si, že je potřeba to vést od nějakých menších krůčků 

k nějakým větším projektům“. Nyní tyto problémy více specifikovala jako problémy 

s časovým rozvržením práce, či problémy s předáváním informací mezi učitelem a žáky. 

Vysvětluje si to tím, že žáci, které učí teprve krátce, se předtím žádných z těchto aktivit 

neúčastnili. Alena doporučuje často praktikovat dílčí dovednosti projektové výuky i v jiných 

hodinách, nikoli pouze při projektové výuce.  
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5.6 Představení paradigmatického modelu - žáci 

Jak již bylo zmíněno výše, z důvodu nasycení dat, byli do výzkumného šetření po 

provedení předrozhovorů s žáky vyššího stupně několika gymnázií, zařazeni i žáci z nižších 

stupňů gymnázií. Následující kategorie budou tedy obsahovat nejprve výsledky 

výzkumného šetření na nižších stupních gymnázií a poté na vyšších stupních gymnázií. Je 

použit finální paradigmatický model – žáci (viz. Schéma 4). U některých subkategorií je 

uveden jen jeden stupeň gymnázia, jelikož ne ve všech případech směřovaly k subkategoriím 

výpovědi obou stupňů gymnázií.  

5.6.1 Kladné aspekty projektové výuky vnímané žáky 

Tato kategorie popisuje, které kladné aspekty projektové výuky vnímají žáci, a to 

vzhledem ke svým spolužákům, se kterými interagují v rámci projektové výuky, v tom 

samém ohledu vzhledem k učiteli. Bude popsáno, jaké kladné aspekty projektové výuky žák 

vnímá vzhledem k sobě samému.  

5.6.1.1 Kladné aspekty projektové výuky vnímané žáky vzhledem ke spolužákům 

Nižší stupeň gymnázia 

Žákyně Marie si uvědomuje, že projektová výuka nemá pouze vliv na její učení se a na 

učení spolužáků, ale promítá se i ve vztazích v třídním kolektivu: „Já bych řekla, že my se 

navzájem už třeba známe, ale určitě se během projektové výuky o sobě dozvíme něco nového, 

a třeba pro ten třídní kolektiv je to lepší.“ Marie později dodává, že jako kladný aspekt 

vnímá rozdělení si rolí při skupinové práci během projektové výuky: „Je dobré si rozdělit 

role, a pak se navzájem vyslechneme a vztahy se zlepší.“ 

Vyšší stupeň gymnázia 

Lucie považuje za velký přínos projektové výuky to, že se zlepšují vztahy ve skupině: 

„Když do toho učitel moc nezasahuje a nechá to na nás, naučíme se na tom, že se musíme 

spoléhat i na druhé, a jak fungujeme ve skupině, a není to jenom o tom, že učitel to pak celé 

zachrání.“ 

 



78 
 

5.6.1.2 Kladné aspekty projektové výuky vnímané žáky vzhledem k učiteli 

Nižší stupeň gymnázia 

Žáci z gymnázia 5, na základě požadavku ze strany učitele, prezentují své výsledky. Pro 

žáka Tomáše je schopnost prezentování velmi důležitá a oceňuje to, že ji může díky 

projektové výuce zlepšovat: „Trochu mi to pomohlo mluvit před lidmi, co neznám, když jim 

třeba musím něco vysvětlit. Už mi to nedělá takový problém.“ Pro velkou skupinu žáků, 

napříč zkoumanými gymnázii, je v projektové výuce důležité především to, že mohou 

některé znalosti, schopnosti a dovednosti využít i v běžném a praktickém životě. Například 

Marie si uvědomuje užitečnost skupinové práce v této souvislosti: „Ta týmová práce, že se 

nám to hodí i do zaměstnání.“  Žákyně Zita uvádí, že projektová výuka, oproti jiným školním 

činnostem, více souvisí s praktickým životem: „Na tý naší škole nám…nějaký věci k životu 

nebudou, a pak jsou věci, co nám k životu budou, a mně se zdá, že na tom projektu jsou spíš 

právě věci ze života.“ Klára, uvedla i konkrétní příklad: „Třeba jsme pitvali o projektu rybu, 

tak teď vím, jak to vypadá, a na Vánoce jsem mohla doma sama kuchat rybu, protože jsem 

věděla kde, co je, a to se mi fakt hodilo, předtím jsem to nemohla zkusit.“ 

Jiní žáci zmiňují, že projektová výuka je pro ně především zábava, nebo nenucená forma 

výuky. Například žák Tadeáš uvádí: „Je to zábavný a lepší než sedět v lavicích.“ Tadeáš 

později dodává: „Beru to tak, že se pobavíme a jsme u toho s kamarádama a přijdeme na 

víc věcí, než když se nebavíme vůbec.“ Oldřich popisuje, že projektová výuka je pro něj 

zábavná: „Mně to přijde, že je to zábava, protože je to jiný, než jenom sedět v lavici a koukat 

do učebnice a občas jít jenom do kroužku a něco si k tomu říct v menší skupině lidí.“ Marie 

na gymnáziu 3, kde během projektové výuky jezdí pravidelně na dna týdny do terénu, opět 

projektovou výuku chválí jako celek: „Je to zpestření, odreagování a líp se nám to učí, když 

jsme u toho týden pryč.“ 

Velká část žáků, napříč gymnázii, chválila, že o projektové výuce opouštějí budovu 

školy. Žák Tadeáš to dokládá: „Být mimo školu, většina těch projektů je mimo školu, a tak 

se dostaneme i do jiného prostředí.“ Dana Tomáše doplňuje: „Já si myslím, že když sedíme 

v lavicích, tak se toho nějak moc nenaučíme, ale když máme ten projekt, tak vyjdeme i ven 

a něco si tam ukážem.“ Žákyně Klára podala podobné vysvětlení její obliby projektové 

výuky. Ráda tráví během projektové výuky čas venku proto, že probíranou látku může vidět 

v jejím přirozeném prostředí: „Není to výuka ve škole, ale někde venku, a je to tak zajímavý, 

člověk to vidí na živo a mnohem víc to na něj působí, jak je to venku a je to pro něj z mnoha 

pohledů zajímavější.“  
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Žáci zmiňovali, že obliba biologie není příliš ve spojení s tím, zda v hodinách učitel 

realizuje projektovou výuku. Obliba biologie spíše záleží na přístupu učitele k žákům, a to 

po všech stranách. Například Dana z gymnázia 4, na kterém učitelé předkládají žákům jimi 

vymyšlené téma projektové výuky a žáci se potom k nim hlásí, se vyjádřila, že: 

„I v normálních hodinách mě baví biologie, tak se přihlásím na projekt, který je o biologii 

a dost to ovlivňuje hlavně ten učitel, co to učí. Když by mě to normálně o hodinách nebavilo, 

tak na to prostě nepůjdu.“ 

Vyšší stupeň gymnázia 

Žáci na vyšším stupni gymnázia velmi oceňují, když má projektová výuka přesah do 

jejich praktického života. Beata je z gymnázia 3, kde během projektové výuky jezdí na 

čtrnáct dní do přírody. Oceňuje především, že: „Musíme si sami i vařit, obstarávat se, někde 

spát, a tak si myslím že mě to naučí hlavně praktické věci. Třeba si sbalit spacák a stan.“ 

Jakub ze stejného gymnázia poté myšlenku Beaty rozvádí: „To studium už má být náš život, 

že to nemá být příprava na něco dalšího, a tak si myslím, že je to tady vidět, že v těch 

projektech se tam můžeme věnovat tomu, co nás baví a není to jen, že se připravujeme na 

vejšku. Asi lidi, co se věnovali v projektu odpadům, je to bavilo, ale většina to nikdy studovat 

nebude, ale přitom to bylo zajímavý a zároveň si myslím, že to dává i praktický věci, uvařit 

si na ohni, postavit si stan.“ Žákyně Anna uvedla jiný konkrétní příklad, kdy jí byla 

projektová výuka užitečná v běžném životě: „V projektové výuce jsem zkoumala, jaký je 

úbytek váhy na hřebíku díky korozi. Toto má pro mě velké využití v praktickém životě, protože 

vím už, že hřebíky mohou korodovat v kyselém prostředí.“ Judita z dalšího gymnázia se díky 

projektové výuce naučila podávat první pomoc: „My jsme se při tom učili první pomoc, tak 

to bylo určitě přínosný v praktickým životě.“ Naopak žák Radek uvádí, že aby mu byla 

projektová výuka v běžném životě užitečná, záleží na jejím tématu: „V biologii jsme měli 

projekt, který byl o prostředí a znečišťování životního prostředí, a to jsem využil pak 

i v jiných předmětech i v běžném životě. Nyní, jak pracujeme na svalech, to mi určitě pomůže 

při sportu. Ale jednou jsme měli projekt, co se zabýval hmyzem. Tam jsem hodně času trávil 

učením se, co jsou malý broučci a jak funguje jejich život, a to se mi to života moc nehodilo.“ 

Žáci oceňují práci s informacemi, žákyně Simona to považuje za velmi důležitý aspekt 

projektové výuky a uvádí ho jako kontrastní v porovnání s běžnou výukou: „V běžný výuce 

je to založený na biflování, jako předání těch hotových informací jen, ale už se neučíme, jak 

s těma informacema pracovat. Na projektový výuce si sháníme sami informace, pracujeme 

s nima a děláme zprávy, proč a co jsme, jak udělali.“ Žák Pavel z dalšího gymnázia opět 
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oceňuje práci s informacemi: „Výhoda projektů je v tom, že se naučíme hledat ve zdrojích, 

ověřovat si informace a tak.“ 

Žákyně Lucie jako jediná zmínila, že projektová výuka je pro ni cesta ke zlepšení vztahů 

mezi učitelem a jeho žáky: „Mně taky přijde dobrý u projektů, že ne vždy učitelé vědí, jak to 

má bejt, a my vidíme učitele, že to není jako pro nás jenom někdo, kdo je nabiflovanej a teď 

nám to předává. Ale nás bere jako kolegu a radí se o tom s náma. Ve vztahu k těm učitelům 

je to super.“ 

Žák Jan vidí přínos projektové výuky v tom, že se učitel může věnovat žákům více 

individuálně, než v jiných hodinách: „Při obyčejné výuce, kde je 35 žáků, tak se spousta věcí 

nedá dělat a stíhat a ty projekťáky jsou fajn v tom, že malá skupina lidí, který o to maj zájem, 

a ten učitel jim tak může ukázat něco nad rámec.“ Jeho spolužák Alexandr vidí přínos v tom 

samém: „V běžný hodině je dvakrát víc lidí ve třídě, a to se nedá zvládat, o projekťáku můžu 

s učitelem konverzovat na to téma. V rámci tý hodiny normální to v takovém množství 

nejde.“ 

Sára uvádí, že na projektové výuce oceňuje pobyt venku: „Já obecně můžu říct, že 

většina se asi shodne, že na těch projektech je strašně fajn, že jsme spolu a že jsme venku 

a že nemusíme bejt zavřený pořád v tý budově, a tak jako sedět a koukat a všechno jen psát.“ 

Alexandr také popisuje pobyt venku kladně: „Nemusíte sedět ve škole, spoustu projektů se 

chodí ven, a když to slyšíte v lese, kde je nádhernej vzduch, tak ta atmosféra je úplně jiná.“ 

Žáci vyššího stupně gymnázia se také zmínili o tom, jak projektová výuka v biologii ji 

ovlivňuje jako běžnou vyučovací hodinu. Například Sára uvedla, že pro ni je oblíbenost 

biologie ovlivněna obecným přístupem daného učitele: „Že by to jako zvyšovalo tu 

oblíbenost to ne vyloženě, je to na tom profesorovi, jak si vede tu hodinu a jak si ho ostatní 

vezmou k srdci.“ Jakub opět uvádí, že jde o to, jak jako žák daného učitele obecně vnímá, 

ale že to, jak učitel vystupuje při projektové výuce může ovlivnit jeho vnímání žákem 

v dalších běžných hodinách: „U tý projektový výuky se taky mění oblíbenost učitelů, když 

jste u učitele, kterej je fakt úžasnej, tak si ho zamilujete, a pak už vás baví i ty jeho hodiny.“ 

5.6.1.3 Kladné aspekty projektové výuky vnímané žákem vzhledem k sobě samému  

Nižší stupeň gymnázia 

Michaela uvádí, že projektová výuka tříbí její názory: „Pro mě to má tu cenu, že se lidi 

díky projektový výuce pak staraj víc o to, aby nedělali nepořádek a starali se o planetu. 

Přišla jsem na to tak i já.“ Tadeáše osobně projektová výuka ovlivňuje v tom, že si při ní na 
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rozdíl od běžných hodin odpočine: „Když jsme ve škole, tak vždycky píšeme nějakej den 

písemku a jsme z toho občas ve stresu, tak si ten tejden, když je projektová výuka odpočinu.“  

Vyšší stupeň gymnázia  

Pro Vandu je projektová výuka méně namáhavá, než běžná hodina: „Spíš to pro mě 

znamená volnější den, moc se tam neučím, ale zabývám se jen projektem.“ Její spolužačka 

Milena má stejný názor: „Je to takový volnější, máme možnost si vybrat jedno konkrétní 

téma a nic víc.“ Pavel je názoru, že projektová výuka má různý efekt na to, co si z ní odnese 

on, nebo jeho spolužáci: „Pak to odprezentujeme, někdo si z toho možná něco vezme, někdo 

zase ne, já jak kdy.“ 

5.6.2 Vliv projektové výuky na žákovo učení 

Projektová výuka má vliv na žákovo učení po stránce kognitivní, afektivní 

i psychomotorické. Tato kategorie popisuje, jak žáci tyto tři stránky učení popisují, 

vzhledem k projektové výuce.  

5.6.2.1 Vliv na kognitivní stránku učení žáka 

Nižší stupeň gymnázia 

Žáci zmiňovali především absenci paměťového učení se při projektové výuce. Dana 

například paměťové učení vnímá jako výsadu ostatních běžných hodin v porovnání 

s projektovou výukou: „Na ty normální hodiny se musíme doma učit hlavně nazpaměť, ale 

v tom projektu to nějak není potřeba, nemusíme se tam učit nazpaměť.“ Martin zmiňuje, jak 

u něj probíhá proces učení při projektové výuce: „Třeba když jsme normálně v hodině ve 

škole, tak si každej dělá na tom svým, tady musíme spolupracovat, semknout vědomosti, já 

si zamapatuju víc, než když si to jenom píšu do sešitu.“ Jindřich opět zmiňuje absenci zápisků 

při projektové výuce, přesto si látku pamatuje: „Líp se naučím, protože když si jenom píšu, 

tak si to zase tak nezapamatuju.“ Tento významný fakt byl společný napříč téměř všemi 

nižšími stupni gymnázií. Marie opět tento fakt svojí výpovědí podpořila: „V normální výuce 

si to musíme zapisovat a tady si to nezapisujeme a pamatujeme si to i tak.“ Dalším faktorem, 

co žáci na projektové výuce oceňují, je to, že se při ní lépe dokáží soustředit. Oldřich to 

dokládá: „Přijde mi, že se o projektové výuce dokážu líp soustředit a je to takový 

interaktivnější.“ 
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Vyšší stupeň gymnázia 

Žáci na vyšším stupni gymnázia opět v první řadě zmiňují absenci učení se látky 

nazpaměť. Anna v tomto vidí největší benefit projektové výuky: „Myslím si, že pro nás to 

má hlavně hodnotu v tom, že se všechno jen slepě nešprtáme nazpaměť.“ Pavel ze stejné 

třídy jí přitakává: „Nemusím se drtit informace nazpaměť.“ Anna poté dodává, že: „Musíme 

o tom všem nějak i přemýšlet.“ Posléze se zapojuje Marcela: „Musíme zapojovat hlavu 

a kreativní myšlení a přemýšlet o tom, takže mi přijde o to náročnější.“ Téměř shodně 

vypadá i výpověď Michala na jiném gymnáziu: „Líp si to zapamatujeme, víc než třeba na 

těch normálních hodinách. Tam se to třeba řekne jednou ale tady si to i prakticky opakujeme 

docela dlouho a pracujeme s tím nějak i sami.“ 

5.6.2.2 Vliv na afektivní stránku učení žáka 

Nižší stupeň gymnázia 

Martin vidí hlavní přínos v učení se improvizaci: „Já se k tomu stavím tak, že když si na 

projektové výuce něco připravíme, nějakej program, tak je dobrý u toho trošku improvizovat, 

protože když se to naučíme slovo od slova a někdo to třeba spletem, tak je z toho pak 

zmatek.“ Pro Matouše má hlavní vliv projektová výuka na jeho učení v tom, že si učení spojí 

se zážitkem: „Tady je to takový, jak se do toho zapojí víc lidí a pamatujeme se to i jak to 

máme spojený se zážitkem z toho.“ V Richardovi projektová výuka vyvolává energii a tím 

mu usnadňuje učení se: „Ty běžný hodiny, to se nám nechce pracovat, kor odpoledne, 

chceme spolu mluvit, i když nesmíme. Během projektové výuky mám v sobě energii, protože 

mám víc prostor mluvit a spolupracovat a mohu se líp učit.“ Pro Barboru je hlavní efekt 

projektové výuky v souvislosti s afektivní stranou učení probuzení kreativity: „Pro mě je 

hlavní kreativita, můžeme se při tom rozvíjet. Můžeme do toho dát všechno, co nás 

napadne.“ 

Vyšší stupeň gymnázia 

Pro Jakuba je, stejně jako pro jednoho z žáků nižšího gymnázia zmíněného výše, 

důležitá schopnost učení se improvizaci: „Člověk se zároveň naučí řešit nečekané situace, 

najednou půlka skupiny nemá co dělat a vy pro ně musíte jako kapitán najít nějakou práci, 

nebo naopak je tý práce moc a vy ji musíte zvládnout.“ Alexandra tato výuka ovlivňuje 

především v tom, že se učí prostřednictvím vlastního zážitku: „Zažijeme to při projektu na 

vlastní kůži, v té hodině to jenom vidíme.“ Beata popisuje jako hlavní faktor probuzení 
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vnitřní motivace: „Cítím sama motivaci, abych dokončila ten úkol.“ Pro Jana je důležitá 

možnost využití vlastní iniciativy: „Při tom projekťáku je umožněna žákům ta jejich vlastní 

iniciativa, což je pro mě strašně důležité.“ 

5.6.2.3 Vliv na psychomotorickou stránku učení žáka 

Nižší stupeň gymnázia 

Kláře v učení pomáhá především to, že se může během projektové výuky s probíraným 

učivem seznámit vlastníma rukama: „Že si to můžeme vyzkoušet rukama prakticky, je to 

jakoby najednou jiný, než když si to promítáme na projektoru.“ Podobně ji doplňuje 

i Simona: „Jak si to můžu osahat a sama na to můžu přijít a ve vlastních rukou udělat a vidět 

to na vlastní oči, a ne na fotce, tak je to pro mě mnohem líp představitelný.“ Žák Tadeáš 

z jiného gymnázia opět uvádí podobný postřeh: „Člověk má několik smyslů a když si může 

něco omakat a ví, jak to funguje a je to pro něj přínosnější, a to mozkový centrum je 

propojený s těma rukama a on si to zapamatuje.“ 

Vyšší stupeň gymnázia 

Lucie uvedla pozitivní vliv pohybu: „Já si třeba myslím, že pro mě je třeba výhoda 

projektovýho vyučování v tom, že si to víc pamatuju tím, že si to můžu vyzkoušet a taky se při 

tom i nějak pohybovat.“ Druhým žákem byla Miroslava, pro která zmiňovala možnost vzít 

si určité přírodniny při výuce do ruky: „Zároveň si člověk uvědomí, že když je to v učebnici, 

tak to neznamená, že to pak v reálu pozná. Nadrtit se nějakou kytku a žábu, ale když to člověk 

vidí, sáhne si, tak si říká to je ono, to jsem si představovala úplně jinak, člověk to vidí 

reálně.“ 

5.6.3 Nahlížení žáků na roli učitele při projektové výuce 

Žáci vnímají učitele při projektové výuce v několika rolích. Bude popsáno, jak žáci 

nahlížejí na roli učitele vzhledem k jeho zadávání projektové výuky, dále vzhledem k tomu, 

jak jim učitel dovolí při projektové výuce pracovat, a nakonec, jak učitel přistupuje 

k hodnocení při projektové výuce.  

 

 



84 
 

5.6.3.1 Pohled žáků na zadávání projektové výuky učitelem 

Nižší stupeň gymnázia 

Ludmila uvedla, že její obliba projektové výuky záleží na tom, jestli témata vypsaná 

učitelem jsou pro ni oblíbená, stejně jako daný učitel: „Ne vždy se mi podaří to, že se tam 

objeví téma, které by mě vždycky zajímalo, a snažím se jít do tématu, které se mi zdá nejbližší. 

Když se tam objeví téma, které by mě zajímalo a když je tam fajn učitel, tak se tam snažím 

dostat.“ Pro Kláru z jiného gymnázia je také důležité, jestli může do výběru tématu 

projektové výuky přispět ona sama: „Ve chvíli, kdy se zakládá skupina, tak tam můžete říct, 

tohle je dobrý a co kdybychom dělali ještě tohle na tomhle tématu, můžeme se domluvit 

a upravit si to téma sami.“ 

Pro Danu bylo důležité, že může během projektové výuky pracovat podle vlastní osy: 

„Že si to můžeme udělat podle sebe a nemusíme to dělat podle jednoho zadání.“ Naopak 

Dita uvedla, že pro ni je důležité mít od učitele co nejpřesnější zadání pro následující práci: 

„Pro mě je nejlepší vědět co nejvíce instrukcí o všem.“ Nejvíc žáků z nižšího stupně 

gymnázia ovšem uvedlo, že jim nejlépe vyhovuje mít přiměřené množství počátečních 

instrukcí, aby věděli, co po nich učitel vyžaduje, ale aby mohli zapojit vlastní kreativitu, což 

lze doložit výpovědí Marie: „Podle mě by to chtělo nějaké základní informace, a pak bysme 

se mohli ve skupině ptát a individuálně by to pak mohl učitel specifikovat.“ Tomáš ze stejné 

třídy dodává: „Tak mě by se pracovalo hodně špatně, když bych neměl vůbec žádné 

instrukce, já ale zas nepotřebuju mít všechny informace, ale potřebuju na začátek alespoň 

malé, protože jinak bych nevěděl, co mám dělat. My alespoň pak můžeme vytvořit něco 

originálního.“ S podobným názorem přichází Ludmila z gymnázia 4: „Pro mě většina prací, 

co nám zadávají v běžné výuce, tak je nemůžeme dělat jinak, v projektové výuce jsou 

možnosti, tam učitel zadá takový hlavní téma a čeho bysme se tak nějak měli držet, a my už 

si to zpracujeme podle svého a podle toho, jak my to chápeme.“ 

Vyšší stupeň gymnázia 

Volba tématu samotným žákem je velmi důležitá, jak uvedla Anna: „Můžeme pracovat 

na nějakém tématu, které si sami zvolíme, to znamená, že je to něco, co nás zajímá, takže nás 

to automaticky i víc baví, a právě od toho se odvíjí to, že když je to něco, co nás zajímá, tak 

potom do toho i ten náš vlastní čas dáme a víc se toho dozvíme, a ještě zábavným způsobem, 

je to takový nenucený.“ Luboš z jiné třídy téže školy má stejný názor: „Mně připadá, že když 

děláme nějaké téma, které si lidi vyberou, tak jim je to blízké a vzbudí to u nich zájem, protože 
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je to něco, co je baví.“ Na škole Anny a Luboše učitel nechává téma projektové výuky 

vyplynout ze zájmu žáků, je vidět, že žáci to velmi oceňují. Na gymnáziu 4 je projektová 

výuka pevně daná celkovou koncepcí školy, včetně toho, že učitelé navrhují téma projektové 

výuky sami, ovšem žák Jan vypověděl, že jemu samotnému bylo umožněno si téma 

projektové výuky vymyslet: „Jednou učitelkou mi bylo nabídnuto, že si můžu příští rok 

udělat vlastní projekťák, sám si ho zorganizuju, vytvořím si nějaký podklady. Za mě je to 

strašně skvělá příležitost a těším se na to, až si to vyzkouším.“ 

 Žákyně Lucie z gymnázia 3, kde mohou samotní žáci v některých případech vymýšlet 

téma projektové výuky, vyjadřuje svoje nadšení slovy: „V biologii, bereme třeba člověka, 

něco nás tam zajímá a učitel říká, že my sami můžeme na to vymyslet nějaký projekt, nebo 

naopak jsme měli něco, co nás zajímalo a třeba v tu projektovou středu to pak máme, protože 

nás to zajímalo. Super je, že učitel nás v tomhle nechá, sice ho tlačí čas, ale on ví, že je to 

pro nás důležitý a že nás to zajímá a radši tomu obětuje něco jiného.“ 

Pokud žáci mohou pracovat při projektové výuce vlastním způsobem, velmi to oceňují. 

Například Judita uvedla, že: „Tady každý může využít to, co mu nejvíce vyhovuje a může do 

toho projektu dát vlastní iniciativu.“  Pokud jde o množství instrukcí, převážná většina žáků 

se shoduje na tom, že je nejlepší dostat na začátku projektové výuky přiměřené množství 

instrukcí, a poté mít možnost pracovat kreativně. Alexandr uvádí, že: „Když bysme neměli 

žádné instrukce, tak by se nám pracovalo špatně, ale když učitel řekne, zpracujte tohle, tak 

vy rovnou víte, co po vás chce, a když vy to splníte, tak by vás mohl hodnotit na výbornou. 

Ale nesmějí to být přesné podmínky, tak nemůžeme použít tu naši kreativitu a nebude nás to 

tolik ani bavit, a hlavně když by tam bylo víc skupin, tak by to všichni měli podobný.“ 

5.6.3.2 Pohled žáků na to, jak je jim dovoleno pracovat při projektové výuce 

Nižší stupeň gymnázia 

Žák Martin popisuje, že mu vyhovuje požadavek od učitele na předkládání dílčích 

výsledků jejich skupinové práce při projektové výuce: „Je dobrý, když paní učitelka chce 

vidět, co jsme třeba za ty dvě hodiny udělali, protože jinak bysme to mohli flákat a dělat to 

pak všechno na poslední chvíli.“  

Vyšší stupeň gymnázia 

Tamara oceňuje, když učitel vyžaduje ukázku jejich dílčích výsledků práce: „Pro mě je 

super, když víme, jak přesně dlouho na to máme a kdy jakou část musíme mít. Když třeba 
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máme celkem dva týdny a za týden máme mít třeba nějakou dílčí verzi, nebo nalezené 

informace či třeba nějaké fotky a tak.“ Podobný názor má Radek z druhé třídy stejného 

gymnázia: „V biologii je to hodně organizované, že máme i papíry, kde musíme vyplňovat, 

co děláme, takže v biologii se mi to takhle líbí.“  Radek později dodává, že: „V biologii mi 

ještě připadá super, že pravidla, co paní profesorka na začátku výuky stanoví, dodržuje.“ 

5.6.3.3 Pohled žáků na učitelovo přistupování k hodnocení projektové výuky 

Nižší stupeň gymnázia 

Co se týče hodnocení, žák Richard oceňuje předem daná kritéria: „Tahle paní učitelka 

na biologii nám dá podmínky a podle toho nás hodnotí, třeba jsme dělali projekt na biomy 

a dělali jsme zvíře, jaké chceme, a věděli jsme dopředu podmínky.“  Na jiném gymnáziu se 

žáci o předem daných kritériích nezmiňovali, ale žákyně Tereza uvedla, že jsou v projektové 

výuce hodnoceni známkou za vypracování pracovního listu: „My máme pracovní listy, 

a když se z projektové výuky vrátíme, tak je odevzdáme učitelce a ta nám je oznámkuje.“ Žák 

Tomáš ze stejné třídy zmiňuje, že jsou někdy hodnoceni známkou i za jejich přístup: „Že 

když učitel řekne, že bude známkovat za aktivitu, tak jsem nucen něco dělat, jinak nedostanu 

známku.“ 

Vyšší stupeň gymnázia 

Na gymnáziu 1 a 3, žáci uváděli, že jsou za projektovou výuku hodnoceni 

prostřednictvím bodů. Žákyně Anna uvedla, že: „V biologii jsou hodnotící kategorie, kdy se 

to hodnotí bodama a ta kritéria hodnocení jsou striktně daná. Přesně vím, za co dostanu tu 

nejvyšší bodovou hodnotu, a to mi připadá dobré, že se v tom orientujeme. Nějaké body 

dostanu za obsah, za přístup, jak jsme pracovali v hodině s tím týmem, jak jsme se dohodli, 

rozdělili si práci a tak.“  Radek považuje za užitečné dostat kritéria hodnocení od učitele 

v psané podobě: „Je dobré to dostat na papíře, aby člověk nezapomněl.“ Beata uvádí, že 

jsou hodnoceni nikoli za znalosti, ale za přístup při projektové výuce: „Nehodnotí se body 

to, co víte, ale jak se zapojujete, jakou máte snahu, to je lepší.“ 

5.6.4 Problémy vnímané žáky při projektové výuce 

Během projektové výuky se objevují problémy, které žáci pociťují. Budou popsány 

problémy, které žáci vnímají vzhledem k učiteli v souvislosti s jeho zadáváním tématu 

projektové výuky, nebo jeho celkovým pojetím projektové výuky. Dále budou popsány 
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problémy, které žáci pociťují vzhledem k nim samotným v souvislosti s náročností 

projektové výuky, či její efektivitě po stránce získávání informací.  

5.6.4.1 Problémy vnímané žáky při projektové výuce vzhledem k učiteli 

Nižší stupeň gymnázia 

Žáci z gymnázia 5 zmínili, že téma projektové výuky příliš nesouvisí s tím, co by je 

samotné zajímalo. Dokládá to výpověď žákyně Dity: „To téma moc nesouvisí s tím, co nás 

zajímá, ne...“, přičemž ostatní žáci Ditě přitakali.  

Vyšší stupeň gymnázia 

Bětka hodnotí, že se při projektové výuce musí více na výuku připravovat doma, což je 

způsobeno zadáním množství práce ze strany učitele: „Mně přijde oproti ostatním hodinám, 

když máme ten projekt na biologii, je potřeba se na to víc připravit, což se mi moc nelíbí, 

protože když nemáme ty materiály, tak nemůžeme efektivně na tom projektu pracovat.“ Anna 

ze stejné třídy uvádí, že projektovou výuku vnímá jako příliš dlouhou a způsobuje to u ní 

následnou nelibost: „Někdy je to časově dost náročné a možná proto trošičku otravné.“ 

5.6.4.2 Problémy vnímané žáky při projektové výuce vzhledem k sobě samému 

Vyšší stupeň gymnázia 

Anna jako problém související s projektovou výukou vnímá její náročnost: „Je to 

samozřejmě více namáhavé než normální hodina.“ Bětka ze stejné třídy uvádí, že přípravě 

na projektovou výuku musí věnovat doma více času: „Je to náročnější než ostatní hodiny, 

protože na ty se nemusíte nijak připravovat, pokud se třeba nepíše test.“ Pro Pavla je 

projektová výuka neefektivní na objem informací, které si z ní odnese: „Projektová výuka 

je vlastně hrozně neefektivní, když si to tak vezmete, na tohle máme hroznou časovou dotaci 

a ve své podstatě probereme jeden sval a nic, na vědomosti je to neefektivní a v momentě, 

když by to bylo furt, tak ta škola je na 20 let.“ Johana z gymnázia 2 si také myslí, že jí 

projektová výuka nezprostředkuje dostatečné množství informací, které by se jí hodily na 

vysoké škole: „Není to taková ta nalejvárna informací, kterou pak potřebujeme prostě na 

vysokou školu. Což potřebujeme, ať se nám to líbí, nebo ne.“ 
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5.6.5 Strategie jednání žáků 

Tato kategorie reflektuje konkrétní strategie jednání žáků při jejich participaci na 

projektové výuce. Žáci jsou ovlivněni samotnou projektovou výukou, která, ač se na 

jednotlivých gymnáziích značně liší, tak vždy určitý její pilíř zůstává zachován a nějakým 

způsobem působí na žáky. Žáci se se spolužáky ovlivňují navzájem, ale projektová výuka 

působí i ze strany druhé, tj. na každého žáka individuálně. V podkategorii Strategie jednání 

žáků vzhledem k učiteli je nejprve popsáno, jakým způsobem učitel ovlivňuje sestavování 

skupin žáků během projektové výuky. Na toto sestavování skupin učitelem reagují žáci 

různými strategiemi jednání. V této podkategorii je dále popsána obliba projektové výuky, 

která opět souvisí s rolí učitele.  

5.6.5.1 Strategie jednání žáků vzhledem ke spolužákům 

Nižší stupeň gymnázia 

Podle žákyně Zlaty, klima třídy není natolik optimální, na to, aby si třída dokázala 

shodnout na tématu projektové výuky. Se spolužákem Richardem se shodují na tom, že 

v případě jejich třídy je lepší, když je téma pevně dané od učitele, spolu s přesně 

formulovanými pravidly projektové výuky. To, že by si sami téma vybrali nezatracují, 

ovšem za podmínky velkého stupně řízení všech činností ze strany učitele. Zlata to 

vysvětuje: „Naše třída by si sama téma nedokázala vybrat.“ Richard dodává, že: „Byl by to 

totální chaos, lepší je, když jsou podmínky dané, bylo by super, když bysme přišli s tématem, 

víc bysme si to užili, ale učitel by musel dát podmínky naprosto ke všemu.“ 

Dalším aspektem projektové výuky je skupinová práce. Jak již bylo zmíněno výše, 

u skupinové práce může nastat celá řada problémů. Častým problémem je nerovnoměrná 

pracovní zátěž členů skupiny. Žáci často uvádějí, že i přes rozdělení si rolí, či přes dané 

podmínky vykazovat dílčí výsledky jejich činnosti ze strany učitele, je práce většinou na 

několika členech skupiny, zatímco ostatní jsou spíše „do počtu“. Žáci si stěžují i na kázeňské 

problémy v rámci skupin. Žákyně Michaela uvedla, že kázeňské problémy snižují úroveň 

práce: „Nevyhovuje mi často, že někdo nechce dávat pozor a nezajímá ho to a dělá bordel 

a nějak tu úroveň práce snižuje.“ Žák Richard si uvědomuje nutnost spolupráce při 

projektové výuce: „Když spolu nespolupracujeme, tak se to ukáže na tom projektu.“ Žák 

Tomáš uvedl, že se díky projektové výuce učí toleranci: „Že se naučíme respektovat názory 

druhých a jejich nápady.“ Pro žákyni Danu je důležité rozvržení si práce: „Mně se líbí, že 
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když máme to téma tak si můžeme spolu domluvit na rozvrhnutí, kdo udělá něco a kdo něco 

jiného.“  

Na druhou stranu, žáci vnímají i klady skupinové práce, a to v propojení individuálních 

znalostí, schopností a dovedností, což doložila Eva: „Skupinová práce, že si tam všichni 

pomáháme a radíme si, pomáháme si vysvětlit tu látku a dáváme to dohromady.“  

Dalším vnímaným kladem je vzájemná spolupráce mezi žáky, která souvisí 

s odpovědností za odvedenou práci. Převážná část žáků cítí totiž při projektové výuce větší 

odpovědnost k ostatním členům skupiny. Žákyně Michaela to demonstruje tím, že: „Bych 

řekla, že větší odpovědnost mám ke spolužákům. Když spolupracujeme, tak je to prostě 

lepší.“ Shoduje se na tom i Dana s Ludmilou: „Mám tu zodpovědnost k těm ostatním, že tam 

jsou se mnou taky a že na ně musíme brát ohled a že to vlastně není moje práce a oni jsou 

něco vedlejšího, ale že jsme tam jako tým.“ Dana později dodává, že spolupráce funguje na 

základě vzájemného respektování názorů: „Já si myslím, že bysme asi neměli brát jen ten 

svůj názor, ale že bysme se jako skupina měli na jednom názoru shodnout a domluvit se“. 

Stejná názor má i Klára: „K učiteli moc zodpovědnost necítím, nevím moc, co učitel dělá, asi 

nás u toho jen kontroluje a tak. Ale já nepracuju s učitelem, ale se skupinou.“ 

Vyšší stupeň gymnázia 

Žákyně Milena uvedla, že díky skupinové práci v projektové výuce dochází ke zlepšení 

klimatu ve třídě: „Mně přijde, že ty lidi se víc spřátelí.“ S podobným názorem přichází 

i Beata, která uvádí, že projektová výuka modeluje a vylepšuje vzájemné vztahy mezi 

spolužáky natolik, že vede k vytvoření přátelských vztahů i mezi bývalými a současnými 

studenty: „Já si myslím, že přestože jsou různý věci, co tam člověka nepotěší, tak stejně si 

myslím, že to má smysl, ta práce ve skupině, hlavně to vrstevnický učení a že i škola je jedna 

skupina. Já, když jsem se teď viděla s bývalou studentkou, tak jsme si měly o čem povídat.“ 

Pro množství žáků je, co se týče výběru členů skupiny, důležité, aby si všichni v rámci 

skupiny rozuměli, což je podle nich možné, když mají možnost si členy skupiny vybrat sami. 

Žákyně Tamara uvedla, že: „Můžeme pracovat v týmu s lidma, se kterýma si rozumíme.“ 

Podobné uvádí i žák Radek: „Líbí se mi víc, když si můžeme sami vybrat v tom týmu, s kým 

budeme.“ Žákyně Sára dodala: „Hrozně záleží na tom, v jakým jsem kolektivu, jaká je moje 

skupina. Ve chvíli, kdy to jsou fajn lidi, který mám ráda, nebo prostě lidi, se kterýma se dá 

spolupracovat, tak jim ráda pomůžu.“ Žákyně Lucie dané podpořila a rozvedla: „Na 

projektu jsem byla se svýma kamarádama a bylo to moc snazší, než tam být s lidma, se 



90 
 

kterýma se moc nebavím, ale třeba vím, že s některýma lidma mám problém a bylo by to pro 

mě trápení, i kdyby mě to téma sebevíc bavilo.“ 

Žáci vyššího stupně gymnázia si stěžují na nerovnoměrnou pracovní zátěž členů 

skupiny. Žák Luboš uvedl, že tento fakt vede k jeho neoblibě projektové výuky: „Ten tým 

občas nemá pro to dobré nasazení, a když ve čtyřčlenném týmu maká jeden nebo dva lidi, 

tak to člověka nebaví.“ Pro žákyni Johanu roste nelibost k práci při projektové výuce 

v případě, že je ve skupině se spolužáky, kteří nespolupracují: „Záleží, s jakýma lidma se 

jakoby sejdete, ale když jste třeba ve skupině, kde na to všichni kašlou, tak je to teda dost 

náročný, a nevím, jestli zrovna přínosný pro toho člověka, kterej se na tom podílí nejvíc. 

Když jsme ale ve skupině, kde ty lidi spolupracujou, tak je to určitě jako přínosný.“ Žákyně 

Lucie opět uvádí, že problémem skupinové práce je pracovní zatížení jen několika 

„zodpovědných“ členů: „Vždycky je třeba jeden člověk, kterej se prostě veze v tý skupině. 

No, a to mi přijde pitomý. Kolikrát se mi stalo, že jsem pak ty věci dodělávala sama, nebo 

s někým, kdo byl ochoten, ale prostě když to někdo neudělá, tak to musí udělat někdo jinej, 

a dost často se ve skupině stává, že jim je to jedno.“ Luboš uvedl, že ačkoli skupiny vždy 

nefungují podle jeho názoru správně, má to své pozitivum v tom, že se učí toleranci ostatních 

spolužáků: „Pro mě je to rozvinutí mojí spolupráce a osobních dovedností jako třeba 

tolerance ostatních lidí, protože ty skupiny jsou občas špatný.“ Luboš také uvedl, že se díky 

projektové výuce učí rozvrhnout si práci: „Pro mě je to učení se rozvržení práce 

a management.“ 

Alexandr si myslí, že efektivita práce při projektové výuce roste v případě zájmů všech 

členů skupiny o dané téma: „Je to o tom, že na ten projekt jdete, že vás to zajímá a že se tam 

setkáte s lidmi, které to také zajímá, a je to o tom, že když jste skupina, kterou to zajímá, tak 

vás to baví, vypracovávat ten projekt.“ Podobný názor má i Mirka: „Pokud ty lidi baví to 

stejné téma a chtějí se v tom angažovat, tak z toho důvodu mohou být fakt dobré zážitky. Je 

to prostě o náhodě.“ 

Několik žáků je názoru, že díky skupinové práci mohou propojit svoje individuální 

schopnosti a dovednosti. Vanda to dokládá: „Je tam hlavně víc lidí, můžeme si myšlenky více 

společně propojit.“ 

Žáci často uvádí, že cítí větší odpovědnost za odvedenou práci ke členům skupiny. 

Žákyně Johana by sama osobně cítila zahanbení, když by v rámci skupiny nepracovala 

naplno: „Já si myslím, že osobně cejtím tu zodpovědnost asi víc k tý skupině, protože mi 

přijde hloupý, když si rozdělíme nějaký témata na nějaký třeba čtyři celky a jsme tam čtyři, 

tak je mi hloupý prostě říct hele sorry, já jsem se na to vykašlala, protože a protože. Protože 
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pak to odnese celá skupina, nebude to tomu dělat zrovna dobrý světlo.“ Podobný názor má 

například Milena: „Mně přijde, že zodpovědnost je v tom, když pracujeme ve skupinách, 

abychom v tom ty druhý nenechali.“ Žákyně Lucie uvedla jako důvod větší odpovědnosti ke 

členům skupiny, to, že jí tato odpovědnost motivuje zpětně k práci: „…já hodně tý 

odpovědnosti vůči spolužákům, motivuje mě to, sama se k úkolům těžko dokopávám.“ 

5.6.5.2 Strategie jednání žáků vzhledem k učiteli 

Nižší stupeň gymnázia 

Žákyně Zlata je ráda, když učitel rozdělí žáky do skupiny sám. Důvod vyplyne z její 

výpovědi: „Dost často zůstávám při výběru poslední, takže dávám přednost výběru 

učitelem.“  

Žák Richard uvedl, že jeho obliba projektové výuky následně ovlivňuje běžné hodiny 

tak, že se pro něj stávají nudnější. Není tomu tak pouze u něj, ale podle jeho slov u více 

spolužáků: „Běžné hodiny jsou pak nudnější, když jsme během projektové výuky zažili větší 

zábavu. Někdo, protože ví, že bysme mohli dělat projekty, že je to větší zábava, nechce už 

dávat pozor v běžné hodině.“ 

Žák Tomáš uvedl, že přítomnost projektové výuky v daném předmětu vůbec neovlivní 

jeho oblibu: „Já třeba biologii mám rád, a je mi jedno, jaká ta projektová výuka je, neovlivní 

to můj názor na ten předmět.“ 

U některých žáků vede samotná přítomnost projektové výuky ke zvýšení obliby biologie 

jako vyučovacího předmětu, bez ohledu na roli učitele jako takového. Pro žákyni Terezu je 

biologie oblíbeným předmětem, přítomnost projektové výuky oblíbenost ale ještě zvyšuje: 

„Já mám biologii ráda, ale přijde mi, že ty projektové dny tu úroveň biologie ještě zlepší, je 

to zajímavější a praktičtější.“ Žák Jindřich je stejného názoru jako Tereza: „Myslím si, že to 

vliv má. Zjistím si o tom tématu víc a ten předmět mě pak začne zajímat.“ Žákyně Ludmila 

vysvětlila, že vlivem její účasti na projektové výuce, která byla na pomezí biologie 

a zeměpisu, se pro ni předtím neoblíbený zeměpis stal oblíbeným předmětem: „Mně se 

možná stalo, že jsem nebyla oblíbenec zeměpisu a když jsem šla na jeden biologicko                    

-zeměpisný projekt, kde bylo i pohoří…takže mě i pak víc začal bavit.“ U žákyně Ludmily 

lze ovšem říci, že obliba projektové výuky souvisí pravděpodobně s konkrétním tématem, 

nikoli obecnou přítomností projektové výuky.  
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Vyšší stupeň gymnázia 

Žák Radek je názoru, že i přes to, že učitel rozděluje do společných skupin žáky, kteří 

spolu nemají dobré vztahy za účelem, na zlepšení vztahů se to neprojeví: „Občas si v rámci 

nějaké celotřídní spolupráce učitel myslí, že bude lepší nás dát dohromady s lidmi, se 

kterými úplně nevycházíme, aby se naše vztahy zlepšily, a to mě úplně nebaví, protože s nimi 

nevycházíme a nedá se to za pár týdnů zlepšit.“ 

Žákyně Tamara uvádí, že samotná přítomnost projektové výuky pro ni znamená zvýšení 

obliby daného předmětu, kde je realizována, tedy v tomto případě předmětu biologie. „Vliv 

to má jednoznačně kladný. V momentě, kdy je v předmětu projekt, tak 99 % studentů ho bude 

mít radši.“ 

Žákyně Anna uvádí, že přítomnost projektové výuky nemá velký vliv na zvýšení 

oblíbenosti biologie: „Padesát na padesát, nijak výrazně mě to neovlivňuje.“ Johana má 

podobný názor: „Já bych teda jako neřekla, že mě to nějak ovlivňuje, jestli mě ten předmět 

pak baví, nebo ne. Mě třeba biologie baví a baví mě prostě jen tak.“ 

Někteří žáci ovšem uvádí, že zvýšení obliby daného předmětu ve spojení s přítomností 

projektové výuky závisí hlavně na tématu projektu. Pokud je téma žáky vnímáno jako 

oblíbené, budou si užívat jak projektovou výuku, tak posléze i celý předmět Judita uvádí 

konkrétní příklad: „Záleží na tom, jaký je téma, protože když je to pro nás zajímavý a třeba 

probírá se například nějaká nemoc, tak je to určitě jako lepší pak celý ten předmět.“ Její 

spolužačka Sára ji doplňuje: „Ty jedinci se tam budou těšit a ty ostatní budou trpět během 

toho projektu.“ Stejného názoru je žákyně Milena: „Když by nás projekt zaujal a bavil by 

nás, tak bysme pak možná dávali víc pozor v hodinách.“ Její spolužák Alexandr jí ihned 

doplňuje s tím, že by to ale v případě nelibosti žáků v daném tématu mohlo vést k opačnému 

efektu – ke snížení obliby daného předmětu: „Může to ale vést i k opačnému účinku.“ 

Změnu v oblibě vyučovacího předmětu, díky projektové výuce uvádí i žák Jakub, pro 

kterého se stala jinak neoblíbená chemie oblíbenou díky jeho přítomnosti na biologicko            

-chemickém projektu: „Já jsem třeba humanitně zaměřenej, a chemii jako že ne že bych ji 

neměl rád, ale pamatuju si, že byl jeden učitel fakt přísnej a já jsem to úplně nenáviděl. Ale 

pak jsem byl na projektu a bavilo mě to a nevadilo mi to, byla tam nějaká aktivita a výsledek, 

a od té doby mi ta chemie nevadí. Předtím jsem to fakt nesnášel, takže podle mě to má fakt 

velkej vliv.“ 

Určitá část žáků cítí větší odpovědnost za odvedenou práci k učiteli. Například žákyně 

Tamara to vysvětluje takto: „Vždycky je ta odpovědnost větší k učiteli. Že ve skupině se často 
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stane, že někdo něco neudělá, tak to funguje tak, že se řekne, že na to teda on kašle, tak to 

uděláme za něj, hlavně ať to máme před tím učitelem, setkáváme se třeba s lidma, kterým je 

to jedno, a tu odpovědnost vůči spolužákům nemají, ale vůči učiteli je ta odpovědnost 

vždycky.“ Jan svoji větší odpovědnost vůči učiteli vysvětluje tím, že mu záleží především na 

vlastním výsledku práce: „Já, jelikož jsem perfekcionista, tak pro mě je hlavní, aby výstup 

byl prostě tak jak má být, takže dejme tomu jsem lehce bezohlednej, ale nejsem běžnej vzorek, 

pro mě je důležitější názor učitele než názor těch, co se mnou spolupracujou, ale je to tím, 

že jsem i šprťák.“  

Další žáci, mající taktéž větší odpovědnost k učiteli, tento fakt vysvětlují tím, že učitel 

je v konečné fázi tím, kdo je hodnotí. Žákyně Anna tento svůj postoj následně srovnává 

s odpovědností ke spolužákům: „K učiteli jako k autoritě to bereme jako příkaz, to, co nám 

řekne, nebo poradí, protože on je ten, co nás hodnotí. U spolužáků je to takové, že s nimi 

o tom můžeme diskutovat, ale není to jako určující informace od nich.“ 

Někteří žáci uvedli, že odpovědnost za odvedenou práci ke spolužákům je rovnocenná 

s odpovědností k učiteli. Například žák Radek uvedl, že odpovědnost k učiteli cítí z důvodu, 

že on je tím, kdo ho jako žáka hodnotí, ale ke spolužákům cítí spíše morální odpovědnost: 

„Mně to přijde nastejno, i když s tím učitelem, tak tam mě hodnotí známkou. Ale respektuji 

i ostatní žáky, akorát bych kazil život ostatním, když bych nedělal to, co mám.“ 

5.6.5.3 Strategie jednání žáka vzhledem k sobě samému 

Nižší stupeň gymnázia 

U této kategorie žáků se nevyskytovaly žádné výpovědi, směřující k této subkategorii. 

Vyšší stupeň gymnázia 

Jedna žákyně uvedla, že projektová výuka má vliv především na ně samotné, jakožto na 

žáky. Nezáleží jim na hodnocení, ale na tom, jak je projektová výuka sama o sobě obohatí: 

„Tam nikdo moc nejede na hodnocení. To hodnocení není naším motorem.“ 

Dále žáci uváděli, že při projektové výuce mají odpovědnost pouze za vlastní odvedenou 

práci, to znamená, že projektová výuka ovlivňuje především je samotné. Například žák 

Radek uvádí, že případný neúspěch při projektové výuce bude mít vliv především na jeho 

samotného: „Zklamu maximálně sebe, když to neudělám.“ Podobné vysvětlení uvedla 

i Simona: „Nejvíc mám odpovědnost sama k sobě, to znamená, že bych se cítila pak blbě 

sama před sebou.“ Ihned ji doplňuje Mirka: „Taky se pod to člověk všude podepisuje, pak 
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se to rozdává na školních akcích a člověk nechce být podepsaný pod něčím, co nemá moc 

úroveň.“ 

5.6.6 Návrhy žáků na zkvalitnění projektové výuky 

Žáci nepřímo uváděli návrhy, které vedly, nebo by mohly vést ke zkvalitnění projektové 

výuky na škole, kterou navštěvují. Nejprve budou popsány takové aspekty projektové výuky, 

které podle žáků již přispěly ke zkvalitnění projektové výuky. Poté budou představeny 

teoretické návrhy, které žáci uváděli.  

5.6.6.1 Aspekty, které již přispěly ke zkvalitnění projektové výuky 

Nižší stupeň gymnázia 

Žáci uvedli, že projektová výuka se pro ně stává přínosnější v případě, že téma 

projektové výuky je pro ně užitečné do života. Dokládá to žák Tadeáš: „Mně se líbí, když 

nám učitel řekne, jak to můžeme využít v reálným životě. Mě to jinak nebaví, když to 

v reálným životě nevyužiju.“ 

Podle žáků přispívá ke zlepšení projektové výuky její nepříliš časté zařazování. Podle 

jejich slov poté dochází ke ztrátě jejího „kouzla“ a stává se všední. Podle žákyně Zlaty, která 

se účastní takové projektové výuky, prostřednictvím které opakují již probranou látku, by se 

mnoho nenaučili: „Příliš hodně projektové výuky by bylo neprospěšné, protože se taky 

musíme normálně učit. Často tady používáme totiž informace, co známe, ne abychom dělali 

něco nového, ale mám ji i tak ráda.“ Na gymnáziu 5, které navštěvuje žák Martin, 

prostřednictvím projektové výuky probírají nové učivo, ale přesto Martin uvedl, že příliš 

častá projektová výuka by byla na škodu: „Když bysme projektovou výuku dělali pořád, tak 

by nás to nebavilo. Teď to děláme občas, třeba dvakrát za rok, je to změna a ta změna je pak 

fajn v tom obyčejným vyučování.“ 

Podle žákyně Kláry je velmi užitečné při projektové výuky tvořit skupiny napříč 

ročníky: „Pracujeme ve věkově smíšených skupinách, takže tam jsou i ty nejstarší i nejmladší 

studenti. To je fajn, je tam devět lidí a je tam vždy někdo, s kým si sednete, a je tam často 

i váš kamarád.“ 

Vyšší stupeň gymnázia 

Podle Judity je přínosné dlouhodobou projektovou výuku prokládat běžnou výukou, 

podle jejího názoru je pak práce efektivnější: „Je to dobré zpestření během roku a baví nás 

to, protože je to obměna. Projektovou výuku máme kombinovanou i s normální výukou, což 
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mi připadá super. Půl hodiny děláme na těch projektech a pak třeba si něco řekneme k další 

látce normálně, normálně probíráme. Připadá mi super, že děláme ty projekty, ale máme to 

proložené i běžnou výukou, že zvládáme vše najednou.“  

Podle žáků vede ke zlepšení projektové výuky dostatek času na její realizaci. Například 

Tamara uvádí, že je poté projektová výuka více pohltí: „Například teď v biologii nás na tom 

paní profesorka nenechává příliš pracovat, jakože by nám na to dávala hodiny a mohli jsme 

na tom dělat přímo ve škole. Měli jsme třeba projekt v jiném předmětu. Věděli jsme, že 

přijdeme do školy a budeme na to mít třeba 2 hodiny, kdy na tom budeme dělat, a takhle to 

bylo třeba 4 x do týdne. V momentě, kdy nás to nechali více prožít a pohltilo nás to a mohli 

jsme se tomu věnovat, tak to bylo lepší.“ 

Žáci uvedli, že skvěle fungujícím aspektem projektové výuky na gymnáziu 3, které 

navštěvují je to, že skupiny jsou tvořeny ze žáků různého věku napříč ročníky. Dokládá to 

žák Jakub: „Skupinky jsou vždycky věkově smíšený, je to hrozný přínos.“ Souhlasí s nimi 

i jeho spolužačka Lucie: „Oceňuju práci s mladšíma studentama, kdy fakt kolikrát i mladší 

student ví víc než já. Není to tak, že já jako starší bych jim něco předávala, ale i ten mladší 

student předá něco mně. Tohleto je pro mě strašně důležitý a jsem ráda, že to tady máme.“ 

Žáci na gymnáziu 3 kladně hodnotí, že v rámci věkově smíšených skupin funguje 

vrstevnické učení: „Vrstevnické učení, protože ty skupiny máme věkově smíšené. Neučí nás 

to jenom učitel, ale učej nás to i spolužáci. V tom je to super, naučí to člověka za prvý, že tu 

informaci má i někdo jiný, než učitel a zároveň starší student se naučí tu informaci 

předávat.“ 

5.6.6.2 Teoretické návrhy 

Nižší stupeň gymnázia 

Žákyně Dita zmínila, že by spolupráce učitelů různých aprobací při realizaci projektové 

výuky mohla vést ke zvýšení její úrovně ve smyslu mezipředmětových vazeb: „Já si myslím, 

že by se nějaké předměty, které spolu souvisí, se spojily, že by se ti učitelé mohli domluvit 

a zkombinovat to.“  

Vyšší stupeň gymnázia 

Podle žákyně Judity efektivita skupinové práce roste až po určité době. Je ovlivněna 

především délkou doby, kterou se žáci znají. Judita také uvádí, že jí skupinová práce při 

projektové výuce připadala v minulosti užitečnější, jelikož se musela více aktivně 

přizpůsobovat svému okolí: „Já osobně si myslím, že v dřívějších letech, kdy jsme nastoupili 
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na toto gymnázium a začali dělat projekty, tak to bylo přínosnější. Naučila jsem se, že ostatní 

lidé třeba jinak myslí, a jak bych se nad tím měla zamyslet i jí a jakoby jak jsme tu šestým 

rokem společně, tak už se hodně dobře známe a vlastně už ten přínos není takový. Už jsme 

se hodně naučili pracovat společně a už nám to nedělá problém.“ 

5.7 Kostra analytického příběhu - žáci 

Vliv projektové výuky na žákovo učení je žáky vnímán do značné míry individuálně, 

ovšem objevují se určité trendy. Tento vliv je ovlivněn vnímanými kladnými aspekty 

projektové výuky, které jsou různé úrovně. Role učitele vstupuje do projektové výuky 

v několika fázích, žáci tuto roli identifikují jako podstatnou pro samotný proces jejich učení. 

Učení žáků vyplývá z toho, jaké problémy při projektové výuce vyvstávají. Žáci navrhují 

určité aspekty, které by vedly ke zkvalitnění projektové výuky což by mělo vliv i na zlepšení 

jejich procesu učení. Vliv projektové výuky na žákovo učení se v některých aspektech liší 

u žáků nižšího stupně gymnázia v porovnání s vyšším.  

5.8 Výzkumná shrnující výsledky výzkumného šetření s žáky 

5.8.1 Nižší stupeň gymnázia 

Žáci vnímají projektovou výuku vzhledem ke spolužákům jako prostředek ke zlepšení 

klimatu ve třídě, ke zlepšení vzájemných vztahů. 

 Žáci prezentující na základě požadavku učitele výsledky projektové výuky, tento fakt 

hodnotí kladně. Jeden z žáků to vysvětluje tím, že je pro něj schopnost prezentování důležitá 

a může ji tímto způsobem zlepšovat. Žáci oceňují, když učitel koncipuje projektovou výuku 

tak, že má přesah do jejich reálného života. Uvědomují si, že se jim dovednosti získané 

projektovou výukou mohou hodit v jejich budoucím zaměstnání, nejčastěji uváděli 

schopnost pracovat v týmu. Dále projektovou výuku hodnotí jako zábavnou a nenucenou 

formu výuky. Žáci kladně nahlížejí na to, že během projektové výuky chodí mimo budovu 

školy, vede to ke zlepšení jejich procesu učení, protože mohou vidět probíranou látku na 

vlastní oči. Jako kontrast uvádějí negativně vnímané sezení v lavici bez jakékoli aktivity. 

Obliba biologie jako vyučovacího předmětu nezávisí na tom, jestli je v ní učitelem 

realizované projektové vyučování, ale spíše na tom, jak učitel vede všechny jeho hodiny, 

a na tom, jaký je jeho přístup k žákům.  
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Jednu z žákyň projektová výuka osobně ovlivňuje v tom, že formuje některé její názory. 

Názorem jiného žáka bylo, že je projektová výuka pro něj méně namáhavá než běžná hodina, 

a tak si při ní může odpočinout.  

Co se týče kognitivní stránky učení, žáci si díky projektové výuce uvědomují, že látku 

probranou v hodině si dokáží zapamatovat i jiným způsobem než paměťovým učením se ze 

zápisků. Žáci se při projektové výuce lépe soustředí.  

Projektová výuka u žáků rozvíjí schopnost improvizace, u které si již nyní uvědomují 

její důležitost. Dále pomáhá se soustředěním i v odpoledních vyučovacích hodinách. 

Zážitkové učení, které bylo součástí projektové výuky daných respondentů, zlepšuje jejich 

schopnost vybavení si látky. Pro některé žáky je důležitá kreativita, která vede ke zlepšení 

procesu učení. 

Žáci se shodují, že projektová výuka jim umožňuje zapojit více smyslů než pouze zrak 

a sluch, jak je tomu podle nich v běžných hodinách. Vede to ke zlepšení jejich představivosti 

a lepšímu zapamatování si látky. 

Pro žáky je důležité, jestli téma projektové výuky vnímají jako oblíbené. Vítají, když si 

mohou vybrat z témat, která nabídne učitel. Žáci považují za kladné, když mohou alespoň 

učitelem zadané téma sami upravit, podle směru jejich zájmů. Většina žáků během 

projektové výuky ráda pracuje samostatně, s přiměřeným vlivem instrukcí ze strany učitele. 

Několik žáků rádo pracuje zcela bez instrukcí, to znamená že jim stačí téma projektové 

výuky, a poté již ponechaná absolutní volnost ze strany učitele. Malý počet žáků naopak 

požaduje od učitele maximum počátečních instrukcí. 

Jeden z žáků uvedl, že mu vyhovuje, když učitel během projektové výuky vyžaduje 

ukázky dílčích výsledků skupinové práce při projektové výuce. Vede to podle něj ke zlepšení 

organizace práce v rámci skupiny. 

Jeden z žáků kladně hodnotí, když učitel na začátku projektové výuky stanoví kritéria 

hodnocení. Žáci jsou napříč gymnázii hodnoceni na základě výsledků jejich práce, například 

vypracování pracovního listu, či za jejich přístup k práci při projektové výuce.  

Jediné vnímané negativum projektové výuky vzhledem k učiteli bylo to, že téma 

projektové výuky zadané učitelem příliš nesouvisí s tím, co samotné žáky zajímá.  

V rámci jedné třídy žáci uvádějí jako možnou překážku, při výběru tématu projektové 

výuky jimi samotnými, to, že by se nedokázali shodnout. Jejich způsob jednání je tak 

směřovaný na učitele, který by sám v případě volby tématu třídou musel dát jasné podmínky 

ke všem dílčím činnostem. Ohledně skupinové práce žáci uvádějí některé její negativní 

aspekty jako jsou nerovnoměrná pracovní zátěž členů skupiny, či kázeňské problémy, které 
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při ní vznikají a ostatní žáky ruší při učení. Strategie jednání žáků je přesto cílená na větší 

úsilí při spolupráci, respektování názorů a vzájemnou pomoc. Odpovědnost žáků za 

odvedenou práci je směřována ve většině případů právě ke spolužákům.  

Objevuje se určitý typ jednání žáka, kdy žák dává přednost tomu, když skupiny 

sestavuje učitel. Jednalo se o žáka, který není v kolektivu příliš oblíbený. Přítomnost 

projektové výuky může negativně ovlivňovat oblibu běžných hodin, jelikož se v očích žáků 

stávají v porovnání s ní méně zábavné. Přítomnost projektové výuky neovlivní oblibu 

předmětu, ve kterém je jí vyučováno. Objevilo se ale i jednání, kdy žáci vnímají projektovou 

výuku jako prostředek ke zvýšení jejich obliby biologie. Tato obliba, ale u určitých žáků, 

souvisí s konkrétním tématem projektové výuky.  

Co se týče aspektů, které přispěly ke zkvalitnění projektové výuky, žáci spatřují 

projektovou výuku jako prospěšnou tehdy, když je jim téma přínosné i v běžných životních 

situacích. Příliš často realizovanou projektovou výuku vnímají negativně, jelikož se stává 

všední. Jako optimální zařazení projektové výuky do výuky daného předmětu je podle nich 

asi dvakrát ročně. Na gymnáziu, kde prostřednictvím projektové výuky pouze opakují již 

probranou látku žáci vidí jako možnost zlepšení probírání látky nové při projektové výuce. 

Návrh na zkvalitnění projektové výuky, vedoucí ke zlepšení procesu učení, je tvorba skupin 

napříč ročníky, kdy funguje spolupráce mladších a starších studentů.  

Žáci také doporučili, aby během projektové výuky spolupracovali učitelé různých 

aprobací. Jeden žák poukázal na to, že pokud by učitelé během projektové výuky 

spolupracovali, lépe by se mu osvojovaly mezipředmětové vazby.  

5.8.2 Vyšší stupeň gymnázia 

Žáci vyššího stupně gymnázia vnímají projektovou výuku jako prostředek ke zlepšení 

klimatu ve třídě, zejména ke zlepšení vztahů se spolužáky.  

Stále se opakuje myšlenka, že žáci na projektové výuce hodnotí kladně to, když ji učitel 

koncipuje tím způsobem, že má pro žáky přesah do jejich praktického života, což nezávisle 

na sobě zopakovali žáci z více gymnázií. Aby byla projektová výuka užitečná v běžném 

životě, závisí na jejím konkrétním tématu. Na projektové výuce žáci oceňují to, že mohou 

pracovat s informacemi. Žáci to srovnávají s jinými hodinami, kdy jim učitel pouze 

předkládá hotové informace, nad kterými nemusí nijak přemýšlet. Bylo poukázáno na 

projektovou výuku, jako na prostředek zlepšení vztahů mezi učitelem a žákem, či na to, že 

během projektové výuky má učitel více času na individuální přístup k žákům. Žáci chválí 

možnost chození při projektové výuce mimo budovu školy a pobyt v přírodě. Obliba biologie 
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není ovlivněna tím, že učitel realizuje projektovou výuku, ale tím, jak na žáky působí 

samotný učitel. Prostřednictvím projektové výuky se může vnímání učitele v očích žáků 

vylepšit tak, že jím realizovaná projektová výuka bude žáky kladně hodnocena. 

Dvě žákyně považují projektovou výuku za méně náročnou formu výuky v porovnání 

s běžnými, hodinami. Při projektové výuce každý z žáků rozvíjí jiné schopnosti 

a dovednosti, což je také jiné, oproti frontální výuce.  

Žáci v souvislosti s kognitivní stránkou učení oceňují opět především absenci učení se 

nazpaměť, a i přesto lepší zapamatování si látky. Uvědomují si, že tento jiný způsob 

zapamatování si látky souvisí s nutností větší míry přemýšlení o dané látce během projektové 

výuky. S tím je spojeno vnímání větší náročnosti projektové výuky ve srovnání s jinými 

výukovými formami. Žáci lepší zapamatování si látky připisují i možnosti látku pojmout 

praktickými činnostmi.  

Při projektové výuce se učí improvizaci, která je pro ně důležitá. Během projektové 

výuky dochází k učení se zážitkem. Žáci zmiňují, že projektová výuka v nich probouzí 

vnitřní motivaci k práci. Žáci mají možnost uplatnit vlastní iniciativu.  

Žáci považují možnost seznámit se při projektové výuce s probíranou látkou 

prostřednictvím více smyslů za velmi významnou a přínosnou, ve spojení s jejich učením.  

Žáci chválí, když mohou téma projektové výuky navrhnout sami. Vysvětlují to tím, že 

pokud mohou téma navrhnout, tak je automaticky více baví a následná projektové výuka 

v nich probudí zájem. Žáci oceňují, když mohou během projektové výuky pracovat 

samostatně, pouze s přiměřeným množstvím počátečních instrukcí od učitele. Mohou tak 

zapojit vlastní iniciativu a pracovat kreativně. 

Žáci oceňují, když učitel během projektové výuky vyžaduje ukázky dílčích výsledků 

skupinové práce při projektové výuce. Za kladné považují, pokud učitel nemění pravidla 

projektové výuky, které na začátku stanovil. 

Žáci jsou na dvou gymnáziích bodováni za plnění hodnotících kategorií, které stanoví 

učitel. Na dalších gymnáziích jsou hodnoceni za přístup, za náplň projektu, za to, jak si 

rozdělili práci. Žáci oceňují, když jim učitel dá kritéria hodnocení v psané podobě.  

Žáci uvedli jako problém časově náročnou domácí přípravu na projektovou výuku, která 

pramení ze zadání učitele. Jako negativní žáci považovali příliš dlouhé časové období 

vymezené pro projektovou výuku, která jim poté připadá již nezajímavá.  

Objevila se tendence k považování projektové výuky za více namáhavou formu výuku 

než ostatní formy výuky. Tato náročnost je opět způsobena nutností velké domácí přípravy 

na projektovou výuku. Žáci vnímají jako negativum malé množství informací, které jim 



100 
 

projektová výuka zprostředkuje, ve srovnání s množstvím času, které je na ni vymezeno. 

Objevila se poznámka, že se zde neobjevuje učivo, které bude podle žáků zapotřebí pro jejich 

působení na vysoké škole.  

Žáci vnímají skupinovou práci jako prostředek k následnému zlepšení vztahů ve třídě. 

Při skupinové práci upřednostňují, když si mohou členy skupiny vybrat sami. Jedině tak si 

mohou vzájemně rozumět a práce ve skupině může probíhat bez problémů. Opět se zde 

vyskytuje nerovnoměrná pracovní zátěž u členů skupiny, která snižuje efektivitu práce. Žáci 

uvádí, že úroveň skupinové práce by se zvýšila v případě zájmů všech zúčastněných o dané 

téma. Žáci volí ve většině případů strategii jednání, která vede ke zlepšení jejich skupinové 

práce a je spojena se vzájemnou tolerancí, propojováním osobních schopností, dovedností 

a odpovědností za odvedenou práci k ostatním členům skupiny.  

Žáci reagují na rozdělení skupin učitelem s nelibostí a uvádějí, že vztahy tímto 

způsobem zlepšit nejde. Přítomnost projektové výuky, podle jedné žákyně, může vést ke 

zvýšení obliby předmětu, ve kterém je jí vyučováno. Podle jiné žákyně přítomnost 

projektové výuky nijak neovlivňuje oblibu daného předmětu. Obliba daného předmětu 

a projektové výuky souvisí především s tématem projektové výuky, což uvedlo více žáků. 

Projektovou výuku si totiž oblíbí především ti, pro které je dané téma blízké. Byl zmíněn 

i opačný efekt, tedy že téma projektové výuky může vést ke snížení obliby daného předmětu, 

v případě, že nebude žákům blízké. U žáků se objevuje větší odpovědnost za odvedenou 

práci k učiteli. Vysvětleno je to tím, že i přes možné nerovnoměrné pracovní zatížení členů 

skupiny se skupina snaží mít zdařilý výsledek projektové výuky především kvůli hodnocení 

učitele. Jeden žák dané zdůvodňoval vlastním zájmem o dosažené výsledky 

a perfekcionalismus, který učitel ocení. Větší část žáků jako důvod uvedla, že učitel je 

v konečné fázi projektové výuky tím, kdo je hodnotí, a proto cítí větší odpovědnost právě 

k němu. Byla zmíněna i rovnocenná odpovědnost jak ke spolužákům z morálních důvodu, 

tak k učiteli právě díky jeho roli nejvyššího hodnotitele. U několika žáků se objevila 

odpovědnost pouze za vlastní odvedenou práci, což opět koresponduje s vnitřní motivací 

k projektové výuce a zájmem především o vlastní výsledky. 

Žáci navrhují, v případě dlouhodobé projektové výuky, prokládat ji výukou běžnou, aby 

nedošlo k příliš velkému stereotypu. Žáci požadují dostatek času na realizaci projektové 

výuky, což vede k jejich následnému probuzení vnitřní motivace k učení. Pokud dostatek 

času na projektovou výuku nemají, cítí se frustrovaní například z důvodu, že nestihnou práci 

včas dokončit. Žáci opět uváděli jako možnost zkvalitnění projektové výuky tvorbu skupin 

napříč různými ročníky. Může tak fungovat vrstevnické učení, kdy si žáci uvědomí, že učitel 
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není jediným nositelem informací, a zároveň se naučí sami informace předávat dalším 

žákům.  

Podle jedné z žákyně je potřeba neočekávat při skupinové práci okamžitou efektivitu. 

Učitel by měl dát skupinové práci dostatečný čas na její vývoj.
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6 Diskuze 

Moje diplomová práce se zabývala tématem projektové výuky v biologii, její 

realizací a vlivem na žákovo učení. Dále se zabývala tím, jak je v českých zdrojích informací 

koncipována metodika projektové výuky. V této kapitole budou diskutovány výsledky mojí 

práce, odpovídající na výzkumné otázky, uvedené v úvodu práce, a dojde ke konfrontaci 

těchto výsledků s jinými autory. 

Učitelé obou zkoumaných kategorií délky pedagogické praxe, realizují projektovou 

výuku individuálními způsoby, ale objevují se určité trendy, které tuto realizaci ovlivňují. 

Jedná se o obecný vliv českého školství, zdroje informací, ze kterých učitel čerpal, či čerpá, 

motivující a demotivující prvky projektové výuky a představou o tom, jaký má projektová 

výuka vliv na žákovo učení.  

V kategorii učitelů s praxí do 5 let se neobjevily žádné skutečnosti v souvislosti 

s vlivem českého školství, ať vlivem doby před rokem 1989 či vlivem školství současného. 

Naopak v kategorii učitelů s praxí nad 5 let se u několika učitelů objevilo tvrzení, že 

projektová výuka se za dob jejich studia nerealizovala, což bylo způsobeno vlivem 

tehdejších historických souvislostí. Jak uvádí Tomková, Kašová & Dvořáková (2009, s. 12), 

v souvislosti s historickými událostmi došlo ve 20. století k útlumu projektové výuky. Na 

tomto místě je vhodné uvést, že kategorie učitelů s praxí nad 5 let se obecně více vzdalovala 

původní metodice projektové výuky. Myslím si, že možným důvodem je to, že se tito učitelé 

neměli šanci s projektovou výukou seznámit již za dob svého studia na střední škole (naopak 

kategorie učitelů s praxí do 5 let tuto možnost měla, jak uváděli), tudíž byli nuceni se 

s projektovou výukou a její metodikou seznámit až v rámci studia školy vysoké, či v reálné 

školní praxi. Toto seznámení se s metodikou projektové výuky, podle výpovědí těchto 

učitelů, nebylo vždy dostatečné. Tato myšlenka je v souladu s Dvořákovou (2009, s. 95), 

která uvádí, že učitelé projektovou výuku po jejím „znovuobjevení“ v 90. letech 20. století 

zařazovali do vyučování, ovšem bez znalosti její teorie a metodiky a tato realizace byla 

intuitivní. 

Je nutno zmínit, že ani kategorie učitelů s praxí do 5 let se pilířů a původní metodiky 

projektové výuky nedržela dostačujícím způsobem. Jak uvádí Marx et al., (1997), učitelé, 

kteří se rozhodnou aplikovat do výuky projektovou výuku, se bez ohledu na délku jejich 

pedagogické praxe stávají opět „nováčky“ a jsou tak v konfrontaci s řadou „nových 

přístupů“, které se při projektové výuce uplatňují. Autoři zmiňují, že těmto učitelům by mělo 
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být hlavní oporou podporující školní prostředí formou vzájemné spolupráce zúčastněných 

učitelů a následné zpětné vazby mezi nimi. Z mého výzkumu ovšem vyplývá, že školní 

prostředí, konkrétně vedení školy, zadává často učitelům návod na realizaci projektové 

výuky. Několik učitelů vyjádřilo v souvislosti s tím nelibost. 

Několik učitelů kategorie nad 5 let praxe zmínilo omezení, plynoucí z výběru tématu 

projektové výuky v souvislosti s kurikulární reformou, konkrétně takové, že výběr tématu 

musí korespondovat se ŠVP. Jak uvádí Thomas (2000), téma projektové výuky má být 

v souladu s kurikulárními dokumenty, tudíž tito učitelé pociťují toto omezení 

neopodstatněně. Téma projektové výuky by měli nechat vyplynout ze strany žáků a poté, jak 

uvádí Blumenfeld et al. (1991) jej pomocí řídící otázky zasadit do souvislosti s kurikulárními 

dokumenty školy.  

Rusek & Dlabola (2013) uvádějí, že při projektové výuce často chybí reálný výstup, 

který má mít dopad na život žáků, s čímž lze souhlasit, jelikož obě kategorie učitelů často 

uváděli, že výstup projektové výuky slouží především jako učební pomůcka. Učitelé ve 

většině případů výstup projektové výuky navrhují sami, v jednom případě se objevila úplná 

absence výstupu, což je v rozporu s původní metodikou projektové výuky (viz Blumenfeld 

et al., 1991; Thomas, 2000). 

Obě zkoumané kategorie učitelů, při hodnocení projektové výuky uplatňují vzájemné 

hodnocení žáků, sebehodnocení žáků, ale i hodnocení projektové výuky jako celku ze strany 

žáků, či hodnocení známkou. Moje zjištění je v souladu s Kratochvílovou (2016, s. 135), 

která uvádí, že učitelé při projektové výuce využívají různých forem hodnocení, jako 

například hodnocení projektu jako celku, sebehodnocení, či hodnocení výstupu ze strany 

učitele. V jednom případě se objevilo hodnocení ze strany učitele na základě toho, jaká při 

projektové výuce panovala atmosféra. Položme si otázku, zdali existují kritéria atmosféry, 

na základě kterých, lze hodnocení provádět. U učitelů s praxí nad 5 let se projevila nelibost 

hodnotit projektovou výuku prostřednictvím známek, kdy důvodem bylo to, že známka 

nedokáže vystihnout žákovu snahu. To, že je hodnocení ze strany učitele při projektové 

výuce obtížné zmiňuje i studie Marx et al. (1997). Tuto obtížnost naopak vysvětluje tím, že 

učitelům se obtížně hodnotí, jaké míry porozumění probírané látky v rámci projektové výuky 

žáci dosahují. 

Jak realizují projektovou výuku učitelé sledovala Kratochvílová (2016, s. 135), která 

zjistila, že učitelé při tvorbě tématu projektové výuky vychází z požadavků kurikulárních 

dokumentů a svých vlastních zájmů. Učitelé tedy sami navrhují projektovou výuku, bez 

invence žáků a projektová výuka je navržena pro žáky, ovšem bez žáků. To, že téma 
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projektové výuky plyne ve většině případů ze strany učitele zjistila i Pouchová (2010). Moje 

výsledky s těmito výzkumy korespondují. Neobjevil se žádný učitel, který by projektovou 

výuku tvořil na základě zájmu žáků ve všech případech. Z mého výzkumu vyplynulo, že 

zkoumaní učitelé dávají svým žákům prostor pro výběr tématu buď pouze v některých 

případech, nebo jim nechají možnost výběru z jimi nabízených témat. Téma plynoucí ze 

strany žáků (viz např. Thomas, 2000; Rusek & Dlabola, 2013) je podle mého názoru 

nejdůležitějším pilířem projektové výuky, jelikož ve většině běžných vyučovacích hodin je 

učitel tím, kdo žákům zadává práci, úkoly, stanovuje téma hodiny apod., což uvádí např. 

i Solomon (2003). Učitelé by se měli snažit tento pilíř projektové výuky dodržovat 

a uplatňovat, jelikož projektová výuka je, jak uvádí například Thomas (2000), Rusek 

& Dlabola (2013), Rajsiglová (2018) aj., ideálním prostředkem k tomu, aby žák převzal 

odpovědnost za svoje učení.  

Co se týče výukových cílů, učitelé obou kategorií je stanovují před projektovou 

výukou sami, nebo společně s žáky. Jeden z učitelů kategorie praxe do 5 let, v některých 

případech při projektové výuce nechává cíl vyplynout až během ní. Jak uvádí Kratochvílová 

(2016, s. 41), učitel by měl na začátku projektové výuky definovat výukový cíl po stránce 

kognitivní, afektivní a psychomotorické. Je tedy otázkou, zdali učitelé ve svých výpovědích 

hovořili skutečně o výukovém cíli, nebo cíli ve smyslu výstupu, který (při dodržení 

metodických pravidel), stanovují sami žáci. Kratochvílová dále uvádí, že stanovení 

výukových cílů je klíčové pro smysluplnou projektovou výuku a poté, co učitel tyto cíle 

stanoví, začne projektovou výuku vnímat jako užitečnou formu výuky, nikoli jako její 

zpestření, či zcela neefektivně strávený čas, což několik učitelů také vypovědělo.  

U kategorie učitelů s praxí do 5 let se projevila nelibost v realizaci dlouhodobých 

projektů a obecně realizovat projektovou výuku příliš často. Jako důvod byla uvedena ztráta 

koncentrace a motivace žáků. Kromě jednoho respondenta této kategorie, který uvedl, že 

projektovou výuku realizuje častěji v období zhoršeného počasí, které mu znemožňuje trávit 

s žáky čas mimo budovu školy, se neobjevilo časté období realizace projektové výuky. 

Oproti tomu u kategorie učitelů s délkou praxe nad 5 let, se objevila častá realizace 

projektové výuky v takovém období školního roku, kdy je potřeba uvolnit prostory školy 

(například z důvodu maturitních zkoušek atd.). Tento trend je patrný na školách, kde je 

projektová výuka centrálně organizovaná. V návaznosti na Thomase (2000) a jeho 

požadavek na téma plynoucí ze zájmu žáků, by se nemělo objevovat častější období realizace 

projektové výuky učitelem, jelikož projektová výuka se má na základě tohoto požadavku 

realizovat v době, kdy téma projektové výuky vyplyne od žáků. 
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Jeden z učitelů kategorie praxe do 5 let působí na gymnáziu, kde je koncepce 

projektové výuky pevně dána, přičemž není v souladu s pilíři projektové výuky (viz Thomas, 

2000; Blumenfeld et al., 1991). Učitel nezmínil žádné negativum, které by spatřoval 

v souvislosti s tímto centrálním pojetím projektové výuky. Dále uvedl, že se s metodikou 

projektové výuky v rámci studia na vysoké škole nesetkal v dostatečné míře, a v současné 

praxi ji realizuje intuitivně. Na základě zjištěného se domnívám, že u učitelů, kteří nebyli 

v rámci studia dostatečně seznámeni s metodikou projektové výuky a nastoupili na školu, 

kde je projektová výuka centrálně realizována, včetně toho, že jsou učitelům předkládány 

„pravidla“ projektové výuky, která je nutno dodržovat, takoví učitelé nepodrobí tuto 

koncepci kritickému přezkoumání a přijmou ji za svou. V kategorii učitelů s praxí nad 5 let 

se častěji objevovalo kritické vyjádření nesouhlasu v souvislosti s centrálním organizováním 

projektové výuky na gymnáziu, kde daní učitelé působí. Dvě respondentky této kategorie si 

byly vědomy toho, že projektová výuka organizována na jejich škole, nemá s metodikou 

projektové výuky mnoho společného. V ostatních případech této kategorie učitelé 

nezmiňovali žádné informace, ze kterých by vyplynulo, že si uvědomují, jak se projektová 

výuka má správně metodicky realizovat. Pouze zmiňovali, co jim na tomto centrálním 

organizování nevyhovuje, ale tyto body primárně s principy projektové výuky nesouvisely.  

Učitelé v rámci obou kategorií čerpají náměty na projektovou výuku nejčastěji 

z internetu, či se inspirují od kolegů v rámci gymnázia, kde působí, v jednom případě byla 

uvedena inspirace z praktických cvičení v rámci vysokoškolského studia respondenta. 

Diskuzí zdrojů informací týkajících se projektové výuky se budu zabývat později. Na tomto 

místě podotýkám, že vzhledem ke zjištění toho, že učitelé koncipují projektovou výuku 

metodicky chybně, což zjistila i Kratochvílová (2016, s. 135), může v rámci inspirování se 

od kolegů docházet k dalšímu přebírání chybné realizace projektové výuky. Šířením 

informací týkajících se projektové výuky mezi učiteli v rámci jedné instituce se zabýval 

i Blumenfeld et al. (1994), který ale upozorňoval na šíření špatných zkušeností z projektové 

výuky mezi danými učiteli a následnou všeobecnou nechutí k její realizaci mezi učiteli. 

Učitelé obou kategorií spatřují na projektové výuce různé motivující aspekty. 

U učitelů kategorie praxe do 5 let byl zmíněný odklon od jinak stereotypní výuky, přesah do 

jednání žáků v mimoškolním prostředí, realizace jimi oblíbených témat, motivování žáků, 

nebo realizace mezipředmětových vazeb, při kterých se jeví jako užitečná spolupráce mezi 

učiteli různých aprobací (což navrhovali později i samotní žáci). Učitelé s praxí nad 5 let, 

jako motivující, v porovnání s druhou kategorií učitelů, uvádějí navíc zlepšení vztahů mezi 

učitelem a žáky, zlepšení klimatu školy, či odučit taková témata, která nejsou učitelova 
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oblíbená. Jak tedy vyplývá z výzkumu, pro učitele jsou v souvislosti s projektovou výukou 

motivující často takové aspekty, které jsou spojeny s kladným vlivem projektové výuky na 

jejich žáky. Ze studie Lam, Cheng & Ma (2009) vyplývá, že aby měla projektová výuka 

kladný vliv na žáky daného učitele, musejí žáci cítit učitelovu vnitřní motivaci k realizaci 

projektové výuky. Ta se projevuje například tím, že je učitel během projektové výuky 

aktivně a přátelsky podporuje.  

Jako demotivující aspekt byla uvedena složitá metodika projektové výuky. To, že je 

metodika projektové výuky komplikovaná a poměrně snadno zaměnitelná s jinými formami 

výuky je patrné i z literatury, viz srov. (Kolmos, 1996; Donelly & Fitzmaurice, 2005; 

Spronken-Smith & Kingham, 2009). Ve studii Frank & Brazilai (2004) je uvedeno, že 

projektová výuka je velmi náročná na způsob hodnocení, především na jeho výstižnost a čas, 

který mu učitel musí věnovat. Učitelé taktéž jako negativum projektové výuky uváděli 

problémový způsob hodnocení. Jiným zmíněným negativem bylo nedostatečné množství 

vědomostí, které lze projektovou výukou žákům zprostředkovat vzhledem k času, který je 

na její realizaci nutno věnovat. Časovou náročnost projektové výuky vzhledem k množství 

probraného učiva zmiňují i autoři Von Kotze & Cooper (2000), kteří dodávají, že učitelé se 

vlivem toho uchylují více k frontální výuce, která umožňuje probrat velké množství učiva 

za minimum času. Tomu lze oponovat studií Kilpatricka (1918), která vidí hlavní přínos 

projektové výuky v tom, že žáci získávají zkušenosti a vědomosti tím, že řeší praktické 

problémy, se kterými se mohou běžně setkat a rozhodují o tom, co bude náplní vzdělávacího 

procesu. Vzdělávací proces se stává úspěšný tím, že žáci sledují, jak dosahují cílů, které si 

sami stanovili, což lze při frontální výuce jen obtížně. Jiným zmíněným negativem byla 

psychická a fyzická náročnost projektové výuky, které je učitel vystaven. To, že projektová 

výuka učitele značně vyčerpává po stránce odborné, sociální i emocionální, uvádí 

i Dvořáková (2009, s. 142).  

Z hlediska vlivu projektové výuky na žákovo učení, učitelé vyzdvihují především 

prohloubení znalostí o daném tématu, což je v rozporu Thomasem (2000) a to proto, že 

prostřednictvím projektové výuky nemá docházet k pouhému rozšiřování učiva. Dalším 

uváděným aspektem je lepší zapamatování si učiva, což je v souladu se studií, která uvádí, 

že projektová výuka vede k lepšímu zapamatování si učiva žáky tvorbou takového druhu 

znalostí, které dokáží žáci nejen reprodukovat, ale především aplikovat a využít k řešení 

problémů (Boaler, 1998). Projektová výuka vede podle učitelů obou zkoumaných kategorií 

ke zlepšení komunikačních dovedností, má výchovnou funkci, posiluje vnitřní motivaci 

žáka, rozvíjí kreativitu a vede k větší cílevědomosti, což uváděli i učitelé ve studii Tretten 
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& Zachariou (1995). Učitelé obou kategorií uváděli, že výstup projektové výuky by měl být 

hmatatelný, přičemž, jak bylo zmíněno výše, jako nejčastější výstup uváděli poster či 

textovou zprávu, který slouží jako učební pomůcka. Jak uvádí Rusek & Dlabola (2013), 

výstup projektové výuky má být hmatatelný a má mít dopad na reálný život žáků, což učební 

pomůcka plně nesplňuje, ač se tak učitelé, jak vyplývá z mých výsledků, domnívají.  

Projektová výuka ovlivňuje žáky především vlivem na proces jejich učení. Proces 

učení je ovlivněn vnímanými kladnými aspekty projektové výuky, rolí učitele a problémy 

při projektové výuce. V návaznosti na to, žáci volí různé strategie jednání. Žáci uvádějí 

možné návrhy na zkvalitnění projektové výuky, které by se odrazily v jejich procesu učení.  

Žáci vyššího i nižšího stupně gymnázia kladně vnímají projektovou výuku ve smyslu 

zlepšení jejich vzájemných vztahů, které se promítá i v celkovém klimatu třídy, což 

koresponduje se studií Kaldi, Filippatou & Govaris (2011), ve které žáci uvádějí, že díky 

projektové výuce mezi nimi došlo ke zlepšení vztahů. Dále oceňují, když učitel projektovou 

výuku koncipuje tak, aby měla přesah do jejich praktického života, což navazuje i na pilíř 

projektové výuky který uvádí Thomas (2000), kdy projektová výuka má mít přesah do života 

žáků. Žáci obou stupňů gymnázií kladně vnímají to, když při projektové výuce tráví čas 

mimo budovu školy, což taktéž oceňovali žáci ve studii Chin & Chia (2004). Má to vliv na 

jejich učení, jelikož mohou prvky probíraného učiva vidět v přirozeném prostředí. Dále se 

žáci shodují v tom, že obliba biologie není způsobena tím, jak učitel realizuje v tomto 

vyučovacím předmětu projektovou výuku, ale způsobem, jakým učitel přistupuje obecně 

k žákům a dále koncepcí všech jeho vyučovacích hodin. Žáci vyššího stupně gymnázia navíc 

uváděli projektovou výuku jako nástroj pro možné zlepšení vztahů mezi nimi a učitelem. 

Podobným tématem se zabývat i Lam et al. (2009), který ve své studii uvedl, že díky 

projektové výuce může vzrůst obliba vyučovacího předmětu biologie u žáků tehdy, když 

budou kladně hodnotit učitelem koncipovanou projektovou výuku, což souvisí v první řadě 

s tím, když téma projektové výuky bude pro žáky zajímavé. Zde se opět dostáváme k tomu, 

jak důležité je nechat téma projektové výuky vyplynout ze zájmu žáků.  

Několik málo žáků z obou stupňů gymnázií uvedlo, že projektovou výuku považují 

za méně namáhavou výuku, v porovnání s jinými typy výuk, co ve škole zažívají. To je 

v souladu se studií Chin & Chia (2004), ve které se objevilo několik žáků, kteří projektovou 

výuku považovali za neefektivní. Žáci vyššího stupně gymnázia si uvědomují, že mohou při 

projektové výuce každý rozvíjet jiné schopnosti a dovednosti. Toto zjištění může být vlivem 

projektové výuky, která je komplexní výukovou formou (viz Thomas, 2000). Díky ní mohou 
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žáci zapojit různé styly učení, které jim nejvíce vyhovují, což uvádí i studie Bell (2010), či 

studie Baş & Beyhab (2017).  

Kaldi, Filippatou & Govaris (2011) uvádějí, že projektová výuka vede u žáků 

v porovnání s frontální výukou, či samostudiem z učebnic, k lepšímu porozumění látce. Je 

to díky uplatnění zážitkového učení při projektové výuce, které žáci hodnotí jako zábavné 

a efektivní. Moje výsledky v souvislosti s tím, jaký má projektová výuka vliv na učení žáků, 

s touto studií korespondují. Žáci obou stupňů gymnázií hodnotní kladně učení se 

improvizaci, zážitkové učení, probuzení vnitřní motivace, lepší soustředění se, či uplatnění 

vlastní iniciativy. Dalším kladně hodnoceným aspektem projektové výuky, v souvislosti 

s jejím vlivem na učení žáků, je možnost zapojit více smyslů, než v jiné výuce, což vede 

k lepšímu zapamatování si látky. Žáci obou stupňů gymnázií často uváděli absenci učení se 

nazpaměť, přesto zapamatování si probraného učiva. Velké množství žáků vyššího stupně 

gymnázia v návaznosti na to, uvádělo nutnost o látce při projektové výuce více přemýšlet, 

či si ji vyzkoušet prakticky, a tak hodnotí projektovou výuku v porovnání s jinými formami 

výuky, co zažívají, jako náročnější. Tuto náročnost vysvětlují Chin & Chia (2004) v jejich 

studii tím, že žáci, kteří považovali projektovou výuku za náročnou formu výuky, uváděli 

jako důvod nutnost aktivního přemýšlení o probírané látce, na což v jiných formách výuky 

nebyli v takové míře zvyklí.  

Žáci vyššího i nižšího stupně dávají do souvislosti oblibu tématu projektové výuky 

a jejich následné kladné vnímání projektové výuky. Nejlépe hodnotí to, když jim učitel 

poskytne možnost téma navrhnout samostatně, což dokládá platnost jednoho z pilířů 

projektové výuky, který nabádá k učitele k tomu, aby téma nechávali vyplynout právě od 

žáků (Thomas, 2000).  

Žákům z nižšího i vyššího stupně gymnázia určitý stupeň vedení práce, ze strany 

učitele, při projektové výuce vyhovuje, ale pak vítají i možnost uplatnění vlastní iniciativy 

a prostor pro zapojení kreativity. To je v souladu se studií Kaldi, Filippatou & Govaris 

(2011), v rámci které žáci oceňovali, když jim učitel poskytl podporu při obtížných fázích 

projektové výuky, zatímco v jednoduchých fázích jim nechal plně projevit vlastní iniciativu. 

Několik žáků nižšího stupně gymnázia, jak vyplývá z mých výsledků, rádo pracuje zcela bez 

instrukcí, či naopak s maximem instrukcí ze strany učitele.  

Ze strany žáků obou stupňů gymnázia je oceňováno, když učitel vyžaduje ukázku 

dílčích výsledků skupinové práce. V tomto případě lze opět poukázat na učitelovu roli 

průvodce a poradce při projektové výuce i v rámci skupinové práce (Thomas, 2000; Bell, 
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2010), při které poskytuje žákům podporu a v případě potřeby přiměřené množství vedení, 

které může souviset právě s požadováním dílčích výsledků práce.   

Hodnocení při projektové výuce je různorodé. Žáci uváděli, že jsou hodnoceni za 

vypracování pracovních listů, za přístup k práci, či jak si rozdělili ve skupině práci. Studie 

Lee (2009) ale upozorňuje na to, že učitelé při projektové výuce většinou nedokáží pozorovat 

vše, co se ve skupinách žáků odehrává, a tak hodnotí spíše výsledný produkt celé skupiny. 

Na základě výpovědí žáků je tedy otázkou, jak kvalitní je toto hodnocení. Kladně je 

hodnoceno, když učitel jasně stanoví kritéria hodnocení na začátku projektové výuky, či 

žákům poskytne kritéria v psané podobě. Za negativum projektové výuky bylo žáky 

považováno velké množství času, který musí věnovat domácí přípravě, z tohoto důvodu ji 

považují za náročnou formu výuky. Projektová výuka by ale měla být organizační formou 

výuky (Thomas, 2000) a tedy probíhat v reálné školní výuce, nikoli v rámci volného času 

žáků.  

Několik žáků vyššího stupně gymnázia projektovou výuku hodnotí z hlediska 

zprostředkování většího množství informací jako neefektivní, či že se v projektové výuce 

neobjevuje učivo, které bude žákům užitečné na vysoké škole. Jak již bylo zmíněno výše, 

Von Kotze & Cooper (2000) uvádějí toto jako důvod, proč se učitelé uchylují k frontální 

výuce. Domnívám se, že někteří učitelé nemají v projektovou výuku primárně důvěru, 

z důvodu nedostatečného množství informací, které jejich žákům poskytne. Tento názor pak 

učitelé mohou přenášet i na své žáky. Na jednom z gymnázií, jak uvedla jedna žákyně 

nižšího gymnázia, prostřednictvím projektové výuky pouze opakují již probranou látku, což 

je v rozporu s jedním z pilířů projektové výuky, který uvádí, že prostřednictvím projektové 

výuky by látky neměla být pouze opakována, či rozšiřována (Thomas, 2000). Tato žákyně 

odstranění tohoto opakování sama nepřímo navrhla, jako aspekt na zlepšení projektové 

výuky. 

Skupinová práce pravděpodobně není v souladu s pilíři projektové výuky, jelikož ji 

žáci obou stupňů gymnázií často uváděli v souvislosti s vnímanými zápory projektové 

výuky. Stěžovali si na nerovnoměrnou pracovní zátěž členů skupiny, či na kázeňské 

problémy spolužáků, které je ruší při učení. Jeden z pilířů říká, že projektová výuka má 

respektovat podstatu konstruktivistického vyučování, kde musí být každá činnost řádně 

evaluována a reflektována (viz Thomas, 2000). V návaznosti na vnímané zápory projektové 

výuky, týkající se skupinové práce, je tedy možné, že učitelé žákům při projektové výuce 

neposkytli řádnou oporu. Učitel se při skupinové práci, jak uvádí Chin & Chia (2004), musí 

snažit o to, aby žáci ve skupině fungovali jako tým, aby spolupracovali a nikoli spoléhat na 
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možnost, kdy se žáci postupem času naučí skupinové práci sami. Učitelé, jak uvedl jeden 

žák, sestavují skupiny ze žáků, kteří mezi sebou nemají dobré vztahy. Na zlepšení vztahů to 

však nemá vliv. Lze předpokládat, že tento učitel skutečně nechává na žácích, aby spolu 

začali vycházet, ale sám nepodniká žádné kroky, kterými by dané podpořil.  

Žáci obou stupňů gymnázií uvádějí učení se spolupráci, při skupinové práci. Žáci 

jsou ovšem citliví na obtíže, které mohou při skupinové práci nastat, jak doložila jedna 

žákyně nižšího stupně gymnázia, která při sestavování skupin žáky zůstává vždy poslední 

a sama se poté považuje za „outsidera“. Pokud se změní forma výuky, například od frontální 

k projektové výuce, musí se změnit i přístup učitele. Jak uvádí Weenk, Govers & Vlas 

(2004), z učitele se při projektové výuce stává poradce a průvodce, oproti roli poskytovatele 

informací, jak je tomu při výuce frontální. Z výzkumu vyplynulo, že učitel patrně spoléhá 

na žáky ve smyslu samostatného vyřešení problémů, při projektové výuce, a to zejména při 

skupinové práci, což je v souladu s výzkumem Kasíkové (2017), která uvádí, že pokud již 

učitelé reflexi skupinové práce zařadí, pak často zapomínají reflektovat skupinové procesy. 

Maňák & Švec (2003, s. 142) zmiňují nutnost pozorování skupinové práce učitelem, který 

především musí metodicky činnost žáků korigovat.  

Učitel podporuje spolupráci žáků ve skupině, reguluje seskupování žáků do skupin, 

či usměrňuje výměny názorů. Jedna z žákyň vyššího stupně gymnázia sama uvedla, že učitel 

by měl dát dostatek času na vývoj skupinové práce, což je dalším důkazem citlivosti žáků 

na tuto výukovou metodu. Je doporučeno, aby si žáci před začátkem skupinové práce osvojili 

dovednost diskuze, kladení otázek, vzájemného hodnocení či pomoci spolužákům formou 

některých tradičních nebo aktivizačních metod výuky, jako jsou například rozhovor, práce 

s textem či didaktické hry (Maňák & Švec, 2003, s. 144).  

Učitel musí žákům při skupinové práci poskytnout dostatek prostoru na to, aby 

samostatně hledali způsoby řešení, či si navzájem pomáhali, nemůže ale nechat tuto činnost 

zcela bez kontroly. Učitel poskytuje podpůrné instrukce, kdy žáky vyzývá například 

k usilovnějšímu přemýšlení, chválí je, nebo se ptá na dosavadní úspěchy a neúspěchy 

(Maňák & Švec, 2003, s. 144-145). Ze strany učitelů je důležité skupinovou práci podrobit 

reflexi a od žáků zjistit, které činnosti žáků vedly k dosažení stanoveného cíle a které naopak 

ne, nebo nechat žáky přemýšlet o tom, které jejich činnosti v souvislosti s efektivitou 

skupinové práce by měly být do budoucna zachovány, a které pozměněny (Bertucci et al., 

2012). O důležitosti reflexe hovoří mimo jiné Rajsiglová (2017) ve spojení 

s kvalitní vyučovací činností učitele a učební aktivitou žáka.   
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Žáci nižšího stupně gymnázia cítí větší odpovědnost za odvedenou práci ke 

spolužákům, což ve své studii uvádí i Bell (2010), který dané komentuje jako odpovědnost 

žáků ke spolužákům související s probuzením jejich vnitřní motivace, jelikož nechtějí své 

spolužáky zklamat. Výsledky plynoucí od žáků vyššího stupně gymnázia však tuto studii 

rozporují, jelikož ve většině případů cítí větší odpovědnost za odvedenou práci k učiteli. 

Vysvětlují to tím, že učitel je v konečné fázi vždy tím, kdo je hodnotí. U žáků vyššího stupně 

gymnázia se objevovala i stejná míra odpovědnosti jak k učiteli, tak ke spolužákům, či 

odpovědnost pouze za vlastní odvedenou práci zdůvodnění vnitřní motivací k projektové 

výuce.  

Žáci obou stupňů gymnázií navrhují nepříliš častou realizaci projektové výuky 

z důvodu jejího následného zevšednění. Pokud bude učitel dodržovat metodiku projektové 

výuky, kdy má téma vyplynout ze zájmu žáků (viz Thomas, 2000), a nebude ji v průběhu 

roku zasazovat do výuky „uměle“, pak bude frekvence realizace projektové výuky 

pravděpodobně nepříliš častá. Žáci nižšího i vyššího stupně gymnázia, jako návrh na 

zkvalitnění projektové výuky, navrhli tvorbu skupin napříč ročníky, za účelem 

vrstevnického učení. O efektivitě vrstevnického učení v rámci skupinové práce hovoří 

i Grant (2002), který opět apeluje na to, že pokud se učitel rozhodne skupinovou práci do 

své výuky zařadit, měl by žáky nejprve naučit, jak ve skupině spolupracovat. Dalším 

doporučením žáků je spolupráce učitelů více aprobací, za účelem usnadnění osvojování 

mezipředmětových vztahů žáky. Spolupráci více učitelů při projektové výuce zmiňuje 

i Kratochvílová (2016, s. 54), která ji naopak uvádí jako negativum projektové výuky 

z důvodu nedostatku této spolupráce mezi učiteli, kdy učitel poté zůstává ve své snaze sám.  

Žáci vyššího stupně gymnázia požadují dostatek času na práci při projektové výuce. Uváděli 

nedostatek času na splnění všech učitelových požadavků, z čehož opět vyplývá 

nedodržování pilířů projektové výuky (viz Thomas, 2000), jelikož správně metodicky 

koncipovaná projektová výuka se vyznačuje neupraveným pracovním časem.   

Na základě analyzované české literatury, zabývající se projektovou výukou lze i zde 

hledat nepochopení v souvislosti s pilíři projektové výuky. Projekty jsou klasifikovány 

například na spontánní, kdy téma vychází ze zájmu samotných žáků a na umělé, kdy 

s tématem přichází sám učitel (viz např. Valenta, 1993; Tomková, Kašová & Dvořáková, 

2009). Možná díky tomuto klasifikování projektové výuky dochází k posunu ve vnímání 

projektové výuky oproti jejím pilířům. V publikaci Výukové metody (Maňák & Švec, 2003) 

není uvedeno, kdo s tématem projektové výuky přichází. Je zde zmíněno přijetí tématu žáky 

za své, a jejich následné ztotožnění se s ním. V publikaci Moderní vyučování (Petty, 2006) 
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není taktéž uvedena souvislost mezi zájmy žáků a tématem, které z nich přímo vyplývá. 

V publikacích bývají uvedeny již připravené návody na realizaci projektových výuk na různá 

témata. Pokud se učitelé tyto návody rozhodnou použít, neměli by je přebírat v celé jejich 

šíři, ale vždy je alespoň kriticky podrobit přezkoumání a upravit je podle konkrétní třídy, 

k čemuž v těchto publikacích nebývají vždy nabádáni.  

Zkoumané internetové zdroje informací například uvádějí, aby téma projektové 

výuky žáky motivovalo (viz Metodický Portál RVP – Pedagogický lexikon, URL 2), nikoli 

přímé vyplynutí z jejich zájmů (Thomas, 2000). Zormanová (2012) na metodickém portále 

RVP uvádí náměty na projektovou výuku. Ani zde nejsou učitelé nabádáni k tomu, aby tyto 

náměty alespoň upravili dle konkrétní třídy žáků a nepředkládali je jako dogma. Proto ani 

internetové zdroje nelze hodnotit jako uspokojivé. 

Lze doporučit publikaci Kratochvílové (2016), je ovšem odborně vedená. Proto je 

pro učitele možná méně dostupná v souvislosti s časovou náročností, která je nutná k jejímu 

prostudování. 

V souvislosti s některými českými zdroji informací o projektové výuce, můžeme 

najít genezi toho, proč projektová výuka v dnešní době nesplňuje její pilíře. Tyto zdroje 

informací také nepřímo učitelé podněcují, aby projektovou výuku žákům předkládali jako 

hotovou šablonu předem daných činností. Vzhledem k nejednotné koncepci projektové 

výuky v českých zdrojích literatury, učitelé mohou být nuceni k tomu, že ji následně realizují 

intuitivně. Česká literatura a internetové zdroje informací neakcentují původní myšlenky 

projektové výuky tak, jak by si zasloužily.  

Výsledky této diplomové práce mohou sloužit ke zkvalitnění projektové výuky, 

nejen na gymnaziálním stupni vzdělávání. Pokud se učitelé rozhodnou zařadit do výuky 

právě projektovou výuku, měli by dodržovat a respektovat její metodická pravidla. Jak plyne 

z výsledků této práce, žáci (ač předpokládám neznalí metodiky projektové výuky), uváděli 

ve výpovědích některé aspekty, které by jim pomohli s učením při projektové výuce. Jednalo 

se například o téma, které by bylo v souladu s jejich zájmy, aby bylo téma přínosné pro jejich 

běžný život, či dostatek času na práci. Všechny tyto aspekty směřují k původním 

metodickým pilířům projektové výuky, což vyzývá učitele k jejich dodržování. 

Výsledky práce navrhuji ověřit pomocí kvantitativního výzkumu. 
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7 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo analyzovat, jak je realizovaná projektová výuka, s hlavním 

zaměřením na nižší a vyšší stupně gymnázia a výuku biologie. Dále prozkoumat, jaký má 

projektová výuka vliv na žákovo učení. Dílčími cíli bylo analyzovat, jaký má projektová 

výuka vliv na zvýšení oblíbenosti biologie u žáka, jak projektová výuka ovlivňuje žákovu 

aktivitu a přístup k učivu a jaký je způsob hodnocení projektové výuky. 

V kvalitativně orientovaném výzkumu za použití polostrukturovaných rozhovorů bylo 

zjištěno, že učiteli realizovaná projektová výuka (obsahující předmět biologie buď samotný, 

či v rámci interdisciplinarity) je ovlivněna několika aspekty, které se vynořily za použití 

metody zakotvené teorie a paradigmatického modelu. Prvním aspektem byl obecný vliv 

českého školství, související s vlivem období před revolucí roku 1989 a vlivem současného 

školství. Obecný vliv českého školství souvisí s větším odklonem od původní metodiky 

projektové výuky u kategorie učitelů s délkou pedagogické praxe nad 5 let, kdy několik 

těchto učitelů v rámci svého studia na střední škole nezažilo, a tak se jim pravděpodobně 

obtížněji začleňuje do výuky. Tato kategorie učitelů je vnímavější ke změnám souvisejícím 

se současným školstvím, z nichž některé vnímají jako negativum, promítající se v jejich 

koncepci projektové výuky. Učitelova realizace projektové výuky je ovlivněna tím, zdali je 

na škole, kde působí, projektová výuka centrálně realizována vedením školy a kdy tento 

učitel projektovou výuku realizuje podle jednotného návodu daného školou. V učitelově 

projektové výuce se promítá to, z jakých zdrojů informací o projektové výuce čerpal, či 

čerpá, především v souvislosti s jejími metodickými pravidly. Učitelé projektovou výuku 

nerealizují v souladu se všemi jejími metodickými pilíři, nerespektují především nutnost 

toho, aby téma projektové výuky plynulo ze strany žáků. Učitelé pociťují motivující 

a demotivující aspekty, které ovlivňují jejich následnou projektovou výuku. Učitel koncipuje 

projektovou výuku podle toho, jaký má podle něj vliv na žákovo učení. Při samotné realizaci 

projektové výuky učitelé volí různé výstupy projektové výuky, hodnocení projektové výuky 

je různorodé, často se uplatňuje formativní hodnocení ze strany učitele a sebehodnocení 

žáků. Hodnocení při projektové výuce je učiteli vnímáno jako obtížné. Výukové cíle učitelé 

stanovují několika způsoby, přičemž často dochází k jejich stanovení před začátkem 

projektové výuky samotným učitelem, či učitelem a žáky společně.   

Vliv projektové výuky na žákovo učení je ovlivněn opět několika aspekty, které 

vyplynuly na základě využití metody zakotvené teorie a paradigmatického modelu. Žáci při 

projektové výuce vnímají její kladné aspekty, které se pozitivně ovlivňují jejich učení. Žáci 
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tyto aspekty vnímají vzhledem ke spolužákům, kdy se jedná například o vliv projektové 

výuky na zlepšení klimatu ve třídě; vzhledem k učiteli, pokud koncipuje projektovou výuku 

tak, že má pro žáky přesah do jejich běžného života a vzhledem k sobě samému, kdy si díky 

projektové výuce uvědomují možnost zdokonalovat se v různých schopnostech 

a dovednostech. Žákovo učení je ovlivněno vnímáním role učitele ve smyslu, jak jim učitel 

dovolí při projektové výuce pracovat a jak přistupuje k hodnocení projektové výuky. Žáci 

vnímají problémy, které nastávají při projektové výuce. Tyto problémy jsou vzhledem 

k učiteli spojené se samotnou projektovou výukou, kterou učitel nekoncipuje v souladu se 

zájmy žáků. Vzhledem k sobě samému se jedná o problémy spojené se skupinovou prací, 

především o nerovnoměrnou pracovní zátěž členů skupiny, či kázeňské problémy spolužáků, 

které žáka ruší při učení a práci. Strategie jednání se projevuje větší odpovědností za 

odvedenou práci ke spolužákům či k učiteli. U některých žáků se při projektové výuce 

objevuje odpovědnost pouze za vlastní odvedenou práci, což vysvětlují vnitřní motivací 

k projektové výuce, či důrazem pouze na vlastní výsledky. Objevuje se strategie jednání, 

kdy žák upřednostňuje tvorbu skupin při skupinové práci učitelem, místo tvorby skupin 

žáky, jelikož je sám v pozici outsidera. Další strategií jednání je, že žáci považují 

projektovou výuku jako prostředek, ke zvýšení oblíbenosti biologie pouze za předpokladu, 

kdy je téma takové projektové výuky vnímáno žáky jako oblíbené.  Žáci uvádějí návrhy na 

zkvalitnění projektové výuky, které již přispěly, nebo by mohly přispět ke zlepšení jejich 

procesu učení. Jedná se o nepříliš časté zařazování projektové výuky, jelikož by mohlo dojít 

k jejímu zevšednění, dále dostatek času na realizaci projektové výuky, spolupráci učitelů 

různých aprobací za účelem lepšího osvojení mezipředmětových vztahů žáky, nebo tvorbu 

skupin napříč ročníky kvůli uplatnění vrstevnického učení. Projektová výuka má vliv na 

žákovo učení po stránce kognitivní, kdy si žáci zapamatují probíranou látku i přes absenci 

učení se nazpaměť, po stránce afektivní mohou projevit kreativitu a vlastní iniciativu, či 

zlepšovat schopnost improvizace a po stránce psychomotorické zapojením více smyslů než 

v jiné výuce. 

V některých českých zdrojích informací, týkajících se projektové výuky dochází 

k posunu metodického aparátu, oproti původním pilířům projektové výuky.  
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9 Přílohy 

Příloha č. 1 – Seznam kódů - učitelé 

KATEGORIE PODKATEGORIE KÓD PÍSMENO-ČÍSELNÉ OZNAČENÍ 

Vliv PV na Ž 

učení 

Vliv na kognitivní stránku 

učení pohledem U 

PV žákům v kognitivní stránce učení nepomáhá DZ52, JA25 

Vědomosti získané PV jsou trvalejší LC45 

Látka vyložená jinou osobou, než U při PV vede k 

zatraktivnění učiva DZ159 

Podrobné učení se jednomu tematickému celku DZ10, MP4, JP4, BL5 

Vliv na afektivní stránku učení 

pohledem U 

PV vede k afektivní stránce učení se 

DZ105, DZ142, LC95, LC108, 

LC124, MP83, SI186 

PV má výchovnou funkci JP114, TM26 

PV vede k cílevědomosti Ž JP131 

Podpora kreativity žáků LC4, MP13, BL10, JE12, TM24 

Prostřednictvím PV je Ž vnitřně motivován SI9, SI12, TM73, BL36, BL79 

Ž se učí komunikovat MP12, JP150 

Ž se učí spolupracovat 

MP12, JP149, TM10, TM61, BL14, 

BL32, BL89 

Ž si samostatně hledá cestu k dosažení cíle JP11 

Vliv na psychomotorickou 

stránku učení pohledem U Hmatatelné výsledky PV KF29, JE2, DZ137, SI186 

Vliv na žáka mimo školní 

prostředí pohledem U Přesah do reálného a praktického života 

KF2, KF29, MP14, MP39, MP73, 

SI43, SI188, JP67, JA9, JA55, JA65, 

DZ140 

Rozvíjení teorie v praxi prostřednictvím PV DZ7, MP8, TM5 
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PV vede k formování celkové osobnosti žáka JP156 

Učitelova 

realizace 

projektové 

výuky 

Výstup PV 

Výstup PV poster JP173, TM83, BL92 

Výstup PV textová zpráva DZ12, DZ129, MP107, JP168 

Výstup PV powerpointová prezentace HB38, JP162, HB41 

U nepovažuje hmatatelný výstup PV za vždy účelný SI219, JA69 

Výstup volen U dle tématu PV KF12, JP166 

Žáci mají volnost v rámci U zadaného výstupu 

HB46, DZ168, MP113, SI210, 

TM92, KF15, JE12 

Žáci si volí výstup PV LC143, JP179 

Výstup PV jako inspirace pro další žáky pro další školní 

rok DZ73, DZ165 

U je při PV konzultant JP85 

Učitel a hodnocení 

Sebehodnocení žáků DZ13, LC163, TM106 

Ž hodnotí PV celkově, nikoli sebe DZ185, MP125 

Slovní hodnocení plus hodnocení známkou LC149, BL109, TM99 

Slovní hodnocení společné práce U a Ž LC11, LC138, JP197, BL32 

Slovní hodnocení PV DZ183, JP193 

Hodnocení přístupu Ž známkou MP123, JA79 

Hodnocení žáků při PV pomocí kategorií JP194, BL104, BL114 

Hodnocení známkou při PV TM96, JA86 

Nelibost známkovat PV klasickou známkou HB78, DZ176, SI232 

Téma PV 

Téma PV vychází od učitele 

JE31, DZ3, DZ114, LC47, SI50, 

TM48, BL46 

Téma PV někdy vychází od U a někdy od Ž SI109, JP225, JA45, HB5 

Téma PV vyjde od žáků, ale U rozhodne o jeho 

vhodnosti MP50 
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Téma PV vychází od žáků KF5 

Ž mají volnost v rámci tématu zadaném U LC77, TM48, BL72 

Téma PV U upravuje dle věku žáků MP34 

Ž mají možnost navrhnout téma PV, ale musí být 

schváleno učitelským sborem DZ78, MP55 

Zdokonalování témat PV vymyšlených U v průběhu let DZ95 

Ž si vybírají s předem daných témat od U DZ3, DZ68, DZ122, LC117 

U volí téma PV podle vlastních vědomostí MP52, DZ212 

Častěji realizovaná témata s ohledem na U názor o jejich 

atraktivitě pro Ž DZ208, TM112, LC69 

U nemá preference ve vyučovaných tématech PV SI242, TM120 

Výukové cíle 

Cíl PV definován U předem KF7, JE5, HB33 

Cíl PV definován U a Ž KF8, SI6 

Cíl PV vyplyne během PV KF11 

Cíl PV definován Ž JP86 

Stanovení cílů je nejdůležitější aspekt PV JP122 

Období a frekvence realizace 

PV 

Ztráta koncentrace Ž při dlouhodobých projektech KF21 

Realizace PV při špatném počasí venku KF25 

Realizace PV kdykoli během školního roku KF26 

Realizace PV během období nevytíženosti žáků  

HB84, JE28, HB67, DZ65, DZ188, 

LC171 

Neustálé zařazování PV by Ž nebavilo BL118 

Pojetí PV 

školou 

Důsledky pojetí PV školou 

Výstup PV se dostává za hranice školy JP163 

Koncepce PV pevně dána na dané škole JE16, DZ64, MP78, MP128, JP31 

Výstup PV jako ukázka činnosti školy DZ131, DZ164, LC132, MP108 

PV jen proto aby proběhla DZ45 
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Učiteli vnímaná negativa 

plynoucí z pojetí PV školou 

Nelibost v omezeních spojených s pevně danou koncepcí 

PV na dané škole LC35, JA31, JA77, LC26 

Vědomí že na dané škole je PV nazýváno něco, co PV 

podle U není JP5, JP44 SI47 

Zdroje 

informací o 

PV 

První setkání s PV a její 

metodika 

První setkání s PV v rámci reálné praxe JA14 

První setkání s PV v rámci studia na SŠ SI20, TM14, MP16 

První setkání s PV v rámci studia teorie na VŠ KF17, HB51, JP22, BL18 

Teoretické seznámení se s metodikou PV na VŠ 

nedostatečné SI29 

Dostatečné seznámení s metodikou PV HB53,TM16 

Nutné další samostudium metodiky PV KF18, JP17, JP25, BL21 

Metodika PV realizována intuitivně DZ24, LC84, MP21 

Nezájem o metodiku PV DZ24 

Zdroje námětů do současné 

výuky 

Náměty PV z internetu KF6, KF20, JE4, HB31, TM55, BL59 

Náměty PV z časopisů JE20 

Náměty PV z praktik na VŠ HB30, HB56 

Inspirace koncepcí PV od kolegů KF19, HB57, JE19, TM58 

Učitelova 

motivace k 

realizaci PV 

Motivující aspekty PV 

Zlepšení celkového klimatu školy LC102 

PV vede k samostatnosti Ž JA4 

Modelace vztahu U se Ž LC8, LC 104 

PV jako prostředek bližšího seznámení Ž s přírodou JP60 

Sdílení společných zájmů U a Ž LC4 

PV je vytržení ze stereotypu MP30, MP42 

Užitečnost spolupráce s kolegy jiné odbornosti při 

realizaci PV JP104, BL133 

Častěji realizovaná témata PV v souvislosti s osobním 

zájmem v tématech 

JE31, LC175, MP133, JP231, JA94, 

DZ212 
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Použité zkratky: PV (projektová výuka); U (učitel); Ž (žák); VŠ (vysoká škola); SŠ (střední škola) 

  

Ž se prostřednictvím PV baví učit DZ32, SI18, TM12 

PV může vést za hranice školy prostřednictvím 

následných činů Ž MP103 

PV umožňuje výuku v menším počtu žáků - lepší průběh 

učení LC50, SI59 

PV žáky motivuje a dodává jim sebevědomí MP92 

Mezipředmětovost 

KF3, SI181, JP224, JP235, TM9, 

JA23 

Demotivující aspekty PV 

PV pro U psychicky i fyzicky náročná SI79 

Nejistota správností realizované PV po metodické 

stránce BL29 

PV nelze realizovat příliš často - nepřináší tolik 

vědomostí TM34 

Problémový způsob hodnocení PV JE25, MP119, BL112 

Obecný vliv 

českého 

školství 

Období před revolucí roku 

1989 V rámci SŠ a VŠ studií se PV nerealizovala - vliv doby DZ17, LC15, JA12 

Ovlivnění současným školstvím 

Výběr tématu Ž omezen ŠVP JP96 

Výstup PV v souladu s kurikulárními dokumenty JE9 

Vznik PV na gymnáziu díky nutnosti realizovat PV 

(financování Krajským úřadem) DZ60 
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Příloha č. 2 - Seznam kódů - žáci 

KATEGORIE PODKATEGORIE KÓD PÍSMENO-ČÍSELNÉ OZNAČENÍ 

Vliv PV na 

žákovo učení 

Vliv na kognitivní stránku 

učení žáka 

Absence učení se nazpaměť 

G1Va1, G1Va25, G5Na20, G4N158, 

G3V10 

Aktivace myšlení 

G1Va3, G1Va34, G5Nb17, G3V18, 

G3V140, G3V335, G6N22, G1Va5, 

G2V25, G3N27 

Zlepšení paměťového procesu učení 

G1Va6, G2V21, G5Nb19, G5Nc10, 

G5Nc99, G5Nc109, G4N24, G3V16, 

G3N63 

Propojení znalostí  

G1Va9, G1Va22, G5Nc115, G4N13, 

G3V326, G3N61, G3N273 

Učení se v souvislostech G1Va27, G3V141, G3V144 

Při PV absence zápisků - přesto zapamatování si 

probraného G5Nc29, G3N42, G3N285, G6N17 

Vliv na afektivní stránku učení 

žáka 

Učení se improvizaci  G5Nb22, G3V146 

Zlepšení komunikačních dovedností G3V257 

Učení spojeno se zážitkem G5Nb46, G5Nc12, G4V176 

Probuzení vnitřní motivace G3V341, G6N111 

Prostor pro iniciativu žáka G1Va2, G1Va21, G4V18, G4N26 

Vliv na psychomotorickou 

stránku učení žáka 

Učení spojeno s praktickou činností  G3V33, G3V86, G3N21 

Během PV zapojení všech smyslů G5Nb50, G3N51, G3N277 

Hry v PV zlepšují učení G5Na11 

Praktické činnosti během PV G5Nb4 
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Nahlížení Ž 

na roli U při 

PV 

Pohled Ž na zadávání PV 

učitelem 

Volba tématu PV žákem 

G1Va13, G1Va50, G2Vb29, 

G1Vb31, G1Vb43, G5Nb82, G4V30, 

G4V33, G4N73, G3V24, G3V201, 

G3N120 

Výběr způsobu řešení  

G1Va13, G1Va20, G4V23, G4V81, 

G4N46, G3V170, G3V173 

Nutnost vědět od U maximum instrukcí pro práci G5Nc54 

Přiměřenost počátečních instrukcí - ponechání volnosti 

G5Nc34, G5Nc40, G5Nc44, G4V66, 

G4V69, G4V73, G4N50, G4N58, 

G4N63, G3V161, G3N71, G5Nb57, 

G4N45, G1Va40, G1Va41, G1Va46, 

G1Va66, G1Vb47 

Nutnost vědět od U časový limit G1Va48, G1Va56 

Množství počátečních instrukcí - podle konkrétní PV G2V28, G4V106 

Pohled Ž na to, jak jim je 

dovoleno při PV pracovat 

Požadavky od U na dílčí výsledky práce  G1Va56, G1Vb10, G5Nb67 

U v průběhu PV nemění kritéria hodnocení G1Vb23 

Pohled Ž na to, jak U přistupuje 

k hodnocení PV  

Hodnotící kategorie - hodnocení body G1Va58, G1Vb10, G3V227, G3V236 

Kritéria hodnocení v psané podobě od U  G1Vb16 

Striktně daná kritéria hodnocení - kladné 

G1Va61, G2V143, G5Na32, 

G5Nb34, G6N60, G1Va70 

Hodnocení známkou - obsah G1Va63, G5Nc67 

Hodnocení známkou - přístup 

G1Va65, G5Nc69, G4V95, G4N90, 

G3N141 

Hodnocení rozdělení si práce  G1Va64 

Kladné 

aspekty PV 

vnímané Ž 

Kladné aspekty PV vnímané Ž 

vzhledem ke spolužákům 

Skupinová práce - zlepšení klimatu třídy G5Nc77, G3V179 

Rozdělení si rolí ve skupině - účinné G5Nc82, G5Nc87 
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Kladné aspekty PV vnímané Ž 

vzhledem k U 

PV zlepšuje prezentační schopnosti Ž G5Nc96 

Přesah PV do praktického života 

G5Nb9, G5Nc4, G4V150, G4N18, 

G4N128, G3V54, G3V128, G3V149, 

G3V184, G3V274, G3V312, 

G3N234, G1Va84, G1Va87, 

G1Va89, G2V34, G2V81, G2V90, 

G2V94, G2V97 

Práce s informacemi G1Va108, G3V94 

PV zlepšuje vztah U a Ž G3V126 

U má více času se individuálně věnovat Ž G4V20, G4V172 

Užitečnost PV v běžném životě závisí na tématu G1Vb36 

Zábavná výuka 

G1Va15, G5Na28, G5Nb4, G5Nb10, 

G5Nc10, G1Va15, G5Nc27, G3N29 

Činnost zaměřená hloubkově na jedno komplexní téma G4V166, G3V6 

PV - pozitivní změna 

G1Va79, G1Va80, G2V45, G2V1, 

G2V6, G5Nc20, G4N33 

Během PV chození ven  

G2V84, G2V71, G5Nb12, G5Nc17, 

G4V13, G4V26, G4N38, G3V42, 

G3N18 

Obliba biologie ovlivněna obecným přístupem U G2V85, G4N117, G3V80, G3V300 

Kladné aspekty PV vnímané Ž 

vzhledem k sobě samému 

Interdisciplinarita PV G1Vb32 

Méně namáhavé než běžná hodina 

G1Va96, G1Vb114, G2V71, G4V9, 

G4V10 

PV ovlivňuje moje názory G5Nc18 

PV je méně náročná než běžná výuka G5Nb40 

Každý Ž si z PV odnese něco jiného G1Va106 

Problémy vnímané Ž vzhledem 

k učiteli 

Nutnost větší domácí přípravy  G1Va36 

Téma PV nesouvisí s tím, co nás zajímá G5Nc63 
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Problémy 

vnímané Ž při 

PV 

Příliš velká časová náročnost G1Va4 

Problémy vnímané Ž vzhledem 

k sobě samému 

Namáhavější než běžná hodina G1Va4, G1Va34, G1Va39 

PV neefektivní na objem informací G1Va105, G2V124 

Strategie 

jednání Ž 

Strategie jednání Ž vzhledem 

ke spolužákům 

Volení tématu PV žáky souvisí s klimatem ve třídě G6N53 

Skupinová práce vede ke zlepšení klimatu třídy G4V121, G3V255 

Výběr členů skupiny žáky  G1Va17, G1Vb1, G2V165, G3V282 

Nerovnoměrná pracovní zátěž u členů skupiny 

G1Va98, G1Va100, G1Va103, 

G1Vb8, G2V57, G2V151, G5Nc80, 

G4V128, G4N82, G3V268, 

G1Va101,G4N106, G4N110, 

G4N112 

Spolupráce při PV nutná G6N11 

Skupinová práce - učení se toleranci G1Vb24, G5Nc16, G5Nc76, G4N102 

Skupinová práce - učení se rozvržení práce G1Vb25, G4N104 

Efektivita práce roste v případě zájmu všech o dané téma G4V124, G3V248 

Skupinová práce - propojení individuálních schopností 

G1Vb27, G5Nb6, G4V119, G3V251, 

G3N174 

Odpovědnost za práci ke členům skupiny 

G2V153, G2V157, G2V158, 

G2V171, G5Na70, G5Nb98, 

G5Nc127, G4V186, G4V191, 

G4V192, G4N164, G4N166, 

G3V350, G3V294, G3N301 

Strategie jednání Ž vzhledem k 

učiteli 

Výběr členů skupiny U - neshody G1Vb4 

Zvýšení obliby daného předmětu (biologie) G1Va76, G5Nc91, G4V43, G3N214 

Zvýšení obliby daného předmětu - souvisí s konkrétní 

PV 

G1Va77, G2V130, G2V133, 

G5Na28, G4V141, G4N120, G3V296 

Rozdělení žáků do skupin učitelem - lepší pro 

neoblíbené žáky G6N74 
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Větší odpovědnost za odvedenou práci k U G2Va123, G1Va124, G4V181 

Neutrální postoj k oblibě PV 

G1Va115, G2V66, G2V67, G2V76, 

G5Nc89, G3N219 

Projektová výuka díky její oblibě vede ke snížení obliby 

běžných hodin G6N86 

Odpovědnost k U i členům skupiny je stejná G1Vb50, G4V189, G6N116 

Učitel je nejvyšší hodnotitel - odpovědnost k U 

G1Va127, G1Vb49, G2V161, 

G2V170, G2V177 

Strategie jednání Ž vzhledem k 

sobě samému 

Při PV pracujeme pro nás - ne pro známku G3V239 

Odpovědnost pouze na vlastní odvedenou práci 

G1Vb52, G2V162, G3V344, 

G3V345 

Návrhy žáků 

na zkvalitnění 

PV 

Aspekty, které již přispěly ke 

zkvalitnění PV 

Nutnost vědomí, že téma PV je přínosné do života G5Nb58, G5Nc9 

PV prokládat běžnou výukou  G1Va112 

Realizace PV nepříliš často - jinak ztráta jejího kouzla 

G5Nb38, G5Nc103, G5Nc120, 

G6N14 

Nutnost dostatku času na PV G1Va119, G2V11, G2V18 

Užitečnost tvořit skupiny skrz různé ročníky G3V47, G3V73, G3N172 

Vrstevnické učení  G3V44 

Teoretické návrhy 
Návrh na spolupráci více učitelů v rámci PV G5Nc106 

Častá skupinová práce - efektivita roste G1Va74 

Použité zkratky: PV (projektová výuka); U (učitel); Ž (žák) 
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Příloha č. 3 – Záznamový arch 
ZÁZNAMOVÝ ARCH 

POZOROVÁNÍ – projektová výuka 

Škola 

 

 

Učitel 

 

 

Třída 

 

 

Počet žáků (přítomno/celkem) 

 

 

Předmět 

 

 

Pořadí vyučovací hodiny (den, pořadí ve dni) 

 

Téma projektové výuky 

 

 

 

Téma projektu vychází od žáků  

 

 

Jaká (pokud je) použita metodika při zadávání projektu 
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Učitel na začátku stanoví jasný časový harmonogram 

 

 

 

Učitel na začátku přesně stanoví způsob hodnocení projektu 

 

 

 

Učitel na začátku určí formy výstupu 

 

 

 

Žáci mají k dispozici zdroje, ze kterých mohou čerpat/Učitel jím doporučí zdroje, ze kterých 

mohou čerpat (učitel seznámil žáky s tím, jak pracovat s informačními zdroji) 

 

 

 

 

Žáci mají možnost si skupiny utvořit sami 

 

 

 

 

Učitel v hodině plní roli poradce a výuku pouze koordinuje 
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Žáci pracují s nadšením 

 

 

 

Žáci pracují podle plánu a dobře hospodaří s časem 
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Příloha č. 4 – Informovaný souhlas pro žáky 

Informovaný souhlas s účastí ve výzkumu  

Pro výzkumný projekt v rámci diplomové práce s podporou PřF UK, katedry učitelství a 

didaktiky biologie na téma: "Projektová výuka, její realizace a vliv na žákovo učení "  

Období realizace: 2017-2019  

Řešitelé projektu:  

Bc. Barbora Škarková (Katedra učitelství a didaktiky biologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita 

Karlova v Praze)  

RNDr. Jiřina Rajsiglová, Ph.D. (Katedra učitelství a didaktiky biologie, Přírodovědecká 

fakulta, Univerzita Karlova v Praze)  

 

Vážená(ý) studentko(studente),  

 

obracíme se na Vás s žádostí o účast ve výzkumném šetření, jehož cílem je porozumět faktorům 

a motivaci pro výuku biologie a dalších přírodovědných předmětů, a to konkrétně pomocí 

„Projektového vyučování“. Součástí výzkumu je rozhovor nahrávaný na diktafon.  

 

Veškeré informace, které poskytnete v rámci výzkumného šetření, budou použity výhradně pro 

účely výzkumu, který je zcela anonymní. S veškerými údaji bude nakládáno v souladu se Zákonem 

na ochranu osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Účast v tomto výzkumném 

šetření je zcela dobrovolná a od účasti ve výzkumu máte možnost kdykoliv odstoupit bez udání 

důvodu. 

  

Kontakt: baraskarkova@seznam.cz  

 

Pokud s účastí v tomto výzkumném šetření souhlasíte, podepište, prosím, níže uvedené 

prohlášení.  

 

Prohlášení:  

Prohlašuji, že dobrovolně souhlasím s účastí ve výše uvedeném projektu. Řešitel(é) projektu mě 

dostatečně seznámili s cíli a obsahem projektu včetně metod a postupů, které budou ve výzkumném 

šetření použity. Souhlasím s tím, že získané údaje budou použity jen pro účely výzkumu a že 

výsledky výzkumu mohou být anonymně publikovány. Prohlašuji, že jsem měl(a) možnost si svou 

účast ve výzkumném šetření dostatečně promyslet a měl(a) jsem možnost se řešitele/řešitelů projektu 

zeptat na vše, co jsem považoval(a) za nezbytné v souvislosti s účastí v projektu vědět. Na všechny 

otázky jsem dostal(a) uspokojivou odpověď. Jsem informován(a), že od účasti ve výzkumném šetření 

mohu kdykoliv odstoupit bez udání důvodu. Tento informovaný souhlas je vyhotoven ve dvou 

stejnopisech s platností originálu, přičemž jeden stejnopis obdrží účastník výzkumu a druhý 

řešitelský tým.  

 

Účastník projektu (žák):  

Jméno  Příjmení Podpis  Místo a datum  

 

Zákonný zástupce účastníka projektu (zákonný zástupce žáka):  

Jméno  Příjmení  Podpis  Místo a datum  

 

Člen řešitelského týmu projektu:  

Jméno  Příjmení  Podpis   Místo a datum  

  

mailto:baraskarkova@seznam.cz
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Příloha č. 5 – První verze otázek – učitelé a žáci 

První verze otázek – učitelé  

1. Co je podle Vás projektová výuka? 

2. Z jakých materiálů čerpáte při plánování projektové výuky? 

3. Jak důkladně promýšlíte před zadáním výuky cíl projektové výuky?  

4. Podle čeho stanovujete výstupy projektu? 

5. Jakou volnost necháváte Vašim žákům ve tvorbě výstupů projektové výuky? 

6. Kdy jste se s projektovou výukou poprvé setkal/a? 

7. Jak podrobně jste byla seznámen/a v rámci prvního setkání s koncepcí projektové 

výuky? 

8. Z jakých zdrojů čerpáte nebo se inspirujete? 

9. Jak přistupujete k hodnocení projektové výuky? 

10. Kdy během školního roku nejčastěji zadáváte projekty? 

11. Existují obecně témata, která projektově učíte častěji než jiná? 

První verze otázek – žáci 

1. Jak nahlížíte na tento způsob výuky? 

2. Jak vám vyhovuje vám tento způsob výuky a jak moc se liší od ostatních vyučovacích 

hodin? 

3. Co vše potřebujete slyšet od učitele za informace, aby vám nadcházející práce byla 

srozumitelná? 

4. Jak jsou vám srozumitelná kritéria hodnocení? 

5. Jaký vidíte přínos práce ve skupinách? 

6. Jaký má projektová výuka vliv na oblíbenost předmětu, ve kterém je jí vyučováno? 

7. Uveďte příklad, kdy vám učivo probrané projektovou výukou bylo užitečné 

v běžném životě, pokud se tomu tak stalo? Jak se to projevilo, pokud jste díky 

projektové výuce měli možnost takovouto situaci v životě vyřešit či si s ní lépe 

poradit? 

8. V jakých předmětech je dále vyučováno projektově? 

9. Uvítali byste, kdyby byly projektově vyučovány všechny předměty? 

10. Jakou zodpovědnost cítíte ke spolužákům, se kterými pracujete ve skupině? A jakou 

k učiteli? Porovnejte je. 
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Příloha č. 6 – Druhá verze otázek - učitelé a žáci 

Druhá verze otázek – učitelé 

1. Co je to podle Vás projektová výuka? 

2. Uveďte alespoň 4 slova/slovní spojení, která z Vašeho pohledu charakterizují 

projektovou výuku a vždy je rozveďte. 

3. Kdy jste se s projektovou výukou poprvé setkal/a? 

4. Pokud v rámci vysoké školy – Jak podrobně jste byl/a seznámen/a s její metodikou?  

5. Setkal/a jste se s projektovou výukou již během vlastního působení jakožto žáka 

například na střední škole? Pokud ano, jak tato zkušenost ovlivňuje vaši současnou 

koncepci projektové výuky jakožto učitele? Přebral/a jste některé prvky projektové 

výuky? Jaké? 

6. V čem se podle Vás liší projektová výuka od ostatních metod a forem výuky?  

7. Proč projektovou výuku do svojí výuky vůbec zařazujete? 

8. Jaký vztah Vy osobně máte? 

9. Zařazujete projektovou výuku do Vašich hodin, z jakého důvodu tak činíte?  

10. Jak probíhá geneze témat na projektovou výuku v případě, že se ji rozhodnete zařadit 

(kde konkrétně hledáte – c.; pokud odpověď žáci – a., b.) 

a. Jaký zřetel kladete na dotazy žáků ohledně probíraných vyučovacích celků 

během hodin při plánování projektové výuky? 

b. Co vede Vaše žáky k tomu, že s tématem pro projektovou výuku přijdou a Vy 

ho zařadíte do výuky? 

c. Jmenujte, prosím, nějaké konkrétní portály či literární zdroje odkud čerpáte? 

11. Inspirujete se od jiných kolegů v rámci školy? Pokud ano, jak moc a jak konkrétně? 

12. Jaké cíle si kladete, když chcete do výuky zařadit projektovou výuku? 

13. Jak postupujete při plánování projektové výuky? Uveďte alespoň obecně postupné 

kroky průběhu Vaší projektové výuky. 

14. Jaký by podle Vás měla mít projektová výuka hlavní účel? Co podle Vás v žácích 

rozvíjí? 

15. Jak nahlížíte na spojení projektové výuky a praktického života žáků? 

16. Jak konkrétní by projektová výuka měla být, aby se propojila s praktickým životem 

žáků – uveďte prosím několik příkladů, ideálně takových, které jste opravdu 

realizovali. 

17. Ke čemu má podle Vás směřovat projektová výuka u žáků?   
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18. Jaké jsou výstupy projektové výuky ve Vašich třídách? Proč konkrétně tyto? Jaké 

jiné výstupy projektové výuky byste uvítal/a? 

19. Jakou volnost necháváte žákům při postupu práce na výstupu projektové výuky?  

20. Jakým způsobem přistupujete k hodnocení při projektové výuce? 

21. Liší se nějak hodnocení projektové výuky od hodnocení jiné výuky? Pokud ano, 

v čem? 

22. Jak se podílejí samotní žáci na hodnocení projektové výuky?  

23. Kdy během školního roku zadáváte projekty? 

24. Existují obecně témata, která projektově učíte častěji než jiná? 

25. Jaký berete zřetel na Vaši osobní zálibu v daných tématech, která byste teoreticky 

použil/a pro projektovou výuku? 

Druhá verze otázek – žáci 

1. Jak byste popsali projektovou výuku?  

2. Uveďte alespoň 4 slova/slovní spojení, která z Vašeho pohledu charakterizují 

projektovou výuku a vždy je rozveďte. 

3. Jak se osobně stavíte k projektové výuce?  

4. Porovnejte, jak na vás působí v porovnání s jinými typy výuk, které zažíváte ve 

škole? 

5. Jaký Vidíte v projektové výuce přínos? 

6. Co vše potřebujete slyšet od učitele, aby vám nadcházející práce byla srozumitelná? 

7. Jak se Vám pracuje, když nemáte instrukce? 

8. Jak se Vám pracuje, když máte přesné instrukce? 

9. Jak se Vám pracuje, když je vymýšlení postupů a organizace práce na Vás 

samotných? 

10. Co vám nejvíce vyhovuje z výše uvedeného (7,8,9)? 

11. Dáváte v hodinách podněty k možným budoucím tématům projektové výuky? Jak 

tyto návrhy bere učitel v potaz? 

12. Jak souvisí témata projektové výuky s tím, co zajímá vás? Pokud se tak někdy stalo, 

co to bylo, že jste sami přišli s tématem, a to se ve výuce odehrálo / odučilo 

projektově. 

13. Jak učitel specifikuje při začátku projektové výuky kritéria hodnocení?  

14. Jak jsou vám tato kritéria srozumitelná? 
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15. Jaký vidíte přínos práce ve skupinách? Co Vám vyhovuje nebo naopak nevyhovuje 

při skupinové práci? Co by Vám pomohlo, aby se Vám ve skupině pracovalo lépe? 

16. Jaký má projektová výuka vliv na oblíbenost předmětu, ve kterém je jí vyučováno? 

17. Jak se projektová výuka a projekty, které jste ve škole absolvovali, dotýkala Vašeho 

běžného, každodenního života? Jak s ním souvisela? 

18. V jakých předmětech je dále vyučováno projektově? 

19. Jaký máte názor na to, kdyby se začalo projektově učit ve všech předmětech?  

20. Jak se liší běžné hodiny, oproti těm, když probíhá projektová výuka?  

21. Jak Vy sami pracujete, když se učíte v běžné vyučovací hodině a když se učíte 

projektovou výukou? 

22. Jakou zodpovědnost cítíte ke spolužákům, se kterými pracujete ve skupině? A jakou 

k učiteli? Porovnejte  


