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ABSTRAKT 

Práce se zabývá tématikou volby vyučovacích metod na různých učilištích. Klade si za cíl 

zmapovat používané vyučovací metody ve výuce předmětu Technologie v oboru kadeřník 

a formou hospitace a rozhovoru zjistit, do jaké míry jsou využívány aktivizující metody ve 

výuce. Úvodní teoretická část bakalářské práce popisuje historii řemesla a jeho předávání. 

Dále je v teoretické části představen odborný předmět Technologie. Práce se věnuje také 

vymezení pojmu vyučovací proces, fáze činností učitele pro výuku ve třídě, vymezení 

pojmu vyučovací metoda, volba a funkce vyučovací metody, kategorizace metod ve výuce, 

jejich třídění, popis jednotlivých výukových metod tradičních i aktivizujících. Na závěr 

teoretické části je vysvětlen pojem kvalitativní výzkum, metoda hospitace (pozorovací 

arch) a metoda řízeného (strukturovaného) rozhovoru. Praktická část je zaměřena na 

realizaci hospitací a rozhovorů (strukturovaný, skupinový) a vyhodnocení zjištěných dat. 

Výsledkem šetření je předložený návrh metodiky aktivizujících metod předmětu 

Technologie v oboru kadeřník, který vznikl z výsledků výzkumu. Závěrem lze konstatovat, 

že aktivizující metody nejsou využívány v dostatečné míře. 
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ABSTRACT 

This work deals with the choice of teaching methods at various vocational schools. It aims 

to map the applicable methods in teaching the subject, Technology in the Field of 

Hairdressing, and in the form of observation and interview to find out to what extent active 

methods are used. The introduction of the theoretical part of the bachelor´s thesis describes 

the history and development of the craft. Next in the theoretical part, the professional 

subject, Technology, is introduced. The thesis also focuses on the definition of the concept 

of the teaching process, the phase of the teacher´s activity for classroom teaching, the 

definition of the concept of teaching method, the selection and function of teaching 

methods, the categorization of teaching methods, their classification, as well as 

descriptions of individual traditional and active teaching methods. At the end of the 

theoretical part, the concept of quantitative research, the method of classroom observation 

and the method of controlled ( structured) interview are explained The practical part of the 

thesis is focused on the implementation of classroom observation and interviews ( 

structured and group) and evaluation data. The result of the research is a proposal for a 

methodology of active teaching of the subject, Technology in the Field of Hairdressing. 

The conclusion can be stated that active teaching methods are not sufficiently used. 
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1 Úvod 

Působím jako učitelka teoretických předmětů v oboru kadeřník na Boleslavské soukromé 

střední škole a základní škole, s.r.o. Dle mých dosavadních zkušeností, je při výuce 

důležité pochopení technologických postupů jednotlivých kadeřnických úkonů. Využití 

pouhého tradičního pojetí výuky formou výkladu nemusí být vždy efektivní. Zvolit 

výkladovou metodu je vhodné při předložení nového učiva, ovšem při následném 

procvičování nebo fixování nové látky je vhodné propojit výuku s názorností.  

Vhodný výběr metody je výhra pro učitele, žáka i celý vyučovací proces. Učitel si tedy 

musí nejdříve v přípravě na vyučovací hodinu rozmyslet, kromě jiného, jaké metody zvolí 

ve výuce pro efektivní vyučování z aspektu procesuálního (motivační, expoziční, fixační, 

diagnostickou, aplikační nebo hodnotící). Pestrostí metod a vhodnou kombinací lze 

dosáhnout aktivizace žáků ve výuce. Záleží mi na kvalitě výuky předmětu Technologie, 

proto jsem si pro svoji bakalářskou práci vybrala téma „Vhodný výběr a vzájemná 

provázanost aktivizujících metod ve výuce předmětu Technologie v oboru kadeřník“. 

Úvodní teoretická část bakalářské práce popisuje historii řemesla a jeho předávání. Dále 

v teoretické části představuji odborný předmět Technologie. Věnuji se vymezení pojmu 

vyučovací proces, fáze činností učitele pro výuku ve třídě, vymezení pojmu vyučovací 

metoda, volba a funkce vyučovací metody, kategorizace metod ve výuce, jejich třídění, 

popis jednotlivých výukových metod tradičních i aktivizujících. Na závěr teoretické části 

je vysvětlen pojem kvalitativní výzkum, metoda hospitace (pozorovací arch) a metoda 

řízeného (strukturovaného) rozhovoru. 

Praktická část je zaměřena na realizaci hospitací a rozhovorů (strukturovaný, skupinový) 

a vyhodnocení zjištěných dat. Tím nejpodstatnějším v mé bakalářské práci je vytvořený 

návrh metodiky aktivizujících metod předmětu Technologie v oboru kadeřník, který vznikl 

z výsledků šetření. 

Cílem mé práce je zmapovat používané aktivizující metody ve výuce předmětu 

Technologie v oboru kadeřník a formou hospitace a rozhovorů (strukturovaný, skupinový) 

zjistit, do jaké míry jsou využívány aktivizující metody ve výuce předmětu Technologie 

v oboru kadeřník. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Historie řemesla kadeřník 

„Snaha líbit se je stará jako lidstvo samo. Již z období starověkých kultur Egypťanů, 

Babylóňanů, Chetitů, Féničanů, Parthů, Peršanů, Indů i Číňanů jsou záznamy o vysoce 

vyspělých oborech vlásenkářů, lazebníků a kosmetiků. Rituální i estetické líčení bylo 

doménou východních národů, hlavně Parthů a Peršanů. Kult pěstění krásy vrcholí v době 

helénské (konec 4. - 1. stol. př. Kr.), kdy hlavním pojmem krásy se stává tělesné zdraví 

a ušlechtilý krásný duch. Helénská kultura zůstává estetickým pojmem i v současnosti“ 

(Polívka, 2010, str. 11). 

Lidé vždy pečovali o svou fyzickou schránku. Zpočátku používali ozdoby kostěného 

a bronzového typu, pak začali dbát o svůj vzhled. V historii je zmínka o etapách kulturního 

vývoje společnosti. Odívání, péče o pleť a vlasy jsou vizitkou každého člověka. Každé 

období má svůj styl účesu, a pokud známe historii účesů, pak rozumíme i společnosti, její 

kultuře a ekonomice v jednotlivých etapách. Můžeme tím rozvíjet naši fantazii 

a představivost při zhotovení účesů, protože účesy, které se nosily v minulosti, jsou stále 

trendy jen s nepatrnými rozdíly i dnes (Polívka, 2012, str. 9).  

Ve starověku nadaní otroci pracovali v oboru vlásenkář a kadeřník. Provozovali tuto 

živnost a za tyto kvality byli propuštěni z otroctví. Mohli svou živnost provozovat i dále 

a zaměstnávat ještě další zaměstnance. Živnost si předávali z generace na generaci. První 

zmínky o kadeřnících, holičích a ranhojičích jsou ze středověku. Ti se scházeli 

v institucích řemeslníků a tyto instituce královská velebnost vyznamenala erbem, na němž 

byl vodnář s trojzubcem. V letech 1361–1419 za vlády Václava IV. k erbu přibyl 

i ledňáček jako znak kadeřníků. Tato instituce v období novověku, renesance, baroka, 

rokoka a biedermeieru, zůstává, pouze se mění její název z kadeřnicko-holičského 

na holičsko-vlásenkářský cech. V 19. století jsou však tyto podniky zrušeny a živnostníci 

se sdružují do skupin se zemským označením. V roce 1872 pařížský vlásenkář Racul 

Marcel vynalezl ondulaci železem. Tím se zasloužil o rozmach holičsko-vlásenkářské 

organizace řemeslníků. Zvýšil se tím zájem o obor a vznikl nový pojem – dámský 

kadeřník. Po první světové válce holičsko-vlásenkářský obor dostal nový kabát: „Poslušná 

živnost na jedné lince holičství, kadeřnictví a vlásenkářství“ (Polívka, 2010, str. 12). 

 



9 

 

Po roce 1920 se kadeřnická profese začala rozvíjet, ve 30. letech však byla potlačena 

světovou krizí. Avšak zvýšená poptávka zákaznic, zavedení nových technologií 

a vzestupných módních trendů se významným způsobem podepsalo na dalším rozvoji 

tohoto oboru. V následujícím období vznikla organizace Akademie dámských kadeřníků 

československých, která sdružovala kadeřníky v odborných klubech. Členství v této 

instituci znamenalo velkou prestiž. Zvyšování profesní kvalifikace bylo zpoplatněno 

a konalo se v Ústavu pro zvelebování živnosti. Zajímavostí je, že tato norma odborného 

vzdělávání se získávala na soutěžích v klubech, které se konaly v Akademii dámských 

kadeřníků (Polívka, 2010, str. 12–13). 

Na začátku padesátých let dvacátého století soukromé podnikání končí a mění se 

na kolektivní. Vznikaly podniky, které patřily městům a obcím, ale také družstva. 

O posílení holičsko-kadeřnického oboru se v tuto dobu zasloužilo Vývojové vlasové studio 

podniku hlavního města Prahy. Významný byl listopad 1989, kdy v programu Ekonomické 

reformy a demokratizace života společnosti bylo umožněno živnostníkům soukromě 

podnikat (Polívka, 2010, str. 13). 

2.2 Předmět Technologie 

V současné době je v České republice délka vzdělávání v oboru Kadeřník 3 roky v denní 

formě vzdělávání. Dosažený stupeň vzdělání je střední s výučním listem a způsob 

ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace vzdělání se ukončuje 

závěrečnou zkouškou. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné 

zkoušce a výuční list. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy 

(RVP pro obor vzdělání 69-51-H/01 Kadeřník, 2007, str. 13). Je zajímavé srovnání 

přípravy kadeřníků v ČR s přípravou kadeřníků ve státě Kalifornie (USA), kde se studuje 

po střední škole (1600 hod), pak student vykoná státní test z teoretické a praktické části 

a po úspěšném absolvování získá kadeřnickou licenci. 

 

Předmět Technologie, jak už sám název napovídá, učí žáky technologické postupy 

jednotlivých kadeřnických úkonů. Vyučující má za úkol předat žákům vědomosti 

a dovednosti důležité k tomu, aby dokázali zhotovit účesy. Studenti se naučí, jak správně 

používat různé přípravky, získají povědomí o technickém vybavení kadeřnických 

provozoven. Tyto poznatky, vědomosti a dovednosti si žáci postupně fixují, vnitřně 

zpracují, aby je pak následně mohli využívat v praxi. Teorie samozřejmě musí vždy 
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předbíhat praxi. Bez teoretických znalostí nemůže žák kadeřnický úkon provést správně, 

pro lepší pochopení je vhodné, aby vyučující zvolil názorné metody předávání informací. 

(RVP pro obor vzdělání 69-51- H/01 Kadeřník, 2007, str. 41). 

2.3 Vzdělávací proces z pozice učitele 

Ztotožňuji se s názorem autorky knihy Metody aktivního vyučování Dagmary Sitné 

(2013), která tvrdí, že pro dnešní dobu je nejdůležitějším prvkem celoživotní vzdělávání 

vedoucí k dosažení vytyčených cílů, tedy možnost, jak uspokojit své potřeby, tužby, přání 

a vést spokojený život. Autorka se dále zamýšlí nad otázkou, jak těchto úspěchů dosánout 

v co nejkratším čase a v nejlepší kvalitě? Odovědí je změna v systému školství. Každá 

škola si může jednotlivě tvořit svůj školní vzdělávací plán podle svých potřeb a v souladu s 

RVP, což je velkým přínosem. Prognóza nám však jasně značí, že každá doba přináší nové 

přístupy a inovace, tudíž dnešní učitelé už nevystačí jen s tradičními metodami, ale budou 

se muset seznámit se širokou škálou aktivizujících metod, které dnešní doba nabízí 

a následně je umět využívat v praxi. Tento pokrok nejen zajistí aktivitu studentů ve výuce, 

ale zkvalitní celý výchovně-vzdělávací proces (Sitná, 2013, str. 7). 

Podle Dagmary Sitné (2013) v popředí celého dění stojí aktivita všech žáků ve výuce. Žáci 

jsou středobodem celého vyučovacího procesu. Podílí se na všech aktivitách potřebných 

k dosažení cílů, které si učitel společně se žáky vytyčil na začátku hodiny. Aby mohli 

učitelé přistupovat k výuce inovativně a žáky aktivizovat, musí na sobě pracovat ve všech 

směrech. Nejdůležitější je tedy chuť poznat něco nového a tyto nové poznatky využívat 

v praxi. Vědět, kdy a kterou aktivizující metodu zvolit, z hlediska cílů výuky, což mnohdy 

bývá zapeklitý úkol (Sitná, 2013, str. 8–9). 

Aktivitu žáků ve výuce autor pojímá tak, že samotní žáci budou tak trochu v pozici učitele. 

Budou se spoléhat ve většině případů sami na sebe, ale jen za předpokladu, že budou mít 

o daném tématu či jevu dostatek informací. Proto je musí učitel naučit sebeřízení, aby tyto 

potřebné vědomosti, dovednosti, návyky a kompetence získali. Pak budou motivováni 

a budou mít chuť samostatně pracovat ve výuce (Sitná, 2013, str. 203). 

Pro volbu vhodné výukové strategie musí brát vyučující v úvahu množství faktorů, které 

ovlivňují vyučovací proces, a to zejména cíle, metody, obsah, prostředky, vnitřní a vnější 

podmínky (Petty, 2013, str. 144). Metody výuky bereme jako komplex faktorů potřebných 

k dosažení cílů vyučovací jednotky. Učitel předává žákovi obsah předmětu důkladně 
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promyšlenými strategiemi. Výsledkem výchovně-vzdělávacího procesu jsou změny 

ve všech oblastech rozvoje osobnosti žáka, tj. v oblasti kognitivní, afektivní 

a senzomotorické (Skalková, 2007, str. 182). 

 

2.4 Fáze činnosti učitele pro výuku ve třídě 

2.4.1 Fáze přípravy a projektování výuky 

Příprava učitele je soubor vnějších i vnitřních faktorů a proměnlivých podmínek, které 

ovlivňují celý výchovně-vzdělávací proces. Týká se: cílů, prostředků, obsahu, ale osobních 

předpokladů učitele, niterních dispozic žáka a jeho individuálních zvláštností, ke kterým 

musí učitel přihlížet. Do této etapy patří příprava delšího časového úseku, ale i příprava 

bezprostřední. Tato část přípravy je nejpodstatnější pro učitele. Nesmí ji rozhodně 

podcenit. Musí zvážit všechny eventuality, které ovlivňují vyučovací proces (strategie, 

obsah, prostředky výuky, atd.). 

2.4.2 Fáze realizační 

Jen důkladně zpracovaná příprava je hodna realizace. Efektivita vyučovacího procesu 

se odvíjí od mnoha aspektů, které musí mít učitel na zřeteli: cíl, obsah, prostředky výuky, 

odborné i osobnostní kompetence, schopnosti, vědomosti a dovednosti žáků, klima 

ve výuce. Učitel je průvodce, facilitátor, kontrolor vyučování. Vždy ve prospěch žáků. 

Rozebírá jednotlivé stránky nejen vyučovacího procesu. Bere v potaz proměnlivost 

vyučovacího procesu. Etapa kontrolní a klasifikační je etapou konečnou, kdy dochází 

k sebereflexi nejen učitele, ale i žáků. Vychází z předešlých fází a zjišťuje, zda bylo 

splněno, co si učitel vytyčil. Zde dochází k uvědomění jevů a dějů, které během výuky 

nečekaně nastaly a ovlivnily tak průběh výuky. V této etapě kontroluje učitel žáka, zároveň 

i žák sám kontroluje svůj výkon. V závěru učitel i žák hodnotí svou odvedenou práci 

během vyučování - sebereflexe. (Vališová, 2011, str. 132–133). 

Sestavování plánu hodiny 

„Neplánovat znamená plánovaný neúspěch. Většina učitelů plánuje jednotlivé hodiny 

pro určitou třídu, někteří připravují individuální učební programy“ (Petty, 2013, str. 423). 

Plánování hodiny není věda, ale umění, které má tyto zásady: 

 Hodina má být naplánována tak, aby dosáhla daných cílů. 

 Žákům má být smysl hodiny jasný. 
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 Konečné procvičování schopností a dovedností má být co nejrealističtější. 

 Hodina je logicky strukturována. 

 Hodina obsahuje různé učební činnosti a vyučovací metody. 

 Plán bere v úvahu i vlastnosti konkrétních žáků. 

 Žáci mají být aktivní. 

 Výklad je doplňován obrazovými materiály. 

 Počítá se s motivací a zájmem. 

 Většina činností zabere daleko více času, než předpokládáte. 

 Připravte náročnější činnost pro žáky, kteří skončí dříve, nebo zařaďte činnosti 

s otevřeným koncem. 

 Připravte si toho na hodinu více. 

 Činnosti mohou probíhat postupně nebo paralelně v různých skupinách. 

 

2.4.3 Strukturování hodiny 

1) Úvod – nejpodstatnější část hodiny je vytyčení cílů vyučovací hodiny, které jsou 

zjevné nejen učiteli, ale i žákům. Žáci všeho věku pokládají klasickou otázku: 

„K čemu mi to bude?“ V tuhle chvíli je důležitá motivace učitelem. Pro samotnou 

výuku je také důležité si uvědomit, v jakou denní dobu bude předmět vyučován, a tedy 

jakým tempem by měl učitel výuku začít (svižný nebo pomalý rozjezd).  

2) Střední část hodiny – pokud se jedná o odborný výcvik, probíhá instruktáž nebo 

demonstrace dané činnosti prováděná učitelem dle správného technologického 

postupu. Následně žáci napodobují učitele. K provedení daného úkonu (cvičná práce) 

mají vymezený čas. Tady dochází k fixaci – učitel kontroluje žáka a zakročí pouze 

v případě, když zjistí chybné provedení, pak musí dojít ke korekci. Po procvičování 

(nejdéle 15 minut) následuje čas vyhrazený na přestávku, která slouží k zotavení a 

odpočinku.   

3) Pokud však půjde o teorii, ve které si žáci mají osvojit a vnitřně zpracovat teoretické 

poznatky, měl by učitel volit aktivizující metody. V popředí bude žák, který bude řešit 

problém nebo úlohu. Na začátku bude muset zvážit všechny eventuality sám a učitel 

bude pouze v roli facilitátora. 
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4) Závěrečná část – v této části by měl být proveden zápis do sešitu. Následně dojde ke 

shrnutí hodiny všemi zúčastněnými a na závěr učitel sdělí žákům téma další hodiny 

(Petty, 2013, str. 424). 

Prezentuj, aplikuj, opakuj! 

Účel této metody tkví v tom, že učitel vyvodí nové učivo, pak nechá žáky, aby si sami 

nové poznatky osvojili, zamýšleli se nad nimi, pochopili význam, vnitřně zpracovali 

a následně je uměli využít v praxi. Učitel tímto učí žáky studijním návykům 

a systematičnosti v učení. Aby si však žáci vytvořili studijní návyky, musí se tyto fáze 

opakovat po delší dobu v pravidelných intervalech a neustále kontrolovány učitelem.  

2.4.4 Uspořádání plánu hodiny 

Každý učitel by měl vždy důkladně zvážit, čeho chce v hodině dosáhnout, tedy cíl hodiny. 

K naplnění systematičnosti vyučovacího procesu slouží právě příprava na výuku. 

Rozhodně by neměla být podceňována. Příprava je pomůcka pro učitele, aby se během 

výuky nevzdaloval od vytyčených cílů. Pokud si učitel vytváří přípravu poprvé, může 

se inspirovat přípravami svých kolegů. Není však nad to, když si postupně vytvoří svou 

vlastní. Každému učiteli vyhovuje jiný druh přípravy, proto by si ji měl vytvořit 

individuálně a zaznamenat si tam vše důležité.  

Hlavní kostra přípravy na výuku vypadá následovně: plán hodiny s přihlédnutím 

k individuálním zvláštnostem žáků, téma hodiny, cíle, obsah aktuálního učiva, pomůcky 

potřebné pro výuku, prostředky výuky (materiální, nemateriální), kontrola postupných 

kroků v hodině, datum, čas hodiny, název předmětu, učebna, otázky ke zkoušení, 

opakování nebo procvičování, jméno asistenta (Petty, 2013, str. 424).  

2.5 Pojem vyučovací metoda a její historické konotace 

Podle autorky knihy Pedagogika pro učitele (Vališová, 2011, str. 191) je metoda 

(methodos) – směr k požadovanému cíli, kdy učitel a žák společnou cestou dojdou 

k naplnění svých potřeb, ale i celého výchovně-vzdělávacího procesu. Moderní doba 

si žádá inovace, tudíž i strategie ve vyučování si prošly svou historickou konotací 

(Vališová, 2011, str. 191). 

Jiný pohled na strategii výuky má autorka knihy Kvalita života dětí a didaktika (Lukášová, 

2010, str. 120). Strategii výuky chápe takto: učitel řídí žáky v jejich vyučovacím procesu 



14 

 

a snaží se je naučit, aby si sami korigovali své učební postupy, které by měly 

korespondovat s úrovní schopnosti žáka a nadále je rozvíjet (Lukášová, 2010, str. 120).  

„O stručný přehled metod výuky, které respektují vývojové charakteristiky žáků, se pokusil 

tým brněnských pedagogů pod vedením J. Maňáka (1997, s. 9-15). Hlavní rysy nových 

přístupů k vyučovacím postupům shrnuli takto: pozitivní přístup k žákům, individualizace, 

vlastní činnost žáků, variabilita učebních postupů, svoboda volby žáků v učení a chování, 

kooperace, konstruktivistický přístup k pojetí učení, smysluplnost a srozumitelnost, 

hravost, sledování zdravotních aspektů, globální pojetí obsahu výuky“ (Lukášová, 2010, 

str. 122). 

Pro žáky je velmi důležitá aktivita ve výuce. Učitel zvolí efektivní metody a bude je během 

výuky mezi sebou vhodně kombinovat. Přinese tím do výuky živost a žáci dostanou chuť 

se aktivně zapojit. Budou mít možnost se projevit, sdělovat své zážitky, zkušenosti, 

vědomosti a sdílet je se spolužáky i s učitelem. Záleží jen na učiteli, jestli svou důkladnou 

přípravou (znalost metod, obsah, prostředky) žáky osloví a tím společně dosáhnou 

vytyčených cílů, které si kladli na začátku hodiny. Aby učitel zvolil vhodnou aktivizující 

metodu, musí brát na zřetel všechny faktory, které výuku ovlivňují. Tím nejdůležitějším 

faktorem je správně volený cíl výuky (Petty, 2013, str. 144). 

2.5.1 Volba a funkce vyučovacích metod 

Ztotožňuji se s názorem autorky knihy Pedagogika pro učitele Aleny Vališové (Vališová, 

2011), která tvrdí, že výukové strategie musí být ve výuce vzájemně provázány 

a obměňovány dle potřeby učitele z hlediska cílů výuky (Vališová, 2011, str. 195). 

Co významně ovlivňuje volbu metody? 

1) Obecně druh a stupeň vzdělávací instituce či školy. 

2) Zákonitosti výchovně – vzdělávacího procesu a z nich vyplývající vyučovací zásady. 

3) Charakter vědního oboru či učebního předmětu.  

4) Organizační formy (ty představují určité uspořádání / organizaci vnějších podmínek 

vyučování – například prostředí, počet vyučovaných žáků, čas – v nichž se realizují 

různé výchovně – vzdělávací činnosti učitele i žáků).  

5) Zasazení konkrétní metody do celého systému ostatních vyučovacích metod. 

6) Učební možnosti žáků a jejich osobnostní předpoklady: 

 věkové (fyzické a psychické); 
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 úroveň studijní připravenosti (kvalita informačních dovedností a studijní 

návyky); 

 osobnostní charakteristika jedince atd. 

7) Psychologické charakteristiky žáků a třídy (sociální skupiny) jako celku. 

8) Zvláštnosti vnějších podmínek vyučování: 

 časový faktor; 

 prostorové uspořádání místa výuky; 

 geografické podmínky atd. 

9) Osobnost učitele: 

 úroveň teoretické a praktické přípravy; 

 schopnost metodického mistrovství; 

 vlastní zkušenosti z oboru a pedagogické činnosti;  

 osobnostní předpoklady atd. 

 

2.6 Kategorizace vyučovacích metod 

„V pedagogické literatuře se setkáváme s různými kritérii klasifikace metod vyučování“ 

(Vališová, 2011, str. 193). Jaký je důvod ke kategorizaci vyučovacích metod? 

Opodstatněný. Učitel používá vyučovací metody jako jeden z nástrojů ke své práci. 

Vyučovací metody jsou proto klíčovou záležitostí ke splnění cílů krátkodobých i 

dlouhodobých. Vhodně zvolené nástroje mají vliv na organizaci výuky, formu a výchovně 

– vzdělávací proces.  

2.6.1 Kritérium klasifikace metod – pramen poznání a typ poznatků (aspekt 

didaktický) 

Metody slovní 

 monologické metody (přednáška, výklad, vyprávěni, vysvětlování, instruktáž); 

 dialogické metody (rozhovor, diskuse, dramatizace); 

 metoda písemných prací; 

 metoda práce s učebnicí, knihou, textem (Vališová, 2011, str. 193). 

 

Komunikační dovednosti v kadeřnickém oboru patří mezi klíčové. Vhodně zařazené slovní 

metody dokáží rozvinout jazykové dovednosti žáků, jak v komunikaci se zákazníkem, tak 
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i v osobním životě. Obor vyžaduje nejen brilantní profesní znalosti a dovednosti, ale 

i schopnosti (kompetence) komunikační. Kadeřník musí být dobrý psycholog, aby dokázal 

rozpoznat přání, tužby a emoce zákazníka. V kadeřnictví je klasický rozhovor běžnou 

záležitostí. Všichni mezi sebou komunikují, někdy však může dojít i k nedorozumění, 

či nepochopení. I komunikace má totiž svá pravidla a ta by se měla dodržovat. Učitel by 

měl nejprve zjistit úroveň komunikačních schopností svých žáků, aby věděl, jak s nimi 

vhodně komunikovat. 

Dialog je skvělou volbou pro odblokování ostychu a trémy při kontaktu se spolužáky nebo 

s učitelem. Je důležité umět prezentovat a asertivně obhájit svůj názor před učitelem, 

nadřízeným, spolužáky aj., naučit se diskutovat o daném tématu, zároveň si umět 

vyslechnout a pochopit i názor druhých. 

Oproti tomu metody monologické jsou využívány hlavně učitelem k předložení nového 

učiva, ale i žáky; například při vyprávění, kdy žák prezentuje své zkušenosti z praxe 

v oboru. 

Heuristický rozhovor je dialogická aktivizační metoda, kdy učitel formou správně 

kladených otázek dovede žáky až k samotné odpovědi. Učitel klade dotazy po dobu 

nezbytně nutnou tak, aby byl naplněn cíl samostatného pochopení učiva žákem. Žák 

se zároveň učí nevzdávat se při prvním selhání, ale naopak zabojovat, argumentovat 

a zapojit všechny smysly a síly potřebné ke zdolání překážky. Učitel musí žákům ukázat, 

že i cesta je cíl, je poučná a překážky jsou zcela přirozenou součástí učení. Žák by je měl 

chápat jako výzvy. V žádném případě by při rozhovoru nemělo dojít k demotivaci. 

Pro komunikaci má velký význam aktivní slovní zásoba, kterou žák nejvíce získá čtením. 

V knížkách se mimo jiné dozví mnoho zajímavých informací, tedy poznatků, které si může 

osvojit, pochopit, vnitřně zpracovat a využívat v praxi. Při práci s učebnicí nebo tištěným 

dokumentem je zásadní porozumění textu; například pochopení sledu jednotlivých kroků 

v technologickém postupu kadeřnického úkonu. Žák se nejprve seznámí s novými pojmy, 

fakty a odbornými termíny. Musí je pochopit, protože pokud se tomu tak nestane, 

neporozumí sledu logických kroků, ze kterých je složen technologický postup 

kadeřnických úkonů. Jednotlivé kroky nesmí žák pozměňovat. Musí je striktně dodržovat, 

protože jinak by došlo k nesprávnému provedení, což by mohlo mít v  kadeřnické praxi 
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fatální následky. Náplní práce kadeřníka je také manipulace s přípravky, které obsahují 

různé chemikálie a u nich se také musí dodržovat návod k použití.  

Metody názorně-demonstrační (přímé poznávání předmětů a jevů) 

 metoda pozorování předmětů a jevů; 

 předvádění (demonstrace) obrazů a předmětů, pokusů, činností); 

 projekce statická a dynamická. 

Metody praktické (praktických činností) 

 nácvik pohybových a praktických dovedností; 

 žákovy pokusy a laboratorní činnosti; 

 grafické a výtvarné práce; 

 pracovní činnosti (v dílnách, na pozemku) (Vališová, 2011, str. 193). 

 

1.1.1. Kritérium třídění – stupeň aktivity a samostatnosti žáka (aspekt 

psychologický) 

 metody informativně – receptivní;  

 metody stimulačně – receptivní – reproduktivní; 

 problémový výklad – mezní; 

 metody heuristické – produktivní; 

 metody badatelské. 

S ohledem na stupeň aktivity a její vlastní zapojení u žáků lze dělit metody 

následovně: 

 heuristické (heuristický rozhovor, beseda, heuristické návody, metoda DITOR, 

ARIS, IDEALS aj.); 

 diskusní (diskuse spojená s vysvětlováním, problémová, skupinová, pódiová 

(kulatý stůl), panelový brainstorming (burza nápadů) anebo jeho varianty 

(metoda Gordonova, Philips 66 aj.) (Vališová, 2011, str. 193–194). 

V těchto dialogických metodách jde o žáka, jeho aktivitu a zapojení se do výuky. Diskuse 

učí žáky vhodně argumentovat, obhajovat svoje názory nebo tvrzení a zdůvodňovat je před 

učitelem a spolužáky. Budovat si vlastní názor a sebevědomí, odblokovat trému. 

Problémové diskuse učí žáky řešit problémové situace: 
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 problémové (řešení problémové situace, úlohy problémové vyučování, řešení 

divergentních úkolů atd.); 

 situační (případové práce - řešení konkrétního případu, konfliktní situace a 

situace zátěžové); 

 inscenační a simulační (inscenace - hraní určité konkrétní situace v 

simulovaných podmínkách např. na základě magnetofonového záznamu nebo 

videozáznamu); 

 didaktické hry (učební – slovní, grafické, pohybové, inscenační, stimulační, 

rozhodovací, plánovací, aj.); 

 projektové (řešení relativně rozsáhlé, významné a reálné podoby projektu - 

krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé atd.); 

 výzkumné (převážně samostatné řešení úkolu, problému výzkumné povahy - 

spojené se získáním podkladového materiálu a jeho zhodnocením (Vališová, 

2011, str. 194). 

2.6.2 Kritéria použití metod výuky – myšlenkové operace (aspekt logický) 

 postupy srovnávací; 

 postupy induktivní; 

 postupy deduktivní; 

 postupy analytické; 

 postupy syntetické. 

2.6.3  Kritérium třídění – specifická funkce metody ve vyučovacím procesu (aspekt 

procesuální) 

 metody motivační; 

 metoda vytváření nových vědomostí a dovedností a jejich osvojování (expoziční); 

 metoda upevňování vědomostí a opakování učiva (fixační); 

 metody diagnostické a hodnotící; 

 metody aplikační. 

2.6.4 Kritérium třídění – teoreticko-praktická rovina (aspekt aplikační) 

 teoretické metody (klasická přednáška a přednáška ex katedra, přednáška s 

diskusí, cvičení, seminář); 
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 teoreticko-praktické (diskusní metody, problémové metody, programovaná 

výuka, diagnostické a klasifikační metody, projektové metody); 

 praktické metody (instruktáž, coaching-mentoring, counseling), asistování, 

rotace, práce, stáž, exkurze, létající tým“ (Vališová, 2011, str. 194). 

2.7 Metody monologické a jejich aktivizující alternativy 

Tyto metody jsou charakteristické tím, že v popředí stojí učitel, který žákům předkládá 

obsah učiva, ale i vysvětluje nebo popisuje nějaký jev, předmět, atd. Žáci jen vnímají, co 

jim učitel sděluje. Patří sem: vyprávění, vysvětlování, výklad a školní přednáška.  

Metoda vyprávění je typická citově zabarveným tónem hlasu vypravěče, který sděluje 

posluchačům průběh určité situace. Posluchač by mohl mít při poslechu zvláštní mrazení, 

měl by se vžít do děje, cítit napětí, nervozitu, jak asi příběh dopadne – o to právě 

ve vyprávění jde. Tato metoda se nejvíce hodí pro mladší žáky. Pro starší je sice jen 

zpestřením výuky, ale může mít motivační efekt. 

Metoda vysvětlování se využívá tehdy, když dojde k diskuzi nebo řešení nějakého 

problému, řešení úlohy nebo neporozumění a žáci potřebují něco objasnit. Je to rozbor 

a popsání určitého jevu, předmětu, situace. Vysvětlení má vždy racionální povahu 

bez emocionálních projevů. Vysvětlování se může doplnit i jinými metodami: vizualizace, 

demonstrace, interview, diskuse, problémové vyučování, praktické metody. 

Metodou výkladu nejběžněji učitel vyvozuje novou látku. Musí nejprve žáky seznámit 

s fakty, pojmy nebo odbornými termíny, které neznají, ale které jsou důležité pro nalezení 

souvislostí. Výklad může probíhat v různých obměnách, například jako problémový 

výklad, kdy žák se nad předloženým problémem, pozastavuje, zamýšlí a zkouší najít klíč 

k jeho vyřešení. Problém může předkládat nejen učitel, ale i samotný žák, nebo se 

inspirovat filmem nebo učebnicí. 

Základní struktura výkladu (i přednášky): 

 jádro výkladu (základní informace, teze); 

 důkazy (zdůvodnění a hlubší výklad jádra problému); 

 praktické příklady (týkající se aplikace poznatků na konkrétní úlohy, na jejich 

využití v praxi); 

 zajímavé podrobnosti a fakta (jimiž u žáků upevňujeme základní poznatky) 
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(Vališová, 2011, str. 198–199). 

Praktické příklady, důkazy, zajímavé podrobnosti a fakta jsou skvělou motivací pro žáky, 

kteří si uvědomí souvislost s praxí, spojení se životem. Žák si danou situaci umí lépe 

představit, nahlížet na případný problém, analyzovat ho a nacházet následně varianty 

k jeho řešení. Osvojuje si tím kompetence k řešení problémů. 

V procesu vyučování můžeme využít různé typy přednášek: 

 týmová přednáška-přednáší dva až tři přednášející na stejné téma; 

 přednáška na principu „tiskové konference“ – před přednáškou jsou sesbírány 

dotazy k tématu, lektor zapracuje odpovědi na tyto otázky do přednášky, aniž 

oznamuje, na čí dotaz odpovídá (vhodné pro získání dlouhodobé pozornosti); 

 přednáška ve spojení s diskusí – vhodné pro výukové situace, v nichž je důležitá 

výměna názorů mezi učitelem a žáky i mezi žáky navzájem; 

 přednáška ex katedra – postup je v podstatě stejný jako u klasické přednášky, 

navíc je zde doslovné čtení textu“ (Vališová, 2011, str. 199). 

Při přednášce stojí v popředí učitel a jeho slovní projev stejně jako u tradičního výkladu. 

Tato monologická metoda může být však ve výuce více efektivní oproti tradičnímu 

výkladu, jelikož učitel zde využívá vizualizace prostřednictvím ICT technologií, která 

poutá pozornost žáků. Přednášející svým slovním projevem oslovuje velké množství lidí; ti 

mohou těsně před přednáškou vznést dotazy, přednášející je obdrží v tištěné podobě a pak 

na ně reaguje během přednášky. Žáci získávají návod na zdolání daného problému, 

na řešení situace, na volbu vhodného postupu nebo úkonu.  

„Monologická metoda může mít také podobu tzv. instruktáže“ (Vališová, 2011, str. 200). 

Úvodní instruktáž motivuje žáky k uvědomělému plnění praktických úkolů v oblasti 

výchovy vzdělávání, umožňuje lepší pochopení výchovné činnosti, její zhodnocení 

i zdůvodnění a poskytuje žákům soubor instrukcí ke správnému řešení praktických úkolů 

ve škole, ve školní družině, v domově mládeže atd. Průběžná instrukce se uplatňuje 

zejména při nácviku již složitějších praktických činností jak intelektuálního, tak 

manuálního charakteru (Vališová, 2011, str. 200). Nejvyužívanější a nezastupitelnou 

metodou v odborném výcviku pro učitele odborného výcviku je instruktáž. Učitel žákům 

praktickou ukázkou sděluje učivo např. technologický postup kadeřnického úkonu mytí 
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vlasů. Žáci sledují učitele, který jim demonstruje v praxi technologický postup mytí vlasů 

v řádném čase a správnou technikou provedení. Po instruktáži pak žáci sami zkouší provést 

technologický postup stejným způsobem jako učitel. Nejprve mají více času, ale po nějaké 

době už musí daný úkon provést v limitu, stejně jako učitel. 

2.8 Metody práce s tištěným textem 

„Postupy, při nichž je podstatou činnosti práce s textem (případně s grafickými 

znázorněními) a kde zdrojem poznání je především slovo, můžeme vyčlenit jako 

samostatnou skupinu metod“ (Vališová, 2011, str. 201). 

Práce s textem může mít povahu: 

 reproduktivní – žák se učí informacím, které jsou v textu obsaženy; 

 produktivní – text podněcuje tvořivou činnost žáka. 

Specifickým textem jsou tzv. pracovní sešity. Jde napůl o učebnici, napůl o skutečný sešit, 

pracovní materiál (Vališová, 2011, str. 201–202). 

Pro pochopení technologického postupu v tištěné podobě je důležité rozumět textu a umět 

s ním pracovat, stejně jako chápat grafická znázornění jednotlivých kroků v logickém 

sledu (např. tahy při holení a napínání pokožky při jednotlivých tazích). 

2.9 Metody dialogické 

„Předpokládají slovní interpretaci mezi učitelem a žáky – nejen dvoustrannou, 

ale i mnohostrannou, nejen jednosměrnou, ale i více směrnou“ (Vališová, 2011, str. 202). 

Varianty dialogických metod: 

1) výukový rozhovor – má spíše reproduktivní charakter, navazuje na výklad či jiné 

metody, může jim i předcházet, v praxi se v něm vyskytují i dílčí problémové prvky, ale 

řešení problémů není jeho hlavním úkolem. Můžeme se s ním setkat v těchto 

podobách: 

 objasňující rozhovor, jehož cílem je řídit učení tak, aby žáci pochopili dané učivo 

např. „Pochopili jste obsah pojmu výchova? Definujte tedy výchovu vlastními 

slovy.“; 

 opakující či procvičující rozhovor – zaměřený na upevnění a opakování učiva 

(„Čím se liší výchova od jiných vlivů, které rovněž formují osobnost?“); 
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 shrnující rozhovor – jehož cílem je shrnout a systematizovat poznatky žáků, 

případně je zobecnit („Pokuste se nyní stručně vyjádřit hlavní úkoly estetické 

výchovy.“)“ (Vališová, 2011, str. 203 – 204). 

Procvičovací rozhovory slouží k diagnostice, zjišťujeme, zda žáci novou látku správně 

pochopili. Učitel musí zvolit vhodné otázky ke zjištění vědomostí žáků a v případě 

špatného pochopení dané látky provést korekci. Například otázky k tématu Fixační 

přípravky na vlasy by mohly být: Slouží tužidlo na vlasy ke zpevnění účesu? Je nutné 

rozlišovat druhy fixačního přípravku na jednotlivé typy vlasů? 

2) problémový či heuristický rozhovor – jehož hlavním cílem je naučit žáky řešit 

problémy a rozvíjet jejich myšlení a tvořivost. Je řízen základní problémovou otázkou 

uvozenou například slovy Proč….; Jaký je vztah…; V čem vidíte příčiny…; Jak 

vyřešíte…; Jak zhodnotíte… 

3) Didakticky vděčná je i varianta „středověké disputace“. V jejím rámci uloží 

vyučující části žáků, aby obhajovali určitou myšlenku, části pak, aby ji vyvraceli. 

„Spíše výjimečně můžeme využít principu panelové (pódiové) diskuse, kdy před třídou 

diskutují o určitém problému pozvání odborníci (vyučující, odborníci z praxe)“ (Vališová, 

2011, str. 203–204). 

Tuto metodu může učitel využít tehdy, když do třídy pozve technologa nějaké kadeřnické 

značky a ten se žáky o daném tématu diskutuje. 

Profesionály v oboru však mohou zastat i samotní žáci. Ti si dopředu promyslí, jakým 

způsobem budou překonávat předložený problém. Osvojí si přitom určité sociální role. 

Tato metoda je velmi podobná metodě inscenační (Vališová, 2011, str. 204). 

Z mého pohledu je hraní rolí pro budoucí kadeřníky velmi důležité, protože kadeřník by 

měl být tak trochu herec. Například když zákazník zrovna neoplývá dobrou náladou a mohl 

by nastat velmi snadno konflikt. Kadeřník musí umět tuto náladu vytušit a konfliktu 

předejít, i za cenu mírné přetvářky. 

4) Konference probíhá v jiných prostorách než je školské zařízení, žáci podle 

připravených podkladů předkládají svá tvrzení a polemizují nad nimi.  
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5) Brainstorming je dialogická metoda. Uragán pochodů v mozkové sféře. Nápady jsou 

chrleny ven. Tyto myšlenky se nehodnotí, mohou být však někdy velmi podnětné.  

6) Brainwriting spočívá v zaznamenávání myšlenek v písemné podobě. Mapování mysli 

(mind mapping) je efektivní v bádání a nacházení konstruktivních a racionálních 

opěrek (Vališová, 2011, str. 205). 

2.10 Metody názorně - demonstrační a metody praktické činnosti žáků 

Hlavní pointou strategie výuky názorně demonstrační je názornost v praxi. Učitel 

demonstruje nějakou činnost, například ukázku nějakého přípravku nebo manipulaci s ním 

a žáci učitele sledují (Vališová, 2011, str. 205). 

„Nejjednodušší formou demonstračních metod je ilustrace, která doplňuje většinou slovní 

výklad. Jako příklady lze uvést schémata a kresby na tabuli, diagramy, obrazy, mapy, 

tabulky. Demonstrace, při níž se představují předměty, procesy, činnosti, má v historii 

velkou tradici. V současnosti bývá hodně využívána s ohledem na rozvoj a zdokonalování 

moderních technických prostředků. Při různých metodických variantách lze při 

demonstraci uplatnit dvourozměrné názorné pomůcky ať již statického charakteru (např. 

klasický obrazový materiál, grafy, schémata, fotografie, obraz zpětné projekce či diafilmu), 

nebo dynamického charakteru (film, televizní záznam, video-magnetofonový záznam)“ 

(Vališová, 2011, str. 206). 

Principiálně nemusí být demonstrace tou nejlepší volbou. Na smysly jako je sluch, funguje 

například žákova prezentace před třídou nebo ukázka nějakého předmětu, o kterém hovoří. 

Také exkurze do kadeřnického salonu nebo na kadeřnický veletrh, kde se budoucí 

kadeřníci seznámí s danou profesí v praxi. Uvidí zde i ukázku kadeřnických přípravků od 

různých firem, které je zde propagují. Mohou daným odborníkům klást otázky, které je 

zajímají. S předchozími vyučovacími strategiemi se pojí i metody praktické (Vališová, 

2011, str. 206). 

Metody praktických činností žáků: 

1) Didaktické montážní a demontážní práce žáků – jsou definovány jako mezní 

přístupy mezi demonstračními a praktickými metodami. Již v období předškolního 

věku je umožněna dětem manipulace s předměty ve smyslu skládání a rozebírání. I 

v různých typech a na různých stupních škol jsou umožňovány různé varianty 



24 

 

montáže a demontáže (skládání fyzikálních a chemických pomůcek, technických 

výrobků, atd.); 

2) Laboratorní práce žáků – pomáhají rozvíjet schopnosti žáků pozorovat, samostatně 

uvažovat, upevňovat manuální dovednosti, případně ve spolupráci s ostatními 

rozvíjet komunikační dovednosti. Jsou rozlišovány laboratorní práce krátkodobé 

(fyzikální či chemický pokus) a dlouhodobé“ (vypěstování určité rostliny a 

podobně). Lze členit různé typy laboratorních prací: 

 ilustrační typ laboratorních prací (ilustrují obsah učiva, který žáci poznali 

při vyučování); 

 aplikační typ laboratorních prací (umožňuje aplikaci osvojené teorie, 

opakování a procvičování vědomostí a dovedností); 

 laboratorní práce heuristického charakteru (které umožní žákům 

problémovým řešením úkolů objevovat pro sebe nová fakta, vztahy, 

experimentovat a hledat a poté si osvojovat nové vědomosti (Vališová, 

2011, str. 206 – 207); 

3) Praktické pracovní činnosti a práce žáků různého obsahového zaměření 

(technická, zdravotnická, administrativní, pedagogická atd.), bývají rozvíjeny nejen 

na základních školách, ale především na školách odborného zaměření. V rámci 

praktických metod zaujímá důležité místo metoda instruktáže. Je to kombinovaná 

metoda, která zahrnuje vysvětlování, předvádění a nácvik činnosti (Vališová, 2011, 

str. 207). 

 Tyto metody jsou nejvíce využívány v odborném výcviku, kde se žáci učí 

technologickým postupům jednotlivých úkonů v různých oborech (kadeřnictví, 

kosmetika, truhlářství, atd.); 

4) Metody systematické pracovní praxe – žák získané poznatky ze školní instituce, 

které si vnitřně zpracoval, využívá v praxi. Například žák pod záštitou zkušeného 

kadeřníka pracuje v jeho kadeřnictví (externí pracoviště) (Vališová, 2011, str. 207). 
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2.11 Rozborové, situační, projektové a inscenační metody 

Tyto metody jsou založené na principu rozboru nějaké situace nebo problému a jejich 

následném řešení. Vše je v rukou žáka. Pro tuto strategii výuky je vhodné volit organizační 

formu výuky individuální či skupinovou.  

 

Rozborová metoda je vhodná k simulaci konfliktu se zákazníkem (nespokojenost se 

střihem, cenou, přístupem atd.). Žák se učí řešit konflikty a problémy, které mohou nastat 

v reálném životě. Je důležité, aby uměl danou situaci dobře zmapovat ze všech úhlů 

pohledu, vyřešit ji a nakonec provést sebereflexi své vlastní práce. Sám si vyhodnotí, jestli 

například nemohl zvolit jiné řešení nebo naopak vybral to nejvhodnější. Pro žáka je tahle 

kompetence k řešení problémů velmi důležitá v pracovním, ale i osobním životě.  

Situační strategie výuky je v podstatě totožná s metodou rozborovou. Odlišuje se jen tím, 

že se v ní kromě řešení problému vnímá a hodnotí projev osob a má reálnou podobu 

zkušeností lidí ze života (Vališová, 2011, str. 207). 

Nejznámější varianty jsou: 

 metoda rozboru situace (podstata je v analýze životních problémů a situací, 

v jejich posouzení z různých hledisek, návrhu variantních řešení); 

 metoda konfliktní situace (těžiště této metody je hlavně ve zvážění následků 

možných řešení situace); 

 metoda postupného seznamování s případem (zadaná problémová situace 

je rozdělena do několika fází, z nichž každá následující vrhá na předchozí nové 

světlo, dokresluje ji“) (Vališová, 2011, str. 207 – 208). 

 

„Na analyticko-syntetické činnosti je založena i metoda projektová“ (Vališová, 2011, str. 

208). Žákovi nebo skupině žáků je zadán projekt na určité téma a je jen na každém, jak ho 

zpracuje. Musí si uvědomit, jaké pomůcky bude potřebovat, rozmyslet si, jakými 

postupnými kroky bude svou práci realizovat, případně zinscenovat situační scénku 

obdobně jako herec na jevišti. (Vališová, 2011. Str. 208). 

2.12 Didaktická hra a soutěž jako vyučovací metody 

Zásluhou hry dochází k aktivizaci žáka. Při hře využívá svou kreativitu, fantazii, 

emocionalitu. Hra také slouží k diagnostice duševního stavu, zharmonizování 

a odreagování se od všedností života. V didaktické hře je důležitá aktivita žáka. Každá hra 
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má svá specifická pravidla a zadání, které musí žák dodržovat, aby dosáhl požadovaného 

cíle. Stejně tak je tomu i v práci kadeřníka. Musí dodržovat BOZP, technologické postupy 

kadeřnických úkonů a správnou manipulaci s kadeřnickými přípravky. 

Pro výchovně-vzdělávací proces jsou nejvhodnější soutěživé hry. Mají dramatičnost, 

energii a probíhá zde socializace. Motivací je vítězství, což je vlastně zároveň i hodnocení 

výkonu žáka (Vališová, 2011, str. 209). 

V soutěži je tím hlavním výhra. Soutěžící touží vyhrát nejen nad ostatními, ale i sám nad 

sebou (překonat vlastní rekord), stále posouvat své hranice a zlepšovat se. Soutěžící musí 

mít vlastní plán, který ho dovede k vytyčenému cíli. Příprava na soutěž je tedy důležitá 

stejně jako vlastní průběh soutěže. Pro kadeřníka může bý motivací vyhrát kadeřnickou 

soutěž. 

2.13 Aktivizující metody v moderním vyučování 

Vizuální metody 
Jednou z možností vizuálních metod je prezentace v aplikaci Microsoft PowerPoint nebo 

Apple KeynoteTM, ve kterých jsou tzv. slidy (textové, grafické, akustické nebo je možné 

zařadit videa). Zde dochází k propojení veškeré techniky, tedy počítače propojeného 

s digitálním projektorem na plátno nebo na interaktivní tabuli (Petty, 2013, str. 368). 

Skvělým pomocníkem jsou materiály a prezentace vytvořené učiteli (dumy), kteří je 

vytvořili a dali k dispozici ostatním učitelům, což velmi oceňuji a využívám ve výuce. Do 

výuky se také dají zapojit i historické filmy k připodobnění daného období. Ukázat tehdejší 

módu účesů a odívání (např. z egyptské historie – film Kleopatra).  

Modely a skutečné předměty jsou také skvělým pomocníkem pro názornost. Žáci se s nimi 

mohou seznámit na základě praktické ukázky (například ukázka hřebenu nebo modelů hlav 

- ty slouží žákům k procvičování kadeřnických úkonů v případě, pokud nemají možnost 

pracovat na zákazníkovi) (Petty, 2013, str. 341). 

Skupinová práce 

Víte o lepší zábavě než je skupinová práce žáků ve výuce? Jak se říká:„ ve dvou se to lépe 

táhne“. Tato vyučovací metoda podporuje také socializaci (Petty, 2013, str. 228). Práce 

ve dvojici spočívá v tom, že učitel zadá žákům ve dvojici dotaz, na který po zadaném čase 

na přípravu odpoví. Žáci si touto metodou pěstují sebedůvěru a učí se zbavit ostychu před 

spolužáky a před učitelem. Tato metoda také posiluje kooperaci (Petty, 2013, str. 196). 
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Hraní rolí 
Hraní rolí je vyučovací metoda, která posiluje sociální vztahy. Učí žáky hraní sociálních 

rolí stejně tak, jako v osobním životě. Sociální role: žáka, studenta, učitele, rodiče, 

kadeřníka, atd. Tato aktivizující metoda také učí žáky empatie, úcty, aktivnímu 

naslouchání a projevování mocí, ať už kladných nebo negativních (Petty, 2013, str. 254). 

Právě hraní rolí je někdy nejlepším východiskem z nepříjemné situace v práci kadeřníka.  

Drama 

Drama připravuje žáky zvládat nečekané stresové situace, které se mohou během života 

zjevit. Umět zachovat klidnou hlavu. Tato aktivizující metoda je vlastně jako prevence, 

díky které si žáci osvojují kompetence k řešení problémů. V kadeřnickém salonu může 

například nastat situace, kdy zákaznice omdlí a kadeřník zákaznici musí poskytnout první 

pomoc (Petty, 2013, str. 257).  

Žákovská prezentace 
Žákovská prezentace je nepříliš dlouhý slovní projev žáka na otázku od učitele např.: Co si 

představíš pod pojmem štěstí? Učitel dá žákovi prostor pro zamyšlení a pak sleduje 

odpověď (Petty, 2013, str. 261). U této metody vidím efektivitu v aktivním přemýšlení 

žáka nad položenou otázkou. Zde je důležitá nejen úroveň vědomostí, ale i projev žáka.  

Diskuse 
Všude okolo sebe slyšíme výměnu názorů. Také ve škole, mnohdy aniž bychom si to 

uvědomovali, komunikujeme touto metodou, tedy metodou diskuse. Žáci zde mohou 

projevovat své emoce, sdělovat i obhajovat své názory. Může být předem připravená nebo 

založená na nečekaném jevu, který je třeba prodiskutovat (Petty, 2013, str. 219).  
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Přímá zkušenost 
Přímá zkušenost znamená: osahat si daný předmět nebo činnost v praxi. Učí žáky 

přemýšlet, například jak a s čím zacházet. Žáci zapojují všechny smysly (Petty, 2013, str. 

341). 

Praxe dá studentům mnohem víc než teorie, ale bez teorie nelze dobře provést praktickou 

činnost. To platí i v práci kadeřníka. Teorie vždy musí předcházet praxi. 

Rozmnožovací materiály 
Rozmnožovací materiály jsou ekonomicky i časově výhodné, jen příprava bývá někdy 

zdlouhavá. Tento vlastnoručně zpracovaný materiál pro výuku si učitel dá do úschovy 

a sáhne po něm kdykoli ho bude potřebovat. Pak už jen stačí si tyto dokumenty kopírovat 

(Petty, 2013, str. 205). 

Referát 
Referát je vlastně prezentace projevu žáka v tištěné podobě. Žák si ho doma vytvoří 

vlastnoručně nebo pomocí počítače. Téma zvolí učitel. Žák může učiteli sdělit představu 

o referátu, aby se ujistil, že je jeho volba správná. Vytištěný nebo vlastnoručně napsaný 

referát pak přinese do školy a prezentuje ho před třídou. Po přednesu žáci o tématu 

diskutují. Učitel by si měl důkladně promyslet, co má být obsahem referátu (Petty, 2013, 

str. 264). Touto metodou žák získává možnost, aby učitel i ostatní žáci měli možnost 

objevit jeho potenciál v  projevu a propagaci vlastní práce.  

 

2.14 Metody práce – kvalitativní výzkum 

„Vedle klasických (kvantitativně orientovaných) výzkumů se ve světě i u nás v posledních 

letech velmi silně rozvíjejí tzv. kvalitativně orientované výzkumy. Mezi výzkumy 

kvalitativně a kvantitativně orientovanými jsou některé důležité rozdíly. Základním 

rozdílem je, že obě orientace vycházejí z odlišných filozofických základů. Klasické 

(kvantitativně orientované, pozitivistické) pedagogické výzkumy vycházejí, jak již bylo 

uvedeno, z pozitivismu, resp. novopozitivizmu. Kvalitativně orientované výzkumy vycházejí 

naproti tomu zejména z fenomenologie, která zdůrazňuje subjektivní aspekty jednání lidí, a 

tudíž kvalitativně orientované výzkumy připouštějí existenci více realit“ (Chráska, 2007, 

str. 32). 

Kvalitativním výzkumem se značí množstvím pojetí strategií k probádání jevů. Hlavním 

cílem bádání není získat velké množství dat od respondentů, ale důkladný rozbor (Skutil, 
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2011, str. 69). V kvalitativním výzkumu může být vybrán malý vzorek respondentů, ale za 

to kvalitní, aby nám poskytl nejdůvěryhodnější informace. Respondentům šetření se 

obvykle říká „participanti“ (Skutil, 2011, str. 72). 

Výběr osob v kvalitativním výzkumu je: 

 záměrný (vždy odpovídá cíli výzkumu); 

 postupný (rozhodnutí, které osoby se zúčastní výzkumu, se obyčejně neuskuteční 

najednou, na začátku výzkumu); 

 postavený na ochotě participantů účastnit se výzkumu (Skutil, 2011, str. 73). 

Pro svou práci jsem si zvolila kvalitativní výzkum, tedy kvalitní vzorek s malým počtem 

respondentů.  

Hospitace – pozorovací arch 

„Pozorovací arch je výzkumníkem připravené schéma, které obsahuje dvě dimenze – 

časovou a obsahovou. Časová dimenze zachycuje časovou posloupnost pozorovaných jevů, 

obsahová dimenze informace o sledovaném jevu, který je většinou již kódovaný. Obecnou 

podobou pozorovaného jevu je tzv. Kategorie - skládá se ze dvou nebo více tříd, které 

umožňují klasifikovat pozorované jevy. Kategorie zaznamenáváme během pozorování 

pomocí zvoleného kódu (čárka, číslo, jiný grafický znak). Výzkumník zaznamenává 

přítomnost či nepřítomnost jevu nebo jeho intenzitu, např. kolikrát se žák přihlásí v jedné 

hodině. Pro zaznamenávání a následný rozbor pozorovaných jevů lze použít také 

posuzovací škály, které umožní kvantifikovat pozorované jevy, tedy posuzovat jejich 

intenzitu (Skutil, 2011, str. 103). 

Kerlinger (1972, in Chráska, 2007) uvádí tři hlavní druhy posuzovacích škál: 

 kategoriální posuzovací škály: z nabídnutých kategorií posuzovatel vybírá ty, které 

nejlépe vystihují pozorovaný jev, 

 numerické posuzovací škály: stupně škál jsou vyjádřeny číslicemi, které odpovídají 

míře posuzovaného jevu, 

 grafické posuzovací škály: úsečky, jejichž stupně mohou být popsány také slovně, 

posuzovatel tedy přiřazuje pozorovanému jevu určitou polohu na škále“ (Skutil, 

2011, str. 103 – 104). 
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Pozorovací arch jsem si vypracovala tak, abych zjistila informace potřebné pro cíl mé 

práce. Cílem bylo zjistit, zda jsou aktivizující metody ve výuce předmětu Technologie v 

oboru kadeřník využívány v dostatečné míře. 

Řízený rozhovor 

Ztotožňuji se, s názorem autora knihy Základy pedagogicko-psychologického výzkumu 

pro studenty učitelství Skutila (Skutil, 2011), který tvrdí, že vést rozhovor není zdaleka tak 

jednoduché, jelikož respondent může vnímat sdělení od výzkumníka zcela odlišným 

způsobem, než mělo být chápáno. Každý, kdo tedy chce vést rozhovor, musí brát toto v 

potaz. (Skutil, 2011, str. 89). 

Pokládat otázky a získávat odpovědi je mnohem těžší úkol, než se na první pohled zdá. 

Mluvené nebo psané slovo je nejednoznačné ve vztahu k příjemci. S tímto vědomím je 

tedy třeba s touto výzkumnou metodou pracovat. Rozhovorem můžeme od respondenta 

získat velmi cenné informace. 

Výhody: 

 umožňuje přímý kontakt výzkumníka se zkoumanou osobou; 

 umožňuje volnost a pružnost v kladení otázek; 

 umožňuje dovysvětlit otázky a zároveň požadovat dovysvětlení ze strany 

respondenta; 

 je možné získat osobní nebo důvěrné informace; 

 je možné sledovat verbální i neverbální reakce respondenta; 

 eliminuje obtíže při psaném projevu. 

Nevýhody: 

 je časově náročné; 

 obtížnější zaznamenávání odpovědí; 

 menší soubor respondentů; 

 kvalita informací závisí na kvalitě výzkumníka a na kvalitě interakce mezi 

výzkumníkem a dotazovaným; 

 možnost ovlivnění rozhovoru osobním zaujetím tazatele; 

 obtížnější vyhodnocení“ (Skutil, 2011, str. 89). 
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Strukturovaný rozhovor (interview) 

Strukturovaný rozhovor (interview) je slovní dialogická metoda. Jeden se dotazuje a druhý 

odpovídá. Pro efektivitu slovní dialogické aktivizující metody rozhovoru musí být předem 

důkladně zváženo, co má být cílem. Na základě toho se pak sestavují otázky. Ty musí být 

smysluplné, srozumitelné a směrodatné. Velkým plusem tohoto šetření je, že výsledky jsou 

věrohodné (Skutil, 2011, str. 90 - 91). 

Průběh interview 

Rozhovor má podstatně delší dobu trvání než vyplnění dotazníku (Skutil, 2011, str. 92). 

V souvislosti se strukturou dotazníku hovoří Miovský (2006) o čtyřech fázích: 

1) přípravná a úvodní část interview – zahrnuje přípravu otázek a navázání kontaktu s 

potencionálním účastníkem, v rámci kterého dáme respondentovi všechny potřebné 

informace; 

2) vzestup a upevnění kontaktu – je druhou fází, kdy respondenta “zahříváme”, 

poznáváme se s ním a zjišťujeme, jaké komunikační strategie dotazovaný používá. 

Zároveň respondenta motivujeme a povzbuzujeme k výpovědím; 

3) jádro interview – tvoří hlavní část celého interview, v níž se snažíme získat takové 

informace, které by naplnily cíl celého rozhovoru; 

4) závěr a ukončení - bývají podceňovanou fází. Je třeba zjistit, zda jsme 

respondentovi našimi otázkami nezpůsobili nějaké potíže či nevyvolali nežádoucí 

vzpomínky. Zároveň bychom v respondentovi neměli vzbudit pocit, že se stal jen 

zdrojem informací, po jejichž zjištění nás přestal zajímat“ (Skutil, 2011, str. 93). 

Úlohou výzkumníka je tedy mimo jiné udržovat plynulý průběh interview, k čemuž 

slouží, jak uvádějí Pelikán (1998) a Frejenčík (2000), následující komunikační 

prostředky: 

 krátké projevy porozumění: Jedním z prostředků pro udržení kontinuity rozhovoru 

je přitakání, ať už verbální (např. „chápu,” aha,“ rozumím”), nebo neverbální 

(např. pokývání hlavou); 

 žádost o dodatečnou informaci nebo vysvětlení: Jsou to doplňkové otázky typu 

„Kdy se to stalo?“;„Povězte mi o tom víc…“; „Můžete to podrobněji vysvětlit?“ 

apod.; 
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 využití krátké pauzy: Pomlka může sehrát pozitivní roli při udržení kontinuity 

rozhovoru. Nesmí však být delší než 2 - 3 sekundy, protože dlouhé pauzy vyvolávají 

rozpaky a narušují plynulost rozhovoru; 

 „echo”, zrcadlení: Echo je vlastně zopakování slov respondenta výzkumníkem. 

Například respondent říká: „Tato metoda se mi neosvědčila. Budu muset zkusit 

něco nového”. A výzkumník reaguje: „Budete muset zkusit něco nového?” a může 

položit následnou žádost o dodatečnou informaci typu: „Už jste přemýšlel (a), co to 

bylo?”; 

 sumarizace odpovědí: Jedná se o shrnutí odpovědí do většího celku;  

 odbočení od tématu: Někdy se rozhovor rozběhne jiným směrem. Respondenta ale 

nepřerušujeme a po ukončení jeho myšlenky jej navracíme k původní otázce, např. 

„To, co jste říkal, bylo velmi zajímavé, ale trochu jsme odbočili od naší původní 

otázky…” (Skutil, 2011, str. 94). 

K rozhovoru jsem měla k dispozici čtyři cíleně zvolené respondentky. Rozhovor byl 

nahráván na audio záznamník. Pro všechny to byla premiéra. Z hlasu všech zúčastněných 

byla cítit obava a nervozita. Tréma a ostych však trvaly pouze chvíli, protože se 

respondentky spíše soustředily na pokládání a zodpovídání otázek. Jedna bohužel rozhovor 

na audiozáznam odmítla. Mrzelo mě to, ale samozřejmě jsem toto její rozhodnutí 

respektovala. Poprosila jsem ji tedy, zda bych s ní mohla alespoň udělat rozhovor a její 

odpovědi si ponechat v tištěné podobě, čemuž se nebránila.  

Záznam interview 

Pelikán (1998) uvádí tři základní možnosti, jak zaznamenat interview: 

1) Záznam neprovádí přímo badatel, který se věnuje rozhovoru, ale jeho 

spolupracovník. Výhoda je, že se tazatel může soustředit na interview, avšak 

přítomnost další osoby může působit na respondenta rušivě; 

2) Záznam provede badatel po ukončení rozhovoru. Nevýhodou je nutnost velké 

koncentrace badatele, který musí spontánně reagovat na tok rozhovoru a zároveň si 

pamatovat všechny respondentovy odpovědi. Může tak dojít k určitému zkreslení 

informací; 

3) Řešením je použití technických prostředků, jakými jsou diktafon či kamera. 

Problémem je, že takové prostředky mohou působit jako rušivý element. Je také 
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nutný písemný souhlas respondenta se záznamem interview. Použití skrytého 

nahrávání je krajně neetické“ (Skutil, 2011, str. 94 – 95). 

Vyhodnocení interview 

Po sběru potřebných dat dojde k vyhodnocení rozhovoru. Klasicky se hodnocení výsledků 

zjišťuje tak, že se výpovědi označují symboly - první rozřazení. Následně se tyto výsledky 

třídí do užšího výběru. Z těchto výsledků se následně učiní závěr. (Skutil, 2011, str. 95). 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

 

Cílem mé bakalářské práce bylo zmapovat metody využívané ve výuce předmětu 

Technologie v oboru kadeřník a zjistit, do jaké míry jsou využívány aktivizující metody. 

Pro svůj kvalitativní výzkum jsem si vybrala čtyři učiliště – 2 ve Středočeském kraji a 2 

v Praze (Neratovice, Mladá Boleslav, Praha 4, Praha 8). Výběr učilišť byl účelný, zajímalo 

mě, zda se bude výuka v Praze lišit od výuky v menších městech.  

Zúčastněné vyučující mi byly doporučeny vedením školy. Ke sběru dat jsem volila formu 

hospitace pomocí pozorovacího hospitačního archu, strukturovaný rozhovor zaznamenaný 

na audionosič a po vyhodnocení mého šetření následoval skupinový rozhovor 

s respondenty mého šetření. Nejprve jsem je obeznámila s výsledky a na základě toho jsme 

společně rozebíraly a hodnotily metody využívané ve výuce. Každá učitelka navrhovala 

takové aktivizující metody, které jí ve výuce nejlépe fungují. Nejefektivnější aktivizující 

metody se objeví v návrhu metodiky. Učitelé budou mít tuto metodiku k dispozici. Měla by 

sloužit jako opora pro jejich pedagogickou praxi předmětu Technologie v oboru kadeřník.  

Dále jsem k ucelené soustavě metod vytvořila ukázku přípravy s využitím aktivizujících 

metod a jejich vzájemnou provázanost ve výuce pro zefektivnění výuky předmětu 

Technologie v oboru kadeřník a tím i celého výchovně-vzdělávacího procesu. 

3.1 Realizace hospitací 

3.1.1 Hospitace č. 1  

Proběhla na Soukromé střední škole a základní škole, s. r. o. (Viničná 463, Mladá 

Boleslav) dne 4. 9. 2019. Škola zajišťuje výuku v oborech: kadeřnice, předškolní 

pedagogika, hotelnictví a turismus. Hospitovala jsem ve druhém ročníku předmětu 

Technologie. Tématem hodiny byl Pracovní postup pánských střihů. Přítomných žáků bylo 

18 z 20. Učitelka mě na začátku hodiny představila žákům a vysvětlila jim, že na jejich 

hodině provedu hospitaci. Na žácích i učitelce byla cítit nervozita. Nejprve byl proveden 

zápis absence žáků a tématu hodiny do třídnice, pak učitelka zapsala téma hodiny 

i na tabuli, aby žáci měli cíl hodiny neustále před sebou z důvodu motivace. Když učitelka 

téma hodiny zapsala, žáci začali pozitivně reagovat a dávat učitelce různé otázky. Např.: 

„Paní učitelko, budeme se učit i moderní pánské střihy a jejich techniky? Budeme si 
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pánské střihy zkoušet? Pustíme si nějaké video?“ Učitelka ocenila zájem a na otázky žáků 

odpověděla. Následně jim sdělila strukturu hodiny.  

Žáci byli spokojeni a jevili zájem o dané téma. Nejprve došlo k opakování látky z 

předchozí hodiny, kdy byla využita metoda heuristického rozhovoru. Učitelka formou 

vhodně volených otázek dováděla žáky postupně ke správné odpovědi, na kterou si 

přicházeli sami. Zažívali tak úspěch ze svého výkonu. Učitelka skvělý výkon každého žáka 

ocenila pochvalou. Potom došlo k vyvození slíbeného tématu hodiny, tedy pánský střih 

vlasů. Učitelka volila slovní monologickou metodu výkladu. Používala přitom materiál z 

internetového portálu www.Dumy.cz, což jsem ocenila. Prezentace obsahovala video 

s ukázkou pánských účesů. Tuto prezentaci s videem volila učitelka cíleně, aby u žáků 

rozvíjela kritické myšlení. Kadeřník totiž účelně prováděl některé kadeřnické úkony 

nesprávně. Od žáků se očekávalo, že tento jev odhalí, budou na něj reagovat a nesprávný 

postup kadeřnického úkonu popíší správně.  

Po vyvození učiva a jeho následného procvičení proběhl krátký zápis do sešitu a žáci se 

dočkali slíbeného videa s moderními pánskými střihy. Nejprve sledovali video bez 

komentářů. Pak si mezi sebou šeptali své dojmy. V tu chvíli učitelka vhodně zareagovala 

otázkou, jestli se jim něco nezdá, a žáci s kuráží začali reagovat, že se jim nelíbí, jak 

kadeřník drží nůžky při stříhání a jak stříhá, což učitelka samozřejmě čekala. Nechala žáky 

argumentovat a diskutovat. Pochválila žáky za aktivitu a celý technologický postup 

zopakovala ještě jednou znovu. 

 Atmosféra ve třídě byla příjemná. Žáci byli aktivní, což jsem oceňovala. V závěru hodiny 

došlo ke shrnutí. Učitelka žáky pochválila a zeptala se jich, jestli si myslí, že byl splněn 

společně stanovený cíl v hodině. Žáci jeden přes druhého křičeli ano. Učitelka jim 

poděkovala a pro motivaci jim sdělila téma příští hodiny a tím se s nimi rozloučila. Cíle 

hodiny byly spllněny.  

Rozhovor č. 1 

Rozhovor následoval po hospitaci. Z rozhovoru vyplynulo, že si učitelka ve třídě zakládá 

na kázni. Její projev je proto zřetelný a výrazný. Pro zvýšení zájmu žáků o dané téma volí 

vhodné aktivizující metody. Využití ICT technologií ve výuce má podle ní velký význam, 

a to například formou prezentace s videem (dumy) nebo youtube, díky kterým může učitel 

u žáků rozvíjet kritické myšlení.  Jako moderní aktivizující metodu volí návštěvu 
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počítačové učebny, kde si žáci hledají nové informace a následně o nich diskutují. 

Aplikace pro výuku nepoužívá a vlastní metody nemá. Velkým mínusem jsou pro ni 

zastaralé učebnice, které neodpovídají současným trendům.  

Úspěšný učitel se podle ní pozná tak, že se žáci těší na výuku, jsou v ní aktivní, kladou 

otázky k danému tématu, zajímají se o obor a učitel má od žáků zpětnou vazbu. Efektivní 

výuka tkví prý v tom, že si učitel musí uvědomit, koho učí. Jestliže například učí 1. ročník, 

měl by dbát na to, aby si žáci zafixovali správnou výslovnost a terminologii, ale také, aby 

měli přehled o trendech v tomto oboru, protože v  dalších ročnících na tento základ 

navazují. 

Shrnutí z hospitace a rozhovoru č. 1 

U hospitace č. 1 velmi oceňuji využívání ICT technologií, aktivizujících metod a jejich 

vzájemnou provázanost ve výuce, což je dle mého názoru klíčové pro efektivnost výuky a 

celého výchovně-vzdělávacího procesu, stejně tak jako kázeň ve třídě. Jelikož jsem 

v hospitaci a ani v následném rozhovoru nezaznamenala žádnou zmínku o využívání 

dalších aktivizujících metod (skupinové práce, práce ve dvojicích, projektová výuka, atd.), 

tudíž bych je vyučující doporučila. 

3.1.2 Hospitace č. 2 

Druhá hospitace proběhla na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti 

Neratovice dne 6. 9. 2019. SOŠ a SOU Neratovice vznikla v roce 1998 splynutím tří škol v 

okrese Mělník. Škola v současné době vzdělává zhruba 600 žáků v 25 třídách v oborech 

vzdělání veřejnosprávní činnost, nově hotelnictví (čtyřleté obory MZ), dále kadeřník, 

kuchař číšník, mechanik opravář pro motorová vozidla = automechanik, karosář, instalatér, 

zedník (tříleté obory s výučním listem), dále obor podnikání (dálkové nástavbové studium) 

a provozní technika (denní nástavbové studium). Ředitelka školy je Ing. Marcela Hrejsová.  

Hospitovala jsem v 1. ročníku předmětu Technologie. Přítomných žáků bylo 17 z 21. 

Učitelka nejprve provedla třídnickou agendu (zápis do třídnice: téma hodiny, absence 

žáků, cíle hodiny). Cíle napsala ještě pro motivaci žáků na tabuli. Ve třídě byl hluk, jelikož 

si žáci mezi sebou něco štěbetali. Učitelka je neustále napomínala. Z toho jsem 

vydedukovala absolutní nerespektování autority. Napomínání bylo během výuky časté, což 

narušovalo chod celé hodiny a odbíhání od tématu. Téma vodové ondulace je dle mého 
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názoru velmi poutavé. Bohužel to z reakce žáků nebylo zcela zjevné. Byla jsem zvědavá, 

jak bude hodina strukturována.  

Po seznámení žáků s cíli hodiny došlo formou strukturovaných otázek ke krátkému 

zopakování předchozí látky a následně k vyvození nového učiva tradiční metodou výkladu, 

při kterém učitelka využívala jako didaktickou pomůcku učebnici s obrázky a svůj vlastní 

materiál. Styl učitelky byl demokratický, organizační forma výuky hromadná. Učitelka 

převážně přednášela monotónním hlasem, což žáky z jejich výrazů v obličeji a úšklebků 

směrem k učitelce moc nebavilo.  

Atmosféra se trochu zlepšila, když došlo k opakování nové látky slovní dialogickou 

metodou rozhovoru. Někteří žáci sice byli aktivní, ale ostatní zájem neprojevovali. I z 

učitelky bylo cítit zklamání z reakce žáků, ale snažila se až do poslední chvíle vytrvat a 

dokončit hodinu. Po procvičení žákům nadiktovala zápis do sešitu. Zapisovali si jen 

někteří. Tuto situaci učitelka neřešila. V závěru došlo ke shrnutí hodiny a pokárání 

některých žáků za špatnou práci v hodině. Ostatní naopak pochválila za aktivitu. Pro 

motivaci seznámila žáky s látkou následující hodiny, což žáci, až na některé, vůbec 

neregistrovali. Časový plán byl dodržen a cíl splněn.  

Po hodině jsme šly do jejího kabinetu a rozebraly spolu hodinu. Sdělila mi, že měla se žáky 

trochu jiný záměr. Že se bohužel hodina nevyvíjela podle jejich představ, což ji mrzí. 

Snažila jsem se proto atmosféru odlehčit povzbudivým tvrzením, že i učitel je jen člověk, 

který občas chybuje, což je normální, že důležité je, aby se z chyby poučil a už ji příště 

neopakoval. Chtěla jsem tím odlehčit atmosféru. Následně na to jsem se zeptala, jestli 

používá ve výuce i některé aktivizující metody, které by zvýšily zájem žáků a tím i jejich 

aktivitu. Sdělila mi, že používá počítačovou učebnu, kde si žáci vyhledávají informace, 

prezentace a metodu diskuze. Za tyto aktivizující metody jsem dala učitelce pochvalu a 

doporučila jí ještě další škálu aktivizujících metod, které by mohla ve výuce využít.  

Další má otázka zněla, zda si vypracovává přípravu na výuku, načež mi odpověděla, že jen 

občas. Podle mého názoru bude výuka bez přípravy vždy neefektivní. Navrhla jsem jí 

proto, aby si přípravy začala tvořit a neustále je během své praxe pozměňovala dle daného 

období a trendů. Poděkovala za rady a tím jsme se spolu rozloučily. Brzy jsme se však opět 

setkaly při skupinovém rozhovoru spolu s ostatními respondentkami mého šetření, 

abychom zhodnotily výsledky.  
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Rozhovor č. 2 následoval po hospitaci. Z rozhovoru vyplynulo následující: učitelka klade 

důraz na to, v jakém čase hodina probíhá (ráno, dopoledne, odpoledne). Ráno volí pomalý 

rozjezd a před dopolednem naopak svižnější tempo. Ve výuce využívá prezentace nebo 

chodí se žáky do počítačové učebny. Za zmínku o těchto aktivizujících metodách jsem 

velmi ráda. Souhlasím s jejím tvrzením, že ICT technologie mají ve výuce velký význam, 

protože žáci potřebují názornost. Vlastní metody nemá, ale řídí se aktuálními trendy. Pro 

výuku si vytváří vlastní aplikace, jelikož prý pro kadeřníky nejsou žádné k dispozici. 

Mezník v ničem nevidí, ba naopak tvrdí, že záleží jen na každém učiteli, zda se chce dál 

vzdělávat.  

Úspěšný učitel se podle ní pozná tak, že je ve třídě klid a především jsou žáci připraveni k 

závěrečným zkouškám a vypuštěni do života s nějakými zkušenostmi, vědomosti, 

dovednostmi. Efektivní výuku vidí v kombinaci čteného textu z učebnice s využitím 

interaktivní tabule.  

Shrnutí z hospitace a rozhovoru č. 2 

Učitelka č. 2 je toho názoru, že učebnice jsou příliš zastaralé. I přesto je však používá. Dále 

také využívá prezentace, videa na youtube, návštěvu počítačové učebny a střídání metod 

při výuce, což chválím. Mým doporučením je využívat i skupinové práce, projektovou 

výuku, demonstrativní názorné ukázky a pomůcky pro snazší pochopení technologických 

postupů jednotlivých kadeřnických úkonů.  

3.1.3 Hospitace č. 3 

Třetí hospitace se uskutečnila dne 20. 9. 2019 na Metropolitní odborné umělecké střední 

škole Praha 4, s.r.o. Jde o soukromé střední odborné učiliště zajišťující výuku tříletých 

a čtyřletých učebních oborů kadeřník a kosmetické služby. Existuje zde i možnost 

dvouletého nástavbového studia v oboru vlasová kosmetika. 

První setkání s učitelkou na mě působilo jako balzám na duši. Tahle učitelka je velkým 

nadšencem pedagogické, ale i kadeřnické profese, což z ní bylo od první chvíle cítit. Moc 

jsem se těšila na hospitaci a na atmosféru ve třídě. Před hospitací jsme si chvíli povídaly. 

Tato dáma starší generace mi sdělila, že učí už mnoho let a začínala jako kadeřnice. Ve 

stručnosti mi sdělila, jak bude hodina probíhat a jaké bude téma se hodiny v daném 

ročníku. S nadšením mi ukazovala nádherné historické knížky, které byly hodně staré, ale 

velmi zachovalé. Řekla mi, že je to její svátost, že je má ještě po kolegyních, které jí je 
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nechaly. Ráda je používá jako pomůcku při výuce. Vyprávěla by dál, ale zazvonilo a tak 

jsme se společně vydaly za žáky do třídy. 

Hospitace proběhla ve 3. ročníku předmětu Technologie. Přítomných žáků bylo 20 z 22. 

Už při příchodu do třídy jsem cítila z žáků radost a těšení se na hodinu. Dokládají to i 

otázky, které žáci vykřikovali: Dobrý den paní učitelko, moc se těšíme na dnešní hodinu, 

co budeme dneska probírat? A ona klidným vyrovnaným hlasem a úsměvem na tváři 

žákům sdělila téma hodiny s dodáním, že doufá, že se na dané téma těší stejně jako ona. 

Pak mě představil žákům s vysvětlením, že budu na hodině provádět hospitaci. Žáci si mě 

prohlíželi a začali si něco mezi sebou šeptat. Je to zcela pochopitelné. Spatří nového 

člověka, netuší, co se bude dít.  

Nemůžu nezmínit vizáž této dámy, která mě na první pohled zaujala. Je důkazem toho, že i 

dáma v pokročilém věku může jít s trendy dnešní moderní doby. Z jejího projevu jsem 

vytušila, že je velmi ráda mezi mladými lidmi. Je to ukázka toho, jak si může učitel svým 

osobním přístupem, ale i vizáží a nadšením pro svůj předmět získat přirozenou autoritu a 

tím i kázeň ve výuce. 

Pro zopakování látky z předchozí hodiny a ke zjištění úrovně vědomostí žáků učitelka 

volila aktivizující metodu dialogu formou strukturovaných otázek. Žáci se zaujetím 

reagovali a předháněli se ve vyřčení odpovědi. Učitelka zastavila žáky s pochvalou za 

skvělé zodpovězení a přestoupila k vyvození nového učiva. Organizační formou byla 

hromadná frontální výuka. Použila slovní monologickou metodu výkladu s didaktickými 

prostředky, kterými byla historická učebnice a spousta obrázků z dané doby. Projev 

učitelky byl velmi přesvědčivý a poutavý. Všichni jsme se zájmem poslouchali velmi 

zajímavé informace z dané doby, které vždy okořenila nějakými pikantnostmi, na což žáci 

reagovali se smíchem a údivem, protože jim některé příklady, vzhledem k jejich věku, 

přišly až nemožné (např. líčení nejen žen, ale i mužů, oděvy, ozdoby a šperky dávných 

faraonů). Některé věci už si dnešní generace neumí v moderním světě představit. 

Pro názornost používala obrázky, kde byly postavy faraonů s účesy a oděvy, které byly pro 

danou dobu typické. Žáci mohli při výuce využívat mobilní telefon a hledat další obrázky 

ze starověkého Egypta. Většina žáků ale tuto možnost nevyužila, protože 

raději poslouchali projevu paní učitelky. Tak úžasnou atmosféru ve třídě jsem dlouho 

nezažila. Po výkladu došlo k procvičování nové látky formou strukturovaných otázek a po 
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té byl proveden zápis do sešitu pod vedením učitelky. Na závěr došlo ke zhodnocení 

hodiny nejen učitelem, ale na vyzvání učitelky i ke zhodnocení hodiny samotnými žáky. 

Všichni tuto hodinu hodnotili velmi kladně. Pro motivaci učitelka žákům sdělila téma 

následující hodiny, slíbila zhlédnutí filmu Kleopatra, což žáci ocenili bouřlivým 

potleskem. Po tomhle jásotu se učitelka se žáky rozloučila a společně se mnou odešla ze 

třídy. Cíle byly splněny a třídní kniha souhlasí s ŠVP. 

Rozhovor č. 3 následoval po hospitaci. 

V tomto rozhovoru zazněl stejný názor, jako měly vyučující v předešlých rozhovorech, a to 

že je důležitá názornost, ale také praktická ukázka. Ve výuce učitelka také využívá ICT 

technologie (youtube, internet, tablet, cd) a zajímavosti, které nastřádala během své 

kadeřnické i pedagogické praxe. Vlastní metodyve výuce nemá a mezník nevidí v ničem – 

ŠVP je prý udělané velmi dobře. Úspěšný učitel se prý pozná podle toho, že žáci udělají 

závěrečné zkoušky s vyznamenáním. Kvalitní výuka je podle učitelky založena na 

propojenosti teorie s praxí. 

Shrnutí z hospitace a rozhovoru č. 3 

Při hospitaci číslo 3 mě velmi zaujaly zajímavosti z historie Egypta, které učitelka 

předkládala žákům, a propojenost minulosti a současnosti. Žáci si tak mohli uvědomit, jak 

těžké to měli lidé v dávných dobách a jaké jsou možnosti dnes. Ale zároveň poukázala na 

to, že móda z dávných dob se stále cyklicky vrací do módy dnešní doby. Učitelka s 

dlouholetou praxí ve svém oboru kadeřnice, ale také s pedagogickou praxí, předávala své 

zkušenosti žákům velmi vtipnou, ale zároveň odbornou formou. Využila i poznatky z její 

osobní zkušenosti z oboru. Doporučení z mé strany by bylo ve formě dalších aktivizujících 

metod (referáty, projekty, prezentace, návštěva počítačové učebny, skupinové hry). 

3.1.4 Hospitace č. 4 

Poslední hospitace proběhla dne 3. 10. 2019 na Středním odborném učilišti kadeřnickém 

(Karlínské náměstí 8/225 Praha 8 – Karlín). Střední odborné učiliště zajišťuje výuku 

tříletého oboru kadeřník a nástavbového oboru vlasová kosmetika i odborný výcvik. 

S učitelkou jsme si daly nejprve schůzku u ní v kabinetu. Z učitelky jsem měla ze začátku 

respekt, ale po chvíli se atmosféra rozvolnila a začaly jsme si spolu povídat o kadeřnické a 

pedagogické praxi, ale také o žácích v dnešní době. Po zazvonění jsme šly do třídy, kde mě 

představila žákům. Sdělila jim, že to pro ně nic neznamená, že výuka bude probíhat zcela 
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normálně. Žáci byli ze začátku nervózní, ale pak se situace zklidnila a výuka probíhala, 

jako bych tam nebyla. Z učitelky bylo cítit, že jí záleží na tom, aby výuka proběhla 

úspěšně. Z toho vyplývá i její autoritativní a vůdčí styl, což jsem nepovažovala jako 

vhodnou volbu, protože ani žáci na její chování nereagovali dobře, jelikož jsem od pár 

žáků zaslechla nelichotivá slova mířená k učitelce, a to už při vstupu do třídy. Z učitelky 

byla cítit nadřazenost, která ani mě osobně nebyla vůbec příjemná. 

Hospitace proběhla ve třídě 3. B. Přítomných žáků bylo 19 z 24. Téma hodiny byla historie 

oboru. Hodina začala zápisem do třídní knihy a seznámením žáků s cíli a tématem hodiny. 

Cíle i téma hodiny byly pro žáky viditelné i na interaktivní tabuli. Nejprve bylo 

zopakováno předchozí učivo slovní dialogickou metodou heuristického rozhovoru. Žáci se 

velmi aktivně zapojovali do výuky. Příjemným zjištěním pro mě byly vědomosti žáků. 

Otázka, která se týkala diagnózy vlasů, byla dána cíleně až nakonec, jelikož po ní učitelka 

volila další metodu výuky.  

Tuto metodu vymyslela ona sama – Diagnostika vlasů se zavřenýma očima. Při předložení 

názvu metody jsem si uvědomila, že je to vlastně skvělý nápad. Klasická diagnostika vlasů 

se totiž provádí s otevřenýma očima. Jako smyslový orgán tedy využíváme zrak. 

Posuzujeme například tvárnost, hustotu, barvu a střih vlasů. Vidíme i tvar obličeje, barvu 

pleti, atd. U metody diagnózy vlasů se zavřenýma očima je nám tento smyslový orgán 

zakryt šátkem. Musíme tedy využívat jiné smysly, například hmat. Žáci reagovali 

nevěřícně, když jim učitelka metodu diagnózy vlasů se zavřenýma očima předložila. 

Čekali, co se bude dít.  

Učitelka vysvětlila pointu oné metody a vyzvala prvního dobrovolníka, který měl provést 

diagnózu vlasů spolužákovi nebo spolužačce, aby šel k tabuli. Učitelka mu zavázala oči a 

mávnutím vyzvala spolužačku, aby šla k tabuli a sedla si na židli jako zákaznice, které 

bude prováděna diagnóza vlasů. Žák se šátkem netušil, o kterou spolužačku se jedná. Jeho 

úkolem bylo určit pomocí hmatu hustotu, tvárnost vlasů, ale i barvu vlasů, což žáky 

samozřejmě pobavilo, protože poznat barvu vlasů bez použití zraku se nedá pouhým 

hmatem. V tom byla právě pointa oné aktivizující metody. Na konci diagnózy vlasů se žák 

pokoušel uhodnout, kdo je osoba sedící na židli. Atmosféra byla obohacena neustálým 

smíchem ostatních spolužáků, ale i učitelky. Ze stylu autoritativního se stal rázem 

demokratický, což jsem ocenila nejen já, ale i samotní žáci.  
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Po skončení hry učitelka shrnula celou hodinu. Pochválila žáky za připravenost při 

opakování a aktivitu v hodině. Zeptala se jich, jestli si myslí, že byly cíle hodiny splněny, 

na což žáci jednohlasně odpověděli ano. Pro motivaci sdělila žákům téma příští hodiny a 

tím ukončila výuku. 

Rozhovor č. 4 následoval po hospitaci. 

Velmi jsem ocenila, když mi učitelka sdělila, že používá interaktivní tabuli, internet, CD, 

prezentace, skupinové práce, projektovou výuku a vyučování prvního ročníku žáky třetích 

ročníků, kteří se tím připravují na závěrečné zkoušky. Ve výuce jí prý nejvíce funguje 

důslednost, výrazný a zřetelný hlas, vlastní metodu má, a to právě metodu diagnózy vlasů 

se zavřenýma očima. Využívá aplikaci pro kadeřníky – objednávky. Úspěšný učitel je prý 

ten, který dokáže naučit, není nudný, bere výuku jako hru a umí žáky zaujmout, s čímž se i 

já ztotožňuji. Efektivní výuka je podle učitelky ta, která je zajímavá, interaktivní a žáci 

jsou v ní aktivní. 

Shrnutí z hospitace a rozhovoru č. 4 

Hospitovanou hodinu považuji za velmi zdařilou z důvodu pestrosti výukových metod 

a viditelné vysoké aktivity žáků. K této výuce nemám co vytknout – snad jen doporučuji 

využívat i jiné aktivizující metody ve výuce, které již zazněly v předchozích doporučeních. 

3.2 Skupinový rozhovor s respondenty 

Proběhl po zhodnocení mého šetření. Toto setkání jsem volila z důvodu rozboru výsledků. 

V rozhovoru jsem zjišťovala, co si myslí respondentky mého šetření o důvodech nízké 

míry využitelnosti aktivizujících metod ve výuce předmětu Technologie v oboru kadeřník.  

Jedním z důvodů bylo zmíněno stáří učitelů a jejich neangažovanost pro nové pojetí výuky 

a tudíž i využívání aktivizujících metodech ve výuce. Děje se to z neznalosti a nezájmu se 

učit něčemu novému. Dalším důvodem je náročná příprava na výuku a následný výsledek, 

který neodpovídá očekávání a snaze učitele zefektivnit výuku, tudíž učitele demotivuje. 

Jiným důvodem je, že se učitel naučil nějaké postupy, které jsou dnes již zastaralé. To je 

ale špatně, protože dnešní moderní doba jde stále dopředu a učitel by s ní měl stále držet 

krok. Sledovat nové trendy a inovace ve svém oboru, aby byl napřed před žáky. Nabité 

zkušenosti a poznatky jim pak předat. Z toho vyplývá další problém, že učitelé neumí tak 

obratně pracovat s IT technologiemi, proto se jim při výuce vyhýbají. Měli by se tedy 

neustále proškolovat a pravidelně vzdělávat ve všech směrech pedagogické praxe. Byli by 
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si pak více jistí a nebáli se používat aktivizující metody ve výuce. Další otázkou bylo, které 

aktivizující metody jim ve výuce nejlépe fungují. Všechny navržené aktivizující metody 

jsem si zapsala a některé z nich jsem zakomponovala do návrhu metodiky. 

Toto shledání bylo pro všechny velmi obohacující. Doufám proto, že i tento návrh 

metodiky aktivizujících metod ve výuce v předmětu Technologie v oboru kadeřník, který 

jsem vytvořila, bude inspirací pro ostatní učitele. 

 

3.3 Návrh metodiky aktivizujících metod ve výuce v předmětu Technologie 
v oboru kadeřník 

Předpokládá se příjemné klima ve třídě, které dokáže navodit jen učitel s přirozenou 

autoritou, lidským a individuálním přístupem k žákům. Tím si zjedná i kázeň, protože žáci 

potřebují mantinely pro pocit bezpečí a jistoty. Opodstanělý je výrazný a zřetelný hlas 

učitele.  

Důležitá je rozhodně důkladně propracovaná příprava, která má svou strukturu, jíž se učitel 

řídí. Je to opora pro učitele, aby se během výuky nevzdaloval od vytyčených cílů, jelikož 

během hodiny může nastat nespočet proměnlivých situací, které bude muset učitel řešit. 

Ve struktuře přípravy je zaznamenán začátek, průběh a závěr hodiny. Podle struktury si 

pak učitel volí, na základě důkladné rozvahy, vhodné vyučovací metody.  

Tyto metody bude mezi sebou během výuky vhodně kombinovat. Je potřeba si tedy 

uvědomit, jestli bude se žáky opakovat předchozí učivo, vyvozovat učivo nové, fixovat 

dané vědomosti pomocí cvičné práce nebo cvičných úloh nebo provádět diagnostiku práce 

žáků, tudíž si zvolit kritéria, podle kterých bude hodnotit výkon žáka a následně pak práci 

žáka klasifikovat. Učitel musí být ve své práci důsledný a dodržovat plán přípravy 

pro splnění cíle. Mít zkrátka ve své práci systém a řád, a to i v sestavování tematického 

plánu, ze kterého pak tvoří přípravu na hodinu. Musí mít dále na paměti, s jakou skupinou 

žáků pracuje. Důležité jsou prostředky (materiální i nemateriální) a v neposlední řadě 

propojenost teorie s praxí, kdy teorie musí vždy předcházet praxi. 

Aktivita žáka ve výuce, je základ, o čemž není pochyb. Tudíž pojďme vytvořit výuku, 

která bude bavit nejen žáky, ale i učitele. Jak už jsme si řekli na začátku, aby učitel zjistill, 

jakou aktivizující metodu má zvolit, musí znát úroveň schopností žáka - tu zjistí například 

aktivizující metodou brainstormingu, brainwritingu. 
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Potřebujete procvičit předchozí učivo? Zvolte třeba aktivizující metodu rozhovou, ať už 

klasického nebo heuristického, metodu kritického myšlení s ukázkou nesprávného 

provedení kadeřnického úkonu na videu v prezentaci nebo pracovní listy.  

Potřebujete vyvodit nové učivo? Zvolte třeba slovní monologickou metodu vysvětlování, 

interaktivní přednáška (výklad), kdy jsou při výkladu ze strany učitele žákům kladeny 

otázky a zadávány jednodušší učební úlohy. Výklad můžete provést i na základě 

provokačního principu, kdy učitel cíleně volí sporná tvrzení, ale můžete při výkladu využít 

prezentace, youtube, interaktivní tabuli, ale i demonstraci a to v případě, když 

demonstrujeme nějaký kadeřnický předmět a manipulaci s ním. V odborném výcviku 

k přiblížení technologického postupu daného kadeřnického úkonu slouží slovní 

monologická metoda instruktáže.  

Chcete se žáky procvičovat a fixovat nové učivo? Volte metodu rozhovoru, diskuze, hraní 

rolí, metody situační a inscenační, práce s textem, práci ve dvojicích, skupinovou práci, 

didaktické hry, soutěže, problémovou metodu, rozhovor, situační metodu, návštěvu 

počítačové učebny, návštěvu kadeřnické provozovny, vyhledávání informací v mobilních 

telefonech. Pro třetí ročníky je skvělou volbou možnost vyučování žáků prvních ročníků. 

Není to už pestrá škála aktivizujících metod? 

Nebojte se metody neustále střídat a propojovat během výuky. Zájem a aktivita žáků ve 

výuce se zvýší. Udržujme krok s moderní dobou. Výsledkem vám budou aktivní a 

spokojení žáci a vy tím tím snadněji dosáhnete cílů, které jste si na začátku hodiny vytyčili 

spolu se žáky. Nezní to báječně? Tak hurá a s chutí do toho. Naše práce je přeci posláním, 

milí učitelé.  

3.3.1 Příklady navrhované metodiky 

Učební obor: Kadeřník 

Předmět: Technologie 

Tématický celek: Dějiny vývoje účesů 

Téma: Egypt 

3. ročník  

1) Úvod: zapsání absence žáků, oznámení tématu a cíle hodiny. 

2) Zopakování předchozího učiva slovní monologickou aktivizující metodou 

brainstormingu. 
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3) Vyvození nového učiva slovní monologickou aktivizující metodou žákovské 

prezentace seminární práce. Žák si měl za domácí úkol připravit powerpointovou 

prezentaci na téma Egypt. Svou práci bude prezentovat před celou třídou. Učivo 

nebude vyvozovat učitel nýbrž žák (aktivita žáka). Učitel v té chvíli bude pouze v 

roli pozorovatele. Tato aktivizující metoda slouží k osvojení komunikačních 

kompetencí, budování sebevědomí, zlepšování kvality projevu, schopnosti prosadit 

a obhájit svůj názor, což žáci třetího ročníku ocení u ústních závěrečných zkoušek. 

4) Procvičení a ujasnění pojmů slovní dialogickou aktivizující metodou diskuze bude 

následovat po prezentaci. 

5) Práce ve dvojici bude spočívat v tom, že si dvojice navzájem sdělí, co si pamatují z 

prezentace a společně udělají zápis do sešitu. K dispozici mohou mít i mobilní 

telefon k vyhledávání informací.  

6) V závěru dojde ke shrnutí hodiny a sebereflexi své vlastní práce. Učitel žáky 

pochválí za aktivitu v hodině a zeptá se, zda si myslí, že byly cíle splněny. Motivací 

jim bude sdělení tématu příští hodiny, což bude Gotika. 

Učební obor: Kadeřník 

Předmět: Technologie 

Tématický celek: Dějiny vývoje účesů 

Téma: Současná účesová tvorba 

3. ročník 

1) Úvod: zapsání absence žáků, oznámení tématu a cíle hodiny. 

2) Opakování z předchozí hodiny: Pracovní list (Náročná účesová tvorba). 

Pointa pracovního listu (vlastní zpracování) tkví v tom, že písmena v odpovědi jsou účelně 

v nesprávném pořadí a na žácích pak je, aby je poskládali správně, protože jen tak obdrží 

správnou odpověď. Pracovní listy jsou vytvořeny pro každé téma v daném ročníku. Žáci si 

je mohou uschovávat, doma se z nich učit a na konci školního roku si ze všech listů mohou 

vytvořit knížku.  

3) Vyvození nového učiva slovní monologickou aktivizující metodou interaktivního 

výkladu s využitím youtube, kde učitel pustí žákům dvě videa s ukázkami současné módy, 

v potřebnou chvíli video zastaví a zadá žákům otázku. Z důvodu časové prodlevy může 

pustit pouze jedno video. 
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První video se se nazývá Vlasové trendy, na otázky týkající se trendů současné doby 

odpovídá známá slovenská kadeřnice Diana Bajbár. 

Otázky: 

 Které historické období ti připomíná dnešní účes mikádo? 

 U jaké zákaznice použiješ studený popelavý (šedý) odstín blond a u jaké zase teplý 

a proč? 

 Souhlasíš s názorem Diany, že jsou velmi důležité výrazné kontury tváře a barevný 

odstín pleti při volbě barvy a tvaru účesu? Odůvodni svou odpověď. 

 Ztotožňuješ se s jejím tvrzením, že by tyto zářivé odstíny měli nosit jen teenegeři 

nebo by si to mohli dovolit i ženy v pokročilejším věku? 

 Řídíš se vždy trendy v účesové tvorbě nebo nosíš to, co se ti líbí a co je ti 

pohodlné? 

 Stříháš vlasy před barvením nebo až po barvení a proč? Myslíš si, že pořadí 

ovlivňuje celkový vzhled účesu? 

 Stalo se ti už někdy, že měla zákaznice nereálnou představu o svém budoucím 

účesu a jaká byla tvoje reakce? 

 Myslíš si, že by se měl kadeřník neustále ve svém oboru posouvat dál formou 

školení, seminářů, soutěží? 

 Využíváš při barvení vlasů míchání více barevných odstínů najednou a proč? 

 Ztotožňuješ se s tvrzením Diany, že ne vždy to, co je moderní, je vždy tou nejlepší 

volbou? 

Druhé video se nazývá 2020 Trendy haircut ideas, toto video je ze zahraničí. 

Otázky k videu: 

 Zkoušela jsi někdy tuhle techniku melírování a včem vidíš výhody a nebo naopak 

nevýhody? 

 Dokážeš podle technik stříhání odhadnout, jaký účes kadeřník stříhá? 

 Jde v tomto případě o teplý nebo studený odstín a hodí se podle tebe k typu 

zákaznice? 

 Vyjmenuj techniky, které kadeřník využívá při zhotovení účesu a řekni mi, čím se 

tento účes odlišuje od klasického mikáda? 

 Víš z jakého důvodu se vlasy před melírováním tupírují?  
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 Přijde ti studená blond vhodná pro tuto zákaznici? Pokud ne, jakou jinou barvu bys 

jí udělala ty? Svou odpověď zdůvodni. 

 Jak by měla vypadat péče o tyto kudrnaté vlasy a co těmto vlasům chybí? 

 Jakou kombinaci barev bys volila, kdybys chtěla docílit tohoto měděného odstínu a 

na co by ses přitom musela soustředit? 

 V čem vidíš výhodu této techniky stříhání dlouhých vlasů s pomocí strojku? 

 Jaké techniky stříhání použil v tomto případě kadeřník? 

 

Těmito videy rozvíjíme u žáků k kritické myšlení i komunikační kompetence. Důležitá je 

aktivita žáků, zájem o téma hodiny, ale i o kadeřnický obor. K tomu jsou proto vhodná tato 

videa, protože žákům ukazují, jak neuvěřitelně kreativní je práce kadeřníka a že je důležité 

neustále udržovat krok s dobou, ale také to, že ne vždy, to co je trendy, je nejlepší. Budoucí 

kadeřník  musí mít stále na paměti, že v popředí vždy stojí zákazník, jeho přání a možnosti.  

4) Práce ve dvojici bude spočívat v tom, že se žáci rozdělí do dvojic, budou mít k dispozici 

věci, které si měli přinést za úkol z domova (model hlavy, pérka, vlásenky, tupírovací 

hřeben, nůžky, gumičky, klasický hřeben) a společně pomocí těchto pomůcek vytvoří 

extravagantní účes v požadovaném čase na modelu hlavy.  

5) V závěru hodiny proběhne ukázka všech výtvorů, žáci vybereou účes, který je nejvíce 

zaujal. Práce ve dvojici je připodobněním kadeřnické soutěže.  

Nakonec dojde ke shrnutí hodiny, pochvale za aktivitu v hodině. Zeptám se jich, zda si 

myslí, že cíle hodiny byly naplněny. Dojde k sebereflexi a motivací jim bude sdělení 

tematu další hodiny, což bude Poradenská služba. 
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4 ZÁVĚR 

Po hospitacích a rozhovorech, které jsem provedla pro praktickou část své bakalářské 

práce, jsem došla k závěru, že cíle byly splněny. Potvrdily se mé hypotézy, kvůli kterým 

jsem si toto téma zvolila.  

Z výsledků šetření vyplývá, že aktivizující metody nejsou ve výuce využívány v dostatečné 

míře, což jsem předpokládala. Na základě zjištění jsem proto navrhla metodiku předmětu 

Technologie v oboru kadeřník, vybrala nejvhodnější aktivizující metody ve výuce 

a připravila ukázku přípravy na výuku s využitím a provázaností aktivizujících metod. 

Šetření proběhlo formou hospitací a rozhovorů (strukturovaný a skupinový). Jednalo se o 

kvalitativní výzkum (čtyři respondentky ze čtyř různých učilišť). 

V návrhu metodiky je vyzdvižena důležitost přípravy na výuku, její struktury, faktory a 

proměnlivé podmínky ovlivňující výuku a celý výchovně – vzdělávací proces. Navazuje 

výčet nejefektivnějších aktivizačních metod a v příloze je pak ukázka přípravy 

s aktivizujícími metodami ve výuce a jejich vhodné propojení. 

Mým přáním nyní je, aby návrh metodiky s využitím aktivizujících metod a ukázka 

přípravy na výuku předmětu Technologie byl přínosem pro učitele, žáky a celý výchovně-

vzdělávací systém.  
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Příloha č. 4 – Příprava vyučovací jednotky 

 

Příprava na vyučovací hodinu 

Datum:  10. 9. 2020 

Učební obor: Kadeřník 

Třída:  Kad 1 

Ročník: první 

Předmět: Technologie 

Vyučující: Jana Jílková 

Téma: Holení vousů 

Cíl – výchovný, vzdělávací, očekávané výstupy:  

 žák umí vysvětlit pojem holení vousů 

 žák umí technologický postup holení vousů 

 žák zná BOZP při holení 

 žák zná tahy při holení a napínání pokožky 

Pomůcky: pracovní list s technologickým postupem holení vousů, břitva bez čepelky 

Postup ve vyučovací hodině:   

1. Úvod: seznámení žáků s tématem hodiny a jejím cílem. 

Motivace: žák si může zkusit oholit například dědečka nebo tatínka 

Čas: 5 min. 

Poznámky: žák si odnese domů pracovní list s technologickým postupem na holení 

vousů 

2. Opakování předchozího učiva, mezipředmětové vztahy. 

Navázaní tématu na hodinu zdravovědy (první pomoc při říznutí) 

Čas: 10 min. 

Poznámky: učitel se pomocí opakovacích otázek žáků ptá a žáci jednotlivě 

odpovídají 

3. Metodický postup vyvození nového učiva  

a) vymezení a vysvětlení pojmu holení vousů 
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b) práce s počítačem a interaktivní tabulí 

c) poučení o BOZP při práci, ukázka břitvy a popis jednotlivých částí 

d) vysvětlení technologického postupu z pracovního listu 

e) demonstrace břitvy a jejich částí, instruktáž technologického postupu holení 

vousů 

Čas: 10 min. 

Poznámky: každý žák si udělá fotku ve 3D při holení  

4. Procvičení pojmů a ujištění se zda žáci látku pochopili 

Čas: 5 min. 

Poznámky: učitel klade otázky na dané téma a žáci postupně odpovídají – zpětná 

vazba na probrané učivo 

5. Samostatná práce 

Žáci si vytvoří dvojice a jeden je v roli zákazníka a druhý holiče. Žák, který sedí, 

drží technologický postup spolužákovi, který ho holí, aby se mohl dívat na tahy při 

holení a prováděl technologický postup holení vousů správně. Po pěti minutách se 

vymění a zkouší si technologický postup druhý žák. 

Poznámky: Po domluvě z předchozí hodiny si měli žáci za domácí úkol přinést 

břitvu bez čepelky z důvodu poranění. Učitel obchází jednotlivě lavice a žáky 

pozoruje.  

6. Závěr: Shrnutí hodiny, pochvala žáků za práci v hodině, poděkování. 

Čas: 5 min. 

 

Časové rozvržení učiva je předpokládané. Tato vyučovací hodina je kombinace více 

metod. V úvodu volím k opakování látky z předchozí hodiny slovní dialogickou 

aktivizující metodu rozhovoru formou strukturovaných otázek. Pak následuje vyvození 

nové látky slovní monologickou aktivizující metodou výkladu s využitím ICT technologií 

(PC, interaktivní tabule, mobilní telefon). K procvičování nového učiva volím metodu 

heuristického rozhovoru. Na to následuje aktivizující metoda názorně demonstrační - 

demonstrace břitvy a slovní aktivizující monologická metoda - instruktáž technologického 

postupu holení vousů. Po instruktáži přichází cvičná práce žáků  aktivizující metodou ve 

dvojicích. Průběžně chodím mezi lavicemi a kontroluji žáky. Na závěr dojde he shrnutí 

hodiny. Pochvale za aktivitu v hodině. Zeptám se žáků, jak by se ohodnotili a jestli si 

myslí, že cíle hodiny byly splněny. Nakonec pro motivaci sdělení tématu další hodiny, což 
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bude návštěva kadeřnické provozovny a trénování technologického postupu holení i 

s namydlením pokožky a založením prádla. 
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Příloha č. 5 - Pracovní list 

 

TECHNOLOGIE - 3. ROČNÍK (skládání písmen) 

NÁROČNA ÚČESOVÁ TVORBA: 

 

1) Tyto účesy se vytvářely ke společenským událostem 

É Á Č N N R O  

 

2) Před provedením náročného účesu musíme nejprve zjistit: k jaké příležitosti je účes 

určen, představu zákaznice o účesu, což znamená, jaký bude požadovaný 

R T V A Č Ú E U S  

 

3) Tyto účesy jsou pro slavnostní příležitosti - divadla, plesy, promoce, svatba 

É E E Č P S L N K S O 

 

4) Jaké účesy jsou tzv. specifické? Kadeřník při nich uplatňuje svou fantazii, vychází 

z filmových a divadelních postav 

Í Š A M A N R K 

 

5) Do této kategorie ještě patří účesy nenáročné, zdobené malými ozdobami, stuhami, 

barevnými laky, gely a jsou vytvořeny z mokrých vlasů a pomocí vysoušeče 

É O O K K T E L J V  

 

6) Před zhotovením náročného účesu si vždy nejprve předem zhotovíme 

T R Á Č N 

 

7) Tyto účesy jsou dané určitými podmínkami, se kterými se soutěžící seznámí hned 

před započetím práce. Schvaluje je organizační výbor. Každá disciplína je 

hodnocena hodnotitelskou komisí lidí, kteří už soutěžili a mají tak kvalifikační 

stupeň soutěže 

Í U O S T Ě Ž N  

 

8) Stupně soutěže se dělí na - podnikové, okresní, národní, celostátní 

R S A J K É K 

 

9) Co je nejdůležitější při každé soutěži 

S Ý Á R N V P Ý Ě V B R  O A M D L E 

  

10) Před každou soutěží je důležité mít 

A D T T S O K E  A U Č S  NA   Ř Í P P R V A U  

 

11) Tento soutěžní účes musí být vyčesán z vodové ondulace. Musí obsahovat ozdobu 

a vlasový příčesek 

Ý D S M K Á P L S O N Č E K S Ý E 

 

12) Jaký soutěžní účes se vytváří na mokrých vlasech a po dokončení tohoto střihu 

vlasů musí být délka vlasů zkrácena min. o 2cm a vlasy na krku min. 1,2cm 

É Á S N P K  

 


