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Název 

Projektová výuka jako inovativní přístup vyučování na 1. stupni ZŠ 

Anotace 

Diplomová práce se zabývá projektovým vyučováním a metodou projektu. 

V teoretické části jsou uvedeny podstatné informace vztahující se к projektové výuce, 

popisuje historii projektové metody, seznamuje s hlavními představiteli této metody a 

s druhy projektů a jejich uplatnění ve vyučování. 

Výzkumná část, vedena metodou akčního výzkumu, zachycuje co si učitelé představují 

pod pojmem projektové vyučování-projekt, jaké typy projektů využívají učitelé 

nejčastěji a jaké jsou výhody nebo nevýhody projektového vyučování z pohledu učitele. 

Dotazníkové šetření u žáků sleduje preference a oblíbenost metody z hlediska žáka a 

s jakým typem projektu a ve kterém předmětu se žák nejčastěji setkal. 

Autorka práce prezentuje vlastní realizovaný projekt, ve kterém ověřuje charakteristické 

znaky projektové metody a porovnává teorii a vlastní praktickou zkušeností. 

Klíčová slova: 

transformace, projektové vyučování, projektová metoda, akční výzkum, projekt 
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Tittle: 

Project education as an inovative educational metod of the first grade of elementary 

school 

Summary: 

The diploma thesis deals with the project education and with the project method. 

The theoretic part of the thesis introduces fundamental information referring to 

the project education, describes the project method, familiarises with the représentants 

of this method and with the project types and their fulfilment in education. 

The research part, lead by the method of action investigation, catches the attitude of the 

teacher's imagination about the idea of the project education - project, what kind 

of project teachers use most commonly and what advantages and disadvantages has 

the said project education from the point of view as a teacher. 

The questionnaire survey follows preferences and favours of the method from the point 

of view as a pupil and which type of project and in which subject has a pupil met 

frequently. 

The author of the thesis presents her own project, in which she verifies 

the characteristic features of the project method and compares the theory with her own 

practical experience. 

Keywords: 

Transformation, project education, project method, action investigation, project 
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Úvod 

Moderní doba klade nesmírný důraz na vzdělávání. Podle toho, jak se mění místo a role 

vzdělávání ve společnosti, mění se i funkce a prostředí školy. 

Škola má být místem řádu a spravedlnosti, má stejně respektovat práva všech, má být 

neautoritativní, má sloužit jako model demokratické společnosti, která vede к toleranci, 

partnerství, kooperaci a ke vzájemné spolupráci. Vedle vzdělávací funkce školy se 

zdůrazňuje i její výchovná a socializační funkce. Škola vyrovnává rozdíly sociálního i 

kulturního prostředí tím, že umožňuje široké spektrum zájmových činností, zpřístupňuje 

vybavení škol, čímž zároveň působí jako jedna z možností prevence negativních 

sociálních jevů. Škola by měla nabízet dostatečně přitažlivé, stimulující a motivující 

prostředí к vlastní aktivitě a tvorbě dítěte, žáka. Měla by být otevřená i ostatním 

obyvatelům obce, pro jejich další vzdělávání, realizaci různých aktivit a programů. 

Funkce školy se rozšiřuje a to klade velké nároky na její kvalitu, závisí na postoji 

učitele a pojetí jeho role. Změny ve škole vyžadují od učitele více iniciativy a tvořivosti, 

změny v obsahu vzdělávání i používaných metodách. Tyto změny jsou však také 

důsledkem „určitého přesouvání" odpovědnosti ze společnosti na školu. 

Teoretická část práce seznamuje s projektovým vyučováním a metodou projektu. 

Detailně je popsána historie projektové metody, seznamuje s hlavními představiteli této 

metody, druhy projektů a jejich uplatnění ve vyučování se svými klady i zápory. 

Práce si klade za cíl zjistit, co si učitelé představují pod pojmem projektové vyučování-

projekt, projektová metoda, jaké typy projektů využívají učitelé v předmětech a 

ročnících, jak často tuto metodu zařazují, ve kterých předmětech nejčastěji a jaké jsou 

výhody nebo nevýhody projektového vyučování z pohledu učitele. Součástí práce je i 

vyhodnocení provedeného dotazníkového šetření, které se zabývalo touto 

problematikou nejen z hlediska učitele, ale i žáka- preference a oblíbenost metody, 

s jakým typem projektu a ve kterém předmětu se žák nejčastěji setkal. 

Autorka práce prezentuje vlastní realizovaný projekt na 1. stupni základní školy, ve 

kterém ověřuje charakteristické znaky projektové metody a porovnává teorii s realitou 

projektového vyučování s vlastní praktickou zkušeností. 
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1 Transformace školy 

Po listopadové revoluci v roce 1989 začala v České republice rozsáhlá transformace 

české společnosti. 

Transformace školy byla započata v listopadu 1989 a jejími obecnými rysy je 

demokratizace, humanizace, pluralita a decentralizace. 

Demokratická výchova se vyznačuje působením pozitivních vzorů, nikoli trestů, 

porozuměním pro individuální požadavky dětí, pozorováním spontánnosti a diskuse. 

Vede к rozvoji iniciativy a samostatnosti, ale také к zodpovědnosti, kázni a respektu 

к právům ostatních. 

Princip demokratizace vzdělání zaručuje všem občanům stejná práva na vzdělání a 

přístupnost vzdělání pro všechny. 

Humanizace vzdělávám se projevuje jako aktivní a tvůrčí proces kultivace celoživotní 

vzdělávací cesty člověka, směřující к hledání lidské identity. 

Pluralismus ve vzdělání zajišťuje ve vzdělávací soustavě zabudování možnosti 

vzdělávacích drah pro jednotlivce. Toto zajišťují různé pedagogické koncepce. 

Decentralizace školství přesunula pravomoc v oblasti správy, řízení a financování škol 

od centra (státních orgánů) к nižším složkám řízení (místním správám a školským 

zařízením).1 

Vzdělání by mělo být založeno na těchto pilířích: 

1. Učit se poznávat 

2. Učit se jednat 

3. Žít společně 

4. Učit se být2 

^ sbrtU, ip íeií otevřenost vzhledem к rodičům, 
Charakteristickým znakem transformace školy je její UICV1 

obci a okolní společnosti. 

V praxi existovaly do roku 2007 tři vzdělávací programy (Základní škola, Obecná 

škola, Národní škola), které definovaly cíle, vzdělávací obsah, doporučovaly vyučovací 

metody a prostředky a navrhovaly způsoby hodnocení žákova rozvoje. Vedle 

1 PRŮCHA, ]., WALTEROVÁ, E„ MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 1995. 
2 Národní program rozvoje vzděláváni v České republice „ Bílá kniha . U1V Praha: Tauns, 2001. 
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vzdělávacího obsahu byly formulovány závazné Standardy, vyjadřující minimální 

„učivo", které si žáci měli osvojit. 

Vrcholem změn ve smyslu obsahu a formy vzdělávání je vytvoření Rámcového 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - RVP ZV,3 který představuje 

v současnosti základní obsahově organizační dokument pro české školy, vymezující 

závazné rámce vzdělávání pro jednotlivé etapy základního vzdělávání. Podle RVP ZV 

si každá škola vytvořila svůj vlastní Školní vzdělávací program.Tato radikální změna 

nastala od školního roku 2007/2008. 

Základní vzdělávání naplňuje tyto cíle:4 

• umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je 

pro celoživotní učení 

• podněcovat žáky к tvořivému myšlení, logickému 

uvažování а к řešení problémů 

• vést žáky к všestranné, účinné a otevřené komunikaci 

• rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat 

práci a úspěchy vlastní i druhých 

• připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, 

svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a 

plnili své povinnosti 

• vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání 

a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy к 

lidem, prostředí i к přírodě 

• učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a 

sociální zdraví a být za ně odpovědný 

• vést žáky к toleranci a ohleduplnosti к jiným lidem, jejich kulturám 

a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi 

pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu 

s reálnými možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi 

a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci 

3 Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání. Praha: VUP, 2004. 
Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání. Praha: VUP, 2004. 
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Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit žáky souborem klíčových kompetencí (souhrn 

vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a 

uplatnění každého člena společnosti) na úrovni, která je pro ně dosažitelná, a připravit je 

tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti: 

Kompetence к učení 

Na konci základního vzdělání žák: 

• vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, 

plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se 

dalšímu studiu a celoživotnímu učeni; 

. vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a 

systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a 

praktickém životě; 

• operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci 

do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých 

vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled 

na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy; 

• samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, 

kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti; 

• poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah к učení, posoudí vlastní 

pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým 

způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky 

svého učení a diskutuje o nich. 

Kompetence к řešení problémů 

Na konci základního vzdělávání žák: 

. vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí 

problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje 

způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností; 
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• vyhledá informace vhodné к řešení problému, nachází jejich shodné, 

podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti 

к objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným 

nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému; 

• samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení 

problémů logické, matematické a empirické postupy; 

• ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy 

aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje 

vlastní pokrok při zdolávání problémů; 

• kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje 

si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí. 

Kompetence komunikativní 

Na konci základního vzdělávání žák: 
• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje 

se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu; 

• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, 

ucinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně 

argumentuje; 

rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně 

užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních 

prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému 

rozvoji а к aktivnímu zapojení se do společenského dění; 

• využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní 

a účinnou komunikaci s okolním světem; 

• využívá získané komunikativní dovednosti к vytváření vztahů potřebných 

к plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi. 
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Kompetence sociální a personální 

Na konci základního vzdělávání žák: 

• účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy 

na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové 

role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce; 

• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě 

ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá к upevňování dobrých 

mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá; 

• přispívá к diskusi v malé skupině i к debatě celé třídy, chápe potřebu 

efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti 

druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé 

myslí, říkají a dělají; 

• vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho 

sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby 

dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebe úcty. 

Kompetence občanské 

Na konci základního vzdělávání žák: 

• respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je 

schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, 

uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí; 

• chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, 

je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu; 

• rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých 

možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i 1 

situacích ohrožujících život a zdraví člověka; 

• respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i historické dědictví, 

projevuje pozitivní postoj к uměleckým dílům, smysl pro kulturu a 

tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit; 
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• chápe základní ekologické souvislosti a environmentálni problémy, 

respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu 

podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti. 

Kompetence pracovní 

Na konci základního vzdělávání žák: 

• používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje 

vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo 

nové pracovní podmínky; 
• přistupuje к výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, 

funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska 

ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany 

kulturních a společenských hodnot; 
• využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích 

oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená 

rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření; 

• orientuje se v základních aktivitách potřebných к uskutečnění 

podnikatelského záměru а к jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko 

podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení. 
Vzdělávací obsah základního vzdělávání je v RVP ZV orientačně rozdělen do devíti 

vzdělávacích oblastí. Jednotlivé vzdělávací oblasti jsou tvořeny jedním vzdělávacím 

oborem nebo více obsahově blízkými vzdělávacími obory. 

Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk) 

Matematika a její aplikace (Matematika a její aplikace) 
Informační a komunikační technologie (Informační a komunikační technologie) 

Člověk a jeho svět (Člověk a jeho svět) 

Člověk a společnost (Dějepis, Výchova к občanství) 

Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis) 

Umění a kultura (Hudební výchova, Výtvarná výchova) 

5 Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání. Praha: VUP, 2004. s. 6-9 
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Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova) 

Člověk a svět práce (Člověk a svět práce)6 

Povinnou součást základního vzdělávání jsou průřezová témata: 

• Osobnostní a sociální výchova 

• Výchova demokratického občana 

Výchova к myšlení v evropských a globálních souvislostech 

• Multikulturní výchova 

• Environmentálni výchova 

• Mediální výchova 

Škola musí do vzdělávání na 1. stupni i na 2. stupni zařadit všechna průřezová témata 

uvedená v RVP ZV. 

Součástí RVP ZV je i vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 

vzdělávání žáků mimořádně nadaných, materiální, personální, hygienické, organizační a 

jiné podmínky pro uskutečňování RVP ZV a zásady pro rozpracování školního 

vzdělávacího programu. 

Vznik RVP ZV dává školám možnost aktivně se podílet na podobě školního kurikula a 

rozhodovat o specifických zvláštnostech v zaměření vzdělávacího programu každé 

jednotlivé školy. Tvorba školního vzdělávacího programu je náročná na čas i aktivní 

práci pedagogického sboru. Záleží i na učiteli, kterou vyučovací metodu bude používat, 

aby zaujal žáka. Požadavkem současné pedagogiky ve školní praxi jsou inovativní 

metody- činnostně a interaktivně orientované progresivní metody odstraňující pasivrtu 

žáků. v 
1.1 Inovativní metody školní práce na 1. stupni ZS 

V literatuře o výukových metodách nalezneme rozmanité definice pojmu «vyučovací 

metoda" a též různé přístupy ke klasifikaci výukových metod (autoři je dělí podle 

pramene poznání, podle fází výuky, podle aktivity žáku apod.). Výukovou metodu lze 

vymezit jako cestu к dosažení stanovených výukových cílů.7 Podle O. Šimoníka je 

6 Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání. Praha: VUP, 2004. s. 10. 
7 KALOUS Z., OBST, O. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002. 
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výuková metoda „Způsob, jakým učitel organizuje osvojování nových vědomostí a 

dovedností žáků." 8 

Nám nejbližší je definice J. Maňáka a V. Švece, kteří tento pojem definují takto: 

„ Výukovou metodu lze vymezit jako uspořádaný systém vyučovacích činností učitele a 

učebních aktivit žáků směřujících к dosažení daných výchovně-vzdělávacích cílů."9 

V tomto pojetí se hovoří o učební aktivitě žáků, což je pro nás z hlediska naplňování 
klíčových kompetencí stěžejní. J. Maňák а V. Švec dále uvádí členění výukových metod 

z hlediska jejich stupňující se složitosti ve výuce. Dělí je do tří skupin: 

Klasické výukové metody. 

o Metody slovní (vysvětlování, vyprávění, popis, přednáška, práce s 

textem, rozhovor), 

o Metody názorné - demonstrační (předvádění a pozorování, práce s 

obrazem, instruktáž), 

o Metody dovednostně - praktické (napodobování, laborování, 

experimentování, vytváření dovedností, produkční metody). 

Aktivizující metody výuky: 

o Diskusní metody (rozhovor, dialog, diskuse), 

o Problémové metody (metoda řešení problémových úkolu), 

o Didaktické hry. 

o Inscenační a situační metody. 

Komplexní výukové metody: 

o Frontální výuka, 

o Skupinová a kooperativní výuka, 

o Kritické myšlení, 

o Partnerská výuka, 

o Brainstorming. 

' ŠIMC5NÍK, O Úvod do školní didaktiky. Brno: MSD, 2003. 
MANAK, J„ ŠVEC, V. Výukové metody. Brno: Paido, 2003. 
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o Výukové projekty, 

o Výuka dramatem, 

o Výuka podporovaná počítačem, 

o Otevřené učení, 

o Televizní výuka, 

o Učení v životních situacích 

o Sugestopedie a superlearning. 

o Hypnopedie. 

V současném období, kdy školy pracují podle vlastních školních vzdělávacích 

programů, se klade důraz na uplatňování nových metod, her a forem práce pro realizaci 

učiva, které vedou к dosažení očekávaných výstupů a rozvoji klíčových kompetencí. 

Učitelé by měli chtít, aby výuka byla pestrá, zajímavá a děti bavila. 

Dosavadní koncepce metod nebraly v úvahu povahu poznávací činnosti žáka 

při osvojování obsahu vzdělávání. Obrat nastal díky úsilí vědeckého přístupu к řešení 

tohoto naléhavého problému. Jedním z nich byl také pokus o systémově komplexní 

výzkum metody výuky. Výuka byla zkoumána jako pedagogický jev, tj. jako činnost 

pedagoga směřující к organizaci činnosti žáků, která vede к osvojení obsahu vzdělání 

na úrovni nutné jak pro rozvoj žáka, tak pro další rozvoj společnosti. Tento přístup 

dovolil vzít v pedagogické struktuře metod v úvahu další stránky výuky a její 

dynamiku, představující časově uspořádaný soubor výukových situací přecházejících 

jedna v druhou. 

Současná škola se setkává s kritikou z řad veřejnosti, ale také z řad vlastních. Mnohým 

učitelům nevyhovuje slovně názorné pojetí vyučování, které stále na některých školách 

přetrvává. Učitelé se snaží o vlastní změnu přístupu к učivu i к žákům a pokud nejsou 

odrazeni vedením školy, kolegyněmi či rodiči žáků, mohou nastartovat vnitřní reformu 

našich škol. 

Je známo, že někteří odborníci na pedagogických fakultách, někteří ředitelé škol, ale i 

někteří učitelé se snaží o změnu к lepšímu. Jde o proces značně složitý, kdy výuka a 

výchova by měly být v souladu s psychickými a vývojovými charakteristikami dětí. 
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Bohužel stále přetrvává dojem, že pouze výklad vede к vědomostem žáka, čímž 

jednoznačně odbouráváme individualitu jedince. Učitel by měl využívat mnohem více 

metod výuky než pouze výkladu. 

Jde o metody ekonomičtější, účinnější a rychleji vedoucí к cíli: 

o Demonstrace a o dramatizace, 

použití techniky, o samostatná práce, 

o brainstorming, o samostudium, 

o písemné práce, o domácí úkoly, 

o partnerská výuka, o exkurze, 

o nácvik, o výuka podporovaná 

o pozorování, počítačem, 

o experiment, o otevřené učení, 

o dialog, o televizní výuka, 

o diskuse, o učení v životních situacích, 

o skupinová práce, o sugestopedie a superlearning, 

o problémové úlohy, o hypnopedie, 

o hra, o projektové vyučování, 

o sociodrama, o otevřené učení. 

Je na učiteli, kterou metodu bude používat, aby jeho hodiny byly pro žáky zajímavé. 

Metoda se tak stane prostředkem komunikace mezi učitelem a žákem. Současná škola 

se neobejde bez aplikování ICT, činnostné a interaktivně orientované výuky, které 

vedou к odstranění pasivity žáků a učí žáky spolupracovat, slaďovat své názory, 

porozumět si, docílit získání více poznatků skupinově a přecházet ke kooperativní, 

problémové výuce a dialogu. 

2 Projektové vyučování 

Po dlouhé odmlce se projekty do naší školy vracejí. Souvisí to s hledáním nové podoby 

školy, s hledáním podstaty vzdělávání v době nebývalého nárůstu množství informací, 

ale i se změnou jejich významu, s novými problémy, které přináší globalizace světa. O 
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projektech se hovoří také často v souvislosti se vzděláním, se školami a jejich 

aktivitami. 

V jiných podmínkách se tak uplatňuje metoda, která má základ ve 20. - 30. letech 

minulého století. Bylo by chybou domnívat se, že jde o prosté „znovuvzkříšení" 

projektové metody. Projektová metoda je komplexní metodou, která rozvíjí klíčové 

kompetence, tedy vědomosti, schopnosti, postoje a hodnoty, rozvíjející osobnost žáka a 

umožňující jeho uplatnění ve společnosti. Dnešní dítě se liší od dítěte tehdejší doby, 

vstupuje do projektu s jinou předchozí zkušeností, je jinak motivováno. Současná 

populace dětí mladšího školního věku se na jedné straně vyznačuje výraznou akcelerací 

v kognitivní oblasti, na druhé straně však často trpí emoční deprivací v důsledku 

nedostatku či absence citových podnětů.10 

V této práci se soustředíme na projekty zaměřené na spolupráci a komunikaci. 

1.2 Vývoj definice pojmu „projektové vyučování" 

Definice pojmu "projektová výuka" (popř. projektové vyučování, projektová metoda, 

výchovně vzdělávací projekt, projekt apod.) se stále vyvíjí a upřesňuje. Vymezit 

jednoznačně, co je projektové vyučování, není jednoduché. Různí autoři zdůrazňují jeho 

různé znaky. 

U někoho je to materiální výstup projektu, u jiného smysluplnost činnosti žáků nebo 

skupinová práce. 

Uvádím několik příkladů vymezení, rozdělení či srovnávání tohoto pojmu. 

Jednu ze starších definic uvádí O. Chlup v Pedagogické encyklopedii." 

Předkládám její zkrácenou a upravenou verzi: 

„ Projektová metoda organizuje učební látku jako řadu projektů neboli učebních celků, 

jež by upoutaly žáka svým konkrétním cílem. Žáci pracujíce na provedení projektu 

získávají určité vědomosti a dovednosti, jež jsou pak vlastním účelem učení a projekt 

sám se stává jen prostředkem k tomuto účelu. Každý projekt staví žáka před řadu otázek 

neboli problémů, soustřeďujících se к téže jednotící idey. Projekt přetvořuje život 

školní. " 

10 M1ŇHOVÁ, J: Vybrané kapitoly z psychologie zdraví. Plzeň: Fakulta pedagogická ZČU, 1996. s. 22. 
11 CHLUP, O. KUBÁLEK, J. UHER, J. Pedagogická encyklopedie. 3 sv. Praha: Novina 1940 
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Projektová metoda má svůj základ v koncepci pragmatické filosofie J. Dewey 

(zkušenost je základem poznání). 

Projekt 

William Herd Kilpatrick: 

„ Projekt jest určitě a jasně navržený úkol, který můžeme předložití žáku tak, aby se mu 

zdál životně důležitý tím, že se blíží skutečné činnosti lidí v životě. " 

Kilpatrick, „otec projektové metody", ve své definici z roku 1918 zdůraznil praktický 

význam projektů. 

J. F. Hosic: 

„ Výrazu projektová metoda lze užiti o učení tehdy, když individuum či skupina pojme 

záměr, jehož uskutečnění navozuje změny v jeho (jejich) vědění, zvycích či vztazích. " 

Definice tohoto Američana je obecnější, zdůrazňuje prvek vlastní aktivity žáka. 

J. Adams: 

„Projektová metoda oživuje každou vědomost, kterou vyvolává. Při této metodě 

neshrnuje učitel nejprve vědomosti a nehledá teprve potom, jak jejich užití: počíná 

užitím a shledává vědomosti. " 

Adams poukazuje na prvek aktivního učení a na předchozí zkušenost žáka. 

R. Žanta: 

„Projekt je účelně organizovaný souhrn myšlenek, seskupených kolem důležitého 

střediska praktického vědění, směřující к určitému cíli. " 

Václav Příhoda: 

„Projektová metoda umožňuje takovou organizaci učiva, při které žák prochází 

činnostmi, uspořádanými tak účelně, aby daly vyniknout nějaké jednotící myšlence 
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anebo aby umožnily provedení plánu, hospodářsky nebo kulturně významného a 

pro žáky životního. " 

V této definici Příhoda zdůrazňuje cíl projektu. 

Stanislav Vrána: 

1. je to podnik, 

2. je to podnik žáka, 

3. je to podnik, za jehož výsledky převzal žák odpovědnost, 

4. je to podnik, který jde za určitým cílem. 

I z dnešního pohledu definice S. Vrány, ředitele pokusných škol ve Zlíně, dobře 

vystihuje všechny charakteristické znaky projektu a lze ji použít jako kritérium 

při posuzování toho, zda metoda, kterou učitel použil, je skutečně projektovou 

metodou.12 

Jitka Kašová: 

Chápe projekt jako jednu z nejpřirozenějších forem výuky. 

J. Kašová vnímá projekty jako organizační formu.13 

„ Projekt je specifický typ učebního úkolu, ve kterém mají žáci možnost volby tématu a 

směru jeho zkoumání, a jehož výsledek je tudíž jen do určité míry předvídatelný. Je to 

úkol, který vyžaduje iniciativu, kreativitu a organizační dovednosti, stejně tak jako 

převzetí odpovědnosti za řešení problémů spojených s tématem. " 14 

„Projekt je úkol nebo série úkolů, které mají žáci plnit - většinou individuálně, ale 

někdy i ve skupinách. Žáci se mohou často více méně sami rozhodovat, jak, kde, kdy 

12 COUFALOVA, J. Projektové vyučování pro první stupeň základní školy, náměty pro učitele. Praha: 
Fortuna, 2006. s. 10. 
13 KAŠOVÁ, J. Škola trochu jinak - projektové vyučováni v teorii i praxi. Kroměříž: Iuventa, 1995. 

KAS1KOVA, H. Kooperativní učeni a vyučováni, Teoretické a praktické problémy Praha- Karolinum, 
2001. 
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a v jakém sledu budou úkoly provádět. Projekty mívají zpravidla otevřenější konec 

než samostatné práce. " 15 

Při rozhodování o tom, co je projekt, rozhoduje vztah žáka к této činnosti a jeho podíl 

činnosti. Důležitým momentem je odpovědnost žáka. Pokud dění ve škole vychází 

od učitele v tom smyslu, že učitel přinese námět, rozpracuje ho, určí poměrně přesně, 

co má žák dělat, organizuje detailně jeho činnost a hodnotí ji, nejde o projekt, i když 

téma může být sebeatraktivnější a pro dítě motivující. To, co vidíme ve škole a co je 

často označováno jako projekt, je z tohoto pohledu spíše integrovaným tematickým 

vyučováním. 

Při definování se v této práci opírám o pojetí J. Maňáka а V. Švece, v jejichž definici lze 

vytušit některé aspekty, které vycházejí z pojetí projektu jako podniku žáka. 

Projekt pak definujeme následovně: 

„Projekt je komplexní úkol (problém), spjatý s životní realitou, s nímž se žák 

identifikuje a přebírá za něj odpovědnost, aby svou teoretickou i praktickou 

činností dosáhl výsledného žádoucího produktu (výstupu) projektu, pro jehož 

obhajobu a hodnocení má argumenty, které vycházejí z nově získané zkušenosti." 

15 PETTY, G. Moderní vyučování. Praha: Portál, 1996. s. 213. 
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Grafické přiblížení projektu pomocí těchto základních charakteristik: 

Soustředěný 

kolem určité 

ideje 

odpovědnost 

realizaci 

Projekt: 

o zvyšuje motivaci, iniciativu a odpovědnost žáků; 

o poskytuj e řadu příležitostí к praktickému řešení úkolů a problémů ze života, 

posiluje u žáků ochotu spolupracovat a radit se s jinými; 

o obohacuje tradiční výuku a doplňuje o přímou zkušenost žáků; 

o rozvíjí u žáků vytrvalost, pohotovost, tolerantnost, sebekritičnost i sebevědomí; 

o dává příležitost tvořivým činnostem. 

16 KRATOCHVÍLOVÁ, J. Teorie a praxe projektové výuky. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy 
Univerzity, 2006. s. 36. 

Přebírá 

za jeho 
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Základní rysy, které by měl projekt mít: 

a) Projekt vychází z potřeb a zájmů dítěte. Umožňuje uspokojit jeho potřebu, získat 

nové zkušenosti, být odpovědný za svou činnost. 

b) Projekt vychází z konkrétní a aktuální situace. Neomezuje se na prostor školy, 

ale mohou se do něho zapojit i rodiče a širší okolí. 

c) Projekt je interdisciplinární. 

d) Projekt je především podnikem žáka. 

e) Práce žáků v projektu přinese konkrétní produkt. Pokud je to možné, je průběh a 

výsledek zdokumentován. Vznikne výstup, kterým se účastníci projektu prezentují 

ve škole nebo mimo školu. 

f) Projekt se zpravidla uskutečňuje ve skupině. Sociální psychologie druhé 

poloviny minulého století prokázala, že učení ve skupině je významné nejen pro 

rozvoj osobnosti žáka, ale zvyšuje i efektivitu procesu učení. 

g) Projekt spojuje školu s širším okolím. Umožňuje začlenění školy do života obce 
• »17 

nebo širší společnosti. 

Při využití projektu můžeme postupovat následovně: 
1. Volba problémové situace, která je pro žáky zajímavá a přitažlivá. Musíme dbát 

na to, aby úkol byl přiměřený věku i předešlému poznání žáků. Žáky je třeba vhodně 

motivovat. 

2. Stanovení postupu při realizaci projektu, upřesnění dílčích úkolů. Stanoví se, v jaké 

podobě budou výsledky projektu prezentovány. V této situaci už mohou žáci uplatnit 

své vlastní myšlenky a představy. Tato fáze probíhá formou diskuse učitele s žáky. 

Je třeba dbát na to, aby každý žák vyjádřil svůj názor a podílel se na realizaci. 

3. Realizace projektu. To je hlavní a nejdůležitější „objevná část" projektu. V této fázi 

se vyhledávají, shromaždují a vyhodnocují informace. Tato fáze může probíhat venku 

mimo budovu školy i v budově, pokud žáci vyhledávají informace v literárních 

pramenech (učebnice, slovníky, časopisy,... atd.). Projekt je většinou realizován 

pomocí různých praktických činností. Žáci pracují v dílnách, pozorují v laboratoři, 

experimentují, měří, zaznamenávají, provádí nákresy, pozorují. Tyto činnosti jim 
17 COUFALOVÁ, J. Projektové vyučováni pro první stupeň základní školy, náměty pro učitele Praha-
Fortuna 2006. s. 11. 
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otvírají široké pole působnosti к bezprostřední aktivitě, samostatné práci a tvořivosti. 
18 

4. Dokumentace a zveřejnění výsledku projektu. 

Řešení projektu má tři fáze: 

1. Záci pracují v laboratoři, v dílnách nebo venku. 

2. Při práci se setkávají s problémy, které musí řešit hledáním informací v literatuře, 

na internetu, v muzeu, ...atd. 

3. Pomocí nových informací problém vyřeší. Jde o spojení teorie s praxí. 

Význam této metody spočívá v tom, že: 

• vytváří cílenou učební činnost, která je promyšlená a organizovaná 

(teoretická i praktická), 

• vyhovuje potřebám žáků i učitele, je zaměřena prakticky a soustředí se 

na určitou myšlenku, 

• přináší změny v osobnosti žáka cestou zkušenosti.19 

Projektová metoda 

S projektem velmi úzce souvisí projektová metoda. Projektovou metodu lze chápat jako 

zvláštní případ problémové metody. Jde o řešení problému, ovšem v tomto případě jde o 

řešení komplexní povahy s širším praktickým uplatněním. Při využití tohoto postupu 

žáci pracují nejen ve škole, ale i mimo školní budovu, což má velký význam. 

Projektová metoda je s ohledem na klasické metody výuky mnohem náročnější 

na realizaci. Vyžaduje nové přístupy ze strany pedagogických pracovníku. Učitel má 

také možnost volit různé organizační formy práce žáku (individuálně, skupinově). 

V dnešní době jsou aktuální rozsáhlejší projekty, kdy se do řešení zapojuje celá škola a 

nejen třeba jedna třída nebo skupina žáků. V posledních letech se také s oblibou 

praktikují tzv. projektové týdny. Je to netradiční způsob výuky, který spočívá v řešení 

projektu za účasti celé školy a trvá jeden týden. Probíhá většinou ve skupinách, kde jsou 

zpravidla žáci všech ročníku daného stupně školy. V tomto případe je nutné, aby se 

18 KAS1KOVA, H.: Nastal v naší škole čas projektů? In: Projektová metoda ve škole a za školou Praha: 
1POS Arama, 1993. 
14 MAŇÁK, J„ ŠVEC, V. Výukové metody. Brno: Paido, 2003. 
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do řešení zapojili všichni pedagogičtí pracovníci a připravili pro žáky vhodné pracovní 

prostředí. Je ovšem nutné si uvědomit, že tento způsob výuky je vlastně atraktivním 

zpestřením a doplněním tradiční výuky. 

Projektová metoda bývá v odborné literatuře definována zpravidla pomocí projektu 

(komplexního úkolu, problému), jehož řešením se žáci zabývají a vlastní zkušeností 

dospívají к závěrečnému produktu projektu. Například: 

„Projektová metoda je vyučovací metoda, v níž jsou žáci vedeni к samostatnému 

zpracování určitých projektů a získávají zkušenosti praktickou činností a 

experimentováním. Vychází z pragmatické pedagogiky a principu instrumentalismu. 

Podporuje motivaci žáků a kooperativní učení. Projekty mohou mít formu 

integrovaných témat, praktických problémů ze životní reality nebo praktické činnosti 

vedoucí к vytvoření nějakého výrobku, výtvarného nebo slovesného produktu. " 20 

J. Kratochvílová nahlíží na projektovou metodu jako na uspořádaný systém činností 

učitele a žáků, v němž dominantní roli mají učební aktivity žáků a podporující roli 

poradenské činnosti učitele, kterými směřují společně к dosažení cílů a smyslu projektu. 

Komplexnost činností vyžaduje využití různých dílčích metod výuky a různých forem 

práce.21 

Projektová metoda není jednoduchou metodou, je to systém činností. J. Kratochvílová 

se pokusila o charakterizování znaků projektové metody. Vycházela ze znaků 

definovaných J. Valentou. 

Charakteristické znaky projektové metody jako systém činností: 

1. Organizovaná učební činnost směřující к určitému cíli - realizaci projektu a jeho 

výstupu. 

2. Činnost, která nemůže být dopředu zcela jasně krok za krokem naplánována. 

3. Činnost vyžadující aktivitu žáka a jeho samostatnost. 

4. Činnost tvořivá a reagující na změny v průběhu projektu. 

5. Činnost převážně vnitřně řízená - autoregulovaná. 

PRŮCHA, J„ WALTEROVÁ, E„ MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 1995. s. 184. 
KRATOCHVÍLOVÁ, J. Teorie a praxe projektové výuk)'. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy 

Univerzity, 2006. s. 37. 
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6. Činnost teoretická i praktická rozvíjející celou osobnost žáka a vedoucí 

к odpovědnosti za výsledek. 

7. Praktická činnost, zkušenost a využití teorie motivuje žáka к učení a přispívá 

к rozvoji jeho sebepojetí.22 

2 . 2 Historie a osobnosti projektové výuky 

Historie 

Pojem projekt lze vystopovat již ze začátku 18. století. První pokusy o projekty 

ve výuce pocházejí od J. Deweye a W.H. Kilpatricka (200 let později). 

Projekt byl chápán jako : 

- prostředek demokratizace a humanizace edukačních činností; 

- snaha překonat strnulost a direktivnost výuky, izolovanost a odtrženost školy 

od skutečného života; 

- příležitost všem žákům zapojit se podle svých sil do užitečných a zajímavých aktivit; 

- větší autonomie žákům i učitelům vůči školským nařízením a tlaku povinných osnov; 

- přes značný ohlas se projektová výuka setkávala i s kritikou - přinášela také 

nesystematické vědomosti žáků. 

Kořeny projektové metody v dnešním pojetí je třeba hledat na přelomu 19. a 20. století 

v USA, kde vzniklo tzv. hnutí progresivní výchovy. Konec 19. století přináší kritiku 

„tradiční školy" upozorňující zejména na nerespektování žáka, na omezování jeho 

aktivity, nerespektování jeho zájmů a zkušeností, nedostatečnou reakci na jeho 

individuální předpoklady, motivy, prožitky. Stoupenci hnutí usilují o přiblížení obsahu 

vyučování přirozeným činnostem dětí, ruší členění vyučování na jednotlivé předměty, 

propagují motorické projevy dětí. Je odmítnuta striktní disciplína a dril, za své bere 

tradiční představa o pořádku a tichu ve třídě. Podle stoupenců progresivismu má být 

hlavní metodou práce ve škole projektové a problémové vyučování. Za jakousi 

předpremiéru projektové metody můžeme považovat snahy R. W. Stinsona, který 

16 KRATOCHVÍLOVÁ, J. Teorie a praxe projektové výuky. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy 
Univerzity, 2006. s. 36. 
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během působení na zemědělské škole v Massachusetts (1908) užil termín „home 

project" pro mimoškolní práci žáků navazující práci ve škole. 

Ideovým otcem projektové metody je zakladatel a hlavní představitel amerického 

vzdělávacího progresivismu John Dewey. Dewey se snažil o reformu školy, která by 

napomohla reformě společnosti. Proto vedle zaměření vzdělávání na dítě vstupuje 

do popředí i sociální hledisko. Dewey chápe dítě jako komplexní bytost. Uvádí je do 

situací přiměřených jeho věku a blízkým situacím, se kterými se setká v dospělosti. 

Usiluje o to, aby si dítě přálo se učit. Aby mělo dítě potřebu učit se, mělo by vědět, proč 

se učí. Učivo proto nemůže být uměle vykonstruované, ale mělo by vycházet ze situací, 

které dítě zná ze života. Orientace na dítě však u Deweye neznamená, že se vyučování 

podřídí zcela zájmům dítěte. Dewey se nikdy nedostal na pozici krajního pedocentrismu 

(= pedagogický směr, který podřizuje cíle výchovy a vzdělání plně potřebám a zájmům 

jednotlivého žáka), neodmítal ani tradiční vyučování. Dewey prosazoval tzv. činnou 

školu. Učení konáním (learning by doing) se stalo heslem jeho snah. Dewey sám 

nepoužíval označení „projektová metoda", ale položil teoretický základ této metody. 

V jeho laboratorní škole, ve které bylo vyučování založené na projektové metodě, se 

učivo seskupovalo podle konkrétních úkolů ze života dětí (stavba domu, pěstování 

rostlin apod.). 

Myšlenky Deweye uvedl plně do praxe jeho blízký spolupracovník William Herd 

Kilpatrick. Zdůraznil význam zájmů dětí a navrhl koncentrovat učební látku 

v projektech. Projekty se vztahovaly к životu žáků а к jejich potřebám. Kilpatrickovi 

nešlo ve vyučování o zvládnutí učiva z hlediska obsahu jednotlivých předmětů, ale 

především o rozvoj osobnosti dítěte. Zdůrazňuje například odpovědnost žáka 

za výsledky jeho jednání. Za podstatný rys projektu považuje Kilpatrick plánovitost a 

silnou vůli žáka uskutečnit projektovaný záměr. Mluví o jednání z celého srdce 

(wholehearted purposeful aktivity). Systém plánovité činnosti má silný vliv i na mravní 

rozvoj žáka. 

Experimentální ověření projektové metody prováděl v letech 1917 - 1921 E. Collings. 

Pracoval se žáky ve věku od 6 do 14 let, kteří byli rozděleni do tří věkových skupin. 

Místo tradičních předmětů zavedl čtyři druhy zaměstnání žáků, které zpravidla 

probíhaly každodenně: vycházky, ruční práce, zábavy a povídky. Výsledky 

experimentální Školy porovnával s výsledky dvou kontrolních škol. Jejich žáci 
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odpovídali svým sociálním, kulturním a ekonomickým složením žákům experimentální 

školy, odpovídala i vstupní úroveň vědomostí dětí. Ve všech školách působili učitelé 

stejného vzdělání a délky praxe. Po čtyřech letech byly výsledky vědomostních testů 

u žáků školy, která používala projektovou metodu, významně lepší než u žáků 

kontrolních škol. Zajímavé je to, že byly ověřovány vědomosti z jednotlivých předmětů, 

které nebyly v experimentální škole odděleně vyučovány. I když závěry experimentu 

nelze přeceňovat a objevily se i hlasy zpochybňující rovnost podmínek, výsledky svědčí 

0 tom, že projektová metoda přináší výsledky i v oblasti vědomostní, ne jenom 

výchovný efekt. 

Změna metod práce a změna organizace celé školy byla příznivě přijata učiteli a našla 

1 podporu široké veřejnosti, zejména středních vrstev. Plánované a záměrné jednání, 

aktivita a svoboda jednotlivce, to byly znaky, které odpovídaly představě občana 

demokratické společnosti. Přecenění postojů žáků a podcenění kognitivního učení 

naopak nahrávalo kritikům projektové metody. Přesto našla tato metoda široké 

uplatnění a byla používána na mnoha amerických školách. 

Po druhé světové válce došlo v USA к rozkolu mezi stoupenci projektové metody. 

Kilpatrick se ocitl až na pozici krajního pedocentrismu, přístup Deweye a jeho 

spolupracovníků byl střízlivější. V padesátých a šedesátých letech minulého století se 

v USA začaly prosazovat snahy o větší řád ve vyučování, o více soustavnosti a 

systematičnosti. Tento proces je třeba považovat za přirozený. Po období, ve kterém byl 

v centru pozornosti především žák, zákonitě přichází vychýlení na druhou stranu. 

Americká pragmatická pedagogika měla odezvu i v zámoří a ovlivňovala rovněž 

vyučování v našich zemích. U nás byli propagátory projektové metody zejména Václav 

Příhoda, Jan Uher, Stanislav Vrána a Karel Velemínský, kteří studovali v USA přímo u 

J. Deweye. Projektová metoda byla v různých podobách uplatňována v tzv. pokusných 

školách, které ověřovaly nové přístupy ke vzdělávání. Zřízení těchto škol bylo povoleno 

ministerstvem školství od školního roku 1929/ 1930. Ve školách došlo ke změně 

organizace - žáci mohli být diferencováni podle schopností, zájmů a potřeb - i ke 

změně metod. Jedou z nových metod byla i metoda projektová. Charakter školy určený 

zpravidla osobou experimentátora určoval i charakter projektu - od projektů, ve kterých 

měl žák naprostou svobodu, po projekty, které vycházely ze zájmů dětí, ale byly 

podřízeny budování soustavy poznatků. 
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Obrat nastává až po roce 1989, kdy se se změnou politických a společenských poměrů 

vynořuje také potřeba jiné výchovy a vzdělávání. Školství začalo pohotově reagovat na 

nové vývojové tendence ve společnosti. Důvodů pro transformaci školství jako 

takového bylo mnoho. Vše vycházelo z kritiky pojetí příliš dominantní autority učitele, 

nedocenění dítěte jako osobnosti, nevhodných a příliš jednostranných metod vyučování, 

způsobů hodnocení a přílišného přetěžování žáků množstvím nadbytečných informací 

apod. 

Na řadu přišly také změny organizační a koncepční: 

1. Revize učebních osnov v letech 1990 - 1991 s sebou sice přinesla redukci učiva, 

ale byl to jen první krůček na cestě к přeměně našeho školství. 

2. Došlo také ke změnám organizačním v rámci základní školy - v roce 1996 byla 

zavedena devítiletá povinná docházka a obnoven pětiletý první stupeň. Od tohoto 

opatření pedagogové očekávali vytvoření většího prostoru pro rozvoj dítěte. Nestalo 

se tak tomu díky zachování stejného rozsahu učiva, který se pouze z druhého stupně 

ZŠ přenesl na stupeň první. 

3. Školy začaly vznikat jako samostatné subjekty- příspěvkové organizace s právní 

subjektivitou. 

4. V roce 1993 byl představen vzdělávací projekt Obecná škola, к němuž se ve 

velké míře začala přihlašovat řada škol, zejména školy prvního stupně. Oficiálně byl 

přijat MŠMT v roce 1995. 

5. V roce 1995 byl vydán Standard základního vzdělávání definující výstupy 

základního vzdělávání z 1. i 2. stupně základní školy jako závazný dokument 

reagující na vzniklou pluralitu našeho vzdělávacího systému a „nástroj péče státu 

o kvalitu vzdělávání". 

6. Následovala přijetí dalších vzdělávacích programů - Základní škola 1996, 

Národní škola 1997, alternativní vzdělávací program M. Montessori, Česká škola 

waldorfského typu, Začít spolu. 

7. Vznikaly školy alternativní - školy Waldorfské, školy M. Montessori, školy 

s prvky Daltonského a Jenského plánu, Zdravá škola... 

8. Významným počinem podporujícím organizační změny se stal také Metodický 

pokyn MSMT ČR vydaný v roce 1998 к postupu při úpravě vzdělávacího procesu 
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škol a školských zařízení, který umožňoval a dodnes školám umožňuje využívat 

mnoho inovací.23 

Základním nedostatkem bylo, že se MŠMT nepodařilo ukotvit některé změny 

dostatečným způsobem v legislativě a oficiálně nevyjádřilo podporu inovacím a 

alternativám. České společnosti chyběla к proměnění celku podpora „shora". Stalo se, 

že potřeba změny nebyla přijata a realizována všemi školami a pedagogy. 

V 90. letech minulého století se začala projektová výuka dostávat opět pozvolna 

v některých našich školách ke slovu, a to díky vlastní aktivitě učitelů a jejich uskupení 

zvané Přátelé angažovaného učení. 

Hlavní propagátorkou projektů byla v této době Jitka Kašová, tehdy ředitelka ZS 

v Obříství, která vydala publikaci zaměřenou prakticky a podávající přehled o průběhu 

jednotlivých projektů Škola trochu jinak - projektové vyučování v teorii i v praxi. 

Projekty „Školní pozemek", Čí je škola? Naše!", „Lexikon strašidel", „Publikace o 

škole", „Cestovní kancelář Amicus" a další se staly vzorem pro mnohé školy ve své 

cestě za projekty. 

Podpoře projektů v 90. letech pomohly také práce odborníků, jejich publikace a články, 

které byly cenné právě pro teoretické uvedení do projektů a projektové výuky. První 

teoretickou „vlaštovkou" к této tematice byla práce J. Valenty a ostatních spoluautorů 

s názvem „Pohledy. Projektová výuka ve škole a za školou," vydaná v roce 1993. Autor 

v ní uvádí čtenáře i do historie projektů a vymezuje problematiku koncentrace učiva. 

Od roku 1995 se teoretickému zázemí projektů věnovala již řada našich odborníků -

např. J. Skalková, J. Maňák, O. Šimoník, V. Spilková, M. Vybíral, A. Tomková a další. 

V jejich publikacích najdeme statě věnované projektům, projektové metodě i projektové 

výuce. 

Zajímavou a pro školy podnětnou formou projektu se stal mezinárodní projekt Občan, 

kterého se účastnily tisíce žáků škol střední a východní Evropy i škol několika 

amerických států. Projekt byl připraven ve spolupráci s Ústavem pro výzkum a rozvoj 

školství v Praze, českými učiteli, vědecko-pedagogickými pracovníky a Centrem 

pro výchovu к občanství v Kalabasass. Projekt byl určen pro žáky druhého stupně ZŠ 

středních škol. Cílem projektu je naučit děti vnímat problémy svého okolí, nebýt k nim 

16 KRATOCHVÍLOVÁ, J. Teorie a praxe projektové výuky. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy 
Univerzity, 2006. s. 36. 
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lhostejnými a tyto problémy řešit. Naučit se vyjadřovat své názory, komunikovat 

se zástupci úřadů a politiky, poznávat, kdo je za řešení problému odpovědný a 

navrhovat různá řešení zvolených problémů. 

Rozšíření projektů v našich školách a jejich porozumění pomáhala také internetová 

diskuse, vedená od roku 2000, do níž se zapojovali odborníci, praktici i redaktoři 

odborného tisku. 24 

Osobnosti 

J. Dewey (1859 - 1952). Byl Kopemikem v pedagogice - chtěl zbavit učitele jeho 

centrálního postavení ve výchově a nahradit jej dítětem. Tento pedocentrismus vedl 

zejména v 1. polovině 20. století к rozvoji progresivního hnutí. К tomuto hnutí se hlásili 

i osobnosti Sovětského svazu - Krupská, Lunačarskij, Blonskij, Šackij a další 

podporovali pedocentrické hnutí, zaváděli tzv. komplexní osnovy a metodu projektů, 

aby přiblížili školu dítěti a jeho životu. Avšak již od poloviny 30. let se opět začala 

prosazovat pedagogika systematické výuky a strohé kázně se zdůrazněním vedoucí 

úlohy učitelovy autority. V 50. - 60. letech 20. století se zdála tato cesta úspěšná 

natolik, že to ve Spojených státech vyvolalo sebekritiku vlastního, relativně vůči dítěti 

méně náročného školského systému a tendenci vnést do něho opět více soustavnosti 

a náročnosti. Pedagogové se při tomto stylu výuky snaží zachovat nutnou míru žákovy 

svobody a respektu к jeho dětským zájmům a potřebám. 

Filosofickým základem Deweyovy pedagogiky byl pragmatismus. Ústředním pojmem 

této filosofie je pragma (čin) a míra jeho hodnoty a užitečnosti. 

Dewey však aktivní charakter poznávacího procesu přeceňoval do té míry, že vlastní 

předmět poznání v něm ztrácí svou reálnost. V jeho pojetí se nejen to, co se má konat, 

ale i to, co se má vědět, má učit konáním. Což je někdy možné i žádoucí, ale často nejen 

nežádoucí, nýbrž i nemožné. Proto Dewey, aby neporušil své dogma, musel mnohé 

z obsahu tradiční výuky vyloučit a tím až příliš zúžil obsah získávaného poznání. 

Jádrem Deweyho učení je pedocentrický princip, který staví do popředí zájem dítěte a 

jeho zkušenost. Škola na ni má navazovat organizováním činností, které by dětem 

umožňovaly žít ve škole plně - tvořit skupinu organicky integrovanou do života 

16 KRATOCHVÍLOVÁ, J. Teorie a praxe projektové výuky. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy 
Univerzity, 2006. s. 36. 
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společnosti a neustále rekonstruovat vlastní zkušenosti v procesu mentálního růstu. 

Ačkoli Dewey sám neužíval termínu „projektová metoda", dal к ní teoretický základ a 

může být považován za iniciátora této koncepce. Podle ní se učivo nečlení 

do jednotlivých předmětů z hlediska věd. Komplexní projekty, soustředěné na určitá, 

žákům blízká témata, seskupují učební látku z různých předmětů podle konkrétních 

úkolů. Logický princip oborů je nahrazen psychologickým principem přirozené 

rekonstrukce zkušenosti vlastní aktivitou dítěte. 

Po 2. světové válce v souvislosti s růstem potřeby obsáhlejšího a precizního vzdělání 

došlo к značnému poklesu Deweyho kursu a jeho směr ztratil postupně vedoucí 

postavení. 

Nakonec i on sám korigoval své názory: 

a) přespřílišná rádoby svoboda dětem. 

b) úloha učitele - role režiséra je velmi náročná a ani Dewey sám, ani jeho stoupenci ji 

nedokázali dostatečně teoreticky propracovat a v širší praxi realizovat. 

W. H. Kilpatrick (1871 - 1965). Tzv. projektová metoda je nejčastěji spojována s jeho 

jménem. On sám sice nebyl jejím objevitelem. V praxi se totiž této metody 

i s příslušným termínem užívalo v USA zvláště v oblasti manuálního výcviku, 

v zemědělství. Na přelomu 19. a 20. století Kilpatrick byl však jejím prvním teoretikem. 

Propracoval její koncepční základ a zobecnil její význam a funkci v knize „The Project 

Method" roku 1918. 

Zájem o tuto metodu v USA i ve světě byl nejvýraznější v první dekádě 20. století. 

Kilpatrickovo pojetí vyučování se zakládalo na myšlence o rozvoji dispozic, postojů, 

dovedností a hodnot, které ve své souhrnné jednotě tvoří charakter autentického člena 

demokratické společnosti. Tyto vlastnosti lze získat cestou kooperace, kritického 

myšlení a tolerance. Proto se mu jevila účinnější metoda projektů, stimulujících zájem 

žáků uplatňovat soustředěnou tvůrčí aktivitu podle vlastního plánu, mířícího к určitému 

cíli, která by obohacovala jeho osobnost o nové poznatky a dovednosti a přispívala tak 

к jeho komplexnímu rozvoji. Metoda vycházela z názoru, že život člověka, má-li být 

hodnotným, smysluplným a důstojným životem, nutně pozůstává z plánovaného 

záměrného jednání, nikoli jen z pouhého improvizovaného tápání. Pedagogové 
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vycházeli i z behaviorismu - z názoru, že učení je tvoření spojů mezi stimuly (akcemi) a 

reakcemi. Viděli cestu v učení skrze konání. 

Z hlediska látky rozděloval Kilpatrick školní projekty na 4 základní typy: 

1. Projekty, které sledují uskutečnění nějaké myšlenky nebo plánu (např. stavba člunu). 

Při jejich realizaci musí žáci projít těmito fázemi: zamýšlení - plánování - provedení 

-posouzení. Úlohou učitele je taktně dítě vést proti nežádoucím účinkům nezdaru. 

2. Projekty s plánovaným záměrem najít nějakou (estetickou) zkušenost (např. poslech 

hudby) 

3. Projekty, jejichž náplní je řešení nějakého intelektuálního problému (např. proč padá 

mlha) 

4. Projekty, při nichž si žáci mají osvojit nějaký předmět nebo stupeň znalostí 

či dovedností (např. naučit se nepravidelná slovesa), připouští vzájemné překrývání 

jednotlivých typů. 

L. N. Tolstoj (1828 - 1910). Uznával J. J. Rousseaua („Emil"), který ve své práci 

srovnává Emila (vzor dítěte) s dospělým a zastává názor, že nejlepší je žádná výchova -

tedy výchova přírodou. 

Hájil požadavek, aby výchova nezasahovala násilím do dětského života, ale dala 

průchod spontánní duševní i tělesné aktivitě dítěte. Kladl důraz na citovou a mravní 

stránku výchovy. Usiloval o svobodnou výchovu dětí z lidu s tím, že respektuje 

přirozenou moudrost tohoto lidu, a nechce, aby vesnické děti byly spoutávány 

formalismem nucené výuky a vnější školní kázně. Zatímco Rousseau odsunuje 

rozumovou výuku až na 2. rok věku, Tolstoj zavádí ve své jasnopoljanské škole 

svobodnou výuku různým předmětům dle vlastní volby dětí od 7. roku věku. Považuje 

děti za individuality. Zastává názor, že nejlepší metoda je žádná metoda nebo všechny 

dohromady s možností výběru. Ve své svobodné škole děti nebil, jako učitele 

zaměstnával vyhozené studenty (za politické nepokoje) a ne vojáky a duchovní. Čtyřicet 

žáků bylo rozděleno do dvou tříd. Děti mohly přijít a odejít kdykoli a i jejich chování 

během vyučování nebylo nijak omezováno. Jediný prostředek к udržení pozornosti bylo 

vyvolání zájmu žáků. Ve výuce kladl důraz na sloh. Slohové práce dětí vydával jako 

přílohy ke svému časopisu. 
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Zastával názor, že: 

„Učitel vždy mimoděk směřuje k tomu, aby zvolil pro sebe nej pohodlnější způsob 

vyučování. Čím je způsob vyučování pohodlnější pro učitele, tím je nepohodlnější pro 

žáka. Jenom ta podoba vyučování je správná, s níž jsou spokojeni žáci." 

N. K. Krupská (1869 - 1939) viděla v dobře organizované pracovní výchově možnost 

bojovat proti sebevraždám žáků. Projektovou výuku považovala za vhodnou cestu. Ve 

svém díle „Sebevraždy mezi žáky a svobodná pracovní škola" zdůrazňuje, jaká má být 

výuka: 

1. práce musí být pro žáky zajímavá; 

2. musí být uplatněním znalostí a dovedností získaných dítětem, fyzická i duševní; 

3. dítě musí vidět a chápat výsledek své práce; 

4. dětská práce se musí provádět nejen ve škole, ale i mimo ni. 

V dané době se ve školství řešil nedostatek učitelů, spojení chlapecké a dívčí výuky, 

snaha zapojit děti do organizace školního života (samosprávy). 

Světovým trendem byla potřeba přípravy dělníků. Proto ustupovala tradiční škole učení 

spíše pracovní (činná) škola a snaha o stmelování kolektivů, protože v praxi byla 

žádoucí týmová práce. Krupská podporovala tzv. komplexní osnovy, překračující 

hranice jednotlivých předmětů a soustřeďující učební látku do přirozených celků. 

Podporovala pracovní a polytechnickou výchovu. 

Václav Příhoda (1889 - 1979). V experimentálních školách zaváděl globální metodu 

učení. Z jeho děl bych zmínila: „Ontogeneze lidské psychiky" a „Racionalizace 

školství". 

Příhoda zastává názor, že místo propadání žáků a opakování ročníků je vhodnější jejich 

diferenciace a individualizace. Přišel smyšlenkou pracovních družstev, které by 

podporovaly aktivitu a práci žáků. Opouští encyklopedickou systematičnost a kloní se 

к výběru látky dle její použitelnosti pro život. Všeobecné vzdělání považuje 

za povrchní. Podle jeho názoru by mělo vést к výchově specialistů. 
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Edward Lee Thorndike (1874 - 1949) je považován za otce kvantitativní pedagogiky, 

která jde cestou žebříčků vyhodnocování znalostí žáků, metodami testů apod. Požadoval 

praktičtější přípravu pro život než výuku latiny. 

J. A. Stevenson uvádí 4 charakteristické rysy projektové metody: 

1. V metodě projektů se zavrhuje pasivní nabývání vědomostí, nezbytnou 

podmínkou je, aby se žáci podíleli na stanovení cíle a na výběru a promýšlení 

způsobu činnosti. 

2. Nastávají situace problémového charakteru vyžadující přiměřenou rozumovou 

aktivitu. 

3. Teoretické zásady a fakta se žákům podávají v míře potřebné pro realizaci 

projektu, nikoli do zásoby. 

4. Projekty musí mít „přirozený základ" - nemají se zásadně lišit od života. 

McMarry prosazoval, aby se realizovaly nejen drobné dětské projekty, ale aby byly děti 

zasvěcovány i do světa velkých projektů dospělých. 

(v současnosti mají děti skutečně možnost účastnit se projektů spojených s prací dospělých - mezinárodní 

internetové projekty - počasí, astronomie apod.) 

E. Collings se pokusil zhodnotit přednosti projektové metody vletech 1917 - 1921. 

Srovnával experimentální a kontrolní třídy. Je pravdou, že experimentální školy dosáhly 

lepších výsledků. Nutno podotknout, že experimentální třídy měly více naučných 

vycházek, ručních prací (jako pracovní činnosti všech typů), dramatické výchovy a her, 

povídek (vyprávění, písničky apod.). Experimentální školy měly lepší pomůcky, 

aktivnější učitele a časté hospitace - což jistě mělo nemalý podíl na lepších výsledcích. 

Helena Parkhurstová (1881 - 1957) začínala učit v jednotřídce, kdy vyučovala 

současně 8 tříd. Měla vliv na pedagogiku v Polsku. Mimo jiné čerpala z myšlenek: M. 

Montessoriové, S. Hessena „Idea pracovní školy a daltonský plán", Dr. Sickingenra -

mannheinský plán. 

Vytvořila a propagovala daltonský plán - individuální knižní studium, princip 

individualismu a současně kooperace žáků. Žáci při tomto způsobu práce postupují 

35 



podle pracovních listů, v „odborných učebnách". Její stoupenci však realizovali tyto 

styly učení v příliš mnoha předmětech - i tam, kde se tento styl práce nehodí. Bylo by 

žádoucí nalézt nejvhodnější systém - rovnováha mezi individuálním studiem 

a společným vyučováním. 

C. Washburn jeho jméno je spojeno s tzv. winmentskou soustavou, což je v podstatě 

dvojče s daltonským systémem, vznikly však nezávisle na sobě. Obě metody prosazují 

individualzaci učení. 

Vycházel z kritiky tradiční školy a z potřeby umožňovat dětem více svobody a lépe 

přizpůsobovat požadavky školy jejich individuálním schopnostem. 

Tento způsob výuky. 

• netrvá na přecházení do učeben; 

• zavádí systém testů (ne za počet odpracovaných hodin, ale za skutečně vykonanou 

práci); 

• naukové předměty se vyučují pomocí úkolových archů, pracovních sešitů, 

diagnosticko-praktických testů a kontrolních testů ; 

• výchovy se neznámkovaly. 

Cíle výuky: 

1. rozvoj šťastné osobnosti schopné přizpůsobení a úsudku 

2. podpora individuálních vloh - iniciativa, originalita a tvůrčí síla 

3. individuální vedení к ovládání základních poznatků a dovedností 

4. pochopení organické sounáležitosti lidstva25 

2.3 Typologie projektů 

V průběhu historického vývoje se vytvořila celá řada projektů, které dnes můžeme třídit 

dle různých hledisek. Mezi nejčastěji uváděná hlediska náleží účel projektu, délka 

-5 CIPRO, M. Galerie světových pedagogů (encyklopedie prameny výchovy). Praha: M. Cipro, 2002. 
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trvání, projekty podle navrhovatele, podle počtu zúčastněných, velikosti, místa, zapojení 

předmětů atd.26 

Podle délky trvání 

Délka projektu je brána z hlediska časového - podle hodin, dní, týdnů i měsíců. 

Uvedené časové rozdělení projektů má v našich podmínkách velmi obecnou, nepřesnou 

podobu, což vede mnohdy к nepřesnému určení daného typu projektu. Pouze u autorů 

V. Švece a J. Maňáka najdeme přesnější přiblížení č a s u jednotlivých projektů: 

Krátkodobý - dvou až několika hodinový. 

Střednědobý - probíhá jeden až dva dny. 

Dlouhodobý (tzv. projektový týden) - patří к nejznámějším. Učení probíhá 

ve skupinách nebo individuálně napříč ročníky a vyučovacími předměty. Mění se nejen 

tradiční obsah a metody, ale také vztahy mezi učiteli, žáky a rodiči: škola se otevírá 

životu, dochází к propojení učení a práce. Nutno je projektový týden dobře připravit, 

zajistit příznivé sociální klima. 

Mimořádně dlouhodobý - několik týdnů až měsíců (probíhá paralelně s obvyklou 

výukou).27 

Podle uspořádání 

Individuální - na svém projektu pracuje každý sám. 

Kolektivní: Skupinové-jsou určeny pro společnou práci skupiny žáků. 

Třídní - na projektu pracuje třída jako celek. 

Školní - rozsáhlejší projekty pro celou školu. 

Ročníkové - projekty probíhající mezi žáky stejných ročníků 

Podle místa konání 

V historii se objevovaly velmi často vedle projektů školních projekty domácí. 

26 KRATOCHVÍLOVÁ, J. Teorie a praxe projektové výuky. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy 
Univerzity, 2006. 
27 KRATOCHVÍLOVÁ, J. Teorie a praxe projektové výuky. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy 
Univerzity, 2006. s. 47. 
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V dnešní době jsou projekty realizovány zejména jako projekty školní. Postupně se 

rozvíjejí projekty navazující na školní činnost. Méně obvyklá je realizace čistě 

domácích projektů. 

Školní- probíhají ve škole v rámci vyučování. 

Domácí - žák je vypracovává formou samostatné domáci prace. 

Kombinované - samostatná domácí příprava a pak následné zpracování ve škole v rámci 

vyučování. 
Spojení školy s životní realitou jako významný znak projektu přirozeně navozuje 

situace, ve kterých je vhodné spolupracovat s dalšími institucemi. Tak se část práce 
28 

žáků přesunuje na různé úřady, do muzea, ale například i na veterinární kliniku apod. 

Podle organizace 

Způsob organizace byl v dobách reformní pedagogiky 20. a 30. let minulého století úzce 

spjat s věkem žáků. Zatímco v období 1 . - 3 . ročníku byly považovány projekty 

integrující učivo do přirozených celků, ve vyšších ročnících byly často realizovány 

projekty jednopředmětové. V souvislosti s novým koncipováním učiva v RVP ZV se 

zcela přirozeně nabízí možnost utvářet projekty: 

a ) Jednopředmětové - v rámci jednoho předmetu 

b) V rámci příbuzných předmětů v jedné vzdělávací oblasti (např. fyzika, chemie, 

přírodopis, zeměpis; výtvarná výchova, hudební výchova) 

c) Projekty blízkých předmětů z různých vzdělávacích oblastí (např. český jazyk, 

dějepis) 

d) Mimo výuku předmětů - zpravidla zahrnují více předmětů či oblastí. 

Podle informačních zdrojů 

Volný - materiál jako zdroj informací není žáku poskytnut. Opatřuje si ho sám. 

Vázaný - materiál, informační zdroje jsou učitelem dítěti poskytnuty. 

Kombinace obou typů - žák obdrží základní materiál, který si může roztřídit dle svých 
v . 29 

možnosti. 

28 COUFALOVÁ, J. Projektové vyučování pro první stupeň základní školy, náměty pro učitele. Praha: 
Fortuna, 2006. s. 12. 
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Podle navrhovatele 

Původně projekty vycházely ze zájmů a potřeb žáků, postupem doby tyto projekty 

ustoupily do pozadí před projekty navrhovanými učiteli, které jimi sledují své 

didaktické cíle. 

Žákovské (spontánní) - projekt vzniká z přirozené situace ve třídě, je vyvolán zájmem 

a potřebami žáků. 

Uměle připravené - projekty navržené učitelem. 

Kombinované (žákovské i umělé) - úvodní podnět může vyjít od žáka nebo od učitele, 

ale dále je rozvíjen druhým subjektem. 

Podle účelu 

Účel projektu, který můžeme nahradit rovněž synonymem smysl - kdy jde o vymezení 

samé podstaty projektu. Jde o ujasnění si odpovědi na otázku „proč daný projekt 

realizovat?" Účel představuje zaměření, které musí mít žák a učitel na zřeteli po celou 

dobu trvání projektu a je v těsné vazbě na dokončení výstupu projektu. 

Sám W. Kilpatrick, zakladatel projektové metody rozlišuje projekty podle účelu takto: 

1. Projekty, které se snaží vtělit myšlenku či plán do vnější formy (např. stavba člunu, 

napsání dopisu). 

2. Projekty, které vedou к estetické zkušenosti (např. poslech historického příběhu, 

vnímání symfonie, vytvoření obrazu). 

3. Projekty usilující o řešení problému (např. proč je a nebo není rosa, prozkoumat, zda 

mlha padá či nikoli). 

4. Projekty, které vedou к získání dovednosti ( např. dosažení kvality písma, časování 

sloves,naučit se násobilku).30'31 

Vzhledem к tomu, že řešení projektu vyžaduje komplex činností, které mohou být 

samotnými žáky realizovány teprve na určitém stupni jejich rozvoje, navrhuje 

J. Kratochvílová zavádění projektů do dvou fází: 

29 KRATOCHVÍLOVÁ, J. Teorie a praxe projektové výuky. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy 
Univerzity, 2006. s. 47. 
30 COUFALOVÁ, J. Projektové vyučování pro první stupeň základní školy, náměty pro učitele. Praha: 
Fortuna, 2006. s. 11. 
31 ŽANTA, R. Projektová metoda, pokus o řešení pracovní školy. Praha: Nákladem dědictví 
Komenského, 1934. 
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1) Fáze přípravná 

V této fázi se nejedná o vlastní realizaci projektů, ale o přípravu žáků na jejich pozdější 

realizaci. Jde tedy o získání určitého stupně rozvoje osobnosti dítěte. Souhrnně to 

můžeme nazvat vybavení dítěte kompetencemi к učení, objevování, myšlení a 

uvažování, komunikaci, kooperaci, práci a přizpůsobování se změnám, a to samozřejmě 

postupně vzhledem к již dosažené úrovni dítěte. Rozvíjení a utváření kompetencí 

se děje postupně, například: zaváděním didaktických her do výuky, párovým 

vyučováním, prací v menších skupinách se zvyšující se délkou skupinové práce, řešení 

problémových úkolů, zvyšování samostatnosti, podněcování aktivity, učením v blocích, 

mezipředmětovou integrací učiva, sebereflexí, sebehodnocením výsledků své práce 

atd... Zvláštní význam v této fázi může mít integrovaná tematická výuka. Bez přípravy 

dítěte na projekty obvykle každý pokus realizovat úspěšně projekt s žáky končí 

neúspěchem a zklamáním žáků i učitele. 

2) Fáze přímé práce s projekty 
V této fázi se již postupně zaměřujeme na práci s žáky na projektech: 

a) osvědčuje se začínat s projekty společnými, projekty spontánními a 

krátkodobými, které realizujeme ve škole; 

b) zpočátku by to měly být projekty, v nichž převažují praktické úkoly, projekty 

přirozeně integrované, bez předmětového vymezeni, 

c) postupně prodlužujeme dobu trvání projektu, zařazujeme projekty, jejichž 

nositelem může být i učitel, které se však stanou podnikem žáka; 

d) zařazujeme projekty, které vyžadují teoretické zpracování problému; 

e) u náročnějších projektů předkládáme nejprve projekty vázané, aby se žáci měli 

o co opřít; 

f) později zařazujeme projekty volné, prodlužujeme dobu zpracování; 

g) po zvládnutí projektů společných zpracovávají žáci projekty individuální, školní; 
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h) přidáváme projekty individuální školní kombinované s domácími a přecházíme 

к projektům domácím.32 

Uvedený postup není samozřejmě striktním výčtem sledu jednotlivých činností a 

postupů, ale jen orientačním postupem. 

Před rozhodnutím o realizaci projektu bychom si vždy měli rozmyslet, co bude jeho 

hlavním cílem. V projektu samotném se pochopitelně budou jednotlivé typy částečně 

překrývat. Projekt jednoho typu se může stát částí projektu jiného typu. 

2.4 Klady a úskalí projektového vyučování 

Přesto, že projektová výuka a metoda nejsou řešením novým, nenašly si prozatím 

v dnešní pedagogické praxi své široké uplatnění. Ve vyšší míře jsou spíše využívány 

školami alternativními a inovativními. Mnohdy jsou realizovány jednotlivými 

vyučujícími jako „zpestření" výchovně vzdělávacího procesu, nikoli jako systematický 

zásah začleňovaný do výuky. Neboť: projekt je náročný na přípravu, je náročný 

na pomůcky a materiální zajištění, vyžaduje dovednost práce ve skupinách, vyžaduje 

tvořivě reagovat na změny v procesu, je náročný na organizaci, učitelé by nezvládli 

probrat učivo, pro projektové vyučování nevyhovují dnešní osnovy... Z uvedených 

výroků je patrné, že užití projektové metody klade vysoké nároky na školu - na ředitele, 

učitele, žáky, jejich rodiče i bezprostřední okolí. 

Již v rámci reformních škol 30. let byly projekty podrobovány důslednému zkoumání. 

Na základě získaných zkušeností byla pak následně formulována jistá doporučení, která 

upozorňovala na pozitiva, výhody, přednosti projektové metody a stejně tak i její 

negativa, omezení, úskalí. Pro porozumění projektové metodě je nezbytné uvědomovat 

si její pozitivní i negativní stránky, umět využít jejich výhod a naopak eliminovat její 

negativa. Pro učitele to znamená především projektové metodě dobře porozumět, 

pracovat s ní a důslednou sebereflexí své vlastní praktické zkušenosti docházet к novým 

zjištěním a objevům. 

16 KRATOCHVÍLOVÁ, J. Teorie a praxe projektové výuky. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy 
Univerzity, 2006. s. 36. 
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V. Příhoda formuloval následující výhody projektové metody: 
. Projekt osvobozuje od učebnic, vede к pozorování faktů а к četbě speciálních 

děl. 

. Osvobozuje od systému abstraktně logického a vede к tvoření zdravých úsudků 

na základě experimentace s věcmi. 

. Zdůrazňuje hlavní myšlenku problému a podřizuje drobné fakty myšlenkám, jež 

řídí lidské chování i vědění. 

. Dává možnost silné motivace, podle které se organizuje učení jako žákovský 

podnik 

. Projektem je možné zažít opravdu určitou zkušenost a vyčerpat určitý problém, 

neboť místo systému jednotlivostí běží v projektu o celkové pochopení životní otázky. 

• Je možné organizovat učení ve velkých jednotkách, v nichž jsou podřízena 

drobná fakta pracovnímu cíli. 

. Projekty zjednodušují učení; drobná fakta se odvozují z velkých a dává se jim 

místo v pracovním pochodu i v soustavě žákova vědění. 

Za nevýhody projektové metody vnímal V. Příhoda: 

• Neplánovitost a podléhání dětským vrtochům. 

• Nezdařilá socializace vyučování, nedostatečná kooperace. 

• Vyučování snadno ztrácí soustavnost a důkladnost. 

• Specifické návyky se často při projektech nevyskytly, žáci nemají příležitost 

к ovládnutí nástrojů lidského poznání. 

• Nepočítalo se s tím, že dítě musí vybavovat zvykově některé dovednosti a 

vědomosti (při čtení, psaní, v počtech...). 

• Projekty odporovaly zákonům učení, aby byla opatřena nejen náležitá motivace, 

ale aby byla příležitost к opakování a zakončení důsledků učení.34 

S přednostmi a stinnými stránkami projektů se zabýval také R. Zanta. Za zvláštní 

pozornost ve výčtu jeho pozitiv stojí možnost lepšího sblížení učitele s žákem - tzv. 

33 KRATOCHVÍLOVÁ, J. Teorie a praxe projektové výuky. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy 
Univerzity, 2006. s. 50. 
34 KRATOCHVÍLOVÁ, J. Teorie a praxe projektové výuky. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy 
Univerzity, 2006. s. 50. 
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„zteplení vztahů" mezi učitelem a žákem a dále myšlenka, že projekt spojuje požadavky 

individualismu a smyslu pro kolektiv v harmonický celek. Pro R. Žantu byl také 

požadavek pečlivé přípravy - shánění pomůcek, promyšlení plánu... vnímán jako 

pozitivum. Dnes je pedagogy náročnost pečlivé přípravy brána naopak jako negativum 

projektové výuky. R. Žanta však rovněž upozorňuje na nebezpečí projektové metody, 

o níž rovněž říká, že nem všelékem nebo kouzelným proutkem, jímž by bylo možné 

odstranit potíže nynější školské soustavy.35 

Z výčtu základních obtíží s projektovou výukou vyplývá, že její pozitiva výrazně 

převažují nad negativy. Dále je nutné si uvědomit, že obtíže vycházejí často 

z nepostačující teoretické vybavenosti učitelů i žáků к řešení projektů a nesprávné 

informovanosti svého okolí, které pak aktivity spojení s řešením projektů nevnímá 

pozitivně. 

J. Kratochvílová říká, že nedostatky projektové metody můžeme kompenzovat: 

a) Profesní přípravou učitelů na projektovou výuku. 

b) Zvyšováním podvědomí okolí o projektech a jejich řešení. 

c) Využíváním mnoha dalších vyučovacích metod, které kompenzují právě 

nedostatky metody projektové. 

d) Vytvářením vhodných podmínek pro projektovou výuku: 

• Poskytnutí učitelské autonomie v oblasti organizace výuky, řízení 

vyučovacího procesu a jistým způsobem i obsahu vzdělávání. 

• Kvalitní profesní příprava budoucích učitelů v řešení projektů. 

• Možnosti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 

• Podpora vedení školy, pedagogů, rodičů a okolí. 

• Dobrá spolupráce s okolím školy. 

• Pečlivá příprava pedagoga. 

• Materiální a prostorové zajištění. 

• Dostatečný přístup к informačním zdrojům. 

35 ŽANTA, R. Projektová metoda, pokus o řešení pracovní školy. Praha: Nákladem dědictví 
Komenského, 1934. 
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Výměna zkušeností. 

Zájem dětí, jejich aktivita. 
r 36 

Nadšení a vlastní přesvědčení. 

Podle J. Valenty jsou přednosti projektů: 

• Projektová metoda má motivační sílu. 

• Projektová metoda je blízká logice životní reality a je přirozená, tím vede 

к užitečným efektům vzdělání a výchovy. 

• Zaměstnává a formuje celou osobnost. 

• Umožňuje kvalitativní diferenciaci (podle sklonů, zájmů atd.) a individualizaci 

ve vyučování (demokratizuje). 

• Učí spolupracovat. 

• Učí diskutovat a formulovat názory. 

• Učí řešit problémy. 

• Učí tvořit, podněcuje intuici a fantazii. 

• Učí hledat informace. 

• Má mravní dimenzi (vnitřní kázeň, odpovědnost, tolerance, etika vedoucího 

a vedeného). 

Úskalí projektů podle J. Valenty: 

• Vše musí být promyšleně organizováno a řízeno. 

• Učitel musí citlivě odhadnout míru volnosti a míru odpovědnosti dětí. 

• Nemůžeme pominout vnitřní systémy, které tvoří poznatky jednotlivých věd -

podle toho musí také učitel či vychovatel odhadnout míru využití projektů ve 

výuce či ve výchovném zaměstnání i jejich „obsah" vzhledem - ve vyučování-

k systematice učiva. 

• Je nutno mít možnost volně nakládat s časem pro vyučování. 

• Ve výhodě bude učitel, který je dobrý organizátor a citlivý diagnostik a 

prognostik a dobrý znalec učiva i pedagogiky.37 

16 KRATOCHVÍLOVÁ, J. Teorie a praxe projektové výuky. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy 
Univerzity, 2006. s. 36. 
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V této části práce jsem především vycházela z J. Coufalové. 

Přednosti projektů 

• Přednosti vyplývající z integrace učiva 
Samotný pojem „integrace" je v pedagogice i ve školské praxi chápán několika způsoby 

a v různých významech. Rozlišujeme tzv. vnější integraci, kdy obsah jednotlivých 

předmětů zůstává relativně samostatný, ale jejich témata jsou řazena vedle sebe 

s ohledem na vazby mezi nimi, a tzv. vnitřní integraci, pro kterou je charakteristické 

spojování poznatků z kognitivně blízkých oborů v jednom celku. V obou případech by 

integrace neměla znamenat jen mechanické spojení výuky předmětů, které „mají něco 

společného", ale měla by respektovat vztahy a souvislosti mezi vzdělávacími obsahy 

jednotlivých předmětů, globálnost poznávání. 

Integrace je chápána jako koncentrace učiva, která poskytuje jednotný pohled na daný 

problém, vytváří mezipředmětové v z t a h y v rámci zvoleného tématu, umožňuje žákovi 

chápat skutečnost jako celek a budovat si ucelený obraz okolního světa. Integrovaná 

výuka využívá mezipředmětové vazby v obsahu učebních předmětů i propojení 

teoretických poznatků s praktickými činnostmi žáků. 

Z analýzy integrace předmětů v zahraničí vyplývá, že některé předměty jsou 

pro integraci vhodné více, jiné méně. Na 1. stupni jsou nejčastěji projekty spojené 

s přírodovědou a vlastivědou. Ostatní předměty jsou většinou v projektech integrujících 

předměty zastoupeny, protože poskytují nástroje к řešení problémů (matematika), 

možnost sdělit a zaznamenat myšlenky (český jazyk), vyjádřit pocity (výtvarná 

výchova, hudební výchova) apod. 

Projektové vyučování je jednou z možností organického spojení učebních předmětů 

v kognitivní a činnostní oblasti. 

• Motivační síla 

Motivace je ve vyučovacím procesu faktorem, který může snižovat napětí mezi 

požadavky danými osnovami a vybavením osobnosti žáka. Výzkumy ukazují, že více 

31 VALENTA, J. aj. Projektová metoda ve škole a za školou. Pohledy. Praha: Ipos Arama, 1993. 
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než polovina žáků s problémy při učení by mohla dosahovat lepších výsledků, kdyby 

tito žáci měli pozitivní motivaci ke škole a práci ve vyučování.38 

Teoretické přístupy к motivaci lze rozdělit na: 

- behaviorální, které chápou jako zdroj motivace snahu vyhnout se nepříjemným 

důsledkům chování nebo dosáhnout důsledků příjemných, 

- humanistické, které zdůrazňují snahu jedince o překročení současného stavu a 

uskutečnění jeho vývojových možností, 
- kognitivní, které zdůrazňují význam poznávacích procesů pro chování člověka.39 

К motivaci žáků vede vytvoření situací, které obsahují incentiva pro aktualizaci jejich 

poznávacích, sociálních nebo výkonových potřeb, a individualizace vyučování, která 

vychází z respektování individuálních potřeb konkrétního žáka. 

Pokud žák vykonává určitou činnost bez vnějšího podnětu, ale kvůli činnosti samé, 

pokud mu sama činnost přináší potěšení a uspokojení, mluvíme o vnitřní motivaci. 

Vnější motivace naopak znamená, že pracuje pod vlivem vnějších motivačních činitelů, 

které vytváří zpravidla učitel. 

Motivační orientace je ovlivněna věkem žáka. V počátečních letech školní docházky 

převládá vnější motivace, systém vnitřní učební motivace se vytváří později. 

U většiny projektů na 1. stupni přináší první podnět učitel. Na motivaci je zpravidla 

kladen velký důraz, učitel se snaží, aby téma žáky zaujalo, aby je přijali za své a dále je 

rozvíjeli. Učitel seznamuje žáky s problémem, vtahuje je do jeho řešení, žáci se ujímají 

rolí apod. V této fázi převládá vnější motivace. Primární motivace je tedy zpravidla 

vnější, ale jak postupuje práce na projektu, projekt se stává dílem žáků, roste jejich 

samostatnost a zodpovědnost, nastupuje a u některých žáků převažuje motivace vnitřní. 

Projekt vyžaduje, aby se žák na dané téma a činnosti z něho vyplývající soustředil delší 

dobu. Snažíme se proto o motivaci žáků probuzením jejich poznávacích, výkonových a 

sociálních potřeb. 

38 COUFALOVÁ, J.: Projektové vyučování pro první stupeň základní školy, náměty pro učitele, Fortuna, 
Praha 2006 

39 LOKŠOVÁ, I., LOKŠA, J. Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole. Praha: Portál 1999. 
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Pokud má být činnost smysluplná, musí nejen vycházet ze skutečného života, odpovídat 

dosavadním zkušenostem žáka, ale žákovi musí být srozumitelný i jazyk, který ji 

zadává a který provází její provádění, musí být aplikovatelná v životě žáka. Ideální je, 

když se podaří založit projekt na řešení konkrétního problému, který skutečně potřebují 

vyřešit žáci, učitel, škola nebo obec. 

Všimněme si rovněž motivačních činitelů, které negativně ovlivňují výkon žáka. Patří 

mezi ně i strach z daného předmětu, který je zpravidla důsledkem opakovaných 

neúspěchů, a pocit nudy vyvolaný monotónností ve vyučování nebo pocitem 

neužitečnosti daného učiva. 

• Blízkost logice životní reality, přirozenost 

Část mládeže opouští školu s vědomostmi, dovednostmi, schopnostmi a postoji, které 

nemohou využít na trhu práce. Naznačuje to, že škola je naučila něco jiného než 

v , . v, , r, npřem i iném než život. I když se nejedná a jediné 
potřebují pro život, že škola sama je о песет jmcrni 
. . , . , , ,v r „ 0 „ íhn nrncesu ide o kritérium významné a nelze před kritérium pro hodnocení vzdelavaciho procesu, j u t r 

ním zavírat oči. Nedostatky v předchozím vzdělání ve smyslu jeho „nepoužitelnosti" 

mohou být pro mladého člověka výrazným frustračním činitelem. 

Projektová metoda nabízí použití p o z n a t k ů к řešení určitého problému „ihned". Svou 
j l e n t i l yáků a zaměřit jejich úsilí na řešení problémů podstatou umožňuje podnítit aktivitu гаки D ia J J 
,-v , x^vóní Hává žákům znalosti a dovednosti „do zásoby" z praktického života. Tradiční vyučovaní dava гакин y 

s tím, že je použijí „někdy v budoucnosti", v „opravdovém" životě. 

Na 1. stupni základní školy se nejčastěji setkáváme s projekty zaměřenými 

na procvičování a upevňování učiva. Žáci poznávají v reálných situacích, že to, co se 

, , .4 smvsl že to mohou použít к řešení problémů, naučili (třeba i tradičními metodami), ma smysi, л 

Projekt se tak může stát motivací pro další učeni. 

л. , • .+11 jpnom námět a řešený problém. Projekt dává Životní realitě neodpovídá v projektu jenom 

, • informací radit se s kamarády, mýlit se a korigovat možnost používat rozmanité zdroje íníormau, i* ь 

„ .. v. „ , , , u Ci-inipní se životní realitou je ještě umocněno и svoji činnost po odhalení chyby. Spojeni se ^ 

Projektů, které se částečně odehrávají mimo prostory třídy a školy a které i svým 

výsledkem přesáhnou školní prostředí. Práce dětí tak získává i společný význam. 

Učení je jednou z forem sociální činnosti. Lze je chápat jednak jako převažující sociální 

činnost dítěte školního věku, jednak jako celoživotní proces, který spočívá v osvojování 

47 



si různých životních rolí, v získávání životních zkušeností a trénování nových vzorců 

chování. Projektové vyučování je jednou z možností, jak ve škole vytvořit prostředí pro 

uplatnění svobody rozhodování a zodpovědnosti za své rozhodnutí dítěte. 

• Individualizace při vyučování 

Individualizovaná výuka bere v úvahu, že žádné dvě děti se neocitají v učební aktivitě 

se stejnými vstupními parametry. Přinášejí si předchozí zážitky a zkušenosti, své 

jedinečné potřeby, zájmy,schopnosti, liší se pohlavím, rodinným zázemím, sociálním a 

kulturním prostředím, stylem učení atd. Učitel by měl na tyto rozdíly reagovat. 

Individualizovat vyučování až na úroveň žáka je však nesmírně náročné a v tradičním 

vyučování prakticky nemožné. Individualizovaná výuka neznamená, že je žák ve třídě 

izolován. Poznáním a respektováním jeho jedinečností mu může učitel pomoci najít 

jeho místo v třídním kolektivu. 

Pod individualizací v projektu bychom si neměli představovat, že každý žák musí mít 

svůj jedinečný úkol. Jde o to, aby ho projekt oslovil, aby mu nabízel různost aktivit, 

zapojení do práce v malých skupinách, výběr pomůcek, jistou časovou volnost, možnost 

uspořádat a řídit vlastní práci, prostor pro sebereflexi. V projektu může žák uplatnit 

svoji představivost a tvořivost a projevit tak svou svobodu. 

Projekt umožňuje pozorování žáka při individuálních i skupinových činnostech a 

poznání jeho specifik. К projektu patří i individuální hodnocení každého žáka. 

I při projektovém vyučování se pochopitelně může stát, že určitá činnost konkrétního 

žáka nezaujme. Při běžném vyučování by ji přesto musel vykonávat a jeho nezájem by 

se patrně projevil nekázní. Musí každý žák v projektu dělat to, co se od něho očekává? 

Odpověď zní ne. Často teprve v průběhu projektu učitel pomáhá najít žákovi jeho místo 

ve společném díle celé třídy. Každý žák netouží pracovat stále ve skupině, může 

dokonce vzniknout jeho osobní „podprojekt", ve kterém uplatní svoji individualitu. 

• Projekt učí spolupracovat 

Změna role žáka i učitele, kterou projektové vyučování ve srovnání s tradičním 

vyučováním přináší, vede к potřebě spolupráce. Tato spolupráce má různý charakter. 
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• Spolupráce mezi učiteli 

Prvek spolupráce se výrazně uplatňuje od vzniku projektu, již ve fázi plánování, ať jde o 

projekt vycházející z podnětu učitele nebo z podnětu žáka. 

Zkušený a zejména tvořivý učitel může připravit projekt sám. Ale tím ochudí své žáky 

i sebe. V praxi se osvědčuje, když od prvního rozhodnutí připravit projekt spolupracuje 

učitel se svými kolegy. Na prvním stupni mu to přinese více nápadů, zefektivnění práce 

i možnost zapojit do projektu více žáků. Na druhém stupni je spolupráce mezi učiteli 

stejných, ale zejména různých předmětů nutností. 

• Spolupráce mezi žáky 

V třídních projektech pracují děti individuálně nebo týmově podle toho, co je cílem 

projektu a jeho konkrétních částí. Týmová práce nemusí být pravidlem. Měla by 

nastoupit tam, kde je to účelné. I její charakter může být různý. Někdy by se výsledku 

nedalo včas a správně dosáhnout jednotlivci. Pak je vhodné, aby si děti práci rozdělily 

podle schopností a každý udělal svou část úkolu. V projektech, které připomínají 

projekty řešené v běžném životě dospělými, jsou často členům týmu přidělovány role 

podle zájmu a schopností. Jindy je úkol společný a tým hledá způsob jeho řešení 

vzájemnou diskusí. 

Učitel by měl žáky vést к tomu, aby práci ve skupinách nechápali jenom jako 

organizační opatření, ale aby cítili výhody takové práce, chápali smysl dělby práce. 

Z tohoto pohledu jsou vhodné projekty, ve kterých dochází к integraci výsledků 

jednotlivců ve výsledek skupiny a z výsledků skupin se skládá výsledek celé třídy. 

V celoškolních projektech se mohou navíc výsledky práce tříd stát součástí vyššího 

celku. 

• Spolupráce mezi učitelem a žáky 

Spolupráce učitele a žáků je dána změnou role učitele v projektovém vyučování. Učitel 

vystupuje jako koordinátor samostatné práce žáka, jako partner, poradce, prostředník 

mezi skupinami. 

• Projekt učí řešit problémy 

U nej čistší podoby projektu je zpravidla jádrem problém, tj. obtíž, se kterou se žáci 

musí vyrovnat. Během hledání řešení vyvíjejí různé intelektuální aktivity. Jakmile je 

(většinou společně) problém identifikován a popsán, začíná hledání strategie jeho 
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řešení. Děti navrhují různé možnosti (uplatňují divergentní myšlení), z nich potom 

vybírají vhodné cesty (uplatňují konvergentní myšlení). Když se žáci pokoušejí najít 

řešení ústředního problému, vynořují se další „dílčí" problémy. Vyřešení dílčích 

problémů vede pak к řešení problému obecného. Žák uplatňuje analýzu i syntézu. 

Následuje organizace informací, hledání těch, které umožní použití zvolené strategie. 

Řešitelé současně průběžně hodnotí, zda se к řešení blíží, zda zvolená strategie byla 

vhodná. Po průběžném hodnocení přichází zhodnocení toho, zda závěr, ke kterému jsme 

Někteří autoři problém a projekt oddělují (např. Vrána, Příhoda). Problém chápou jako 

záležitost myšlenkovou, teoretickou, projekt jako záležitost praktických činností. 

V praxi se zpravidla rozdíly mezi projekty a řešením problému stírají. 

• Projekt učí tvořit, podněcuje intuici a fantazii 

Základní předpoklady pro tvořivost má každý jedinec, ve škole bychom měli usilovat o 

vytvoření podmínek pro její rozvoj. 

Projekty mohou být pro děti vhodným podnětem к rozvoji jejich fantazie. Zvýšená 

obrazotvornost je jedním z charakteristických zvláštností psychiky žáků 1. stupně, 

projevuje se v sociálních činnostech dítěte a souvisí s jejich poznávací expanzí i 

s rozvojem emocionálního života. Nedostatek podmínek pro uplatnění tvořivosti a 

fantazie může mít závažnější důsledky, než si většinou uvědomujeme. V případě 

absence či nedostatku podnětů к rozvoji tvůrčí fantazie může dojít až к některým 

40 COUFALOVÁ, J.: Projektové vyučování pro první stupeň základní školy, náměty pro učitele, Praha-
Fortuna 2006. s. 17. 

došli, je skutečně řešením daného problému. 
40 
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poruchám obrazotvornosti, z nichž nejčastější je tzv. denní snění, které se někdy stává u 

dětí mladšího a středního školního věku náhražkou za produktivní činnost. Uzavření se 

ve vnitřním světě ztěžuje dítěti jeho sociální přizpůsobení. 41 

Tvořivý potenciál dětí lze rozvíjet v prostředí, ve kterém mají radost z pochopení učiva, 

prostor pro samostatnou práci, ve kterém nejsou ani absurdní nápady středem 

posměchu, ve kterém panuje ovzduší důvěry a pohody. Bez zajištění těchto podmínek 

nepovede к tvořivému myšlení ani sebedokonaleji připravená problémová úloha. 

U žáků 1. stupně je výhodou, že nebývají ještě tolik svázáni konvencemi, nebojí se klást 

otázky, s nadšením se pouštějí do nových úkolů, nalézají jedinečná řešení. 

V projektovém vyučování musí být učitel připravený na to, že žáci použijí к řešení 

problému jinou cestu, než si představoval (např. místo „plánovaného" výpočtu použijí 

к řešení problému grafické znázornění a výsledek prostě „vidí"). Učitel si musí zvykat 

na skutečnost, že správné řešení není jenom to, které odpovídá učivu, jež chtěl procvičit, 

ale to, které vede к cíli. Převážně slovní hodnocení v projektech umožňuje vyzdvihnout 

i individuální řešení, které pro většinu ostatních žáků není použitelné. 

• Projekt učí pracovat s informacemi 

Projekty vyžadují, aby žáci nepracovali jenom s učebnicí, ale vyhledávali informace 

v literatuře, v tisku, na internetu. Pokud je to možné, vedeme je i к ověřování informací 

vyhledáváním ve více zdrojích. 

Samostatná práce s informacemi má ještě další rozměr. V tradičním transmisivním 

vyučování je zdrojem informací učitel. V projektovém vyučování učitel toto postavení 

ztrácí, ale zkušenosti ukazují, že tím neklesá jeho autorita; naopak převzetím nových 

funkcí ji v očích dětí získává. 

• Projekt má mravní dimenzi 

V souvislosti s projektovým vyučováním bývá uváděn kladný vliv na mravní rozvoj 

žáka (např. rozvoj odpovědnosti a tolerance, vnitřní kázně, etiky vedoucího vedeného 

41 MIŇHOVÁ, J. Psychopatologie pro učitele. Plzeň: Nakladatelství ZČU v Plzni, 2000. 
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apod.). Měli bychom si však uvědomit, že projektová metoda může otevřít i více 

prostoru pro nesprávné jednání žáka. 

Úskalí projektů 

Úskalí projektů J. Coufalová popisuje: 

Úskalí к projektové metodě patří, jako к ní patří její klady. Některým úskalím projektů 

můžeme předcházet např. vhodnou organizací. 

• Spontánní projekty jsou pro žáky nejcennější, ale ve škole se s nimi setkáváme 

poměrně málo. Většinou námět projektu pochází od učitele. To, co jsme považovali 

za přednost projektu - motivační sílu, blízkost životní realitě, se nemusí vždy 

naplnit. 

• Učitel musí obsah i organizaci projektu velmi pečlivě promyslet, aby mohl 

v průběhu projektu ustoupit do pozadí, a přesto projekt řídit. To je pro většinu 

učitelů velmi náročné. 

• Ve vyučování nelze zcela opominout vnitřní systémy jednotlivých věd a 

předmětů, nelze nebrat ohled na systematizaci učiva. Žáci by si potom nevytvářeli 

správné představy o základním systému jednotlivých oborů, o jejich metodách 

zkoumání a poznávání světa. 

• „Logika životní situace" je často jiná než postupnost poznatků (od 

nejsnadnějšího к obtížnějšímu), někdy se střetneme s přiměřeností věku, někdy jsou 

jevy vyňaty z kontextu vědní soustavy. Snaha o koncentraci učiva, o úsilí 

„zastřešení" učiva různých předmětů jedním tématem může vést к narušení logiky 

konstruování poznatků. 

• Pokud se příliš zaměříme na koncentraci učiva, může dojít к jeho 

nestrukturovanému výběru z hlediska logiky, obsahu i rozsahu, může být opomenut 

nácvik dovedností při osvojování vybraných pasáží učiva. Důsledkem koncentrace 

je potom chaotičnost výuky. Koncentrace učiva by proto měla být spojena 

s osvojováním vyučovacích postupů a s nácvikem dovedností žáků. 

• Didaktické nevyrovnanosti učiva. Někdy bývá narušen vztah mezi kvalitou a 

kvantitou předávaného obsahu. Pro učivo snadnější z pohledu žáka najde učitel více 
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aplikací, proto je procvičováno více, pro náročnější učivo, které by vyžadovalo více 

č a s u j e někdy aplikací méně. 

• I když jsou žáci motivováni situacemi z reálného života, neměla by být ani 

v projektu na 1. stupni základní školy motivace typu: „Tohle se v praktickém životě 

hodí k tomu a tomu", jedinou. Žák je motivován i radostí z práce, úspěchy vlastního 

ducha, oceněním výsledků, uspokojením sociálních potřeb apod. 

• Ve školní praxi se někdy setkáváme se spekulativností a vyumělkovaností 

při hledání souvislostí v učivu. Snaha o vnější efekt vede učitele к nesmyslné až 

křečovité motivaci a vytváří zbytečně prostor pro odpůrce žádoucích forem 

integrace. 

• Ideální prostředí pro integraci je vytvářeno spoluprací učitelů. Někteří učitelé 

1. stupně potřebu spolupráce nepociťují, protože si vyučování vedou sami". 

• Projektová metoda vyhovuje nadaným a průměrným žákům. Při nedostatečně 

promyšlené přípravě projektu a malé schopnosti učitele reagovat na průběh projektu 

může skutečně dojít k tomu, že se slabší žáci do práce nezapojí a „skryjí se" za práci 

jiných. Uvedené riziko se zvyšuje především u projektů, ve kterých jde učiteli 

o vnější efekt, o kladné hodnocení jeho práce a ne o žáky samotné. 

• Někteří odpůrci projektové metody uvádějí, že projektové vyučování deklaruje 

spojení se skutečným životem, ale nakonec si děti stejně na něco jenom hrají. 

Považují dokonce hru za jakousi lest, kterou učitel použije, aby se žáci naučili to, 

co on chce. Zejména na 1. stupni je však hra přirozeným způsobem rozvoje 

tvořivosti a fantazie dětí, jakýmsi mostem ke skutečnému životu. 

• Kritici projektové metody poukazují na její neefektivnost. Uvádějí, že žák 

nemůže ve škole znovu objevovat vše, co objevily generace lidí. Ze školy nelze 

zcela vytlačit racionální předávání poznatků, projektová metoda nemůže být jedinou 

používanou vyučovací metodou. 

Důvodů, proč projektová metoda není stále dostatečně používána, je více a vzájemně 

spolu souvisejí. M. Kaslová upozorňuje na jev, kdy příznivcům a propagátorům určité 

metody, kterou chtějí prosadit ve vyučování, nezbývá nic jiného než zdůraznit její klady 

a jistým způsobem ji absolutizovat, i když ji sami chápou jako doplňkovou. Vzniká tak 
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mylný dojem, že si negativa a rizika neuvědomují. 42 Ne všechno se dá učit projektovou 

metodou a plošné uplatnění projektové metody neodstraní všechny problémy vyučování 

na našich školách. 

2.5 Shrnutí teoretické části 

O projektech se hovoří v souvislosti se vzděláním, se školami a jejich aktivitami. 

Projektová m e t o d a j e j e d n o u z vyučovacích metod. Definice pojmu "projektová výuka" 

(popř. projektové vyučování, projektová metoda, výchovně vzdělávací projekt, projekt 

apod.) se stále vyvíjí a upřesňuje. Různí autoři zdůrazňují jeho různé znaky. Pojem 

projekt lze vystopovat již ze začátku 18. století. 

V průběhu historického vývoje se vytvořila celá řada projektů, které dnes můžeme třídit 

dle různých hledisek. Mezi nejčastěji uváděná hlediska náleží účel projektu, délka 

trvání, projekty podle navrhovatele, podle počtu zúčastněných, velikosti, místa a 

zapojení předmětů. 

Přesto, že projektová výuka a metoda nejsou řešením novým, nenašly si prozatím 

v dnešní pedagogické praxi své široké uplatnění. 

Užití projektové metody klade vysoké nároky na školu - na ředitele, učitele, žáky, jejich 

rodiče i bezprostřední okolí. Je nezbytné uvědomit si pozitivní i negativní stránky 

projektové metody, umět využít výhod a naopak eliminovat negativa. Pro učitele 

to znamená především projektové metodě dobře porozumět a pracovat s ní. 

Přednosti projektů vyplývají především z integrace předmětů umožňujícím žákovi 

pochopit skutečnost jako celek, využít mezipředmětové vazby a propojit teoretické 

znalosti s praktickými činnostmi žáka. Vnitřní a vnější motivace ovlivněná věkem žáka 

vede к dosažení lepších výsledků a snížení napětí mezi požadavky osnov a vybavením 

osobnosti žáka. Spojení teorie a reality života nabízí projekt tak, že se může realizovat i 

mimo třídu, žák použije různé zdroje, radí se. Spolupráce učitel + učitel se ukazuje 

v přípravě projektu, spolupráce žák + žák nastupuje v týmové práci třídních a 

42 KASLOVÁ, M. Alternativní přístupy к řešení problémových úloh. In: Nové přístupy к vyučování na I. 

stupni ZŠ. Praha: Pedagogická fakulta UK, 1995. 
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skupinových projektech; spolupráce učitel + žák je dána rolí učitele v projektu, kde je 

učitel koordinátor, partner, rádce nebo prostředník mezi skupinami. Projekt učí žáka 

řešit problém, který je jádrem projektu, musí být identifikován, popsán a vyřešen. 

Projektová metoda je vhodný podnět к rozvoji tvořivosti a fantazie. Projekt vyžaduje 

práci s informacemi formou vyhledávání, třídění a ověřování v literatuře, tisku, 

internetu. Důležitou předností je mravní dimenze, tedy rozvoj kladných charakterových 

a volních vlastností žáka. 

Úskalí projektů nacházíme v obsahu a organizaci, v systematizaci učiva, v 

nestrukturovaném výběru z hlediska logiky, v obsahu i rozsahu, v chaotičnosti výuky, v 

didaktické nevyrovnanosti učiva, ve spolupráci učitelů i v tom, že se slabší žáci do práce 

nezapojí a skryjí se ". Projektová metoda nemůže být jedinou používanou vyučovací 

metodou. 

Projektová metoda předpokládá u učitele důkladnou znalost učiva a žáků, schopnost 

plánování projektu a improvizace. Vlastní zážitek projektu ze školy nebo ze studia 

učitelství by měli mít všichni budoucí učitelé, aby zvládli tento způsob výuky. 

Projekt nepřipravujeme pro sebe ani pro nadřízené, projekt připravujeme pro své žáky a 

společně s nimi zažijeme takové pocity a zkušenosti, které nás motivují pro další práci 

na projektech. 

Pokud chceme dostat projekty do škol, nesmíme je dělat příliš složité. Menší a 

krátkodobější projekty je možné dělat i se žáky od 1. ročníku s tím, že vnější efekt 

nebude tak velký, ale projekt dá žákům velký prostor. 

I projekt, který nesplnil svoji roli v oblasti kognitivní, umožní učiteli poznat žáky 

v nových situacích, zamyslet se nad tím, co žák dělal v době realizace projektu, jak se 

zapojil, kolik problémů řešil, zda spolupracoval s ostatními, a můžeme pak porovnat 

s tím, jak pracuje v běžných hodinách. 
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3 Výzkumné šetření provedené autorkou práce 

3.1 Problém výzkumu 

Výzkum, který předkládám ve své práci, se aktuálně vztahuje к současné realizaci 

školních vzdělávacích programů, které kladou důraz na uplatňování inovativních metod, 

her a forem práce ve vyučování, vedoucích к dosažení očekávaných výstupů a rozvoji 

klíčových kompetencí. 

Při zavádění nových metod je velmi důležité, aby se učitelé s inovacemi ztotožnili a 

vybrali si metody takové, které by byly ve vyučování pro žáky zajímavé. 

Projekt, projektová metoda je komplexní metodou, která rozvíjí klíčové kompetence 

dosažitelné pro žáka základní školy. 

Vycházím z předpokladu, že projektová metoda je běžnou součástí vyučování. Učitelé 

využívají tuto metodu v rámci předmětů a ve všech ročnících s přihlédnutím к věku a 

schopnostem žáků. Četnost použití této metody je závislá na osobnosti pedagoga a jeho 

tvůrčích schopnostech. Předpokládám, že projektová metoda bude mít své příznivce i 

odpůrce. 

Součástí práce je i vyhodnocení provedeného dotazníkového šetření, které se zabývalo 

touto problematikou nejen z hlediska učitele, ale i žáka - preference a oblíbenost 

metody, s jakým typem projektu a ve kterém předmětu se žák nejčastěji setkal. 

3. 2 Cíl a úkoly výzkumu 

Na počátku výzkumu jsem si stanovila hlavní cíle zaměření výzkumu: 

• Zjistit, co si učitelé představují pod pojmem projektové vyučování- projekt, projektová 

metoda. 

• Zmapovat, jaké typy projektů využívají učitelé v předmětech a ročnících, jak často 

tuto metodu zařazují a ve kterých předmětech nejčastěji. 

• Vymezit výhody a nevýhody projektového vyučování z pohledu učitele 
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Ve své hypotéze předpokládám: 

• Učitel má jasnou představu o tom, co je projektová metoda a používá 

projektovou metodu ve vyučování s tím, že si vybírá vhodně typ projektu 

(individuální, skupinové, třídní, školní), 

• ve své výuce upřednostňuje projektovou metodu v rámci jednoho předmětu, 

v rámci různých předmětů nebo mimo výuku předmětů tzn. zahrnuje více předmětů 

či oblastí a považuje projektovou metodu za výhodnou jak z pohledu žáka, tak 

i z pohledu učitele. 

• Žák preferuje projektovou metodu, setkává se s různými typy projektů a pracuje 

projektovou metodou v různých předmětech. 

3.3 Metodika výzkumu 

3.3.1 Metodika sběru dat 

Dotazník byl připraven pro učitele základní školy. Jedná se o nestandardizovaný 

dotazník sestavený ze 6 otázek. 

Dotazník je vytvořen tradiční formou - formát papíru A4. Způsob zadání otázek je volen 

tak, aby učitelé přistupovali к vyplnění bez obav, samozřejmě anonymně. 

Kombinují se otázky uzavřené a otevřené. 

Dotazník byl připraven pro žáky 5. ročníku základní školy. Jedná se 

o nestandardizovaný dotazník sestavený ze 4 otázek. Dotazník je vytvořen tradiční 

formou - formát papíru A4. Způsob zadání otázek je volen tak, aby žáci přistupovali 

к vyplnění bez obav a strachu, anonymně. Kombinují se otázky uzavřené, polozavřené a 

otevřené. Polouzavřená otázka nejprve nabízí alternativní odpověď a pak ještě doplnění 

ve formě otevřené otázky. 

К zodpovězení otázek byla shodně jako u učitelů zvolena metoda dotazníku, která 

nejrychleji umožňuje hromadné zjištění informací. Interpretace výsledků byla 

provedena aritmetickým průměrem a je vyhodnocena v grafech. Uvedená hodnota je 

část z celku, kde 100% je rovno jedné. 
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Dotazník pro učitele: 

Vážení učitelé, prosím Vás o spolupráci na vyplnění dotazníku, který poslouží pro výzkumnou část mé 

diplomové práce. Jmenuji se Eva Tesárková a jsem studentkou 5. ročníku učitelství pro 1. stupeň ZŠ PedF 

UK. Děkuji za spolupráci. 

DOTAZNÍK PRO UČITELE aprobace: 

ročník, ve kterém vyučuji: 

1. Co si představujete pod pojmem projekt, nebo projektová metoda? 

2. Používáte projektovou metodu ve vyučování? 

ANO 

NE 

3. Jak často zařazujete tuto metodu do vyučování? 

4. Jaký typ projektu nejčastěji používáte? 

a) Individuální 

b) Skupinové 

c) Třídní 

d) Školní 

a) V rámci jednoho předmětu 
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b) V rámci příbuzných předmětů 

c) Mimo výuku předmětů - zpravidla zahrnují více předmětů či oblastí 

5. V jakých předmětech nejčastěji používáte projektovou metodu? 

6. Uveďte výhody či nevýhody projektového vyučování z pohledu žáka nebo učitele. 

a) Výhody: 

U 

Ž 

b) Nevýhody: 

U 

Ž 

Dotazník pro žáky: 

DOTAZNÍK PRO ŽÁKY ročník: 

1. Používáte v některém předmětu projektové vyučování (vytváříte projekty, 

projektové dny, projektové týdny)? 

ANO 

NE 

• Pokud ANO, pokračuj v odpovědích na další otázky. 

Baví tě tato vyučovací metoda? 

ANO 
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NE 

a proč? 

3. S jakým typem projektu jsi se setkal / a? 

a) Individuální (sám) 

b) Skupinové 

c) Třídní 

d) Školní 

4. V jakých předmětech jsi se nejčastěji setkal / a s projektovým vyučováním? 

3.3.2 Metodika vyhodnocení dat 

К zodpovězení otázek byla zvolena metoda dotazníku, která nejrychleji umožňuje 

hromadné zjištění informací. Interpretace výsledků byla provedena aritmetickým 

průměrem a je vyhodnocena v grafech. Uvedená hodnota je část z celku, kde 100% je 

rovno jedné. 

O vyplnění dotazníku jsem požádala učitele s průvodní informací a prosbou o vyplnění 

dotazníku. Na vyplnění dotazníku měli respondenti 1 měsíc. Dotazník odevzdalo 90 % 

respondentů - učitelů. Tuto skutečnost mohla způsobit zaneprázdněnost učitelů, 

přehlcení administrativou v současné pracovní vytíženosti učitelů nebo nezájem 

o spolupráci. 

Dotazník pro žáky jsem zadala osobně v 5. ročníku a uvedla žáky do problému. 

Dotazník pro žáky odevzdali všichni respondenti. 100% návratnost možná způsobila ta 

skutečnost, že žáci vyplňovali dotazník ve škole, samozřejmě dobrovolně. 
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К ověření své hypotézy jsem zvolila metodu dotazníku. Důležitá byla správná volba a 

formulace otázek pro navození jasné a konkrétní odpovědi, pochopení otázky 

respondentem, zvolení slovníku a termínů. 

Snažila jsem se, aby otázky nebyly zavádějící, ale naopak nabízely respondentovi volbu. 

Pak následovalo třídění dotazníků. Zpracování dat bylo zajímavé, neboť některé otázky 

vybízely k rozmanitým odpovědím. 

Získané výsledky šetření jsem porovnala s realizací vlastních projektů na 1. stupni 

základní školy. 
V dotaznících jsem se zaměřila na dvě oblasti navzájem spolu související: 

I. Učitele 

II. Žáky 

Dotazník jsem připravila pro učitele Základní školy Příbram VII, 28. října 1, kde jsem 

vykonávala pedagogickou praxi. Dotazník obsahoval celkem 6 otázek pro učitele a 4 

otázky pro žáky, kde 1 otázka obsahovala podotázku. 

Svůj výzkum bych podle hloubky poznání zařadila mezi výzkumy dílčí (speciální), 

protože postihuje pouze určitou část vzdělávacího procesu - vyučovací metody-

projektová metoda z pohledu učitele a žáka. 

3.4 Charakteristika zkoumaného vzorku 

Oslovila jsem učitele 1. i 2. stupně základní školy ( městská škola, 23 tříd, 573 žáků). 

Na 1. stupni pracuje 13 učitelů, na 2. stupni 11 učitelů, na obou stupních vyučuje 6 

pedagogů. Pedagogičtí pracovníci školy jsou plně kvalifikovaní, průměrný věk je 44,5 

let. 

Škola je již několik let v povědomí veřejnosti jako škola s rozšířenou výukou výtvarné a 

hudební výchovy. Děti ve specializovaných třídách s rozšířenou výukou těchto 

předmětů mají zvýšenou týdenní hodinovou dotaci výtvarné a hudební výchovy, 

nabídka se rozšířila i o literárně dramatickou výchovu. 

V současné době škola realizuje ŠVP ZV v 1 .a ó.ročnících. Mottem ŠVP je: „Nejde o to 

být první, ale být lepší, jak dokážu. " V ostatních ročnících se vyučuje dle programu 

Základní škola. 

61 



Ve třech patrech školní budovy se nachází několik specializovaných učeben, dvě 

učebny výtvarné výchovy a keramická dílna, dvě učebny hudební výchovy, dvě 

pracovny informatiky s připojením na internet, pracovna cizích jazyků, pracovna 

přírodopisu a pracovna fyziky a chemie, pracovna dějepisu a zeměpisu, pracovna 

praktických činností a cvičná kuchyň. Vybavení školy je na dobré a vyhovující úrovni, 

3 třídy jsou vybaveny interaktivní tabulí a v 1. patře je mobilní učebna ICT 

s dataprojektorem. 

Škola je zařazena do sítě Asociace škol přidružených к UNESCO. Škola také pracuje na 

dlouhodobém environmentálním projektu „Modrá planeta", který se zaměřuje též na 

realizaci dalších průřezových témat dle Š VP ZV a byla vybrána jako pilotní škola KEV 

ve vypracování metodiky zařazení environmentálni výchovy do jednotlivých předmětů 

na 2.stupni a jako centrum modernizace vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Škola 

navázala kontakt se školou v Portugalsku. Žáci si dopisují v anglickém a francouzském 

jazyce. 

Učitelé pracují s projektovou metodou v rámci třídy. Během školního roku realizuje 

škola dva celoškolní projektové dny. V minulém školním roce na téma: Den pro 

zahradu (v rámci ekologie ) a (NE)MOC médií (v rámci UNESCO). 

Pedagogický sbor se pravidelně vzdělává v oblasti ICT, nové metody a formy výuky, 

tvorba ŠVP, management, emoční výchova pro učitele a v konkrétních vzdělávacích 

oblastech - nové pojetí. Celý pedagogický sbor prošel školením První pomoci, seminář 

ESRO, praktický seminář к interaktivní tabuli. Ředitelka, zástupkyně ředitelky a jedna 

učitelka absolvovaly vzdělávací kurz „Nové přístupy a netradiční formy práce s dětmi 

na 1. stupni ZŠ" Pedagogické fakulty UK Praha. 

3.5 Výsledky výzkumného šetření - ověření možnosti uplatnění 

projektového vyučování na 1. st. ZŠ 

3.5.1 Učitelé 

Oslovila jsem celkem 30 respondentů - učitelů, z nichž odevzdalo 27 vyplněný 

dotazník. Pro zajímavost uvádím složení respondentů. 
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v 

Podíl respondentů, dle výuky na stupni ZS 

33% — i r — - - ^ 4 1 % d l .s tupeň ZŠ 

• 2.stupeň ZŠ 

• 1. a 2. stupeň ZŠ 

26% 

1. Co si představujete pod pojmem projekt nebo projektová metoda? 

• netradiční způsob 
výuky 

• získávání informací 
neobvyklým 

4 % 19% způsobem 

36% 

Яig» 
1 1 0 /0 • prohlubování a 

doplňování učiva 

4%4% 22% • žáci uči\o používají 
v praxi 

• aktivní forma výuky 

Tato otázka zjišťuje, co si učitelé představují pod pojmem projekt nebo projektová 

metoda. Nejvíce respondentů - 36% chápe projekt, projektovou metodu jako vyučovací 

metodu, kde žáci získávají vědomosti a informace neobvyklým způsobem výuky. 22% 

učitelů se domnívá, že si žáci prohlubují a doplňují učivo. Za netradiční způsob výuky 

považuje projektovou metodu 19 % dotazovaných aplikují získané vědomosti a 

dovednosti v praxi, 11% respondentů řadí projekt к aktivní formě výuky. Shodně 4 % 

dotazovaných projektovou metodu chápe jako možnost spolupráce, použití učiva v praxi 

a jeho procvičení. 
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2. Používáte projektovou metodu ve vyučování? 

n ANO 

100% 

Tato otázka si kladla za cíl zjistit, zda učitelé používají projekt, projektovou metodu ve 

výuce. Je potěšující, že všichni respondenti, tedy 100% učitelů používá tuto metodu ve 

vyučování. 

3. Jak často zařazujete tuto metodu do vyučování? 

• 1x měsíčně 

• 3-4x do roka 

• nepravidelně 

34% • podle potřeby 

• 1x za čtvrt roku 

• průběžně 

15% ' Ш 1 - 3 za měsíc 

• 2x týdně 

• neustále 

11% 

Otázka zjišťuje, jak často zařazují učitelé projekt, projektovou výuku do vyučování. 

V odpovědích převažuje odpověď 1 x za měsíc, to může vypovídat o tom, že projekt 

zařazují učitelé pro zpestření výuky nebo o účelu projektu - shrnutí učiva, tématu. Další 

nejpočetnější odpovědí je zařazení projektu nepravidelně. Zde se nabízí možnost, že 

projekt je zařazován к určitému tématu- Vánoce, Velikonoce. 
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4. Jaký' typ projektu nejčastěji používáte? 

20% 

37% 

34% 

• individuální 

• skupinové 

• třídní 

• školní 

Tato otázka zjišťuje použití projektu, projektové metody z hlediska typologie projektů. 

Více než jedna třetina dotazovaných dala na první místo dle typologie projektů projekt 

skupinový, určený pro společnou práci skupiny žáků. To je pozitivní, protože si žáci 

rozvíjejí sociální a personální klíčové kompetence, které vedou к naplňování cílů 

vzdělávání. 

Na pomyslném druhém místě v žebříčku typů projektů je projekt třídní, kdy na projektu 

pracuje třída jako celek. 

Oba typy projektů- skupinový a třídní patří mezi projekty kolektivní a nabízejí 

к osvojování kompetence к učení, к řešení problémů, komunikativní, pracovní 

kompetence. Nejvíce se uplatňuje kompetence sociální a personální s kompetencí 

občanskou, kde žáci spolupracují ve skupině, vytvářejí pravidla práce v týmu, přijímají 

nové role a tím pozitivně ovlivňují společný projekt, diskutují, respektují se a utvářejí 

příjemnou atmosféru, rozhodují se společně a zodpovědně. 
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11% 

43% 

46% 

• v rámci jednoho 
předmětu 

Iv rámci příbuzného 
předmětu 

• mimo výuku 
předmětů-zpravidla 
zahrnují více 
předmětů a oblastí 

S touto otázkou souvisí i volba projektu a jeho použití v rámci předmětu příbuzného 

předmětu či volba projektu mimo vyučování. 

Učitelé preferují použití projektu v rámci jednoho předmětu. To zřejmě souvisí 

s přípravou projektu z hlediska učitele, která je snazší. 

Dle odpovědí je nejméně používán projekt zahrnující více předmětů a oblastí 

vyžadující detailní a náročnou přípravu učitele pro tento typ projektu. 

5. V jakých předmětech nejčastěji používáte projektovou metodu? 

40/0 2% 2% 2% 

24% 

12% 17% 

• cizí jazyk 
• český jazyk 
• \Hasti\£da 
• výtvarná výchova 
• pracovní činnosti 
• dějepis 
• přírodopis 
• matematika 
• prvDuka 
• chemie 
• hudební výchova 
• fyzika 
• zeměpis 
• informatika 
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Používat projekt, projektovou metodu v různých předmětech je volba každého učitele a 

každý učitel preferuje různý předmět, což asi souvisí s aprobací učitele nebo s jeho 

zájmy. 

Z odpovědí respondentů vyplynulo, že nejčastěji volí učitelé projekt v předmětu český 

jazyk. To souvisí se vzdělávacím oborem Jazyk a jazyková komunikace a vzdělávací 

oblastí Český jazyk a literatura. Zde si žáci osvojují všechny klíčové kompetence. 

Dalším oblíbeným předmětem je výtvarná výchova, což dle výsledku výzkumu souvisí 

se zaměřením školy, kde byl výzkum realizován- škola má rozšířenou výuku výtvarné 

výchovy. Projekt může být zaměřen na určité téma např. škola, příroda, město, rodina 

atd. 

Mezi méně volené předměty je zařazena informatika, zeměpis, fyzika, chemie, dějepis a 

pracovní činnosti. Přesto jsou projekty zařazovány téměř do všech předmětů a to je 

pozitivní. Žádný respondent neuvedl tělesnou výchovu. 

6. Uveďte výhody či nevýhody projektového vyučování z pohledu žáka nebo 

VÝHODY- učitel 

Každá vyučovací metoda má své výhody a nevýhody. Je velmi pozitivní, že si učitelé 

toto uvědomují a z pohledu učitele převažují výhody projektu, projektové metody. 

učitele: 

• samostatnost žáka 

• ověření učiva 

11% 4% 
• twřivá práce 

4% 
36% 

• změna stylu výuky 

11% 
• mezipředmětové vztahy 

11% 15% 
• pozorovaní dovedností 

žáka 

• motivace 
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Za největší výhodu považují učitele rozvoj samostatnosti žáka- žák plní svůj jedinečný 

úkol, nabízí mu různost aktivit, výběr pomůcek, jistou časovou volnost, uspořádat a řídit 

si vlastní práci, uplatnit vlastní představivost a fantazii. Další výhodou této metody je 

ověření učiva. Žáci poznávají v reálních situacích to, co se naučili tradičními metodami. 

Spojují teorii s praxí. 

VÝHODY- žák 

Z pohledu učitele je největší výhodou z hlediska žáka spolup, 

s názorem teoretiků. 
ráce žáků a shodují se 

3% 3% 

19% 

40% 
16% 

o rozšíření učiva 

• uplatnění každého žáka 

• spolupráce žáků 

• svDboda, fantazie, tvořivost 
Ш samostatnost 

• zpestření výuky 

• procvičení učiva 

• pomoc druhému 

Spolupráci by měli chápat žáci nejen jako organizační opatření, ale hlavně jako 

takové práce , která umožňuje přijetí nové role v pracovní č i n n n e t ; . * * ° V ý h ° d u 

wiuiuMi, aelbe práce, přináší 
diskuzi, respektuje druhého, podporuje sebedůvěru utváří 

. . . j w , ' Pnjemnou atmosféru 

upevňuje mezilidske vztahy a radost ze společné práce a výsledku Toto * • ' 

výsledkem uplatňování kompetence sociální a personální ^ J C 

NEVÝHODY- učitel 

Každá metoda má své klady a zápory. Také projekt, projektová -
lucioaa ma z pohledu 

učitele určité nevýhody. 
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11%, 
30% 

45% 

• nutnost příprav 

• časová náročnost 

• neprocvičí učivo 

• obtížnost hodnocení 

• hlučnost 

Učitelé spatřují jako největší nevýhodu projektu v časové náročnosti. Myslí tím 

časovou náročnost přípravy učitele nebo časovou námřnr,et ~ 
O C n o s t Pnpravy žáků pro tuto 

metodu ( i žák se učí této metodě, aby ji mohl aktivně 7vlárW\o м . , , 
u a t J - N a b i z i se i odpověď 

časové náročnosti z hlediska délky realizace, ale to záleží na volbě j 

projekt hodinový, celodenní, týdenní, měsíční či roční. ^ 

Jako druhou nejčastější nevýhodu spatřují učitelé nutnost nřinm™ - • . 
ľ ' ip tavy projektu. Projekt 

musí být promyšlený, organizovaný a řízený, tedy důležitý je obsah projektu 

volnosti a odpovědnosti žáků a učitel-jeho diagnostické oraini™*»' 
' ш ionizační, prognostické a 

odborné schopnosti. To vše klade na učitele vysoké nároky. 

NEVÝHODY- žák 

Je pozitivní, že i učitelé se zamýšlejí nad nevýhodami projektu z hlediska žáka 

• nepracují všichni 
žáci 

• náročnost na 
spolupráci a 
aktivitu 

• aktuálnost t é m a 
projektu 

11% 
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Jako nevýhodu vnímají učitelé u žáků to, že nepracují všichni žáci. To je úkol pro 

učitele, aby volil jednak vhodně projekt pro skupinu či třídu a řídil, koordinoval celý 

projekt tak, aby nedocházelo к nevýhodám- žák nepracuje, téma projektu nezaujalo, je 

skupinou vyřazen, nemá svou roli, nedokáže splnit úkoly, nespolupracuje. Projekťby 

měl být přiměřený i z hlediska věkových zvláštností žáků, s jejich vědomostmi, 

dovednostmi a schopnostmi. 

Aktuálnost, zajímavost tématu projektu by mělo být prvořadým úkolem při tvorbě 

projektu učitelem a samozřejmostí. 

3.5.2 Žáci 

Oslovila jsem celkem 55 respondentů, dotazník odevzdali všichni 

1. Používáte v některém předmětu projektové vyučování (vytváříte projekty projekto 

dny, projektové týdny)? ANO NE 

Na tuto otázku odpovědělo všech 55 respondentů kladně. Je velmi příznivé 

žáci metodou projektu znají a ve škole je realizována. 

2. Baví tě tato vyučovací metoda? ANO NE 

Tato otázka zjišťuje, zda je projektová metoda oblíbená a žáci tuto 
u metodu preferují. 93 

% žáků považuje tuto metodu za oblíbenou, preferují ji. j a k 0 neoblíbenou 
označilo 7 % žáků. 
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A proč? 

ANO 

2 4 % 

8% 
12% 

6% 
26% 

2 4 % 

p kvůli z n á m c e 

• n e m u s í m s e učit 

• baví m ě to 

O lepší n e ž k l a s i c k á 
výuka 

• vyh ledáváme 
informace 

• dozvím s e z a j í m a v é 
věci 

Převažující kladné odpovědi dále žáci zdůvodnili pestrými odnm/ДН' • i 
mi, ktere vypovídají 

o motivaci žáků. Projekt je učí pracovat i s jinými informacemi (encyklopedie inte t 

tisk) než je klasická učebnice. Zajímavá je i pro žáky změna v oreanív,, ; Л 
biruzaci vyuky, před 

tradičním uspořádáním vyučovací hodiny. Zajímavá ie i odnnvčH' 
j upuveu „nemusím se učit" 

žáci pracují touto metodou a neuvědomují si, že toto ie wučnvar í ^ 
j j-uvuvdci metoda a ucí se také, 

ale alternativně, inovativně to, co se mohou naučit klasicky. 

NE 

25% 

25% 

25% 

25% 

• nuda 

• hledání v knížkách 

• dlouhé 

• nepracujeme ve 
dvojici 

U záporných odpovědí bylo spektrum odpovědí menší. Jedna čtvrtina ji považuje za 

„nudnou". Zde je třeba si uvědomit, že projekt musí být kvalitně připraven, aby žáka 
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dostatečně zaujal. Pro další část žáků je projekt „dlouhý". Je na učiteli, aby zvolil 

projekt vhodně i z hlediska délky trvání v souvislosti s tématem projektu a věkem žáků. 

Negativní odpověď „nepracujeme ve dvojicích" vypovídá o tom, že žáci musí být 

к projektové výuce vedeni, musí si osvojit návyky práce ve skupině, pravidla skupiny a 

kooperace. Čtvrtina žáků záporně přijímá „hledání v knížkách" . Je tedy opět na učiteli, 

aby byl dobrý organizátor, diagnostik, znalec učiva a pedagogiky a podpořil žáky 

v nadšení, probudil v nich zájem a aktivitu. 

2. S jakým typem projektu jsi se setkal /а? 

Tato otázka zjišťuje, s jakým typem projektu dle uspořádání se Žáci setkali 

• Individuální (sám) 

S individuálním projektem se setkalo 36 % žáků 5. ročníku. Vypovídá to zřejmě o tom, 

že individuální projekt se na 1. stupni základní školy vzhledem к věkovým zvláštnostem 

i skladbou předmětů používá v malé míře. 
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Skupinové 

45% 
• s k u p i n o v é 

5 5 % • n e s e t k a l 

Se skupinovým projektem se setkala více než polovina dotazovaných žáků Možná 

zde projevuje to, že učitel zařazuje skupinové projekty proto, aby naučil žáky rác' 

skupině- pochopení výhod této práce, pochopení smyslu dělby práce ve skupinv 

spojení výsledků jednotlivců ve výsledek skupiny. 

Třídní 

60% 

• t ř ídní 

• n e s e t k a l 

V třídním projektu bylo zapojeno celkem 40 % žáků. Žáci pracují v týmu al 

konkrétní část projektu pracovat individuálně, aby pak společně iak t -м 
J ° t n d a dosáhli cíle 

požadovaného výsledku. 
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Školní 

Nejvíce respondentů- celkem 55 % se setkalo se školním projektem. Projekt určený pro 

celou školu je většinou rozsáhlejšího charakteru, probíhá v rámci vyučování, většinou 

probíhá jeden den a zahrnuje více předmětů. Žáci mohou pracovat po třídních 

kolektivech nebo ve věkově různorodých skupinách na daném tématu. Po ukončení 

projektového dne probíhá společná prezentace jednotlivých skupin a zhodnocení celého 

projektu. Výsledkem je portfolio z prací skupin. 

32% 
1 6 % 

32% 
2 0 % 

a ind iv iduá ln í 

• s k u p i n o v é 

П t ř ídn í 

• š k o l n í 

Žáci se ve škole setkávají se všemi čtyřmi typy projektů, někteří uvádějí 2 i ví. 

z toho vyplývá typ projektu, se kterým se setkali nejčastěji = Školní a skupinový 

Nejméně se setkávají s individuálním projektem. 

74 



4. Vjakých předmětech jsi se nejčastěji setkal /a s projektovým vyučováním? 

Nejčastěji 

Nejčastěji se žáci setkali s projekty jednopředmětovými, tedy v rámci jednoho předmětu 

na 1. stupni základní školy v přírodovědě - celkem 32 %. Souvisí to s koncipováním 

učiva tohoto předmětu, kde se nabízí možnost utvářet projekty. Vysoký počet žáků-

celkem 27 % se setkalo s projektem v předmětu anglický jazyk. I zde se nabízí 

projekt na dané téma (rodina, město, zájmy a záliby, škola). Žáci uvedli téměř všechny 

vyučovací předměty na 1. stupni základní školy, což vypovídá o tom, že projekt se dá 

realizovat ve všech předmětech. Předpokladem je osobnost učitele, jeho odbornost, 

tvořivost a fantazie. 

1%1% 

2'f /о — % 

Ь 
• český jazyk 

• přírodověda 

• anglický jazyk 

• vlastivěda 

• hudební výchova 

• pracovní činnosti 

• matematika 

• výtvarná výchova 
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3. 6 Výsledky výzkumného šetření-shrnutí 

Z výsledků výzkumného šetření (otázka číslo 1) vyplynulo, že učitelé mají jasnou 

představu o pojmu projektové vyučování - projekt, projektová metoda a charakterizovali 

tuto metodu jako vyučovací metodu, kde žáci získávají vědomosti a informace 

netradičním způsobem výuky, prohlubují a doplňují si učivo, aplikují získané vědomosti 
a dovednosti v praxi, pracují aktivně a spolupracují. 

Všichni dotazovaní učitelé, tedy 100% používá tuto metodu ve vyučování. 

Z hlediska typologie projektů používají nejvíce učitelé projekt skupinový a třídní, méně 

školní a mezi nejméně zařazovaný typ projektu patří projekt individuální. 

Učitelé zařazují projekty do vyučování nejčastěji lx za měsíc. Následuje nepravidelné 

zařazování projektu do výuky a dle potřeby učitele. Projekt zařazují nejčastěji v rámci 

jednoho předmětu nebo příbuzných předmětů. Mimo výuku zařazují projekty 
minimálně. 

Co se týká zařazování projektu podle předmětu byl nejčastěji uveden předmět český 

jazyk, výtvarná výchova (souvisí se zaměřením školy na výtvarnou výchovu), prvouka a 

cizí jazyk. 

Z pohledu učitele převažují výhody projektu, projektové metody, které spočívají podle 

učitelů v rozvoji samostatnosti žáka, v možnosti ověřování si učiva, v projektové 

metodě vidí tvořivou práci a propojení vědomostí, dovedností a návyků z jednotlivých 

předmětů. 

Výhodou projektové metody z pohledu učitele pro žáka je spolupráce žáků, 

samostatnost žáků, tvořivost, fantazie a uplatnění každého jednotlivého žáka v projektu. 

Jako největší nevýhodu projektu spatřují učitelé časovou náročnost. Je otázkou, zda 

myslí časovou náročnost přípravy učitele nebo časovou náročnost přípravy Žáků 

pro tuto metodu. Nabízí se i odpověď časové náročnosti z hlediska délky realizace. Jako 

druhou nejčastější nevýhodu spatřují učitelé nutnost přípravy projektu. Projekt musí být 

promyšlený, organizovaný a řízený. 

Z výsledků výzkumného šetření u žáků vyplynulo, že projektovou metodu znají a ve 
škole je používaná a většina žáků ji má v oblibě (93%). 
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Nejčastěji se setkali s projektem školním a skupinovým v předmětu přírodověda 
(prvouka), anglický jazyk a český jazyk. 

Odpovědi obou skupin respondentů - žáků a učitelů se téměř shodují v odpovědi na 

otázku týkající se typologie projektů a použití projektu v předmětech. 

4 Ověření projektového vyučování v praxi autorkou práce 

4.1 Projekt „Peklo" 

P r o j e k t „ P e k l o " jsem u s k u t e č n i l a 5. p r o s i n c e . Tento den jsem z v o l i l a proto 

dodržována tradice Mikuláše, kterého doprovází čert я a^^^-i 
anděl a deti jsou obdarovány 

různými dárečky, převážně sladkostmi. Téma bylo pro žáky velmi akt '1 

objevovalo v jejich rozhovorech. 
Jednalo se o jednodenní, tříhodinový projekt pro žáky 2 rořníL-,, i * -

' ' Ш С Ш К и> kteri pracovali v pěti 
pracovních skupinách (24 žáků). Třída byla uspořádána dn n s f 

pěti pracovních center 
aktivit. 

Z hlediska typologie projektů bych zařadila svůj projekt nodle rteiw • - -
u e i K y t r v a n i mezi projekt 

krátkodobý. Podle uspořádání je tento projekt kolektivní ie uriVr, « 
' J u r c e n P r o společnou práci 

žáků ve skupině a současně některé úkoly projektu plnili žári c ^ * . v a c i s a mostatne - individuálně 
Podle místa konání patří projekt mezi školní projekty t7n » , 

J y, I^n. ze probíhal ve škole v rámci 
vyučování. Dle organizace jsem projekt „Peklo" realizovala v rán,ni w , • , 

» ^ r ' ь kí ť i f v , , ramci blízkych předmětů 
z různých vzdelavacich oblasti. Informační zdroi - materiál k „ i -

J material byl vazaný, protože byl 
poskytnut dítěti učitelem. Tento projekt byl uměle připravený, navržený učitelem 

Ze zkušeností, které jsem získala v rámci pedagogické praxe jsem doT k 

děti nedovedou dostatečně pracovat s informacemi vvhlerbt ^ .. z a v e r u , že 
' v y n i e d a t Je, tndit, spojit poznatky 

z různých vzdělávacích oblastí, kriticky hodnotit své vvcbHi* 
• у м е а к У a diskutovat o nich 

Z tohoto důvodu jsem se rozhodla tyto dovednosti v projektu rozvíjet 
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4.1.1 Příprava projektu 

Cíl projektu : 

a) kompetenční úroveň 

Cíl: Kompetence к učení 

• vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a 

systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém 
životě 

• operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, 

propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho 

si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy 

• poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah к učení, posoudí vlastní pokrok a 

určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své 

ní zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich učení 

b) oborová úroveň 

Cíl: Propojení vzdělávacích oblastí - učivo 
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Pomůcky: 

• Mapa pekla - příloha I 

• Text o Mikulášovi - příloha II 

• Bludiště - příloha III 

• Pracovní list - zvyky ve dnech 4. - 5. prosince - příloha IV 

• Ceník dárků - příloha V 

• Pracovní list (spojovačky) - příloha VI 

• Dopis Mikulášovi - příloha VII 

• Pracovní list - popis zvířat - příloha VIII 

• Šablony Mikuláše, čerta, anděla 

• Čtvrtky 

• Pastelky 

• Lepidlo 

• Střípky z vánočních ozdob 

• Textilie 

• Vata 

• Klubíčka vlny různých barev 

• Orffovské nástroje 

4.1.2 Realizace projektu 

Prňhěh projektu: 

Před začátkem projektu navštívili třídu žáci z vyšších ročníků převlečení za Mikuláše 

čerta a anděla. 

a) Motivace 

Učitelka: „ Čerti mi tu nechali mapu do pekla (příloha I). Máme šiji dobře prohl 'd 

a postupovat podle šipek a plnit úkoly. Čerti nás vidí, a kdo nebilo 
wc Pracovat tak, jak 

má, zapíší si ho do knihy hříchů, a až budeme na mapě u šinkv P F r т 
I V z KUJ, pnjdou si pro ty 

zlobivce. " 

Žáci: Prohlíží si mapu, čtou názvy na mapě a prohlíží si obrázky 
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b) Činnosti 

1. Mikuláš 

U: Povídá si se žáky o tom, jaký významný den je dnes a co vědí děti o Mikulášovi 
(evokace). 

„Setkali jste se už někdy s Mikulášem? Chodí sám nebo má doprovod?J aké má 

asi vlastnosti? Co má na sobě a jak vypadá? Jak vypadá čert a anděl?Co mají na sobě? 

Přečte text o Mikulášovi (příloha II). 

Rozdání pracovního listu s bludištěm (příloha III). 

Ž: Přečtou text ( čtení textu po částech) a doplní tajenku. 

U: „Jaký Mikuláš doopravdy byl? " 

> Vybraný žák vyznačí na mapě cestu, kam se posuneme (Ďáblice). 

2. Tradice oslav Mikuláše 

U: se ptá dětí. „Jaké tradice v tomto dni a ve dnech předcházejících doma dodržujete? " 

Každá skupina dostala text, který obsahoval informace o zvycích týkajících se dnů 4. -

5. prosince. Texty byly pro každou skupinu jiné a byly doplněny otázkami pro pozorné 

čtenáře (příloha VI). 

Méně běžná slova a náročnější výrazy ( klíčová slova) byly v textu podtrženy. O jejich 

významu si učitelka pohovořila se žáky ještě před zahájením skupinové práce. Po 

přečtení textu ( čtení textu po částech) jednotlivé skupiny sdělily ostatním odpovědi. 

> Vybraný žák vyznačí na mapě cestu, kam se posuneme (Čertovo 
jezero). 

3. Nákup dárků 

U: rozhovor s žáky jaké dárky sv. Mikuláš s čerty a andělem zpravidla nosí. 

„ Kolik peněz by asi utratil, kdyby každému dítěti ve třídě koupil pouze dva 
dárky? " 
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Z tabulky cen (příloha V) některých pamlsků a drobností uvedené na tabuli si každý 
z žáků vybral dva dárky, které by rád dostal. 

Potom každý vypočítal, kolik by Mikuláš musel zaplatit za jejich nákup, a výsledek 

napsal na papír. Součet si žáci ve skupině navzájem zkontrolovali. Potom určili který 

žák ze skupiny si vybral nejdražší nadílku. Její hodnotu napsali na tabuli. Společně 

určili nejdražší a nejlevnější dárek z nabídky. 

Dalším úkolem každé skupiny v této činnosti bylo spočítat celkovou cenu všech dárků 
v nabídce. 

I když žáci nepracovali s čísly většími než 100, většině součet všech Částek nedělal 
problém. 

Pro zpestření - pracovní list - spojovačky (příloha VI) 

- Každý žák obdržel pracovní list se spojovačkou. Kolovaly tři druhy 

> Vybraný žák vyznačí na mapě cestu, kam se posuneme (čertova 
skála). 

4. Dopis Mikulášovi 

U: „Napíšeme Mikulášovi dopis, ve kterém ho požádáme o dárPk -, , 
P' ° sveho kamaráda 

ze třídy. " 

Každý žák dostal šablonu dopisu (příloha VII), do které děti pouze doplnily jaký d ' к 

pro koho a charakteristické vlastnosti svého kamaráda. Šablona dopisu b 1 

uvedena na tabuli. ^ 

Každá skupina vylosovala jednoho žáka, který svůj dopis přečetl 

> Vybraný žák vyznačí na mapě cestu kam ™ „ 
' ' Kam se Posuneme (Ďábel 

medvědovitý). 

5. Co dělají zvířata v zimě? 

U: Připomněla žákům, že při rozdávání dárků zatím mysleli jen na děti ale n vk h 

ještě nevzpomněli. 

„Tím opomenutým jsou všechna zvířátka, ať už domácí nebo zv"' ka 

ve volné přírodě. Jaká zvířata můžeme doma chovat a iak co ^ -
J e ° ne V 2 w máme starat? 
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Jak se můžeme starat o zvířata, která žijí ve volné přírodě? Kdo se o ně především 
stará? " 

Jednotlivé skupiny obdržely kartu s obrázkem a popisem jednoho volně žijícího 

ohroženého nebo vzácného druhu zvířete (příloha VIII). Úkolem bylo přečíst si text a 

vysvětlit ostatním skupinám, kde daný živočich tráví zimu. 

» Vybraný žák vyznačí na mapě cestu, kam se posuneme (Peklo). 

6. Výroba Mikuláše, čerta a anděla 

U: „Jak vypadá Mikuláš, čert a anděl? Co mají na sobě? Jaký charakteristický znak 
byste přiřadili к jednotlivým postavám? " 

Skici postav učitelka načrtla na tabuli a podle toho m • 
no, co zaci jmenovali, dokreslovala 

jednotlivým postavám. 

Každý žák dostal čtvrtku s předkreslenou postavou Mikuláše čerta nebo 

šablonu vystřihli a měli ji nějakým způsobem ozdobit Mohli i , - 6 3 ^ 
1 p o u z i t k u s y látek, střípků 

z vánočních ozdob, vatu, klubíčka vlny různých barev, pastelek a jiných 

napadlo. ' ° ° 

7. Závěr projektu 

U: „ Před chvilkou mi přišel dopis od čertů, že mám vám všem , - , 
, „ , „ i « . , . , , . ™vzkazat, ze letos si nikoho 

do pekla nevezmou, ale ze v knize hříchů některá jména - předevší kl к ° 

zapsaná, a pokud se nezlepší v učení a v chování, příští rok šije čerti od 

Žáci společně zhodnotili průběh projektu, pojmenovali co se iim Гкч 
, ' J n 110110 a dařilo, kde se 

mohou zlepšit, a zazpívali si s nadšením i pocitem spoko" 
i - u - • • • i i л jenosti za doprovodu 

orffovskych nástroju koledy. 
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Použité metody 

V rámci celého projektu jsem střídala klasické, aktivizující a komplexní metody výuky. 

Z klasických výukových metod jsem použila zejména slovní metody např. vysvětlování, 

vyprávění, popis, práce s textem, rozhovor. 

Z názorných metod jsem praktikovala předvádění, práce s obrazem, instruktáž. 

Využila jsem i metody dovednostně - praktické např. vytváření dovedností. 

V rámci projektu žáci využívali aktivizující metody výuky různého typu - diskusní 

metody (rozhovor, dialog, diskuse), problémové metody (metoda řešení problémových 

úkolů). 

Z komplexních výukových metod se objevila v projektu frontální, skupinová i 

kooperativní výuka, kritické myšlení - čtení po částech, klíčová slova a brainstorming-

evokace. 

4.1.3 Vyhodnocení projektu 

Žáci pracovali aktivně a se zájmem. Dávala jsem dětem dostatek prostoru, ale současně 

jsem se snažila koordinovat jejich činnost. Většina činností vyžadovala zapojení 

každého člena skupiny a tím jsem chtěla zabránit, aby pracovali pouze ti nej lepší a 

ostatní nebyli v pozadí. 

V kvalitě provedení projektu žáky se projevilo to, že třídní učitelka nezařazuje do výuky 

více takových projektů. Žáci nejsou zvyklí na tuto metodu výuky. Častější zařazení by 

umožnilo kvalitnější výsledky projektové práce a projekt by se stal samozřejmou 

záležitostí. Postupem času už by dětem nedělalo problém sestavit v kratším čase a bez 

mluvení skupiny, vytvořit kruh na koberci nebo utvořit dvojice. 

Z pěti vytvořených skupin byla jedna, která neustále nedávala pozor a nebyla schopna 

se delší dobu soustředit. Jednou z příčin nefunkčnosti této skupiny byl výběr skupin 

spontánním způsobem. Složení skupiny bylo tři chlapci a dvě dívky. Další možnou 

příčinou mohla být převaha chlapců. Celkově byla skupina průměrná. Skupina 

vyžadovala neustálý dohled. Pouze pod dohledem pracovali dobře, nevyrušovali a 

spolupracovali. Dva členové - chlapci ve skupině neustále narušovali celkovou práci 

skupiny a strhávali další členy. 

Odstranění tohoto problému vidím v určení skupin učitelem. 
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Nedělat projekty vůbec, na úkor těchto dětí- „neposedů", se mi zdá nevhodné. Myslím, 

že všechny děti mají dostat šanci a časem se i tito žáci zapojí a budou dodržovat 

pravidla práce ve skupině. 

V rámci cílů na oborové úrovni bylo dosaženo cílů vzdělávacích oblastí - učiva tím, že 

žáci splnili zadání ( viz popis projektu). 

V rámci cílů na kompetenční úrovni bylo dosaženo cílů tak, že žáci vyhledávali, třídili 

informace a využili je ve tvůrčích činnostech. Při pozorování žáků jsem si ověřila, že si 

žáci dokáží propojit do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. 

Individuálně se snažili posoudit vlastní pokrok a určit překážku či problém. Diskutují 

ve své skupině, později v rámci celé třídy a zhodnotí své výsledky. 

Potvrdily se tak charakteristické znaky projektové metody jako systém činností: 

Projekt je organizovaná učební činnost směřující к určitému cíli -

realizaci projektu a jeho výstupu. 

Projekt je činnost, která nemůže být dopředu zcela jasně krok za krokem 

naplánována. 

• Projekt je činnost vyžadující aktivitu žáka a jeho samostatnost. 

Projekt je činnost tvořivá a reagující na změny v průběhu projektu. 

• Projekt je činnost převážně vnitřně řízená - autoregulovaná. 

• Projekt je činnost teoretická i praktická rozvíjející celou osobnost žáka a 

vedoucí к odpovědnosti za výsledek. 

• Projekt je praktická činnost, zkušenost a využití teorie motivuje žáka 

к učení a přispívá к rozvoji jeho samého. 

Kladem projektové metody pro žáky je učení dovednosti práce ve skupině, žáci se učí 

spolupracovat navzájem žák x žák i učitel x žák. Projekt podněcuje fantazii, tvořivost a 

učí žáka diskutovat i formulovat vlastní názor. Má i mravní dimenzi - vede к sebekázni 

a odpovědnosti. Nesporným kladem je integrace předmětů. 

Úskalí projektové metody spatřuji v organizaci, v odhadu „volnosti" dětí, ale 

i v nutnosti promyslet obsah projektu a ujasnit si vztah kvality nad kvantitou. 
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Závěr 
Projektová metoda je komplexní metodou, která rozvíjí klíčové kompetence, tedy 

vědomosti, schopnosti, postoje a hodnoty, rozvíjející osobnost žáka a umožňující jeho 

uplatnění ve společnosti. 

Projektová metoda je mnohem náročnější než klasické metody výuky a vyžaduje nové 

přístupy ze strany učitele. 

Definice pojmu projektová výuka se stále vyvíjí a upřesňuje. Různí autoři zdůrazňují 

různé znaky. Projektová metoda prošla historickým vývojem a má své osobnosti 

(J.Dewey, W. H. Kilpatrick, E. Collings, V.Příhoda, J.Uher, S. Vrána, K.Velemínský, 

J.Kašová, J.Valenta, J.Skalková, J.Maňák, O. Šimoník, V.Spilková, M.Vybíral, 

A.Tomková). V průběhu historie se vytvořila řada projektů, které můžeme třídit 

z hlediska účelu projektu, délky trvání, podle navrhovatele, podle počtu zúčastněných, 

velikosti a místa realizace. 

Projektová výuka má své přednosti a úskalí, výhody a nevýhody. 

Z výzkumného šetření vyplynulo, že učitelé mají jasnou představu o pojmu projektové 

vyučování - projekt, projektová metoda a všichni dotazovaní tuto metodu používají. 

Nejvíce používají projekt skupinový a třídní, které zařazují 1 x za měsíc v rámci 

jednoho předmětu. Z pohledu učitele převažují výhody projektu - rozvoj samostatnosti 

žáka, možnost ověřování si učiva, tvořivá práce a propojení vědomostí, dovedností a 

návyků z jednotlivých předmětů. Výhodou projektové metody z pohledu učitele pro 

žáka je spolupráce žáků, samostatnost žáků, tvořivost, fantazie a uplatnění každého 

jednotlivého žáka v projektu. 

Nevýhodou projektuje pro učitele časová náročnost. 

Žáci projektovou metodu znají a ve škole je používaná a většina žáků ji má v oblibě. 

Z realizace vlastního projektu na 1.stupni základní školy vyplynulo, že žáci pracovali se 

zájmem, metoda je oblíbená a učitel může plnit oborové i kompetenční cíle. Projektová 

metoda je systém činností a má své charakteristické znaky - organizovaná cílená 

činnost, nemůže být jasně naplánována, vyžaduje aktivitu žáka, jde o tvořivou, 

autoregulovanou činnost, teoreticky i prakticky rozvíjí osobnost žáka, motivuje к učení 

a rozvoji sebe samého. 

Projektová metoda klade vysoké nároky na ředitele, učitele, žáka, rodiče i bezprostřední 

okolí. Má své pozitivní i negativní stránky. Důležité je umět využít výhod a naopak 
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eliminovat negativa projektu. Učitel musí projektové metodě rozumět a umět s n í 

pracovat. Projekt je zážitek pro učitele i žáka. Projekt připravujeme pro žáky a neměl by 

být příliš složitý. Projektové vyučování umožňuje učiteli poznat žáka v nových 

situacích. 
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Příloha č. I - Mapa Pekla 

SKfíLŘ 

S K O L A 
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Príloha č. I I - Text o Mikulášovi 

Mikuláš 
5. prosince 
z knihy "Velká kniha o svatých ", 
vydalo: nakladatelství Doron 

Postava svatého Mikuláše je opředena mnoha 
legendami. Jisté je to, že byl milovaným a uctívaným 
biskupem v Myře, dnes Demre v Turecku. 

Přesné datum Mikulášova narození neznáme. Víme jen, 
že se narodil kolem roku 280. Podle legendy přijal 
kněžské svěcení od svého strýce biskupa. Když mu 
zemřeli rodiče, rozdal Mikuláš celé své dědictví chudým. 
Pro sebe nechtěl nic. 

Jednoho dně se Mikuláš vydal na cestu do osmdesát 
kilometrů vzdálené Myry. Když tam dorazil, chtěl se 
pomodlit ranní modlitbu a vstoupil proto do hlavního 
kostela ve městě. 

Najednou byl kostel plný velikého množství lidí. Obklopili 
ho jásali a provolali ho novým biskupem v Myře. Mikuláš tomu zprvu vůbec 
nerozuměl, ale pak pochopil. Protože se předtím obyvatelé Myry několik měsíců 
nedokázali domluvit na novém biskupovi, rozhodli se, že první kněz, jenž toho rána 
vstoupl do kostela, bude jejich biskupem. A do kostela vešel ráno jako prvni právě 
Mikuláš. 

Někteří římští panovníci křesťany pronásledovali a věznili. Biskup Mikuláš je utěšoval 
a pomáhal jim. to se však Římanům nelíbilo. Proto jednoho dne nakonec uvrhli do 
vězení samotného Mikuláše. Biskup snášel všechno mučení tak statečně a trpělivě 
že to zapůsobilo na jeho věznitele a zase ho propustili. 

Když oblíbený biskup z Myry okolo roku 350 zemřel, všichni ho postrádali a 
oplakávali. Říkali si, že byl nejlepším biskupem, jakého si mohli přát, a hrob s Myře 
pokrývali růžemi. Mikulášův kult se rychle šířil do mnoha zemí. Jak se však z biskupa 
Mikuláše stal náš Mikuláš, který v předvečer 6. prosince obdarovává děti nebo plní 
punčochy sladkostmi? 

Jedna legenda říká, že Mikuláš i po své smrti každý rok o Vánocích procházel svým 
městem. V přestrojení obcházel obydlí chudých a kladl jim přede dveře pozlacená 
jablka a ořechy. 
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Příloha č. III - Bludiště 

SVATÝ MIKULÁŠ 
Mikulái byt biskupem v městě Myrs v Malé Asii. Snařil s« poma'hat víeir> 
potřebným. Vypráví « c ním mnoho n«uvHit«lných příběhů. I kdyí 
některé z nich jsou kgtndami. přesto víme jistě. 2e v jeho wdcí a jeho 
íívotě s< odráíela ... (viг ttjenki). 

TAJENKA: 
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Příloha č. IV - Pracovní list: Zvyky ve dnech 4.a 5. prosince 

;i) V Českých zemích. Rakousku. UJÍ <n-kii i jimk' řezali lide v L|L-I> M ÚILII sva l í Bar-
bor) iřcšňnvé v í i v i c i * i . A í i t v i c k r i. п ф п juko ozdobu svr ln i s i , ale jejich pro-
střednici s ím 4' rovně? sěšn ln Voiviíl . i sc diívnly iln nňdohv s vodou. NOkď, dfvkv 
pojmenovaly U ž i l o u větvičku jiiWnein zniínwho chlapce. Vířily. H si veznnm lohn, 
j c h o i jjiiciii > ncvr « I v i f k a . kleni první rozkvete, Jindy se počílalo, kolikútý den po 
s v a l í Harhiih! sětviěkii rozkvete. aby w urfil ncjšíastníjší měsíc příštíhoniku. Kdvž 
vdivlřku rozkvetla pi l v den. mři byl nejltrpší piítý m í s í c v п ч т • kv í len 

1. J A K Ý Z V Y K SF. S P O J U J E SE D N E M S V Á T K U SV. B A R B O R Y ? 

2. C O M Ě L A U R Č I T PRVNÍ R O Z K V E T L Á V Ě T V I Č K A ? 

.V J A K D Ě V Č A T A P O D L E V Ě T V I Č K Y U R Č O V A L A , K T E R Ý M Ě S Í C V R O -
C E H U D E N E j S I V S T N Ě j S Í ? 

Ы V Angl i i . U S A . Sv&fefcv a v dalších zemích nudrluje Svaijl MikuliS d í l e m diírkv 
« vánocích. Ke spojení postavy sv. Mikuláše s vánoční nadílkou však vc Mřrrinj 
Ev mně nedošlo. V f e s k í irudiii se mikulášsku' nadílku odbývnlo v idy v předvcíer 
sv i tku sv. Mikul í še . Rozpsistilí mikHliSskť та*к."У obcházely domácnost i j í l 
V dávnych dobách Teprve později sc zmíni l ) ' v nadílku dřiem. Dnes u ni.s rciděluje 
většinou Mikuláš s Ceny. Obrus je roúřeifie viděl i v doprovodu unděla. 

1 V E K T E R Ý C H Z E M Í C H N A D Ě L U J E O V Á N O C Í C H D Á R K Y S V. M I K U 
L Á Š ? 

2 K D Y U N Á S P R O B Í H Á M I K U L Á Š S K Á N A D Í L K A ? 

1 K D O NA T E N T O SVÁTEK D Ř Í V E O B C H Á Z E L D O M Á C N O S T I ? 

11 Svátek SX. M i k u l i V se il» í l í i t k l i i k u 4*<>«;й s vír..« v bohatství. PuiUioKlxHliifci 
r.iiíi mini dne «zavinuli s lož i t í ohehody. V některých « m i c h jv Mikuláš pnvafc.v;iii 
/il o d í r á m e šíastnŕho manželství- Modlí sc k nŕirni svobodní dívky, ktere uui í í p „ 
ženichovi . Plidlc j e d n i legendy oživil s*. Mikuláš z a v r a ž d i l i d í t l . (Aliud pocfcizí 
l idová víru roztifcná v mnohých zemích. že Mikuláš nosí děli a poniáhii maminkiini 
při příchodu di l í le nu s s « . Nikíkí vystupuje i j;ikn o c h i i n c e d í l l pred nemocemi 
a neítfcslím. 

I S Č Í M J E O D S T Ř E D O V Ě K U S P O J O V Á N S V Á T E K SV. M I K U L Á Š E ? 

1. c o M Ě L M I K U L Á Š O C H R A Ň O V A T ? 

X K O M U M Ě L P O M Á H A T ? 

dl Dříve býval mikulášsky průvod velmi pofelný. Čivri liodiny před příchodem »v, Mi. 
kulíiSe vstoupily do »villilee dvě ncl>n Čtyři muskv. klerč oznamovaly j e h o příchod. 
Následovula muzika a průvod. N i k d y v něm bylo už deset husanl. dragoun s ko-
n í m raslrttoval sedlák sc selkou, kominík, ras. smri i zvláštní masky. Po andělech 
vstoupil jjiko první sv. Mikuláš. Hospodáři nařídil v knitkěm proslovu řádní pefovai 
o d í t i . Pak od něj díti doslaly suJene ovoce , cukrovinky a hospodář vhodil d o po-
kladniřkv dáick. Následoval ш таяек. CJISCI« sc doprovod sv. MikuldSe omezi l n.i 
iincKly а ř e n y lak. jak je d n r v 

1 K T E R É POSTAVY C H O D I L Y D f t l V E V P R Ů V O D U SE SV. M I K U L Á Š E M ? 

2. NA J A K É POSTAVY S E Č A S E M P R Ů V O D O M E Z I L ? 

ei V ptolvcťer sni lku sván4 Barbor) ehmllvalv [ » wrtkov\V)'vli ikimccli ..BarNirky" 
- i ens a i lrvfma /iiluik-ik.' iln bílých pn i j f rudc l Ci šaui v <ávnjem nobn rouUtiu 
přes olilircj. Výjimeční l))l)' převlečeny M jrEUiky neho m í l y vlasy nupu.tMně 
mi zadu. přípodní s víneCkeni na hlavě, Převládala bikí h a n u . V ruce držely koíík 
s ovocem a sl.-ulkiwnii. j imiř poJJIily dřii. ve druWrt) niŕly nieilu, kierou lmu.il) 
z lobivým dělem. Svůj příchod n ikdy ohlašovaly zvonkem, ilořenini l u nknn nein 
jen liše vsimipily a křeslaiiskv ptjzilr.ivil*. Sborově zpíval) píseň o sval í D.irNrfe 
případně se s rodinou pomodli ly a pokiaCwaly к sousedům: _ M y Iři Barborky j s m e 
t daleké krajiny jJemc a dárky vám neseme." 

1. K O V U S E Ř Í K A L O „ B A R B O R K Y * ? 
2. J A K HYI.Y B A R B O R K Y O B L E Č E N É ? 

(_•<) MÊI.V B A R B O R K Y P Ř I P R A V E N É P R O D Ě T I Л D O S P Ě L É ? 
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Příloha č. V - Ceník dárku 

mCéčnčx, Čokoláda, 

( ï i z a l / t o 

Ž v y / c a č f c y 

П й п и И 

omatovčín/í 

J u s e n ß 
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Príloha č. VI - Pracovní list: Spojovačky 

L m № . y u ^ 4 4 
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Příloha č. VII - Dopis Mikulášovi 

Milý Mikuláši! 

Chci Tě poprosit o dárek 

pro svého dobrého kamaráda 

Myslím si, že si ho opravdu zaslouží, protože je 

Moc Ti předem děkuji. 
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Příloha č. VIII - Pracovní list: Popis zvířat 

Jťř*k '/d|M»(ltií 
Jpřck si i (Í4Vyě 3iMf и mechu staví lufeemnf hnízdu, která jsou ukrytu u keřů a simmíi 
mezi koľen)' a Uměny. nebo v duiinádi Přes den seirvárd v hnfett potravu 
loví v noci. PoJirí »jménu hmyz a lov] nťkterŕ dmbrtť íivorichy. Žije sammáfskv 
ринк v dobí rozmnožování « iw i vyhledávají sumlce, Zimu přespává ve viiíim zem-
ním Imfwlř. viisínnu od září do března. 

Vm-rku olm'nà 
Vm-rU ji' dub muk- při/pÚMiK-iiii ri\om nu sinmnvh. vVNmiO ^pllui ;i sk;ii\- Л/ h;i 
kyilňlľiuKí i4iyi iiiľiii'j. ľi>. /ниц /virsil!» irs':ik- nespí. Nopiihmlu pŕv44:iv;i|i v hinyJŕ 
Jiiiiik jvHi aUivní IL II potras :i k p ř ť U / n ř мч1тп:1 .1мч, m j i fvi IľUini M - I W I W ». Uli. 
iMitii lil.TiiiC- читки ;i huku, r{i/iH1'itříŇky. ak* Niki1 píijvm. výlu^Aj vři vi. kunŕ plnilv 
hiMiln píilť>iu»4ni' i hllis r. |4a0i Ti>ľ :i inl.ní:il;i 
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Rys oslrovM 
Rys Žije KiimoiiSřsty. jen V době páření Sť Jtdriuje se samicí. Hlavní pcMravou rysa jsou 
kopylniri u drobní siivcl. Casio i пн zemi hnízdící drohy p<ákň. obojživelníci ale 
i v r t i l Imiyž. Rys loví ncjiSastiji nu oknij i houSiin. kde w U kořisti nepozorovaní při-
blíží. PO^ud j i nřkolika skoky nedosilhne. vzdává se dalifho pronásledování V ř j m ř 
můžeme při vtfkiech spatřil ve sníhu rysovy slop.v, Vidči ho ale ve volní přírod* k 
iťmčř nemožné. 
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Príloha č. IX - Fotografie 

A: práce žáků na „bludišti" 

B: skupina „dopis Mikulášovi" 
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C: mapa pekla 

D: výroba Mikuláše, čerta a anděla 
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E: prezentace výrobků na nástěnce 
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G: detail čerta 

H: detail Mikuláše 
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