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ABSTRAKT
Cílem rigorózní práce je vytvořit didaktický materiál zaměřený na přehled a využití
aktivizujících metod pro výuku psychologie a pilotně ověřit, jaký mají aktivizující metody
vliv na žáka střední odborné školy při výuce v oblasti kognitivní, sociální, osobně
rozvojové a didaktické. Pilotní testování probíhalo v 1.ročníku střední odborné školy oboru
sociální péče. V teoretické části práce je zpracována aktuální problematika obecné
didaktiky, charakteristika vyučovacího předmětu psychologie, přehled výukových metod
s akcentem na aktivizující metody a jejich užití ve výuce psychologie, pedagogickopsychologická charakteristika žáka střední školy a osobnost učitele. Na základě
teoretických poznatků byly vytvořeny didaktické listy pro výuku psychologie. Podle těchto
didaktických listů byla psychologie vyučována. O každé hodině byl veden záznam
z pohledu učitele - terénní poznámky z hodin a jednotlivé výukové celky byly
prostřednictvím dotazníků s názvem „Zpětná vazba z hodiny“ žáky evaluovány.
Výsledkem je podrobný doklad o tom, jak byly aktivizující metody při výuce psychologie
vnímány žáky i učitelem a jaký měly dopad v oblasti kognitivní, rozvojové, didaktické
a sociální. Poznatky byly kvalitativně analyzovány. Závěrem je uvedeno, že pilotní
testování ukázalo, že aktivizující metody ve výuce psychologie napomáhají k uskutečnění
výchovně-vzdělávacích cílů a přispívají k plnění klíčových kompetencí podle současného
nového modelu středního odborného vzdělávání a mají tak nezastupitelné místo
pro osobní, sociální i kognitivní rozvoj žáků.
ABSTRACT
The aim of this rigorous work it to create a didactic material orientated at the
outline and utilisation of activating methods for teaching psychology and to validate pilotly
what effects these activating methods have on a student of a secondary vocational school in
teaching concerning cognitive, social, personal (developmental) and didactic areas. The
pilot testing was proceeded in the first year at a secondary vocational school social care
specialisation. The theoretical part deals with current questions of general didactics,
a characterisation of psychology as a school subject, the outline of teaching methods with
the emphasis on activating methods and their utilisation for teaching psychology and
pedagogical-psychological characterisation of a student of a secondary school. Didactic
sheets for teaching psychology were created on the base of theoretical knowledge.
Psychology was taught according to these didactic sheets. A record from the point of view
of a teacher was kept (field notes) and students by means of questionnaires called „Lessons
feedback“ evaluated individual educational units. The outcome is a detailed document
about the fact how the activating methods in teaching psychology were perceived by the
students and the teacher and what effects did they have in cognitive, social, personal
(developmental) and didactic area. The knowledge was analysed properly. At the end
I want to state that the pilot testing demonstrated that the activating methods in teaching
psychology help to implement educational aims and contribute to observing the key
competences according to the current new model of secondary vocational education and
they do have an irretrievable place in personal, social and cognitive students´ development.
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Úvod
V posledních letech proniká psychologie jako vyučovací předmět téměř na většinu
typů středních škol. Bývá součástí společensko-vědního základu a nebo je vyučována jako
samostatný odborný předmět. Jelikož je vědou o člověku, stává se často pro žáky
přitažlivou, protože se týká každého z nich. Žáci tak právem očekávají, že se jejím studiem
dozví něco o sobě, lépe porozumí svému životu, a že díky aplikaci psychologických
poznatků mohou prožít spokojenější a šťastnější život. Proto je možné se domnívat, že její
výuka by měla být pro žáky přitažlivá a aktivizující, aby si žáci poznatky vhodně osvojili,
dovedli je aplikovat v praxi a vytvářeli si nové kvalitní postoje. To všechno je ovlivňováno
učivem, učitelem i samotným žákem a v neposlední řadě také způsobem, kterým se
informace a dovednosti k žákovi dostanou. Tím způsobem, nebo také cestou k cíli, jsou
výukové metody. Právě na volbě metod může záviset, zda si žák poznatky a dovednosti
osvojí a nakolik si je bude chtít osvojovat sám - aktivně. Možností jak vyučovat
psychologii je tolik, kolik existuje výukových metod. Záměrem rigorózní práce je nastínit
optimální způsob, jak předmět psychologie žákům střední školy zprostředkovat, jakou
cestou se vydat, aby došlo k naplnění výchovně vzdělávacího cíle předmětu a k získání
požadovaných kompetencí. Jednou z možností by mohly být aktivizující postupy, proto je
téma práce nazvané „Aktivizující metody ve výuce psychologie“.
Chtěla jsem v práci najít odpovědi na otázku, jak netradičně psychologii na střední
škole

vyučovat, aby žáky zaujala a nebyla jen vyučovacím předmětem s množstvím

informací a poznatků. A jak bych podle současného trendu vzdělávání mohla přispět
vhodnými prostředky k rozvoji klíčových a odborných kompetencí, které by žákům
v konečném důsledku umožnily i spokojený život.
Cílem práce je vytvořit didaktický materiál s přehledem aktivizujících metod pro
výuku psychologie na střední odborné škole a orientačně ověřit, jaký mají aktivizující
metody vliv na žáka ve výuce ve vybraných oblastech: sociální, kognitivní, didaktické
a rozvojové. Práce je orientována na výuku obecné psychologie a psychologie osobnosti.
Pilotní testování výukových metod je vázáno na první ročník střední odborné školy se
sociálním zaměřením.
V rigorózní práci jsou představeny vybrané obecné otázky didaktiky, metody výuky
a jejich úloha a význam s důrazem na využití aktivizujících metod ve výuce psychologie.
Popisuji psychologii jako vyučovací předmět na střední škole a věnuji se její didaktické
analýze. Dále je charakterizován psychický vývoj osobnosti v období dospívání, protože se
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žáci

prvního ročníku střední školy nacházejí v této vývojové fázi. Zařazena je také

kapitola o učiteli, který výuku plánuje, organizuje a řídí.
Praktická část práce spočívala v několika dílčích cílech. Jedna oblast je věnována
tvorbě didaktického materiálu - didaktickým listům. Ve druhé části jsem realizovala výuku
na základě zhotoveného didaktického materiálu a pilotně jsem v hodinách ověřovala jeho
dopad na žáky v určitých kategoriích. Chtěla jsem zjistit, jak bude výuka podle vytvořené
přípravy a za přispění aktivizujících metod probíhat a jak budou hodinu vnímat sami žáci.
Své zkušenosti a postřehy z hodin jsem zaznamenala ve formě terénních poznámek, abych
mohla vytvořit ucelenější pohled na výuku i z pohledu vyučujícího. Hodiny psychologie
jsem evaluovala pomocí dotazování. Žákům jsem poskytla dotazníky, které byly zpětnou
vazbou z hodin, a jejich odpovědi jsme rozdělila do čtyř vybraných oblastí: kognitivní,
sociální, osobně rozvojové a didaktické. Výsledky jsem kvalitativně analyzovala.
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TEORETICKÁ ČÁST
1 Didaktika
Pojem didaktika má svůj původ v řeckém didaskein, což znamenalo vyučovat, učit,
jasně vykládat (Obst, 2006). Didaktika je jednou z pedagogických disciplín, která zkoumá
složitý proces vzdělávání a vyučování. Předmětem didaktiky je vyučovací proces. Jejím
cílem je objasnit postavení učitele a žáka, objasnit systém metod a forem vyučování a
vytvořit model praktického působení. Jiným způsobem můžeme didaktiku charakterizovat
jako teorii, která usiluje dát odpovědi na otázky týkající se vzdělávání v těchto aspektech:
Co? Proč? Jak? Za jakých okolností, podmínek? S použitím jakých prostředků? Kdy? Kde?
S kým? Snahou odpovědět na tyto otázky se didaktika dostává k problematice cíle a
obsahu vzdělávání, respektování didaktických zásad, volby didaktických metod a
organizačních forem, příhodného času, místa a účastníků. Tím je dán v podstatě teoretický
rámec didaktiky (Horák, 1990). Na tomto úkolu spolupracuje také pedagogická
psychologie, která dává didaktice potřebné psychologické poznatky o způsobu vyučování.

1. 1 Vybrané obecné otázky didaktiky
Ve vývoji didaktického myšlení se utvářely různé koncepce vyučování. Některé
z nich významně a dlouhodobě ovlivňovaly školní praxi. V našich podmínkách se
uplatňuje teorie vyučování německého pedagoga J. F. Herbarta (1776-1841). Herbart
vychází z ideje výkladu vyučovacího procesu, který se rozvíjí v určitém zákonitém
postupu. Opírá se o asociativní psychologii, podle níž jsou základním prvkem psychiky
představy. Úkolem vyučování je podle něj „obohacování, rozmnožování a usouvstažňování
představ žáků“. Herbart upozornil na vzájemný vztah obsahu, vyučujícího učitele a učícího
se žáka – tzv. Herbartův trojúhelník: učivo – učitel – žák. V praxi docházelo k mechanické
a stereotypní aplikaci tohoto postupu na každou vyučovací hodinu – stávala se neměnnou
bez ohledu na konkrétní situaci, což vyvolávalo monotónnost školní práce, podceňován byl
subjekt učení, takže se ztrácela osobnost žáka. Proces poznávání se tím pak omezoval
na slovo učitele či knihy. Nebral na zřetel úlohu přímé praktické činnosti žáka
ve vyučovacím procesu. Převaha spočívala pouze v pamětném učení. Vyučování se
soustřeďovalo na oblast rozumovou. Zanedbávaly se prostředky a metody sloužící
k přímému rozvíjení myšlení, citových a volních stránek osobnosti.
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Herbartovskou školu ostře kritizoval J. Dewey (1859-1952), který se pokusil
v pedagogice a didaktice o rekonstrukci základních pojmů. Odmítl jednostranně
intelektuální výcvik, při němž si žáci osvojují hotové vědomosti, které nejsou výsledkem
jejich vlastní činnosti. Herbartizmus podle Deweye „vytvořil propast mezi školou a denním
životem žáka.“ J. Dewey postavil činnost, praktickou zkušenost žáka jako základní rys
vyučovacího procesu: „vyučování prostřednictvím konání“- praxe, činnost a individuální
zkušenost žáka jsou nosnými pilíři, na nichž lze budovat teorii vyučovacího procesu.
Deweyova koncepce ovlivnila ve 20.století praxi školního vyučování. Ale ukázaly se
i meze této koncepce. Úzká subjektivní praxe a individuální zkušenosti dítěte se kladly
proti teoretickému systematickému poznávání. V praxi se ukázalo, zvláště v americké
škole, že jednostranný prakticismus a pedocentrismus vedou spíše ke snížení vzdělávání
(Skalková, 2007).
Řada současných pokusů o inovaci učení, učiva a vyučování se hlásí
ke konstruktivismu1, který v současnosti patří k nejvýznamnějším didaktickým teoriím. Jak
je uvedeno v Pedagogickém slovníku (2001): nejde o jednoznačný pojem, ale spíše
o široký proud teorií ve vědách, o chování a sociálních vědách, zdůrazňující jak aktivní
úlohu subjektu a význam jeho vnitřních předpokladů v pedagogických a psychologických
procesech, tak důležitost jeho interakce s prostředím a společností.
Konstruktivistický pohled na vyučování
Konstruktivní vyučování vidí poznávání jako konstrukci, výstavbu vlastního
poznávání, přestavbu vstupních poznávacích struktur. Jde o vyučování otevřené
zkušenostem dítěte, jeho rodině, společnosti, pracuje se sociální dimenzí poznání
využívající přirozeně sociální vztahy pro učení. Vychází z toho, že žák ví (má prekoncept);
učitel vytváří podmínky pro to, aby každý mohl dosáhnout co nejvyšší úrovně rozvoje
(učitel je garant metody); a inteligence je oblast, která se modifikuje a obohacuje
1

Didaktický konstruktivismus má své zásady:
1. učení je přirozená aktivita, která nemusí být odměňována nebo zpevňována. Pokud je potřeba zpevnění,
znamená to, že se dítě učí něčemu, v čem nevidí smysl. Je ale třeba vytvořit podmínky, aby bylo ochotno
podstoupit riziko;
2. čím více jsme se toho naučili, tím snadněji se nám učí, protože záleží více na tom, co už umíme.
Racionální přístup nás vede k tomu, abychom se snažili využívat co nejvíce toho, co známe, a do paměti
ukládali jen nezbytně nutné a opravdu nové informace;
3. smysl není něco, co by žák našel v učivu, ale co do něj vnáší. To je velmi důležitý rozdíl, protože
znamená, že učení nikdy nemůže být pasivní, ale je vždy aktivní a žákem iniciovaný a řízený proces;
4. žáci musí proto předem smysl látky chápat a předvídat, nemohou ho dostat až v průběhu;
5. žáci musejí znalosti vidět. Při jejich konkrétním fungování, zakusit, jak jim samým k něčemu pomáhají,
jsou užitečné;
6. vypětí a úzkost učení blokuje;
7. snaha po zapamatování blokuje schopnost porozumění (in Kalhous, Obst, 2002).
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rekonstruováním (Vališová, Kasíková, 2007). Jedinec

při učení nepřebírá hotové

poznatky, ale konstruuje je na základě dřívějších zkušeností a dříve osvojených znalostí.
Většina konstruktivistických didaktik se zakládá na pojmu prekoncept (spontánní koncept
žáků). Prekoncepty jsou výsledkem všech interakcí subjektu s jeho prostředím
a představují vysvětlení, která jsou jedinci vlastní a jsou neustále přebudovávána. Nový
poznatek musí být integrován do existujících struktur (Skalková, 2007). Na těchto
základech se rozvíjejí různé didaktické postupy, které chápou učení žáků jako aktivní
proces, v němž sami žáci konstruují své vědění a vytvářejí si nové sítě poznatků na základě
dříve zpracovaných informací.
Konstruktivismus věří, že neexistuje jakýkoliv jediný správný způsob výuky.
E. von Glasersfeld, obecně uznávaný „otec“ konstruktivismu (in Williams, Burden, 1997,
s. 51) soudí, že konstruktivismus nemůže říci učitelům, aby dělali nové věci, ale může
navrhnout, proč určité postoje a postupy jsou kontraproduktivní a může vyzdvihnout
příležitosti pro učitele, jak používat spontánní představivost. Konstruktivistický přístup ke
vzdělávání je nejlépe uveden do praxe předkládáním problémů, konceptů a úkolů ve formě
problémů, které mají být prozkoumány pomocí dialogu spíše než jako informace, která má
být strávena a reprodukována (Williams, Burden, 1997).
V zahraničním, například v americkém vzdělávání, se debatuje o efektivnosti
přímého (transmisivního) předávání informací a dovedností žákům učitelem versus
konstruktivistickým vyučovacím procesem. Pressley a kol. (in Reynolds, Miller, 2003) se
zabývají myšlenkou, jak tyto dva přístupy spojit, aby poskytly co nejefektivnější
vzdělávání. Výuka, která by zahrnovala oba směry, má stále více podpůrců. Na druhou
stranu myšlenka, propojit oba přístupy, inspiruje některé vyhraněné odborníky k tomu, aby
o to více a neoblomněji prosazovali své postoje k propagaci jednoho či druhého stylu
výuky, ale tím se různé postoje a rady mohou stát pro učitele matoucí. Takováto
doporučení si učitelé musí sami v sobě utřídit (Reynolds, Miller, 2003).
Přestože v devadesátých letech 20. století získal v didaktice konstruktivismus
velkou popularitu, má i své kritiky. Podle nich se některé konstruktivistické postupy
mohou v praxi ukázat jako málo efektivní. Například Skalková (2007) uvádí, že radikální
konstruktivismus vede k rozporům o možnostech podporovat vývoj a učení žáka a izoluje
ho od sociálních interakcí. Důraz je kladen na konstruování vědění samotným subjektem.
Předmět učení (obsah) není v centru pozornosti této koncepce. Hlavní je aktivní subjekt žák. Ten sám rozhoduje o tom, co se naučí a zda se to naučí. Y. Betrand (1998) popisuje
další didaktické postupy, které bojují proti prekonceptům. Prekoncepty mají jistou
10

účinnost, ale podle některých badatelů nemohou být zobecněny, a to z nejrůznějších
důvodů, které se týkají buď praktických problémů provázejících jejich užívání, nebo
jistých nepodložených předpokladů těchto praktik. „V první řadě má učitel často tendenci
využít momentu, kdy docílil vyjádření prekonceptů, jako příležitosti, aby žákům přímo
sdělil „správné“ poznatky, k nimž svým vyučováním směřuje, a tak opomene dát
příležitost skutečným mechanismům učení. A za druhé učitel příliš často podceňuje
odolnost prekonceptů a pro překonání překážky pokládá za postačující, když předloží jeden
jediný argument nebo jednu jedinou základní zkušenost. Ukazuje ovšem, že není vůbec
snadné přímým vysvětlením vyvrátit dosavadní představy žáka, protože tento typ poznatků
klade často odpor i velmi malé argumentaci“ (Bertrand, 1998, s. 72-73). A tak lze u žáků
pak také pozorovat tendenci udržet si obě koncepce: jednu pro každodenní život a druhou
pro školní zkoušení.
„Zatím se zdá, že není mnoho empirických výzkumů, které by kvantifikovaly
přednosti konstruktivismu, většina argumentů spíše zdůrazňuje jeho teoretické přednosti.
Řada autorů si však klade otázku, zda opuštění starých, ale osvědčených metod nepovede
ke zhoršení vzdělávacích výsledků“ (Kalhous, Obst, 2002, str. 56). A jak dále Z. Kalhous
a O. Obst (2002) uvádějí, potřebujeme studie o praktických aplikacích ve třídách
porovnávající výsledky a efekty různých strategií vyučování, různých učebních činností.
Co je z konstruktivismu ale obecně přijímáno, je tvrzení, že učení je aktivní proces.
Učení znamená změnu učícího se subjektu, žáka, a může se uskutečnit jen prostřednictvím
toho, co žák dělá. Činnost učitele je důležitá natolik, nakolik vede žáka k tomu, aby se
zapojil do určité činnosti, do níž by se jinak nezapojil. Děje se tak především
prostřednictvím učebních úloh. Učební úlohy jsou v podstatě všechna učební zadání, která
ve své každodennosti používá každý učitel. Jsou jedním z nejdůležitějších nástrojů řízení
učení a aktivizace žáků a současně jsou i nejúčinnějším prostředkem k ověřování plnění
stanovených výukových cílů (Kalhous, Obst, 2002). Osvojování učiva žáky závisí
do značné míry na systému metod, které učitel ve výuce využívá, proto klade soudobá
didaktika důraz zejména na takové metody, kde jde o výraznou aktivizaci žáků (Skalková,
2007).
Z koncepce konstruktivistické psychologie a pedagogiky vychází i kritické
myšlení2. „Kritické myšlení vnímáme jako aktivní, interaktivní, uspořádaný a komplexní
poznávací proces – tomuto pojetí v češtině asi nejlépe odpovídá sousloví aktivní učení
a samostatné myšlení“ (Grecmanová, Urbanovská, Novotný, 2000, str.8). Rozvoj
2

O kritickém myšlení bude pojednáno na straně 86 - viz kapitola Aktivizující metody: Metody rozvíjející
kritické myšlení.
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schopnosti žáků učit se a myslet kriticky, dnes oprávněně chápeme jako jeden
z nejdůležitějších úkolů školy.
Současný trend vzdělávání
Současné vzdělávání se proměňuje, proto nového významu nabývá i vztah mezi
základními činiteli vzdělávacího procesu: učitel, učivo a žák, kteří zůstávají i v soudobém
pojetí didaktiky. Základní změnou školské reformy je orientovat proces učení na žáka – na
to, co by měl žák získat. Nová reforma hovoří v obecné rovině: o sumě základních
poznatků a dovedností, o vědění a porozumění pro kreativitu a schopnosti aktivní volby
hodnot. Současná didaktika chápe osobnost žáka jednoznačně celostně, tj. záměrně
postihuje jeho rozvoj v oblasti kognitivní, týkající se především poznávacích procesů,
intelektuálních schopností a dovedností, ale též i v oblasti afektivní, tj. formování postojů,
volního jednání, citů, ovlivňování sklonů i zájmů, charakterových rysů osobnosti apod. a
v psychomotorické, tj. vytváření pohybových dovedností (Kalhous, Obst, 2001). Cílem
celé reformy je propojení školního vzdělávání se životem. Žáci by neměli získávat jen
poznatky a nové informace, ale měli by s nimi umět aktivně a smysluplně nakládat. Osvojit
si klíčové kompetence3, jakými je například schopnost spolupráce ve skupině, posílení
komunikačních dovedností, to vše by mělo žákům napomoci v uplatnění ve společnosti
i na trhu práce.
Studiem didaktiky by se měl zabývat každý učitel. Znalost systému základních
didaktických poznatků rozvíjí dovednosti orientovat se ve složité problematice obsahu
i procesu vyučování a učení žáků. Pomáhá vidět problémy a klást si otázky, kriticky
analyzovat a hodnotit zkušenosti vlastní i cizí, využívat nových poznatků v konkrétní
praktické činnosti. Učí chápat nutnost změn a přináší impulzy pro tvořivou činnost učitele
(Skalková, 2007).
Protože se rigorózní práce týká výuky psychologie, bylo by jistě nasnadě uvést
informace a poznatky také o didaktice psychologie, ta ale prozatím nebyla uceleně
zpracována. Jelikož však jsou obsah vzdělávání a s ním spojené dokumenty v současné
době podrobovány aktivní přeměně (hovoří se o kurikulární transformaci našeho školství),
bude to jistě jedna z příležitostí k jejímu vytvoření.

3

Klíčové kompetence – soubor vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot, které jsou důležité pro
rozvoj jedince. Podrobnosti na str. 22.
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1. 2 Vyučovací proces a jeho pedagogicko-psychologická charakteristika
Vyučování4 je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí,
mládeže a dospělých. Jeho vnitřní povaha spočívá ve vzájemné součinnosti učitele a žáků,
kteří společně směřují k vytčeným cílům (Skalková, 2007). Vyučování je postaveno
na postižení vztahů mezi nejdůležitějšími komponentami (Skalková, 1999):
 součinnost učitele a žáků,
 cíle procesu vyučování a rozvoj kompetencí,
 obsah (učivo),
 organizační formy a didaktické prostředky,
 metody,
 podmínky, za nichž proces vyučování probíhá.
Pod pojmem vyučování a učení rozumíme systematicky plánovanou a cílevědomě
řízenou výchovně vzdělávací činnost učitele, která vede žáky k osvojení vědomostí
a dovedností v těsné souvislosti s rozvíjením schopností a charakterových vlastností. Je-li
interakce mezi učitelem a žáky, tak z hlediska učitele – mluvíme o vyučování, a z hlediska
žáků – mluvíme o učení (Průcha, Jankovcová, Koudela, 1988). Pojem učení je
mnohoznačnější. Je to aktivní proces, při němž žák získáváním vědomostí a osvojováním
dovedností nabývá stále rozvinutějších reakcí na podněty z okolí. Aktivní zdůrazňuje
nutnost vlastního úsilí žáka při dosahování vytčených cílů. Učení žáků ve škole je součást
jejich životních činností a vztahů, součást jejich vývoje a formování osobnosti (Čáp, 1980).
Vyučování je tedy činností učitele, učení je činnost žáka. Jsou to ale vzájemně
propojené procesy a obvykle se uskutečňují v sociálním prostředí školy. Učitel svou učební
činností (vyučováním) podněcuje, v souladu s výukovými cíli, odpovídající učební aktivity
žáků. Žáci si pod vedením učitele osvojují vědomosti, dovednosti, návyky, ale také
například postoje a rozvíjejí své schopnosti (Maňák, 2003).
G. Petty (1996) zdůrazňuje, že vyučování je proces dvousměrný. Učitel potřebuje
od žáků zpětnou vazbu, aby věděl, nakolik mu žáci porozuměli. Žáci se potřebují ptát a
vyjasňovat si to, čemu neporozuměli, nebo co je jim zcela zřejmé. „Přímá komunikace
žáka s učitelem i kontrola žákovy práce jsou příklady učitelovy zpětné vazby. Bez ní
nemůže učitel vědět, zda se žák něčemu naučil, a nebo nenaučil. Učení je skrytý duševní
proces, který učitel nijak přímo neřídí“ (Petty, 1996, s. 35).

4

Pojmy vyučování a výuka užívám v této práci synonymicky ve shodě s J. Skalkovou (2007).
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Vyučování vytváří podmínky pro nárůst poznání a poznatků žáků, a to zejména
vhodnou volbou výukových metod. Při volbě i při praktickém uplatňování metod učitel
respektuje vývojové zvláštnosti učení žáků. Každý žák se učí svým způsobem
a vypracovává si svébytný styl učení. Učitel by měl usilovat o poznání těchto
individuálních rozdílů v učení. Učitel svým vyučováním ovlivňuje různé složky učení
žáků, zejména kognitivní a afektivní, které souvisejí s řízením učebního procesu. Učební
aktivity žáků jsou do značné míry iniciovány učitelem, který vysvětluje učivo, uvádí
příklady, vyvolává zájem žáků, opakuje učivo, prověřuje znalosti apod.
K psychologickým poznatkům o vyučování náleží také chápání pojmu „učení“
v širších souvislostech. Učení není jen záležitost paměti, osvojování vědomostí, ale také
osvojování senzomotorických dovedností, řešení problémů, formování schopností, zájmů
a postojů. Učení žáků ve škole je součást jejich životních činností a vztahů, součást vývoje
a formování jejich osobnosti (Čáp, 1980). Proces učení je komplexní a složitý. Kognitivní
učení se prolíná se sociálním, škola učí, vychovává a rozvíjí osobnost žáka.
O úspěšnosti celého procesu učení rozhoduje řada faktorů, které působí uvnitř subjektů i
mimo ně. Jedním z rozhodujících činitelů ve výuce je učitel, který navozuje podmínky pro
rozvoj myšlení žáků a pro uplatnění různých druhů činností ve vyučování.
Vyučování lze zjednodušeně rozdělit na „tradiční“ a „moderní“ (Doležalová, 2006).
„Tradičním“ vyučováním rozumíme transmisivní výuku, kdy je žákům předáno k osvojení
velké množství informací z mnoha vědních oborů, především formou výkladu
a při hromadné výuce. „Moderní“ (aktivní) vyučování J. Doležalová (2006) popisuje jako
výchovně vzdělávací procesy, které promyšleně navozují aktivitu žáků k osvojení učiva
vlastní činností. Uplatňuje se i v sebehodnotících činnostech žáků a při sebeutvářecích
procesech je hojně využívána dynamika sociálních vztahů (např. interaktivní vyučování,
kooperativní

vyučování,

vrstevnické

učení).

“Moderní“

vyučování

bere

ohled

na individuální zvláštnosti potřeb žáků, klade důraz na rozvíjení postojové a hodnotové
složky osobnosti i na sociální dovednosti žáků (Doležalová, 2006). K tomu jsou využívány
vhodné výukové metody. Podstatou se stává právě aktivní učení žáků. Moderní pedagogika
prosazuje model výuky, v němž je podporována ve větší míře aktivita, samostatnost
a tvořivost žáků a který motivuje žáky k autoregulaci jejich učení. Smyslem vyučovací
činnosti učitele je podněcovat myšlení a tvořivé aktivity žáků a poskytovat jim větší
prostor pro jejich rozhodování o vlastním učení. Tento způsob vyžaduje větší odpovědnost
žáků za výsledky jejich učení (Švec in Maňák, 2003).
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Výuka probíhá v několika etapách. Tyto časové úseky se od sebe liší především
realizovanou činností, ale sledují také výukové cíle. Etapy dělíme na přípravné, realizační
a hodnotící. Celou vyučovací jednotku můžeme rozčlenit na fáze podle účelu, kterému je
určena. Členění výuky je jedním z východisek, které bere učitel na vědomí při projektování
výuky. Ujasňuje se při té příležitosti činnost žáka a didaktické prostředky pro plnění cílů
vyučování, a také časová struktura. Uvedeme si dvě typologie fází výuky. A to klasický
a konstruktivistický přístup k výuce.
Klasický přístup stanovuje podle J. Maňáka (1997) fázi motivační (podněcuje zájem žáka
k učení); expoziční (zprostředkovává osvojování učiva různými postupy), fázi fixace
(sleduje upevňování osvojených vědomostí a dovedností nejčastěji formou opakování a
cvičení); diagnózy (zajišťuje prověřováním zpětnou vazbu o žákově práci, aby mohla být
včas sjednána náprava) a aplikace (používání získaných vědomostí a dovedností v praxi).
Konstruktivistický přístup může ilustrovat třeba vymezení fází podle pedagogického
projektu Reading and Writing for Critical Thinking – RWCT (Čtením a psaním ke
kritickému myšlení), jak popisují Grecmanová, Urbanovská, Novotný (2000) a to fázi5
evokace, uvědomění významu a reflexe.
Na efektivitě učebního procesu, na trvalosti a využitelnosti jeho závěrů se podílí
několik důležitých faktorů. Nutná je kvalita prezentace učiva, která spočívá v tom, nakolik
je učivo pro žáka smysluplné. Nezbytné je přizpůsobení učiva předchozím znalostem
a dovednostem žáků, s tím souvisí vkládání nových vědomostí do známých souvislostí.
K dlouhodobému uchování poznatků je nepostradatelná aktivní účast žáků na vyučování.
Klíčovým faktorem efektivity učebního procesu je jistě i střetávání názorů a možnost více
správných odpovědí, a také správná volba metod, kterými je dosahováno stanoveného cíle.
Výsledky výuky v neposlední řadě ovlivňuje i efektivní využití vymezeného času pro
vlastní učební činnost a celkové podmínky výuky.
Proces výuky je ovlivněn řadou zákonitostí. Tyto obecné zákonitosti byly
formulovány na základě empirie, zobecňování kladných zkušeností učitelů. Nemají trvalou
nadčasovou platnost, nýbrž se vyvíjejí postupně; některé ztrácejí svůj význam (Horák,
1985). Didaktické zásady jsou účinným prostředkem k zajištění kvalitní výuky, nikoli
jejím cílem (Kalhous, Obst, 2001). Jsou obecnými požadavky, které v souladu se
základními zákonitostmi výuky a s výchovnými a vzdělávacími cíli určují její charakter.
Vztahují se na všechny stránky výuky: vyučovací činnost učitele, formy a metody výuky,
poznávací činnost žáka, učivo atd. Zásady vstupují do výuky jako systém, nelze některou

5

Fáze jsou popsány v kapitole 5. 4 Metody aktivizující – Metody rozvíjející kritické myšlení str. 86.
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z nich vyčlenit a preferovat na úkor druhých a je potřeba je také psychologicky
rozpracovat.
Za tradiční didaktické zásady bývají pokládány:
1. Zásada komplexního rozvoje osobnosti žáka.
V jakémkoli předmětu lze realizovat rozvoj všech tří základních struktur osobnosti
žáka, tj. v oblasti kognitivní, afektivní a psychomotorické. Záleží na učiteli, zda dokáže
dané učivo ve vztahu k této zásadě analyzovat a jaké výukové cíle si potom stanoví. Jejich
proporcionální rozvrstvení u jednotlivých tematických celků nebude stejné.
2. Zásada vědeckosti.
Jde se o velmi náročnou zásadu, která od učitele vyžaduje, že po celý život bude
udržovat kontakt s vědním oborem, s pedagogickými a psychologickými disciplínami,
které jsou základem jeho vyučovacích předmětů. Učitel by měl umět vhodnými výukovými
metodami vědecké informace předávat, rozvíjet myšlení žáků.
3. Zásada individuálního přístupu k žákovi.
Zásada zdůrazňuje všeobecně platný požadavek přihlížet k individuálním
zvláštnostem žáků, tj. k jejich zvláštnostem věkovým i k individuálním rozdílům a řídit
učení tak, aby každý pocítil radost z úspěchu v učební činnosti. Tato zásada není možná
bez využívání pedagogické diagnostiky.
4. Zásada spojení teorie s praxí.
Škola není uzavřený systém, žáci do ní přicházejí s určitými praktickými
zkušenostmi a učitel by měl výukou správné představy upevňovat a rozvíjet, a nesprávné
opravovat. Učitel by měl výukové cíle formulovat nejméně na úrovni aplikace a přesvědčit
žáky o smysluplnosti výuky ve škole.
5. Zásada uvědomělosti a aktivity.
Zásada vyžaduje, aby se žáci z vlastní vnitřní potřeby aktivně účastnili výuky.
Uvědomělost vyjadřuje postoj žáka k učení a kvalitu osvojených poznatků, na základě
nichž dovede žák něco udělat. Učitel by měl formulovat cíle v oblasti porozumění
a podněcovat aktivitu žáků pomocí problémových úloh, projektového vyučování, otázek
a úloh, samostatné práce žáků, soutěží. Měl by organizovat vyučování tak, aby uspokojoval
potřeby žáků (potřebu uznání, úspěchu, poznání a pozitivního hodnocení, potřebu
sociálního kontaktu, potřebu bezpečí). Aktivitu ve výuce podporuje mimo jiné především
vnitřní motivace.
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6. Zásada názornosti.
Tato zásada je jednou z nejstarších didaktických zásad a má své nezastupitelné
místo stále. Učitel by měl spojovat výuku se smyslovým vnímáním. Zanedbání zásady
názornosti může vést k verbálním, formálním a nejasným znalostem žáků. Na druhé straně
přecenění zásady názornosti může brzdit rozvoj abstraktního myšlení. Smyslové vnímání
jevu či procesu tvoří pouze dílčí součást celého poznávacího aktu.
7. Zásada soustavnosti a přiměřenosti.
Učivo by mělo být uspořádáno tak, aby poznatky vědních disciplín byly přístupné
žákům určitého věku, tvořily přijatelnou posloupnost a jeden poznatek logicky vyplýval ze
druhého. Soustavná práce učitele má na žáka pozitivní formativní účinek (pravidelnost
domácí přípravy, úprava sešitů, nošení pomůcek..). Zásada soustavnosti také vyžaduje, aby
se u žáka upevňovaly dovednosti pracovat pravidelně a soustavně tak, aby si pozvolna
vytvářel svůj osobní racionální pracovní systém.
8. Zásada trvalosti a operativnosti.
Uvedená zásada předpokládá trvalé osvojení vědomostí a dovedností tak, aby pro
každého jedince byly použitelné při dalším procesu sebevzdělávání i v praktických
činnostech. Funkční je respektovat veškeré poznané zákonitosti paměti a faktory
zapamatování. Trvalost a operativnost výsledků výuky je možno dosáhnout především:
motivací žáků, uspořádáním učiva do systému, který má logickou strukturu, chápáním
osvojeného učiva, samostatnou, tvořivou a aktivní prací při jeho osvojování, zabezpečením
vnitřní zpětné vazby a sebekontrolou, zapojením více smyslů do procesu poznávání
a aktivním opakováním.
Didaktické zásady jsou ve své podstatě základní stavební kameny pro konstrukci
výuky, které má učitel k dispozici.

1. 2. 1 Součinnost učitele a žáků ve vyučování
K jádru struktury vyučovacího procesu náleží vztah učitel – žák (žáci), mezi nimiž
se rozvíjí vzájemná interakce směřující k určitému cíli (Skalková, 1999). Tento vzájemný
vztah učitele a žáků ve vyučování hraje ve struktuře vyučovacího procesu významnou roli.
Interakce učitel a žák je ve výuce realizována především prostřednictvím výukových
metod. Chápeme ji jako spolupráci, v níž učitel akceptuje psychologické, sociální
a somatické individuální zvláštnosti žáka a žák převážně na základě svých osobních
svobodných aktivit se ztotožňuje se stanoveným výukovým cílem (Kalhous, Obst, 2001).
Učitel promyslí, jak bude učivo aktualizovat, jaké zkušenosti žáci mají, jak jich je možno
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využít, jak bude nové učivo začleňovat do systému dosavadního poznání, jak bude rozvíjet
myšlení, estetické cítění, osobnostní kvality žáků. Uvažuje nejen o látce, ale i o žácích,
k nimž učivo směřuje, o specifické situaci třídy jako celku.
Některé didaktické teorie zdůrazňují především vnější působení na žáka, kdy je při
vyučování soustředěna pozornost na obsah a aktivita je připisována učiteli, zatímco žáka
chápe jako pasivního, přijímajícího činitele – toto vyučování charakterizujeme jako
k učiteli orientované vyučování. Tyto didaktické pozice dosud výrazně ovlivňují běžnou
školní praxi (Skalková, 2007). Tradiční pojetí vyučování vnímá výuku jako transmisi od
těch, kteří vědí, k těm, kteří vědí méně, a ne tak dokonale. Naproti tomu existují opoziční
koncepce, které se orientují na žáka – tzv. „na žáka orientované vyučování“. V současnosti
je naše škola stále znovu konfrontována s úlohou, jak adekvátně koncipovat obsah
vzdělávání i proces vyučování v rychle se měnícím světě (Skalková, 2007). Jistě by nebylo
vhodné obětovat některý z obou pólů ve vztahu učitel a žák. Žák by měl mít aktivní roli
v procesu osvojování učiva. A vyučování by měl být proces, ve kterém jde o aktivní
interakci mezi učitelem, který pracuje s určitými cíli a zprostředkuje žákům učivo,
a žákem, který se učí. Mnozí pedagogové v současnosti hledají způsoby, jak nově řešit
vztahy mezi učitelem a žáky. Jedním z těchto způsobů jsou také alternativní koncepce
vyučování, kdy je spolupráce dětí považována za jeden z podstatných principů vyučování.
Učitel není v roli toho, kdo jen předává hotové poznatky, které žáci pasivně přijímají, ale
využívá všech sociálních vztahů mezi žáky, i mezi učitelem a žáky, ke zvýšení učební
efektivity. Jako příklad si můžeme uvést kooperativní učení.
Kooperativní uspořádání výuky je založeno na principu spolupráce při dosahování
cílů; výsledky jedince jsou podporovány činností celé skupiny žáků a celá skupina má
prospěch z činnosti jednotlivce (tzv. pozitivní vzájemná závislost) (Kasíková, in Vališová
2007). Smyslem kooperativního učení je posílit jedince. Učitel se stává „manažerem“
a „konzultantem“. Ale neznamená to, že se učitel zbavuje své řídící funkce ve vyučování.
Rozhoduje o cílech vyučování, o velikosti skupiny, přiděluje role, vysvětluje přidělené
úkoly apod. A stejně jako žáci sobě navzájem poskytuje žákům podporu, sdílí
i spolupracuje (Kasíková, 1997).
Výzkumy ukazují, že často je pro žáky velmi přínosné, pokud dostanou možnost při
učení spolupracovat ve dvojicích nebo v malých skupinách. Proto kooperativní učení
přináší užitek v afektivní a sociální oblasti, např. ve formě zvýšeného zájmu o učivo
a uvědomění si jeho důležitosti. Zlepšuje také interakci a kladné postoje k žákům odlišného
pohlaví, etnického původu, k žákům s jiným prospěchem a dalšími vlastnostmi.
Kooperativní učení rovněž vytváří předpoklady pro kognitivní a metakognitivní pokrok
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dětí tím, že je zapojuje do komunikace, která od nich vyžaduje, aby navenek vyjádřily to,
jak přemýšlejí (zpracovávají informace) o úkolu (Efektivní učení ve škole; Brophy, 2005).
Dosavadní poznávání prokazuje, že činnost učitele při vyučování neznamená
mechanické „přenášení“ látky z učebnice nebo „z hlavy učitele“ do „hlavy žáků“. Učitel si
klade otázky: „čemu žáky naučit“ a „jak se žáci učí“ (Skalková, 2007). Učitel i žák se
k látce (předávání znalostí) vztahují aktivně. Při výuce se učitelé neomezují jen na
sdělování poznatků, ale seznamují žáky také se způsoby myšlení příslušného oboru (např.
při použití teoretických poznatků v praxi, při dokazování, při odvozování jedněch poznatků
z druhých), kontrolují žáky a výsledky jejich učení, opravují jejich chyby, hledají cesty
k překonání chyb s přihlédnutím k zvláštnostem jednotlivých žáků, chválí a povzbuzují
žáky, napomínají, ale i trestají aj. Při vyučování se rozvíjí a formuluje specifický vztah
mezi učitelem a žáky, přitom působí zákony sociálních skupin. Jde tedy o velmi složitý
proces. Učitel na žáky při vyučování výchovně působí a řídí formování nejdůležitějších
aspektů jejich osobnosti. K řízení činnosti žáků se využívá množství vyučovacích metod,
které mohou výsledky výuky zlepšit, ale i zhoršit (Čáp, 1980). Na součinnosti učitele
a žáka stojí právě aktivizující metody, jejichž podstatou je plánovat, organizovat a řídit
výuku tak, aby k plnění výchovně vzdělávacích cílů docházelo převážně prostřednictvím
vlastní poznávací činnosti žáků.
Vyučovací hodina je celou řadou společenských setkání mezi učitelem a třídou od
úvodního pozdravu až po rozloučení. Třída i učitel spolu navzájem sociálně intereagují
mnoha způsoby, verbálně i neverbálně. I to, jaké učitel vysílá sociální signály (jako např.
způsob oblékání, chování či mluvy, která může být žákům velmi vzdálena) má značný vliv
na průběh vyučování. Odstup je jistě vhodný, ale vzdálenost mezi žáky a učitelem nesmí
být přílišná. Tímto může učitel dávat najevo také svůj společenský odstup, což může
vzbuzovat žákův odpor i hostilitu. Potíže ovšem může způsobit i snaha se úmyslně
vlichotit do kolektivu třídy (třeba napodobováním mluvy). Děti snadno prohlédnou onu
neupřímnost a sotva dokážou respektovat učitele, který by chtěl být stejný jako ony. Děti
od učitelů vyžadují, aby jim měli co nabídnout a byli si jisti svým chováním a zásadami.
Toto je jedna strana součinnosti. Tu je ve výuce potřeba vnímat nejen jako interakci, ale i
jako kooperaci.

19

1. 2. 2 Cíle vyučování a rozvoj kompetencí žáků
„Ani nejlepší metoda by učiteli valně neposloužila, kdyby neměl úplně jasno o cíli
a o průběhu jejího provádění. O práci má přece míti jasnou představu i žák, tím spíše
i učitel. Chaos v hlavě učitelově by byl nejnebezpečnější zárukou nezdaru“ (Vrána, 1936 in
Kalhous, 2002).
V současnosti prochází české školství přeměnami, a proto nelze počítat ani
s jednotným výkladem kategorie cíle. Kasíková (in Vališová, 2007) uvádí, že kategorie cíle
může být na jedné straně dokonce vnímána jako kategorie příliš zavazující či svazující, na
straně druhé však předpokládáme také posílení její důležitosti. Cíl je klíčovým elementem
snah o modernizaci vyučování, kategorií v pedagogických vědách z nejpodstatnějších, ale
také nejdiskutovanějších. V cíli se tak odráží představa o tom, čeho má být dosaženo, co se
očekává, co je normou, jaké změny je třeba udělat. Spor je veden o to, jak jej formulovat,
tedy co je záměrem výchovy a vyučování, ale i o to, zda jej vůbec formulovat (Kasíková in
Vališová, 2007). Tato problematika by však zasáhla téma, které je v našem směru trochu
podružnější. Proto se pokusím spíše zaměřit na rovinu terminologickou, a to na pojmy: cíl
a kompetence a jejich souvztažnost.
Současné vzdělávání je považováno za progresivní a jeho reforma počítá
s tzv. kompetenčním pojetím vzdělávání (Kasíková in Vališová, 2007). V době, kdy tato
práce vzniká, se připravují nové kurikulární dokumenty, tzv. rámcové vzdělávací
programy6(RVP), jejichž záměrem je vymezit výsledky vzdělávání a soubor učiva k jejich
dosažení, které je škola povinna zařadit do svých školních vzdělávacích programů
a nabídnout je k osvojení všem žákům jako závazné. Vzdělávání je v RVP vymezeno
prostřednictvím vzdělávacích cílů, kompetencí a výsledků vzdělávání a k nim se
vztahujícího obsahu vzdělávání.
Hlavní novinkou, kterou reforma přináší, je změna pohledu na požadované cíle
vzdělávání. Ty se v pohledu reformních dokumentů výrazně mění. Hlavním cílem
vzdělávání by mělo být osvojení takzvaných klíčových kompetencí. Tímto termínem jsou
6

RVP – je zkratka pro Rámcové vzdělávací programy, jejichž struktura je přizpůsobena tomu, aby
vymezovaly zejména celostátně požadované základní cílové kompetence absolventů a k nim příslušejících
obsah vzdělávání. Lze je považovat za závazný a státem garantovaný povinný základ vzdělávání. Na ně
budou ve druhém stupni navazovat školní vzdělávací programy zpracované školami s ohledem na
požadavky místní či regionální povahy i zvláštní potřeby žáků a jejich budoucích zaměstnavatelů. Součástí
RVP bude jeho charakteristika, kompetence absolventa, obsah vzdělávání, časové rozvržení a další
skutečnosti nutné pro jeho správné fungování. Důraz ve všech RVP se klade na větší autonomii a pružnost
škol v oblasti vzdělávání. Zvýrazněna je také aktivní role a tvořivá činnost žáků v procesu vzdělávání (nikoli
jen předávání hotových poznatků), která vede k jednotě utváření vědomostí a dovedností jich používat. To je
podporováno zavedením pojmu kompetence, klíčové kompetence, jichž je třeba dosáhnout v procesu
vzdělávání.
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označovány schopnosti a dovednosti uplatnitelné v praktickém životě jako třeba umět
spolupracovat ve skupině, umět vyjádřit a zastávat vlastní názor a podobně. Zásadní cíl
reformy by se v kostce dal shrnout do sdělení, že žáci by toho měli více umět namísto znát
(www.varianty.cz - Reforma školství v České republice). Cílem školního vzdělávání mladé
generace není jen osvojení poznatků a dovedností, ale i vytváření způsobilostí přesahující
do mimoškolního prostředí (Pedagogický slovník, 2001).
Obecné cíle, které jsou zároveň součástí požadovaných kompetencí absolventa,
jsou uvedeny v charakteristice RVP.
Kompetence
„V posledních letech se cíle moderní pedagogiky zřetelně posouvají od předávání
informací a znalostí ke snahám o to, aby účastníci vzdělávání získali dovednosti, které by
si udrželi pokud možno natrvalo a které by jim měly umožnit celoživotní vzdělávání. Tyto
schopnosti jsou označovány jako kompetence. Pracovní skupina Evropské komise klíčové
kompetence definuje jako „přenosný a univerzálně použitelný soubor vědomostí,
dovedností a postojů, které potřebuje každý jedinec pro své osobní naplnění a rozvoj, pro
zapojení se do společnosti a úspěšnou zaměstnatelnost“ (www.varianty.cz ).
Termín kompetence7 se snaží postihnout to, že cílem vzdělávání není jen osvojení
poznatků a dovedností, ale i vytváření způsobilostí potřebných pro život nebo výkon
povolání. Chápeme jím ohraničené struktury schopností a znalostí a s nimi související
dovednosti, postoje a hodnotové orientace, které jsou předpokladem pro výkon žáka –
absolventa ve vymezené činnosti (vyjadřují jeho způsobilost nebo schopnost něco dělat,
jednat určitým způsobem). V RVP se kompetence formálně dělí na klíčové a odborné,
ve skutečnosti však neexistují odděleně, ale prolínají se

a navzájem se doplňují

(http://www.msmt.cz). Žáci si je osvojují a prohlubují v průběhu celého středního
odborného vzdělávání.
Kompetence nás přesněji jako učitele vedou k tomu, abychom žáky neučili ovládat
přesnou definici pojmů, ale naučili je umět jich správně užívat, např. k adekvátnímu
7

Pojem kompetence. Psychologický slovník (Hartl, Hartlová 2000) definuje pojem kompetence jako
způsobilost. Jeden význam zdůrazňuje něco, co je člověku přisouzeno zvenku, druhý význam preferuje
vnitřní kvality člověka., které mu umožňují podat výkon v požadované kvalitě. V operacionalizaci tohoto
pojmu zatím panuje nejednotnost.
„Problém definování kompetencí nelze v současné době uspokojivě uzavřít, neboť většina autorů, kteří se
touto problematikou zabývají, konstatuje velkou rozmanitostí jejich chápání a současně deklaruje nutnost
jejich sjednocení, která se však z mnoha důvodů nedaří. Ve vymezení kompetencí se totiž odrážejí velmi
rozdílná specifika filozofických, gnozeologických i výzkumných tradic. Nezbývá než se přiklonit spíše
k širším konceptualizacím tohoto pojmu. Kompetence v nejširším významu vyjadřuje schopnost či
způsobilost chovat se určitým pozorovatelným způsobem“ (Mlčák, 2005).
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vyjádření lidského prožívání a chování, činnosti, vývoje člověka, rozdílů mezi lidmi (Čáp,
1994). V pedagogickém významu můžeme kompetence chápat dle J. Skalkové (2007) jako
obecné schopnosti, založené na znalostech, zkušenostech, hodnotách a dispozicích, které
jedinci umožní jednat, úspěšně se začlenit do společenských vztahů, ale zároveň si uchovat
nezávislost.
Klíčové kompetence představují soubor vědomostí, dovedností, schopností,
postojů a hodnot, které jsou důležité pro osobní rozvoj jedince, jeho aktivní zapojení do
společnosti, budoucí uplatnění v pracovním i mimopracovním životě i pro další
vzdělávání. Mají nadpředmětovou podobu, různými způsoby se prolínají a je možné je
získat jen jako výsledek celkového procesu vzdělávání. Jejich realizace v ŠVP8 by se měla
opírat o pečlivě promýšlené výchovné a vzdělávací strategie školy odpovídající
osobnostním a učebním předpokladům žáků, charakteru oboru, požadavkům sociálních
partnerů školy a o činnostní a aktivizující pojetí výuky http://www.nuov.cz/ .
Za klíčové jsou považovány: kompetence k učení, kompetence k řešení
problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence
občanské a kompetence pracovní http://www.nuov.cz/. (Podrobnou charakteristiku
klíčových kompetencí jsem zařadila do přílohy číslo1 „Klíčové kompetence“.)
Odborné kompetence se vztahují k výkonu pracovních činností a vyjadřují
profesní profil daného RVP a oboru vzdělání. Odvíjejí se od kvalifikačních požadavků na
výkon konkrétního povolání a charakterizují způsobilost absolventa k pracovní činnosti.
Tvoří je soubor odborných vědomostí, dovedností, postojů a hodnot požadovaných
u absolventa vzdělávacího programu http://www.nuov.cz/. Pro obor Sociální péče nebyl
RVP ještě stanoven, a tedy ani odborné kompetence.
Všeobecné kompetence vymezují široký poznatkový základ potřebný pro
uplatnění člověka ve společnosti i v osobním životě a umožňující socializaci a rozvoj
osobnosti.

Vytvářejí

předpoklady

pro

celoživotní

vzdělávání

a

přispívají

i k profesionalizaci a adaptabilitě každého jedince http://www.nuov.cz/.
Cíle vyučování
Vyučovací proces lze charakterizovat jako proces zaměřený, cílevědomý. Cíl
vyučování je zamýšlený a očekávaný výsledek, k němuž učitel v součinnosti se žáky
směřuje. Cíle související s obsahem učiva jsou formulovány v oficiálních dokumentech
vyjadřujících cíle školy, jejich jednotlivých typů a stupňů (Skalková, 2007). Cílem
8

ŠVP je zkratka pro Školní vzdělávací program – zpracovaný školami s ohledem na celostátně stanovené
požadavky místní potřeby.
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vzdělávání je zamýšlená změna žáka, které má být dosaženo, když žák vzděláváním
projde. Vzdělávací cíle musejí být stanovovány z pozic žáka v přesně vymezených
činnostech žáka tak, aby mohlo být změřeno, zda žák cílů dosáhl. Cíle popisují, co bude
žák po úspěšném absolvování výuky umět, jaké dosáhne kvalifikace. Měly by popisovat
výsledek výuky, a ne proces výuky. Výukové cíle lze např. vyjadřovat jako dovednosti
nebo znalosti, jejichž zvládnutí může být demonstrováno ve výukovém prostředí. K tomu,
aby učitel ovlivňoval vývoj žáka požadovaným směrem, musí pracovat s celou řadou cílů.
Nestačí promýšlet izolovaná zaměření jedné hodiny či tématu, ale každá vyučovací
jednotka je vždy součástí celého komplexu cílů, které jsou hierarchicky uspořádány
v soustavu naznačující postupný program žáka. Většinou bývá uváděna hierarchie: obecný
cíl výchovy, cíle koncepce vzdělávání, cíle typů škol, cíle vyučovacích předmětů, cíle
ročníků a cíle vyučovacích hodin.
Cíl podstatně utváří strukturu každé výukové situace. Jen konkrétní cíl může určit,
jaké učivo a jaké způsoby (metody, formy) potřebujeme k jeho dosažení. Jen přesně
formulovaný cíl může řídit součinnost učitele a žáka. Obecné cíle je proto nutné nahradit
cíli konkrétními. Konkretizace cílů souvisí s biogenní, psychogenní a sociogenní úrovní
osobnosti žáků. Týká se kognitivních, afektivních i psychomotorických stránek osobnosti.
Přitom se ovšem uplatňuje princip celistvosti osobnosti (Skalková, 2007). Cíle mají přinést
změny v učení a rozvoji žáka: v jeho vědomostech, dovednostech, vlastnostech,
hodnotových orientacích, osobnostním a sociálním rozvoji jedince, kterých má být
dosaženo výukou (Vališová, Kasíková, 2007).
Při formulaci vlastních cílů si učitel psychologie uvědomuje, čeho chce přesně
dosáhnout, ale i jak toho dosáhne. Funkci prostředku plní jak učivo, tak metody
i organizační formy vyučování. Jasná představa o cílech umožňuje učiteli přesněji si
uvědomit vztah mezi cílem a prostředky, kterých použije. Kategorie cíle ovlivňuje
i v psychologii volbu metod vyučování. Ale i naopak. Ve struktuře cíl-učivo-metoda
nejsou ani metody pasivním článkem. Volba metod, které určují jak charakter činnosti
učitele, tak i charakter činnosti žáků, ovlivňuje využití látky i účinnou realizací cíle. Je to
vzájemný složitý vztah všech tří prvků. Využití metod, které umožňují rozvíjet aktivní,
samostatnou a tvořivou činnost žáků, vede k účinnému využití vzdělávacích a výchovných
možností látky a k realizaci cíle (Skalková, 1996). Cíle dávají výuce řád, pomáhají zvolit
metody vyučování i hodnocení (Kalhous, 2002).
Stanovení jednoznačného a kontrolovatelného cíle je předpokladem pro zjišťování
a hodnocení výsledků výuky; průběžné srovnávání stanovených cílů a dosaženého stavu je
předpoklad pro řízení výuky. Učitel by měl cíle uvedené v učebních osnovách vymezit
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v terminologii žákova výkonu. Vyjadřuje se tzv. aktivním slovesem, které charakterizuje
pozorovatelnou činnost žáka a je pokud možno jednoznačné. Měl by si tedy být vědom
toho, že plánuje především činnost žáků a hledá odpověď na otázku: Jaké kompetence
musí žák mít? – „Žák dokáže, vyjmenuje, rozpozná…“ (Turek, 1987 in Kalhous, 2002)
Cíle mají popisovat schopnosti a dovednosti, které jsou přímo pozorovatelné
a kontrolovatelné (Petty, 1996).
Znalost cíle, k němuž žáci směřují, usměrňuje i dynamizuje jejich činnost.
Experimentální výsledky potvrzují, že učitel dosahuje největší efektivity tehdy, když se
obsah činnosti stane zároveň jejím cílem. Žák má možnost orientovat se i sám v odborné
problematice. Když žáci znají cíle své vlastní činnosti a přesně vědí, co si mají během
vyučování osvojit, pak mohou lépe organizovat vlastní práci. Znalost cíle podněcuje
činnost žáka především tehdy, získá-li cíl motivační sílu, přijímá-li jej žák za svůj a vnitřně
se s ním ztotožní (Mareš, 1979). Žák sám z vnitřní potřeby zpravidla vyvíjí intenzivní
úsilí. Cíl přispívá k aktivizaci jeho činnosti jako činitel motivační. Nutnost vnějšího
podněcování učitelem pak ustupuje do pozadí (Drahovzal, 1997). Jestliže žáci znají cíl
vlastní činnosti, kdy přesně vědí, co si mají během vyučovací hodiny osvojit, pak mohou
organizovat vlastní práci, vytvořit si konkrétní perspektivu vlastního postupu (Skalková,
2002). Způsob, jak učitel formuluje cíle činnosti a jak řídí proces učení, dává žákům různé
možnosti pro uplatnění míry samostatnosti.
Pokroky v učení hodnotíme z hlediska cílů, které jsme přijali. Jak uvádí Skalková
(2007), jako v každé lidské činnosti, tak i v činnosti učitele skutečné výsledky odpovídají
jen zčásti plánovaným cílům. Výsledky dosahované tvořivou činností nelze vždy
jednoznačně předvídat. I nesplněný cíl je důležitý z hlediska učitelova působení a určitým
způsobem se promítá do další součinnosti učitele a žáků ve vyučování. Každá činnost žáka
by měla vést k cíli, který si žák uvědomuje a snaží se ho dosáhnout, každý takový cíl by
měl být pro žáka dosažitelný, měl by mít význam pro žáka i mimo školu.
Učitel pracuje s cíli ve všech etapách vyučování (Skalková, 2007): V přípravné
etapě provádí učitel vzhledem k cíli didaktickou analýzu učiva. Na počátku vyučování
spolu s žáky formuluje cíl společné činnosti a v průběhu vyučování spolu s žáky sleduje,
jak se přibližují k cíli, zjišťuje případné potíže a snaží se společně o nápravu. Na konci
vyučování společně s žáky kontroluje, zda bylo cíle dosaženo, hodnotí výkony jednotlivců
i celé třídy ve vztahu k cíli. Dosahování cíle závisí vždy na reálných podmínkách (úroveň
žáků, kvalita učebnic, připravenost učitele, pomůcky apod.).
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Cíle mají podle svého obsahu a zaměření různý charakter. Můžeme rozlišovat tři
základní oblasti: oblast kognitivní, afektivní a psychomotorickou. Od těchto oblastí jsou
odvozovány cíle vyučování.
Cíle kognitivní (poznávací) jsou zaměřené na rozvoj poznávacích procesů jako
znalost faktů, pojmů, postupů. Zahrnují osvojování vědomostí a intelektových dovedností.
Kognitivní cíle bývají v taxonomii (což je systematické uspořádání, zpřesnění cílů)
popisovány tak, že si žák dokáže zapamatovat, porozumět, hodnotit, vybavit, reprodukovat,
rozeznat, označit, seřadit, vybrat, definovat, popsat, shrnout, vyjádřit vlastními slovy,
zařadit, aplikovat, pozorovat, vysvětlit proč, ukázat jak, psát, řešit, předpovědět, stanovit,
obhájit, vyvrátit, rozvíjet a kritizovat, posoudit, zaujmout stanovisko, diskutovat,
rozhodnout… Učitel stanovuje, co a jak by se měl žák naučit. Žák by měl přesně vědět, co
se od něj očekává. Co si má zapamatovat, čemu má porozumět, co má aplikovat,
analyzovat nebo hodnotit. Jde o úroveň vědomostí a dovedností. Tato oblast je nejlépe
uchopitelná a v praxi nejpropracovanější (Kalhous, 2002).
Cíle afektivní (emocionální, postojové, hodnotové) jsou zaměřené na utváření
postojů a hodnot, bývají někdy také označovány jako cíle výchovné. Afektivní cíle se
určují nejobtížněji, protože jejich dosažení je dlouhodobou záležitostí a i výsledky jsou
obtížněji zjistitelné a hodnotitelé. Do afektivní oblasti patří zájmy, postoje, hodnoty apod.
„Jejich nejpodstatnějším rysem je zvnitřnění určitých hodnot a postojů žáků. Jistou roli zde
hraje osobnost učitele, zejména jeho osobní příklad, jeho nadšení pro věc, jednání se žáky,
pedagogický takt, morální kvality apod. (Kalhous, 2002) Práce s afektivními cíli má své
zvláštnosti, např. to, že afektivní cíle nemůže učitel žákům jednoduše sdělit na začátku
vyučovací hodiny. Práce s nimi vyžaduje jiné metodické postupy, značný pedagogický
takt, vhodnou motivaci, dovednost funkčně skloubit v průběhu vyučovací hodiny
kognitivní cíle s afektivními. Fixace afektivních cílů probíhá pomaleji ve značné
individuální závislosti na předcházejících zkušenostech žáka. Z těchto důvodů je nereálné
je formulovat pouze obecně, bez konzistentního propojení na několik vyučovacích hodin.
(Kalhous, 2002) Taxonomie, které pomáhají zpřesnit cíle v afektivní oblasti: přijímání,
reagování, oceňování hodnot, integrování, začlenění systému hodnot do charakterové
struktury osobnosti (Vališová, 2007). Podle G. Pettyho ( 1996) se afektivní doména týká
pozornosti, zájmu, estetického cítění, morálních a jiných postojů, názorů, pocitů a hodnot:
např.naslouchat, ocenit důležitost, získat o něčem povědomí, citově na něco reagovat, vidět
morální dilema.
Cíle psychomotorické (výcvikové)

jsou zaměřené na činnosti vyžadující

nervosvalovou koordinaci, týkají se různě složitých dovedností a návyků. Taxonomie cílů
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pro psychomotorickou oblast lze charakterizovat například tak, že žák je schopen
promýšlet a měnit činnost i způsoby jejího provedení, provádí operace automaticky i když
se změní podmínky, provádí operace rychle a přesně, aniž by si uvědomoval dílčí úkony,
pochopí smysl a obsah instrukce a její souvislost s požadovanou činností atd. Jde o to
dovést žáky od plné vědomé kontroly k automatizaci tak, aby dokázali vykonávat činnosti
s minimálním vynaložením energie – tedy maximum výkonu, minimum energie (Kalhous,
2002). Jejich dosažení je poněkud obtížnější. Spíše se setkáváme s etapami nácviku
dovedností. Jednou z nejstarších taxonomií pro tuto oblast je pět kategorií H. Davea (1968
in Kalhous, 2002): imitace (nápodoba), manipulace (praktická cvičení), zpřesňování,
koordinace, automatizace. Fáze jsou odvozeny z fází utváření pohybových dovedností od
plně vědomé kontroly až po její plnou automatizaci (Kalhous, 2002). Další z taxonomií
zpracovala Simpsonová, která ji založila na těchto kategoriích: vnímání, zaměření, řízená
motorická reakce, automatizace jednoduchých motorických dovedností, schopnost
motorické adaptace, motorická tvořivost (Vališová, 2007). Do této kategorie G. Petty
(1996) řadí senzomotorické dovednosti týkající se smyslového vnímání, pohybů, vzájemné
koordinace vjemů s pohyby, např. kreslit, házet, plachtit.
Když výše uvedené skutečnosti shrneme, můžeme konstatovat, že: každá činnost
žáka by měla vést k cíli, který si žák uvědomuje a jehož se snaží dosáhnout. Cíl by měl být
pro žáka dosažitelný. Úkolem učitele je posilovat žákovu důvěru, že cíle může dosáhnout.
Žák by měl mít pocit, že se k cíli přibližuje. Čím více se žák k cíli přibližuje, tím je pro něj
cíl přitažlivější.

1. 2. 3 Obsah výuky (učivo)
Stěžejním didaktickým problémem, jehož řešení se stává v současné době stále
naléhavější, je otázka, které poznatky z intenzívně narůstajícího bohatství kultury, vědy
a techniky vybrat a začlenit do programu školní výuky. V současné době dochází
k modernizaci obsahu

vzdělávání.

Základním

požadavkem

je přiměřený

výběr

nejvhodnějšího učiva. Předimenzovanost obsahu vzdělání a z toho vyplývající deformace
metod (jednostranný verbalismus) vedou nutně k přetěžování žáků. Do výuky nelze
zahrnout všechna fakta a poznatky shromážděné vědou. Musíme usilovat o to, abychom se
zaměřili především na výběr těch základních, obecně platných poznatků, které vedou
k vytvoření základní představy. Transformaci těchto poznatků do didaktiky předmětu
provádějí kvalifikovaní odborníci. Učitel pak pracuje s dosaženými výsledky v podobě
profilu absolventa, učebních plánů, učebních osnov a učebnic.
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Učivo je věcný obsah učení, tzv. učební látka. Rozumíme jím didakticky
uspořádaný věcný obsah vzdělávání, vyjádřený souborem požadavků na učení žáků, a jeho
výsledky v podobě úloh, které mají žáci zvládnout, v podobě vědomostí, dovedností,
hodnot, postojů a vztahů, které si při tom mají osvojit. Rozvíjí osobnost žáka ve všech jeho
složkách – kognitivní, afektivní, psychomotorické (Kalhous, Obst, 2001).
Učební plány, učební osnovy i rámcové vzdělávací programy9 představují
významné roviny didaktické transformace kulturních obsahů do školního vzdělávání.
Určitým způsobem pořádají učivo, které je předmětem školního vyučování. Konstrukce
učebních plánů se opírá o analýzu obecných cílů, k nimž má vzdělávání směřovat.
V podobě určitých celků – předmětů, projektů, bloků – tvoří obsah učebního plánu
(Skalková, 2007). Učební plán je školním dokumentem, který pořádá učivo do určitých
celků, obsahuje jejich sled a časovou dotaci. Tradiční pojem učební plán bývá někdy
nahrazován pojmem kurikulum. Nelze však oba pojmy ztotožňovat. Kurikurální teorie je
významově širší.
Tvorba učebního plánu se opírá o analýzu obecných cílů, k nimž má vzdělání
na daných stupních či typech škol směřovat. V souladu s těmi to cíli je stanoven obsah,
který představuje výběr na základě kultury dané epoch (Skalková, 2007). Do učebních
plánů je uspořádáno učivo. Učební osnovy jsou školním dokumentem, který charakterizuje
obecný cíl a pojetí vyučování danému předmětu, vymezuje obsah a rozsah učiva, jeho
funkci. Naznačuje i základní metody a organizační formy při probírání jednotlivých oddílů
a témat (Skalková, 2007).
Výběr učiva a jeho strukturace
Obsah základního učiva vyvozuje učitel postupnou didaktickou analýzou, podle
požadavků společenské praxe. Učivo je strukturováno tak, aby nebylo podáváno izolovaně,
ale ve vztazích, které jsou podstatné pro porozumění obsahu v jeho podstatě a bylo možné
si jej lépe zapamatovat. Uvedení učiva ve struktuře má významnou funkci pro rozvoj
myšlení žáků i pro jejich paměť. Obsah a rozsah výuky předmětu psychologie je vymezen
v základních pedagogických dokumentech.
9

Národní program vzdělávání v České republice, tzv. Bílá kniha, a Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zavádějí do vzdělávací soustavy
nový systém vzdělávacích programů. Kurikulární dokumenty jsou tvořeny na dvou úrovních: státní – v
podobě Národního programu vzdělávání a rámcových vzdělávacích programů (RVP) a školní – v podobě
školních vzdělávacích programů (ŠVP), podle kterých se uskutečňuje vzdělávání v konkrétní škole. Nový
systém tvorby vzdělávacích programů je pouze jedním z článků kurikulární reformy. Dalším je změna
vlastního procesu výuky, její modernizace s cílem zlepšit kvalitu vzdělávání a připravenost žáků na život v
21. století (http://www.nuov.cz/public/File/RVP/).
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Dokumentace učiva
V souladu se školským zákonem se ve školách vyučuje podle učebních plánů
a osnov, které vydává MŠMT. Reforma českého školství přináší řadu novinek. Jednou
z novinek, kterou umožňuje nový školský zákon, je možnost mnohem větší integrace
obsahů jednotlivých předmětů. Propojování obsahů předmětů je dalším znakem moderní
pedagogiky. Na mnoha školách dochází k tomu, že obsahy řady předmětů se vzájemně
překrývají a k žákům se tak často dostávají dvakrát i vícekrát, odděleně v rámci
samostatných předmětů bez patřičných souvislostí. Možnost spojování předmětů
do takzvaných vzdělávacích oblastí by měla školám sloužit především ke snížení počtu
těchto případů a zvýšení získávání informací v patřičných souvislostech. Hlavní rozdíl
mezi současnými osnovami a školními vzdělávacími programy je v tom, že školy si své
školní vzdělávací programy sestavují samy. Jednotným dokumentem jsou takzvané
rámcové vzdělávací programy (RVP).
Obsah vzdělávání je prostředkem pro dosažení požadovaných kompetencí
absolventa a je základním prostředkem k dosažení vzdělávacích, výukových cílů. V RVP
je vymezen formou kurikulárních rámců. Tvoří jej učivo z různých oblastí vzdělávání
(např. komunikativní, osobnostní, společenské, profesní, informativní) a požadované
výsledky vzdělávání. Určující charakter mají výsledky vzdělávání, zatímco učivo je
prostředkem pro jejich dosažení. V RVP je strukturován nadpředmětově podle
vzdělávacích oblastí a obsahových okruhů, od kterých se budou na školní úrovni odvíjet
konkrétní vyučovací předměty (http://www.nuov.cz/).
Obsah výuky se od obsahu vzdělávání liší tím, že je předepisován učebními plány
a učebními osnovami a týmž obsahem je realizován ve výuce. Bývá vymezován jako
souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a zájmů, které si jedinec osvojil
prostřednictvím vzdělávacího procesu – ve škole i mimo ni (Skalková, 1999, Průcha, 1983
aj.). Problematika vzdělávacích obsahů je jádrem tzv. kurikulárních otázek (Kasíková,
2007).
Jak se obsah vzdělávání stává učivem? Učivo vzniká zpracováním obsahů do
školního vzdělávání, tj. do učebních plánů, osnov, učebnic, do vyučovacího procesu
(Skalková, 2007).
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1. 2. 4 Didaktická analýza učiva
Didaktická analýza učiva je podrobný rozbor na základě učebních osnov a učebnic.
Je nástrojem dlouhodobého i krátkodobého plánování výuky v průběhu školního roku
ve vztahu k pedagogickým dokumentům.
Jedním z určujících vztahů didaktických situací je vztah cíl-učivo. Pod pojmem
didaktická analýza učiva chápeme myšlenkovou činnost učitele, která mu umožní
z pedagogického hlediska proniknou do učební látky. Učitel rozebírá příslušnou látku se
snahou uvědomit si její vzdělávací cíl i výchovnou hodnotu. Chce získat přehled o látce,
porozumět jejímu zaměření, pochopit vedoucí myšlenky celého předmětu. To znamená:
promyslet cíle, principy, zákonitosti, základní soustavu pojmů, mravní i etické ideje,
k nimž osnovy jako celek směřují (Skalková, 1999). Učitel promyslí, jak bude učivo
aktualizovat, jaké zkušenosti žáci mají, jak jich možno využít, jak bude nové učivo
začleňovat do systému dosavadního poznání, jak bude rozvíjet myšlení, estetické cítění,
osobnostní kvality žáků. Uvažuje o látce i žácích, k nimž učivo směřuje, o specifické
situaci jako celku (Skalková, 2007). Didaktická analýza bývá považována za celkové
završení plánovací činnosti učitele.
Doporučený metodický postup analýzy ve třídě sleduje tyto kroky:
-

určení potřeb žáků,

-

konkretizace cílů výuky tematického celku nebo tématu,

-

rozbor učiva tematického celku,

-

vymezení základní činnosti žáka,

-

volba způsobů výuky – metod, organizačních forem, materiálních prostředků atd.,

-

formulace učebních otázek a úkolů učitelem (Vališová, 2007).

Didaktická analýza začíná také seznámením se s obsahem celého tematického celku
v učebnici nebo v jiné literatuře. Potom následuje vypsání inventáře nových pojmů
a stanovení vztahů mezi nimi z hlediska jejich důležitosti v následném učivu. Další části
jsou:
1. Klasifikace cílů - co, komu, proč?
2. Kvantifikace cílů: seznam nových pojmů, zákonů, teorií, kolikrát bude prověřováno
osvojení (alespoň na konci tematického celku).
3. Motivace - z okolí žáka, z učiva, atd.
4. Volba metod - podle stupně aktivity žáků na základě cílů vyučovací jednotky.
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5. Volba organizačních forem na základě cílů vyučovací jednotky: podle místa, podle
počtu žáků – vyučování hromadné, skupinové, individualizované.
6. Volba materiálních didaktických prostředků pro učitele a pro žáka tak, aby cílů
v osobnostním rozvoji žáka bylo dosaženo: učební pomůcky – návody, učebnice,
cvičebnice.
Po didaktické analýze učiva tematického celku, kdy si dobře uvědomíme vazby
mezi jednotlivými tématy a důležitost nově zaváděných pojmů, můžeme přistoupit
k přípravě na vyučovací hodinu.
V obecné části přípravy je uvedena:
• Třída
• Téma hodiny
• Výchovně vzdělávací cíle (co mají žáci na konci hodiny umět udělat, vypočítat,
změřit)
• Metody a organizační formy (vybrané z hlediska cílů vyučovací hodiny
v jednotlivých částech hodiny)
• Materiálně didaktické prostředky pro učitele a pro žáka zvlášť.

1. 2. 5 Organizační formy výuky
V pedagogické terminologii není pojem organizační forma jednoznačně ustálen.
Tradičně se organizační formy výuky chápou jako vnější stránka vyučovacích metod.
Novější přístup vnímá organizační formy z hlediska komplexního systémového pojetí
řízení a uspořádání výuky v určité vzdělávací situaci (Václavík in Kalhous, 2001).
Organizační formou výuky je vnější uspořádání vyučovacího procesu – vytvoření
prostředí a způsobu organizace činnosti učitele i žáků při vyučování. Pro organizaci výuky
jsou z pohledu vyučujícího důležitá dvě hlediska:
1. „s kým a jak“ pracujeme – tedy zda jde o výuku individuální, hromadnou, popřípadě do
jaké míry se výuku daří individualizovat (vztahovat k jednotlivým žákům), do jaké míry je
podporována spolupráce žáků (výuka kooperativní)
2. „kde“ výuka probíhá – zda v tradiční učebně (ve třídě), specializované učebně,
v přirozeném prostředí (v terénu) apod.
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Volba organizační formy závisí na cíli práce, charakteru látky, připravenosti
a individualitě studentů, možnostech, které má učitel k dispozici (časové, prostorové,
finanční…).
Základní organizační formy (Solfronk, 1991):
1. individuální výuka,
2. hromadná (frontální) výuka,
3. individualizovaná výuka,
4. diferencovaná výuka,
5. skupinová a kooperativní výuka,
6. projektová výuka,
7. týmová výuka,
8. otevřené vyučování.
V didaktické literatuře se můžeme setkat i s jiným členěním. V poslední době se
stává, že se organizační formy prolínají s metodami výuky, a proto je někdy složité je mezi
sebou jednoznačně oddělit. J. Maňák (2003) označuje spojení metod s organizačními
formami jako metody komplexní. Proto jsem v této kapitole organizační formy pouze
uvedla a necharakterizovala; jsou popsány v kapitole 5.5 Komplexní výukové metody.
Na základě tohoto konstatování se nabízí úvaha, zda by se způsoby, kterými realizujeme
výchovně-vzdělávací cíle, rozvíjíme kompetence žáka a naplňujeme obsah vzdělávání, při
kombinaci metod s organizačními formami, nedaly označit nově jako výukové postupy.

1. 2. 6 Výukové metody
Výukové metody patří mezi základní kategorie školní didaktiky. Metoda znamená
cestu, postup. V didaktice pod pojmem výuková metoda chápeme cesty nebo způsoby
záměrného uspořádání činností učitele i žáků, kterými se dostaneme ke stanoveným cílům
(Skalková, 2007). Metody volíme v souladu s cílem (účelem) hodiny. V systému
pedagogických kategorií má metoda významné postavení, poněvadž jakékoli záměry lze
uskutečnit jen jejím prostřednictvím (Maňák, 1997). Výuková metoda odráží celkové
pojetí výuky, proto sdílí osudy různých koncepcí a projektů výuky.
Metody lze charakterizovat volně podle J. Maňáka (1990) jako koordinovaný
systém vyučovacích činností učitele a učební aktivity žáka, který je zaměřen na dosažení
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učitelem stanovených a žáky akceptovaných výukových cílů. L. Mojžíšek (1975)
charakterizuje metodu jako aktivity, činnosti učitele a žáka, které navozují pozitivní změny
v rozvoji žákovy osobnosti, které umožňují dosahovat cílů vyučování. Metodu můžeme
chápat jako vzájemnou spolupráci, v níž učitel akceptuje psychologické, sociální a
somatické individuální zvláštnosti žáka a žák převážně na základě svých osobních
svobodných aktivit se ztotožňuje se stanoveným výukovým cílem (Kalhoust, Obst, 2001).
Termín metoda není vždy chápán jednoznačně. Nezřídka se jím označují dílčí
techniky, procedury, operace, úkony apod., ale také komplexní postupy, výukové
koncepce, modely, projekty (Maňák, 2003). V současné době vzniká mnoho nových, často
neobvyklých variant výukových metod jejich spojováním s organizačními formami výuky
nebo s moderními médii. Tyto varianty výukových metod vznikají zejména v souvislosti
s novými koncepcemi a projekty výuky, které jsou často úzce svázány s novou koncepcí,
s jejími organizačními formami, s použitými didaktickými prostředky a vlastně s celou její
filozofií.
Metody výuky jsou historickou kategorií. Tak jak se měnily v historii cíle výuky,
tak se měnily i metody. Když bylo například cílem osvojit si hotové poznatky a jejich
praktické aplikace, používal se třeba způsob sdělování a předvádění a žák informace
přijímal a reprodukoval. Nové úkoly školy vznikají vždy s novými společenskými
podmínkami a v souvislosti s tím se mění také způsoby dosahování těchto cílů. Jelikož
mají metody výuky vést k dosažení výukových cílů, je zřejmé, že právě cíle výuky určují
zaměřenost těchto metod. Způsob výuky je i sociální kategorií závislou na sociálních
podmínkách, které určují cíle výuky a způsoby jejich dosahování. Způsoby výuky, jejich
systém a zaměřenost jsou určovány obecnými i finálními cíli výuky. To ovšem nevylučuje
skutečnost, že výběr metodiky pro každou vyučovací hodinu je podmíněn dílčími
didaktickými úkoly a obsahem konkrétního učiva.
Na základě výše uvedených teorií můžeme výukovou metodu charakterizovat podle
I. J. Lernera (1986) jako uspořádaný systém vyučovací činnosti učitele a učebních aktivit
žáků směřujících k dosažení daných výchovně-vzdělávacích cílů. Výukové metody
zprostředkovávají žákům učivo a umožňují jim poznávat a chápat obklopující je realitu,
v níž žijí. Výukové metody představují ve výuce určitý dynamický prvek, který se
relativně rychle mění a přizpůsobuje novým cílům a okolnostem. Výukové metody jsou
vázány na výukové cíle a obsah výuky, protože slouží ke zprostředkování obsahu žákům.
Výukové cíle dnes nesledují jen osvojování vědomostí, ale zahrnují také rozvoj schopností,
dovedností, myšlenkových operací, dále vytváření postojů, přesvědčení a sociálních
kompetencí. Konkrétní obsah výuky se utváří v součinnosti učitele a žáků, kdy se metoda
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modifikuje také aktuálními podmínkami výuky. Neexistuje však

metoda, která by

vyhovovala všem cílů (Maňák, 2003). Škála výukových metod je široká. Učitel volí
vhodné metody pro konkrétní skupiny žáků, pro konkrétní učivo, pro konkrétní podmínky
vyučování.
Metodám je podrobněji věnována samostatná 5. kapitola.
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2 Předmět psychologie na střední odborné škole
Předmět psychologie má stejně jako ostatní vyučovací předměty svá specifika,
a proto realizace jednotlivých činností vyučovacího procesu nemůže být spolehlivě
popsána bez návaznosti na konkrétní učební obor. Psychologie patří na střední odborné
škole se sociálním zaměřením k základním odborným předmětům studijního oboru a
společně s dalšími předměty tak vytváří odborný profil absolventa. Předmět psychologie
významně rozvíjí osobnost žáka, formuje jeho vztah k povolání a rozvíjí profesní
kompetence. Žáci jsou vedeni k osvojení vybraných vědomostí a dovedností z oboru
psychologie a k jejich aplikaci při řešení konkrétních problémů a situací.

2. 1 Cíle výuky psychologie na střední odborné škole
Cíle vyučování psychologie nelze chápat izolovaně od celé hierarchie cílů různé
obecnosti, které se promítají do oblasti výchovy a vzdělávání. Obecné cíle vyplývají
z potřeb společnosti i z individuálních potřeb žáků. Při jejich konkretizaci se uplatňuje
zřetel k obsahu učiva a zřetel k rozvoji osobnosti žáka. Hranice jednotlivých vzdělávacích
oblastí, resp. v nich stanovených cílů, nelze pochopitelně jednoznačně a pevně stanovit, a
proto se obecné cíle místy překrývají či prolínají (vzbuzují dojem duplicity). Obecné cíle,
které jsou zároveň součástí požadovaných kompetencí absolventa, jsou uvedeny
v charakteristice RVP. Jelikož v době, kdy vzniká rigorózní práce, dochází k zásadní
školské reformě a pro obor Sociální péče ještě nebyly RVP stanoveny, vyjdeme
z dosavadních školských dokumentů.
V každém vzdělávacím systému jsou nejdříve definovány vzdělávací cíle, z nichž
nejobecnější je profil absolventa. V profilu absolventa jsou uvedeny jeho základní
kompetence, které má na základě vzdělávání získat, protože při definování profilu
absolventa jsou nejdříve vedeny úvahy o jeho možném uplatnění na trhu práce. Výchovně
vzdělávací cíle tedy nemohou být definovány bez návaznosti na profil absolventa
konkrétního oboru.
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Profil absolventa oboru sociální péče
Absolvent studijního oboru je po úspěšném vykonání maturitní zkoušky připraven
zabezpečovat samostatně nebo v týmu osobní sociální péči klientům, organizovat
a zajišťovat sociální služby a sociální pomoc. Podle odborného zaměření mají žáci
prohloubenou přípravu pro vybrané specifické skupiny činností, a to:
V zaměření 02 Sociálněsprávní činnost jsou žáci připraveni zejména pro tyto činnosti:


vyměřování, vypočítávání a rozhodování o snížení, navýšení a odejmutí sociálních
dávek podle příslušných předpisů,



vedení evidence sociálně potřebných občanů,



zpracování podkladů pro navazující instituce a organizace,



zpracování podkladů pro plány sociální pomoci,



administrativní zpracování dílčích agend sociální péče,



organizování sociálních služeb,



hospodářské a správní řízení sociálních zařízení a organizací.
Součástí dokumentů, které napomáhají formulaci cílů, je také pojetí studijního

oboru, v mém případě jde opět o ukázku oboru sociální péče:
Pojetí studijního oboru
Studijní obor sociální péče připravuje žáky pro činnosti spojené s poskytováním
sociálních služeb a pomoci. Absolventi najdou uplatnění jako pracovníci sociální péče
v různých typech sociálních zařízení (státních, obecních nebo soukromých), v terénní
pečovatelské službě nebo jako referenti sociálních orgánů státní správy a samosprávy
(např. okresní správy soc. zabezpečení, sociálních referátů krajských a obecních úřadů).
Studijní obor je koncipován tak, aby umožnil žákům po absolvování společného povinného
základu osobní profilaci a specializaci v jednom ze dvou odborných zaměření.
Zaměření sociálněsprávní činnost připravuje žáky pro technicko-administrativní
a organizační činnosti na úseku řízení sociálních služeb a sociálních zařízení,
a poskytování sociálních dávek. Vzdělávací obsah tvoří dvě základní složky: složku
všeobecně vzdělávací a odbornou. Součástí odborné složky je také psychologie, která patří
k profilovým předmětům.
Pro úplnou názornost si nastíníme aplikaci vytyčených cílů předmětu psychologie
na studijní obor Sociální péče tak, jak jej uvádějí ještě současné dokumenty.
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Citace dokumentu vydaného MŠMT ČR dne 12. září 1997, č. j. 29 166/97-71,
s účinností od 1. září 1998 počínaje 1.ročníkem, podle kterého se v současnosti ještě
vyučuje:
Pojetí vyučovacího předmětu
Předmět psychologie spolu s dalšími odbornými předměty jako speciální
pedagogika, zdravotní nauky aj. vytváří základ odborných znalostí a vědomostí pro daný
studijní obor a vytváří tak odborný profil absolventa.
Cílem je naučit žáky aktivně využívat poznatky psychologických disciplín při
jednání s lidmi, řešení problematických situací v procesu pracovním i v osobním životě,
vnímat jedince jako osobnostní celek procházející vývojem a fungující v sociálním
prostředí.
Proto součástí výuky by měl být nácvik dovedností (tj. praktická cvičení).
Výchovně vzdělávací cíle
Žák:
-

se orientuje v jednotlivých základech psychologie, ovládá základní terminologii,

-

rozumí vlastnostem osobnosti, psychickým procesům a stavům osobnosti,

-

má znalosti o metodách poznávání osobnosti a o jejich využití v osobním životě
i odborné činnosti,

-

má poznatky o vývoji a formování psychických vlastností a procesů v celé šíři
života i odborné činnosti,

-

umí využívat znalosti z jednotlivých disciplín pro poznávání sebe, okolního světa
i klientů, pro identifikaci, řešení a prevenci konfliktů,

-

zná možnosti sebepoznání a autoregulace,

-

umí efektivně komunikovat s druhými lidmi,

-

zná metody zvládání stresových stavů a zásady duševní hygieny,

-

je seznámen s problematikou drogových a jiných závislostí,

-

umí aplikovat poznatky z psychologie při péči o různé skupiny klientů.
Pro vytyčení konkrétních cílů psychologie je potřeba seznámit se s obecnými cíli

středního odborného vzdělávání tak, jak je stanovuje nová koncepce.
Pro ilustraci jsem použila cíle středního odborného vzdělávání z připravovaných
dokumentů MŠMT (Dokument MŠMT č. j. 12 698/2007-23 – jeho celé znění):
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Cíle středního odborného vzdělávání
Koncepce středního odborného vzdělávání vychází z celoživotně pojatého
a na principu znalostní společnosti vybudovaného konceptu vzdělávání, ve kterém je
vzdělávání cestou i nástrojem rozvoje lidské osobnosti. Jako teoretické východisko pro
koncipování struktury cílů středního vzdělávání byl použit známý a respektovaný koncept
čtyř cílů vzdělávání pro 21. století. V souladu s tím je záměrem (obecným cílem) středního
odborného vzdělávání připravit žáka na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní,
občanský i pracovní život v podmínkách měnícího se světa.
a) Učit se poznávat, tj. osvojit si nástroje pochopení světa a rozvinout dovednosti potřebné
k učení se, prohloubit si v návaznosti na základní vzdělání poznatky o světě a dále je
rozšiřovat.
b) Učit se pracovat a jednat, tj. naučit se tvořivě zasahovat do prostředí, které žáky
obklopuje, vyrovnávat se s různými situacemi a problémy, umět pracovat v týmech, být
schopen vykonávat povolání a pracovní činnosti, pro které byl připravován.
c) Učit se být, tj. rozumět vlastní osobnosti a jejímu utváření, jednat v souladu s obecně
přijímanými morálními hodnotami, se samostatným úsudkem a osobní zodpovědností.
d) Učit se žít společně, učit se žít s ostatními, tj. umět spolupracovat s ostatními, být
schopen

podílet

se

na

životě

společnosti

a

nalézt

v

ní

své

místo

(http://www.msmt.cz/vzdelavani).
Vzdělávání v oboru sociální péče směřuje v souladu s cíli středního odborného
vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili (v návaznosti na základní vzdělávání a na úrovni
odpovídající jejich schopnostem a studijním předpokladům), také klíčové a odborné
kompetence. Z klíčových kompetencí je možné v psychologii rozvíjet například
kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní,
kompetence sociální a personální, kompetence občanské. Bohužel odborné kompetence
nemohu uvést, protože nebyly ještě stanoveny.
Po stanovení obecných cílů studia a cílů předmětu psychologie, následují cíle
tematických celků a cíle jednotlivých vyučovacích hodin (viz Didaktické listy).
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2. 2 Obsah výuky psychologie
Rozpis učiva pro obor sociální péče, který je uveden níže, vychází z učebních
osnov z roku 1997 schválených MŠMT, protože RVP pro tento obor ještě nebyl vydán.
S ohledem na nové pojetí výuky je z rozpisu osnov patrné, že v obsahu učiva bude také
psychologie potřebovat jisté korekce. Domnívám se, že do pozadí výuky ustoupí
psychologie obecná, a psychologie osobnosti a sociální může více prolnout další předměty
a dopomoci tak k vytváření klíčových i odborných kompetencí.
Obsah vyučovacího předmětu psychologie tvoří učivo účelově vybrané z několika
psychologických disciplín. Základ tvoří učivo z psychologie osobnosti, sociální
psychologie a psychologie práce. V nezbytných souvislostech je do obsahu vkomponováno
učivo z obecné a vývojové psychologie.
Rozpis učiva psychologie:
(Citace dokumentu vydaného MŠMT ČR dne 12. září 1997, č.j. 29 166/97-71, s účinností
od 1.září 1998 počínaje 1. ročníkem, podle kterého se v současnosti ještě psychologie
vyučuje.)
1. Úvod do studia
- přínos předmětu pro osobní život a práci
- práce s prameny, metody a formy studia
- psychologické disciplíny, psychologie v systému věd
2. Obecná psychologie
- lidská psychika, adaptace v prostředí, psychická regulace činností
- vědomí a nevědomí, prožívání a chování
- pozornost
- paměť
- myšlení
- představivost
- city
- učení
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3. Psychologie osobnosti
- osobnost jako celek, její struktura a socializace
- poznávání osobnosti
- biologická a sociální determinace
- vlastnosti a rysy osobnosti
- teorie konfliktu a jeho řešení
- teorie stresu, problematika normality osobnosti
- duševní hygiena, relaxační metody a techniky
- prevence drogových závislostí a jiných závislostí
4. Sociální psychologie
- sociální chování, sociální percepce a interakce
- sociální komunikace
- sociální skupiny, role a pozice
- vedení rozhovoru s klientem
Učebnice a učební texty
Obsah výuky jednotlivých odborných předmětů je nejpodrobněji zpracován
v učebnicích, které určují obsah a rozsah učiva, postup výkladu a do značné míry
i metodiku práce ve výuce. Pro učitele je učebnice konkrétní učební pomůckou. Bývá mu
návodem při stanovení metodického postupu ve výuce (Drahovzal, 1997). Učebnice se
stává nejkonkrétnějším vyjádřením učební látky, stejně tak i učební texty. V současné
škole je však postavení učebnic odlišné. Učebnice dnes není jediným opěrným materiálem.
Učitel může využívat celou řadu „nosičů obsahu“ – od didaktické techniky po počítačové
programy. I učebnic bývá několik typů a učitel má možnost si volit. Osobnost učitele je tak
rozhodujícím činitelem výuky, neboť volí učebnice a uspořádává učební metody.
Ve výuce odborných předmětů vynakládá učitel metodické úsilí, aby naučil žáky
pracovat nejen s učebnicí, ale i s odbornou literaturou. Žáci se pak učí pracovat
s literárními prameny oboru, samostatně dělají výpisky, sestavují konspekty a teze z toho,
co již pročetli (Drahovzal, 1997). Pro obor sociální péče nebyla žádná speciální učebnice
psychologie vydána. Proto učitelé psychologie využívají učebnice podle svého uvážení.
Já jsem se rozhodla pracovat s učebnicí Čechová, M., Rozsypalová, M.: Psychologie
a pedagogika. Praha: Informatorium, 2003. Výuku jsem však obohacovala a zejména
inspiraci pro nové metody jsem hledala v alternativní učebnici: Šil, J., Karbolová, J.: Já,
člověk – alternativní výuka psychologie pro SŠ. Olomouc: Olomouc, 2004.
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2. 3 Ověřování poznatků a hodnocení v psychologii
Prověřování a hodnocení je důležitou součástí každé vyučovací hodiny, proto je
tato kapitola zařazena také jako dovětek celkového pohledu na předmět psychologie a jeho
výuku. Při výuce prověřujeme, jak žáci zvládli základní učivo, jak dokáží psychologické
poznatky aplikovat v praxi. Učitel by měl co nejvíce využívat rozmanitých forem zkoušení
– didaktické testy, didaktické hry, skupinovou práci, projekty, prověrky, ale i ústní
zkoušení.
Hodnocení však neznamená, že učitel musí vždy klasifikovat. Hodnocení může mít
nejrůznější formy: souhlasné i nesouhlasné pokývnutí hlavou, přísný pohled, tón hlasu,
kladná či negativní poznámka, zájem o osobnost žáka, pochvala či napomenutí, odměna aj.
(Skalková, 1971). Experimentálně bylo dokázáno, že hodnocení velmi výrazně ovlivňuje
proces učení žáků. Hodnocení výsledků, významně ovlivňující výkon žáků, má důležitou
popudovou hodnotu. Tento účinek je dán tím, že žák nesedí při vyučování jako izolovaný
jedinec. Hodnocení působí jako sociální motivace. Žák, který je začleněn do soustavy
sociálních vztahů, velmi citlivě reaguje na každé hodnocení. Hodnocení probouzí
a podporuje vnitřní účast žáka na vykonávání činnosti, a tím podněcuje jeho aktivitu.
Hodnocení žáků vnitřně souvisí se vztahem mezi učitelem a žákem a žáky navzájem;
do značné míry určuje, zda se budou probouzet žákovy zájmy o poznávání, zda si žák
příslušný předmět oblíbí a zda se žákovy schopnosti budou rozvíjet dosti rychle
a všestranně (Skalková, 1971). Má-li žák při vyučování úspěch, uspokojuje to jeho vnitřní
potřebu, posiluje pocit jistoty, sebedůvěry a žák pak snadněji přijímá cíle vyučování.
K tomu mohou přispět i žádoucí pedagogické situace.
Způsob zkoušení a hodnocení může příznivě ovlivnit celé vyučování psychologie
a jeho výsledky, může však mít také nepříznivé účinky, uvádí J. Čáp (1994) a dodává, že
pokud kombinujeme slovní výklad s kontrolními otázkami a zejména s řešením úloh, žáci
soustavně projevují úroveň osvojených vědomostí i způsob myšlení a zájem o obor.
Vyučující tak získává dostatek příležitostí k hodnocení žáků, a to adekvátnějším
způsobem, než je tradiční zkoušení samotných vědomostí. V psychologii není možné
zvládnout osvojení složitých vědeckých pojmů nebo vztahů naráz v celé své složitosti, a
proto může být pro žáky velmi složité všechny informace dobře vstřebat. Proto je vhodné
při hodinách ověřovat poznatky průběžně, zapisovat si drobné známky z práce jednotlivých
žáků v hodinách. Hodnotit lze jejich samostatnou práci, domácí úkoly i odpovědi při
diskuzích. J. Čáp (1994) dále konstatuje, že osvojení učiva prokazují žáci také tím, že
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v odpovědi na kontrolní otázky a při řešení úloh ilustrují pojmy konkrétními příklady, což
může být další ze způsobů hodnocení.
Domnívám se, že aplikace vědomostí při řešení úloh má pro hodnocení podstatný
význam. Důležité místo při hodnocení žáků v psychologii má podle J. Čápa (1994) také to,
nakolik žák projevuje svou aktivitou opravdový zájem o předmět. Pokud žák aktivně
projevuje zájem o psychologii, je přiměřené podpořit jeho motivaci příznivým
hodnocením. Známka nemá žáka stresovat, ale povzbudit a motivovat k dobrému výkonu.
Vždyť jedním z hlavních úkolů psychologie je informovat žáky o novém učebním
předmětu a zejména vzbudit v nich zájem o obor.
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3 Pedagogicko-psychologická charakteristika žáka střední školy
V následující kapitole se zaměříme na žáka a jeho pedagogicko-psychologickou
charakteristiku, jako na jeden z činitelů výuky.
Období dospívání je přechodnou dobou mezi dětstvím a dospělostí. Začíná
přibližně v 11 letech a končí dosažením dospělosti ve 20 letech (Vágnerová, 2000).
Tradiční evropské časové vymezení dělí dospívání na období pubescence (11-15 let),
přičemž někteří autoři ji ještě vnitřně diferencují, nejčastěji na prepubertu a pubertu
(Langmeier, 1983) a období adolescence (15-20 (22) let). V současné době se také ujímá
a praktikuje původně americké pojetí adolescence jako označení pro celé období mezi
dětstvím a dospělostí, a z něj odvozená periodizace na časnou (10-13 let), střední (14-16
let) a pozdní adolescenci (17-22 i více let) (Macek, 1999). Protože je věkové ohraničení
značně individuální, například někteří žáci jsou ve věku 16 let ještě v závěrečné fázi
puberty (především v oblasti poznávací a postojové), zatímco u některých žáků již probíhá
adolescence (Obst, 2006), rozhodli se někteří autoři nediferencovat mezi pubescencí a
adolescencí a shrnují je do jedné kapitoly pojednávající o dospívání. Tato fakta by měl
akceptovat také učitel a výuku by měl těmto vývojovým fázím přizpůsobit.
Hlavní psychologické charakteristiky období dospívání
Období dospívání označuje M. Vágnerová (2000) za významnou, ne-li stěžejní
etapu pro formování a rozvoj osobnosti. Má v kontextu celkové životní dráhy důležité
místo a na jeho průběhu značně závisí další vývoj a utváření osobnosti. Představuje
nejvýznamnější komplexní přeměnu v životě člověka. Dospívání závisí především na
zrání, ale významným způsobem je ovlivňuje i zkušenost, tj. učení, zejména v psychické
oblasti. Neprobíhá u všech žáků stejně rychle a rovnoměrně. Nejnápadnější je tělesné
dospívání, spojené s pohlavním dozráváním. V souvislosti s ním se mění zevnějšek
dospívajícího
a stává se podnětem ke korekci sebepojetí (Vágnerová, 2000). Stejně důležité jako vlastní
biologické a fyzické změny je, jak tyto změny vnímají a hodnotí jejich nositelé
a také jejich okolí. Klíčovou roli má předpokládané hodnocení od osob, které dospívající
považuje za důležité. Rovněž instituce, média, kultura, umění, průmysl apod. se zpětně
stávají obsahem reflexe a sebereflexe adolescentů. V tomto smyslu má dospívání své
psychologické a sociální aspekty.
Dospívání je považováno za most mezi dětstvím a dospělostí. Podle O. Čačky
(1996) to je přechod od nesamostatnosti k samostatnosti, od závislosti na dospělých
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k nezávislosti, od neodpovědnosti k morální zodpovědnosti. Je to doba celé řady
dramatických změn kladoucích značné nároky na dospívající samotné i na jejich okolí. Pro
dospělé (zejména rodiče a učitele) je toto období značně náročným. Projevy dospívání v
chování se individuálně liší v kvalitě i intenzitě. Dospívající si aktivně utváří vlastní
identitu - hledá sám sebe a své místo na slunci. Status "dítě" se začíná pomalu měnit na
status "dospělý". „Během několika let se má dítě přeměnit tělesně, psychicky
i společensky v dospělého člověka. Má mít zformovanou a vyhraněnou osobnost, ucelený
názor, má být připraveno na vstup do zaměstnání, produktivní práci, zodpovědné
manželství a rodičovství, atp. Dospívající je v jakési nestabilní pozici, je již odloučen
od bývalého světa dětství, ale ještě není přijat jako plnoprávný partner do společnosti
dospělých. Což je zákonitě provázeno rozkolísaností a proměnlivými postoji, zvláště
v první fázi dospívání. Dospívání je stádiem mnoha změn. Mění se zjev, ale i kvality
duševní činnosti a její výkonnost, mění se však i zájmy, postoje, hodnoty i sociální vztahy
a aspirace – mění se celá osobnost.“ (Čačka, 1996, str.40). Zejména ve své první části (v
období puberty) je období dospívání charakterizováno, jako období emoční lability. Ta se
projevuje častými a nápadnými změnami nálad, zejména negativním rozpoložením,
impulsivitou jednání, nestálostí a nepředvídatelností reakcí a postojů dospívajících.
Nezřídka dochází k výkyvům ve školním prospěchu pro obtíže při koncentraci. K tomu
přistupuje zvýšená unavitelnost, střídání ochablosti s apatičností s krátkými fázemi
zvýšené aktivity. Někteří dospívající těmto projevům nerozumějí. Ve zvýšené míře se
pozorují, utíkají do svého soukromého citového světa nebo do denního snění, které je více
vzdaluje od reality.
Z pedagogického hlediska je žádoucí chápající prostředí, které má vést žáky
k postupnému optimálnímu začlenění do společnosti, ale zároveň mu má také ponechat
prostor pro rozvoj všech svých jeho osobních předpokladů a sklonů (Kalhous, Obst, 2001).
Žáci v této fázi vývoje vyžadují taktní a diskrétní jednání. Chyby ve výchovných zásazích
vyplývají především ze zanedbání specifických znaků tohoto vývojového období, tj. ze
zvýšené citlivosti, únavnosti a potřeby úvah o perspektivě života (Obst, 2006). Tvrdost
výchovných zásahů je právě v tomto vývojovém období výchovně škodlivá, taktéž časté
přepínání fyzických a psychických sil může mít za následek sníženou výkonnost ve výuce i
v domácí přípravě. Výchovně nevhodný je ale též nevšímavý postoj autorit (Obst, 2006).
Protože je rigorózní práce věnována výuce žáků střední školy, představíme si
podrobněji vývoj osobnosti adolescenta.
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Vývoj osobnosti adolescenta
Období adolescence je dle M. Vágnerové (2000) druhou fází relativně dlouhého
časového úseku dospívání. Trvá přibližně od 15 do 20 let s určitou individuální
variabilitou. Počátek je spojován s plnou reprodukční zralostí, v jejím průběhu se obvykle
ukončuje tělesný růst. Pro ukončení adolescence biologická kritéria již takovou váhu
nemají – důležitější jsou kritéria psychologická (dosažení osobní autonomie), případně
sociologická (role dospělého) a pedagogická (ukončení vzdělávání a získávání profesní
kvalifikace). Konec adolescence je obtížné stanovit jednoznačně. Nenabízí se žádný předěl
v biologickém ani v sociálním vývoji. Přesto období adolescence podle M. Vágnerové
(2000) ohraničují dva sociální mezníky. Prvním je ukončení povinné školní docházky.
Druhým je dovršení přípravného profesního období, následované nástupem do zaměstnání
(s výjimkou vysokoškoláků). Hranicí je zde také ekonomická samostatnost.
Adolescence je, jak uvádí M. Vágnerová (2000), především dobou komplexnější
psychosociální proměny, mění se osobnost dospívajícího i jeho sociální pozice. Mladý
člověk získává nové role, spojené s vyšší sociální prestiží. P. Říčan (2004) konstatuje, že
zároveň je však dospívání období velmi těžké a plné rozporů. Adolescent se má vyznat
sám v sobě a najít si své místo ve světě, ověřit si, co dokáže a co vydrží, sám sebe najít
v nějakém přesvědčení a životním programu. To jsou velké úkoly a nelze se divit, že
v sobě adolescenti mívají mnoho zmatku a neujasněnosti. Jejich hledání bývá bolestné.
Teprve koncem období se objevuje radostnější ladění, převládá pocit vnitřní síly, mládí
a krásy, dochází k citovému a rozumovému prohloubení a uklidnění. Významem
adolescence v celoživotním procesu utváření osobnosti je poskytnout jedinci čas
a možnost, aby dosáhl předpokladů stát se dospělým ve všech oblastech, v nichž to
současná společnost vyžaduje (Vágnerová, 2000).
Adolescence je obdobím integrování osobnosti a uvědomělejšího vztahu k vlastní
osobě, je obdobím sebeutváření (Klindová, Rybáková, 1986). Podle P. Říčana (2004) je
velkým tématem adolescence sebevzdělávání. Dospívající cítí zodpovědnost za výkon
a dovede - má-li zájem - věnovat tomu, co ho baví, stejně houževnaté úsilí jako dospělý.
Pro adolescenci je charakteristická větší extravertovanost, menší impulzivnost,
emocionální dráždivost a vyšší stálost. V adolescenci se typ temperamentu už nemění.
Adolescent je stále více akceptován jako dospělý, a také se od něj chování, které by
odpovídalo dospělosti, vyžaduje. Nejvlastnějším základem výchovy adolescenta totiž podle
P. Říčana (2004) je – brát ho vážně. Automaticky už neodmítá hodnoty a normy, které mu
dospělí prezentují, ale uvažuje o nich a zaujímá k nim vlastní, často radikální postoj. Mění
se také sociální role, což se projevuje zejména ve vztahu k dospělým a k učitelům. Dochází
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k separaci od rodiny a zejména starší adolescent je více závislý na vztazích s vrstevníky.
Vrstevníci pomáhají adolescentům uspokojovat různé potřeby. Emoční jistotu obvykle
představuje stabilní přítel, který má podobné hodnoty a zájmy. Pro adolescenty jsou
důležité i partnerské vztahy (Vágnerová, 2000).
Období adolescence je fází, kdy se dobudovávají emoční kvality individua,
především vyzráváním citlivosti pro nejjemnější emoční kvality (Obst, 2006). Celkově je
toto údobí spíše pozitivní, harmonizující a optimistické, ale z pedagogického hlediska
značně náročné (Obst, 2006). Dospívající jedinci preferují intenzivní prožitky, mají rádi
riziko, usilují o absolutní řešení a je pro ně typický sklon k neodkladnému uspokojení
jejich aktuálních potřeb. Získávají stále více svobody, ale přijetí větší zodpovědnosti se
brání (Vágnerová, 2000).
Vývojovým úkolem dospívání je vytvoření identity vlastního já, a proto jde o velmi
důležité stadium ve vývoji osobnosti. Hledání a vytváření identity v adolescenci je
vrcholem osobního zápasu o identitu. Hledat svou identitu znamená především poznávat
sám sebe. Adolescent u sebe objevuje nové vlastnosti, které vznikají v tomto období, a
uvědomuje si i vlastnosti, které měl už dříve, ale nikdy si jich nevšímal, nepřemýšlel o
nich.
Pro sebepojetí má stále značný význam příslušnost ke skupině. Posiluje
adolescentovo sebevědomí a sebejistotu. Změna sebepojetí souvisí s rozvojem poznávacích
procesů. Dospívající uvažuje o tom jaký je i jaký by mohl být (Vágnerová, 2000).
Pro rozvoj adolescentovi osobnosti je důležitá socializace, která je charakterizována
uvolňováním závislosti na rodičích a navazováním vztahů k vrstevníkům obou pohlaví. Jak
uvádí Z. Kalhous, O. Obst (2001), čím větší jistotu dávaly dítěti vztahy v rodině již od
předškolního věku, tím snáze probíhá proces osamostatňování, nutný pro osobní zrání.
Objevuje se neochota vůči rodičům, kritika, stud za projev rodičovské lásky, odmítání
jejich přísné kontroly. Přesto jsou vzájemné vztahy s rodiči pozitivní. Podle J. Langmeiera
(1983) s postupnou emancipací od rodiny dospívající stále více vyhledává skupiny
vrstevníků. Skupina působí jako významný socializační činitel. Jedinec až nekriticky
přejímá nové vzory a nové životní cíle.
Tělesný vývoj v dospívání a jeho psychické a sociální důsledky
Tělesné dospívání ovlivňuje i psychické projevy dospívajícího a je stimulem
rozvoje v oblasti psychické a sociální, nemusí však probíhat ve stejném tempu. Změna
vlastního těla je významným projevem dospívání, kterou dospívající citlivě prožívá.
Zásadní a zjevná proměna těla může ovlivnit jeho sebejistotu (Vágnerová, 2000). Mladý
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organismus se ve svém vývoji ustaluje, dozrává a dotváří. V proporcionalitě dosahuje
adolescent formy dospělého člověka. Vlastní tělo je předmětem pozornosti, snad ještě více
než v pubertě. Jinoch a dívka jsou na vrcholu své fyzické výkonnosti; svědčí o tom
například mnoho rekordů ve sportu. Vědomí dobrého zdravotního stavu, vynikající tělesné
výkonnosti i vyrovnané pohybové chování jsou důležitými psychickými činiteli při
upevňování sebevědomí mladého člověka. Vlastní tělo je podle M. Vágnerové (2000)
posuzováno ve vztahu k aktuálnímu standardu atraktivity, je srovnáváno s ostatními
adolescenty i aktuálně přijímaným ideálem. Tělové schéma se může stát nejdůležitější
součástí vlastní identity. Pokud odpovídá aktuálnímu ideálu, vytváří oporu vlastního
sebevědomí. Zevnějšek je prostředkem k dosažení sociální akceptace a prestiže. Atraktivita
je předpokladem k dosažení dobré sociální pozice. Adolescent se potřebuje líbit jiným i
sám sobě, aby se ubezpečil o svých kvalitách. Dospívající často nebývají se svým
vzhledem spokojeni. Pocitem nespokojenosti se svým zevnějškem trpí obecně více dívky.
Ty dříve dospívají a jejich tělo se nápadněji mění. Zevnějšek je pro adolescenty velmi
významný, a proto mu věnují značnou pozornost. Tělesné vlastnosti a schopnosti mohou
dospívajícímu sloužit jako prostředek sebepotvrzení vlastní hodnoty (Vágnerová, 2000).
Vývoj poznávacích procesů v období dospívání
Na počátku dospívání (konkrétně na počátku pubescence) je kognitivní vývoj
charakterizován stádiem formálních operací (formálního myšlení) a pokračuje až do
adolescence. „Tento přechod z etapy konkrétních operací se nerealizuje najednou, bez
přípravy. Dospívající v některých případech myslí již formálně, ale v některých případech
je ještě vázán na konkrétní obsahy. Mezi žáky jsou velké rozdíly, které jsou dány osobními
dispozicemi, rozvojem kognitivní sféry, ale také i dřívější možností žáka řešit různé
problémové úkoly. Tato fakta jsou pro učitele důležitým ukazatelem např. při výběru
výukových metod, učebních úloh pro různé skupiny žáků apod.“ (Obst, 2006, s. 23-24).
V období dospívání se radikálně mění způsob myšlení – kvalita myšlenkových
operací. Říčan (2004) soudí, že adolescent myslí rychleji, spolehlivěji, zkušeněji než
pubescent, ale žádné zásadně nové myšlenkové operace si už nemůže osvojit, protože
neexistují. Jinak se rozvoj myšlenkových operací dívají neopiagetovci10. Ti navrhli další
fáze/stupně, které se poněkud liší také od Piagetových. Připouštějí post-formální myšlení
nebo-li myšlení, které svým způsobem přesahuje formální operace. Teorie post-fomálního
10

Neo-Piagetovci jsou skupinou psychologů a vzdělavatelů, kteří staví na Piagetovské teorii a zároveň
vynechávají ty části teorie, které neprošli užším zkoumáním. I když nálepka Neo-Piagetovci nasvědčuje
tomu, že psychologové mají podobné názory, jednotliví psychologové vystavěli různé přístupy založené na
práci Piageta.
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myšlení naznačuje, že kognitivní vývoj se nezastavuje ve věku 12-ti let. Velká část
kognitivního vývoje pokračuje během adolescence i dospělosti. Jelikož se více a více
dospělých studentů zapojuje různými směry do vzdělávání – dodělávají si maturitu, zvyšují
si kvalifikaci, vzdělávají se při práci – je důležité uvažovat o dalším kognitivním rozvoji u
dospívajících i dospělých (Sternberg, Williams (2002, str. 51).
Podle P. Říčana (2004) je abstraktní myšlení adolescenta v takovém rozletu, že ho
názorná výuka s množstvím konkrétních příkladů už může obtěžovat: potravou jeho
intelektu jsou pojmy, nikoli obrazy. To se ovšem týká jen nadanějších jedinců a jen
některých druhů studijní látky. Rozvíjí se logicko-deduktivní myšlení, které se projevuje
ve velmi dobré schopnosti řešit myšlenkové, abstraktní úkoly a problémy. Při osvojování
poznatků je adolescent kritický a k různým událostem se snaží zaujímat vlastní názory.
Nechce mechanicky přijímat názory jiných, ověřuje si je a hodnotí je (Klindová,
Rybáková, 1986). Adolescentovy úsudky jsou bystřejší, rychlejší, originálnější a
přímočařejší, samozřejmě také ukvapenější (Říčan, 2004). Myšlení má novou kvalitu: kdy
dospívající pracuje s obecnějšími, abstraktnějšími pojmy; chápe obtížné pojmy jako
spravedlnost, pravda, při řešení problémů se nespokojí s jedním řešením, vyvozuje soudy
o soudech, myslí o myšlení. Nový způsob myšlení se projevuje i v postojích dospívajících
ke světu, zejména k lidem (Kalhous, Obst, 2001). Z obsahového hlediska se horizont
myšlení a poznávání rozšiřuje zejména ve vztahu k vlastní budoucnosti, ale
i přítomnosti a minulosti. Myšlení je méně absolutní a více relativní, vztahové,
sebereflektující. Myšlení je v každodenní praxi stále méně systematické než při řešení
formálních a abstraktních úkolů, více závisí na konkrétních znalostech, zkušenostech,
situacích a okolnostech. Adolescenti jsou stále větší měrou schopni uvažovat jako dospělí,
kromě čistě „logických“ argumentů nabývají na významu jejich prožitky, vztahy,
zkušenosti a potřeba být v určitém vztahovém rámci efektivní, stabilní a oceňovaný.
Pro adolescenci je (Vágnerová, 2000) typická flexibilita a schopnost používat nové
způsoby řešení. Adolescenti nejsou zatíženi zkušeností, která by je regulovala a zároveň
i omezovala ve smyslu akceptovat obecně preferované či jenom běžné řešení. Adolescentní
řešení bývají radikální, jednoznačná, zásadní a rychlá, která vedou k jistotě. Kompromis je
chápán jako řešení obecně méně kvalitní a nepříliš žádoucí. V tomto věku může být úsudek
snadno ovlivněn emocionálně. Adolescent se dovede nadchnout a jeho nadšení zatíží i jeho
úvahy (Vágnerová, 2000). O. Čačka (1996) si všímá toho, že dospívající jsou schopni
postihnout v zadaném úkolu problém, orientovat se v problémové situaci, stanovovat,
ověřovat i zamítat hypotézy a kontrolovat získané výsledky. Ale často však kvůli své
pohodlnosti a snadné unavitelnosti dají přednost schematickému a zkratkovitému závěru či
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zobecnění. Proti jednoznačným a naučeným postupům začínají uplatňovat postupy
heuristické, beroucí v úvahu více možných alternativ řešení. Jsou tedy již schopni i
samostatného tvůrčího přístupu. Překračují tak svými možnostmi školou vyžadované
reproduktivní myšlení (Čačka, 1996.) Převaha konvergentního myšlení, které má jediné
možné řešení, by mohla vést k pasivitě při poznávání. Ale když budeme usilovat o rozvoj
divergentní způsobu myšlení spočívajícího v hledání různých cest a postupů, bude mít
tento přístup vyšší motivační účinnost, při čemž oba uvedené postupy je nutné v procesu
osvojování vhodně kombinovat. Větší samostatnost myšlení změní vztah dospívajícího ke
světu a k sobě samému. Změna pohledu na svět vede k posílení určitého egocentrismu,
k ulpívání na vlastním názoru, který se projevuje v posuzování čehokoliv, včetně sebe
sama (Vágnerová, 2000).
Postupně se v dospívání ukončuje rozvoj intelektuálních schopností. Jen nedostatek
vědomostí a zkušeností způsobuje, že rozumové výkony nejsou ještě takové jako u
dospělého člověka. Intelektuální aktivita je velká (Klindová, Rybáková, 1986). V období
dospívání se prohlubují zájmy, objevují se nové. Rozvíjí se zejména zájem o společenská
témata, o milostné romány, o poezii, o historii. Některé zájmy mohou být základem
profesionální orientace.
V dospívání se mění charakteristika paměti. S přibývajícím věkem a životními
zkušenostmi se přirozeně zvyšuje i kvantita informací uložených v dlouhodobé paměti.
Vyšší míra sebereflexe vede k uplatňování většího osobního vlivu na zapamatované.
Zvyšuje se i selektivita a efektivnost pozornosti. Zvyšuje se schopnost uvažovat
o aktuálních možnostech, variantách řešení jednotlivých problémů, a také vědomí
kompetence a efektivnosti při řešení problémů. To přispívá k pocitům vlastní autonomie
a hodnoty. Dospívající jsou schopni lépe se učit na základě poznání logických souvislostí.
Hůře si osvojují mechanicky materiál, který nedává smysl.
Vizuální vnímání dosahuje v dospívání maxima a souvisí více s abstraktním
myšlením. Představy jsou méně živé, jsou spíše obecnější. Proto by výuka dospívajících
neměla být příliš jednostranně opřena jen o názor, aby nedošlo ke zpomalování vývoje
abstraktního myšlení (Kalhous, Obst, 2001). Ale ani učení bez názorných podkladů by
nebylo na místě, protože i abstraktní pojmy musejí vycházet z názorných zkušeností. Roste
slovní zásoba i schopnost vyjadřovat složité myšlenky.
Aby se adolescent mohl kognitivně rozvíjet, potřebuje velké množství záměrných
vnějších podnětů. Učitel, který si je vědom těchto faktů, dokáže ovlivňovat výuku volbou
vhodných problémových, vyučovacích metod a forem tak, aby docházelo v průběhu výuky
u žáků k rozvoji požadovaných způsobů myšlení (Obst, 2006).
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Změna vztahu ke škole a k učiteli v době dospívání
Pro počátek dospívání nemá škola větší osobní význam, školní docházka bývá
přijímána jako nutnost, které se nelze vyhnout. Adolescent mění svůj vztah ke školnímu
prospěchu: ten se stává prostředkem k dosažení určitého cíle. Dospívajícím jde většinou o
to, aby školou prošli bez větší námahy a bez větších problémů. Podle M. Vágnerové (2000)
je žák na konci povinné školní docházky motivován k usilovnější práci, pokud se chce
dostat na určitou školu, ale jakmile je přijat, přestává tato motivace působit. Kvalita
školního výkonu mu nepřináší žádné výhody, v zaměstnání se na něj nikdo neptá, není tedy
důvod, aby se snažil vyniknout. Adolescent proto bude své kompetence využívat
především k tomu, aby se vyhnul problémům a aby si udržel určitý standard, který se
stabilizuje na počátku docházky do této nové školy (Vágnerová, 2000). Dále
M. Vágnerová konstatuje, že se adolescent snaží výsledek své práce především prodat a na
kvalitě a samotném výkonu mu příliš nezáleží, proto adolescent spíše taktizuje, než aby se
snažil látku zvládnout. Dospívání je definováno potřebou samostatnosti a aktivnějšího
přístupu k řešení různých situací. V adolescenci se dotváří vztah k výkonu. V této době jde
převážně o školu, ale v budoucnu se bude projevovat v nějaké pracovní činnosti, v profesní
roli.
Dospívající jsou kritičtí i k učiteli. Akceptují učitele jen tehdy, pokud dovede
něčemu naučit, nezdůrazňuje svou formální nadřazenost a má potřebné osobní vlastnosti.
Pro dospívajícího je například důležité, jak učitel dodržuje pravidla a zda je spravedlivý.
Učitel si udrží svou autoritu jen tehdy, pokud může dospívajícímu imponovat. Role vztahu
mezi učitelem a žáky se pro výše uvedené skutečnosti při vzdělávání zdá být klíčovou
(Obst, 2006).
Celý vývoj od dětství k dospělosti je charakterizován neustálým osamostatňováním.
Dospívající usiluje o dosažení osobní autonomie, o roli dospělého, o získání kvalifikace.
Adolescent umí uvažovat flexibilně, dovede se nadchnout a umí pracovat, pokud mu
na něčem záleží. Tyto rysy lze využít i rozvíjet při výuce psychologie. Právě proto je
důležitá motivace žáka zejména ze strany učitele. Jednou z nich může být i zajímavé pojetí
vyučovací hodiny třeba s využitím aktivizujících prvků.
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4 Učitel ve výuce
Učitel je jeden ze základních činitelů výchovně vzdělávacího procesu, je jedním z
vrcholů Herbartova trojúhelníku. Je osobou kvalifikovanou, (spolu)zodpovědnou za
přípravu, řízení, organizaci a výsledky tohoto procesu. Tradičně bývá učitel považován za
nejvýznamnější subjekt výchovně vzdělávacího procesu, který zajišťuje předávání
poznatkům žákům. Ačkoliv je vyučování základní činností učitele, přejímá také další
sociální role: komunikuje s kolegy, s rodiči, s veřejností; spoluvytváří prostředí vhodné pro
vzdělávání, organizuje a koordinuje činnost žáků, a také zjišťuje, analyzuje a hodnotí
výsledky procesu učení.
V málokteré profesi hrají charakteristiky osobnosti takovou roli, jako je tomu
v případě učitelů. Existují různé studie, které zjišťovaly, jaké osobnostní charakteristiky by
měli mít učitelé. A jak konstatuje J. Průcha (2002, s. 194): „osobnostní charakteristiky
učitelů nemají silný vliv jakožto vstupní determinanty edukačních procesů.“ Znamená to,
že nezáleží na tom, jaké vlastnosti učitel má, ale spíše na tom, co učitel fakticky dělá. A jak
J. Průcha (2002) dále uvádí, celá záležitost je příliš komplikovaná. Ve hře jsou kromě
věku, pohlaví apod. také charakteristiky kognitivní a postojové, které bývají označované
jako učitelovo pedagogické myšlení: je to komplex idejí, postojů, očekávání, přání i
předsudků, který je základem učitelova jednání. Obsahově je učitelovo pedagogické
myšlení orientováno na vzdělávací proces, na jeho cíle, na učivo, na organizaci a metody
výuky, tedy to, co se chápe jako učitelovo pojetí výuky (Průcha, 2002).
Jaký by měl být učitel? Měl by být osobností, která umí probudit zájem, která umí
motivovat, která je plná pochopení a přístupnosti k duši žáka. Osobnostní kvality učitele
spočívají na jeho motivaci k povolání, talentu pro povolání, kognitivní vybavenosti a
ochotě ke změně (flexibilitě). Neexistuje však univerzální definice dobrého či efektivního
učitele. Charakteristika učitele také nemá přímý vliv na prospěch žáků – učitelovy
charakteristiky však mohou, ale nemusejí přímo ovlivňovat způsoby chování učitele ve
třídě a jeho práci s žáky, což zase může, ale nemusí, přímo či nepřímo ovlivňovat prospěch
žáků (Obst, 2006). Efektivnost učitele je do značné míry závislá na kvalitě jeho
pedagogických dovedností. Jeho profesní vybavenost je požadavkem, ale i nástrojem a
prostředkem učitelovy práce a předpokladem úspěchu. Učitel by měl mít určité profesní
kompetence (komplexní soubor určitých dispozic a dovedností). Ideální představa o tom,
jaký by měl středoškolský učitel být, je vyjádřena těmito kompetencemi (Klapal in Kol.
autorů, 2007):
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odborně předmětová kompetence – učitel musí znát vědecké základy daného
předmětu;



psychodidaktická kompetence – musí umět naučit, vědět co předat a jak to
předat, za jakých podmínek, vytvářet dobré pracovní klima;



komunikativní kompetence – znalosti a dovednosti komunikace, jako je
navázání kontaktu se žákem i třídou jako sociální skupinou, umět mluvit,
vysvětlovat, přednášet, klást otázky a využívat všech dalších i neverbálních
složek komunikace jak v úrovni didaktické tak mezilidské;



organizační a řídící kompetence – učitel ve výuce řídí a usměrňuje dění během
hodiny, aby byly splněny výukové cíle, hodinu je třeba taky naplánovat, aby
v ní vše tvořilo systém a řád;



diagnostická a intervenční kompetence – je třeba neustále sledovat myšlení,
chování a výsledky žáků, poznat, jak žák myslí, co cítí, jak jedná a proč, je
nutné reagovat na problémy, které výuka u žáků vyvolává; smyslem diagnózy
je vytvořit předpoklady pro následnou intervenci (zásah, zákrok, pomoc);



poradenská a konzultativní kompetence – je dobré získat důvěru žáků, je pak
snazší jim poradit jak s výukou, tak s problémy, které s výukou bezprostředně
nesouvisejí; poradenská činnost je orientována i na rodiče žáka;



sebereflexivní kompetence – učitel neustále kontroluje i sám sebe, to, jak
dosáhl vytčených výukových cílů, ale i jakými prostředky jich dosáhl a jestli by
nebylo možno zvolit efektivnější postupy; kladení si otázek o průběhu a
úspěšnosti vyučovacího procesu.

Podobně popsal 7 klíčových dovedností učitele, které přispívají k úspěšnosti
vyučování, anglický odborník Ch. Kyriacou (1996): 1. Plánování a příprava, 2. Realizace
vyučovací hodiny, 3. Řízení vyučovací hodiny, 4. Klima třídy, 5. Kázeň, 6. Hodnocení
prospěchu žáků, 7. Reflexe vlastní práce a evaluace. Všech sedm oblastí dovedností spolu
nepochybně souvisí a navzájem se ovlivňují, takže dovednosti uplatňované v jedné oblasti
mohou současně přispět ke zlepšení dovedností v oblasti jiné.
Uvedeny byly charakteristiky učitele z pohledu odborných výzkumů. Podívejme se
ale také na to, jaké požadavky na učitele mají sami žáci. Jako příklad použijeme poznatky
vycházející ze studie 15tiletých žáků, kterou provedla pedagožka Penny Ur (1996, s. 294).
Došla k závěrům, že žáci chtějí být vyučováni učitelem, který dbá na svůj vzhled, dává si
záležet na své výuce, má autoritu, zachází se žáky férově a s respektem. Tento požadavek
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byl žáky dokonce upřednostněn před přátelskostí učitele. Dále žáci od učitele očekávají, že
je něco naučí, jinými slovy dávají přednost kvalitě učení před zábavností hodiny.
Uvědomují si, že kvalitní učení je spíš namáhavé, než zábavné. Z hlediska forem či metod
výuky se odpovědi lišily podle toho, na jaký styl výuky byli žáci zvyklí a jaký mají svůj
vlastní učební styl. Zajímavá byla také otázka týkající se toho, zda si dobrý učitel najde čas
na problémy žáka i mimo hodinu. Odpověď na ni byla téměř sborová – ano.
V pedagogické praxi je možné se setkat s různými typy učitelů. Jak popisují
Z. Kalhous, O. Obst (2002), někteří učitelé budou nadšeně nebo až nekriticky přijímat
nové nápady, experimentovat, poučovat jiné, někteří se budou poctivě snažit pochopit
různé nové programy výuky či metodické pokyny i výsledky žáků, vlivy rodičů aj., jsou i
učitelé, kteří mají na jakékoliv změny vyhraněné názory a nemají chuť je změnit. Vedle
konzervativních a „pokrokových“ učitelů existuje mnoho další typologií. Například
Caselmannova typologie podle vztahů učitele k žákům, žáka k učiteli a mezi žáky ve výuce
(in Kolektiv autorů, 2007): logotrop (učitel zaměřený na učivo, předmět), paidotrop (učitel
zaměřený na osobnost žáka, na jeho vedení a formování ve výuce). Caselmann vyvodil
ještě další dva typy: autoritativní (učitel, který chce vše řídit, často mu chybí smysl pro
humor, spravedlnost) a sociální (nechává žákům dostatek volnosti; vede je k samostatnosti,
zodpovědnosti; působí spíše radou).
Z dalších typologií je často citováno rozdělení na: typ demokratický (učitel
respektující osobnost žáka, v hodinách udrží kázeň za demokratického pozitivního
klimatu), autokratický (přísný učitel, který vyžaduje ve výuce naprostý pořádek a podřízení
žáků, na který žáci reagují až se strachem) a liberální (příliš benevolentní, ve výuce
vládne „chaos“ a „bezvládí“, učitel může být žáky oblíben, avšak výuka není příliš
efektivní).
Typologie podle vztahu učitel-žák: dominantní (u nejistých učitelů, kteří se nesnaží
pochopit své žáky, často se dominance objevuje především ve vztahu k žákům stejného
pohlaví),

integrativní (učitelé vyrovnaní, s dostatkem sebedůvěry a s demokratickým

přístupem.
Závěrem načrtneme model učitele profesionála, jak jej popisuje O. Obst (2001): Od
učitelů se očekává, že jsou zapáleni pro své žáky a jejich učení, znají předměty, které
vyučují, vědí, jak jim vyučovat, jsou zodpovědní za řízení a diagnostikování učení svých
žáků, systematicky uvažují o své práci a učí se ze své zkušenosti, jsou členy učící se
společnosti („learning community“). V neposlední řadě jsou učitelé pedagogickými
manažery. To znamená, že plánují, organizují, vedou a kontrolují učební proces.
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Pedagogické řízení je (podle Pařízka, 1988 in Obst, 2001) specifický společenský vztah,
který vzniká mezi učitelem a žáky. Jeho cílem je zabezpečit optimální rozvoj žáků
odpovídající potřebám společnosti a možnostem žáka. Na řízení se podílejí také žáci
prostřednictvím svých postojů, výsledků učení i dalšími způsoby. Aktivitu žáků je však
potřeba rozvíjet a podporovat. Jak říká Ch. Kyriacou (1996, s. 67): „Bez aktivního zapojení
do výuky se žáci nic nenaučí“. Aktivitu žáků ve výuce lze zajistit vhodnými prostředky –
metodami výuky, zejména aktivizujícími nebo participativními. Učitel by měl dobře znát
jejich algoritmus a naučit se podle nich organizovat činnost žáků.
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5 Problematika metod výuky a jejich využití ve výuce psychologie
Didaktická metoda je určitý postup, kterým se učitel při výuce psychologie řídí, a je
zároveň také prostředkem stimulace učení. Způsob uplatnění výukových metod je závislý
také na žákově stylu učení a učitelově stylu vyučování. Styl učení se projevuje v učební
činnosti žáka a styl vyučování se odráží ve vyučovacích činnostech učitele. To je možná
hlavní důvod, proč nelze vytvořit univerzální návod na to, jaké metody ve výuce
psychologie používat. Má-li žák znát fakta (například definice), je nejvhodnější metodou
přímé sdělování učiva (např. výklad s ukázkami). Jsou-li cílem především intelektové
dovednosti, je třeba volit metody založené na nácviku a aplikacích. Pro rozvoj myšlení je
velmi vhodná metoda řešení problémů, změny chování a postojů vyžadující sociální výcvik
ve skupinách apod. Skupinové metody řešení problémů, řešení modelových konfliktních
situací či inscenační metody jsou ovšem časově náročnější. Nicméně jinak než činnostně si
osvojovat dovednosti nelze a tento prostý fakt vyplývá ze samé povahy lidského učení a
nikoli – jak bývá často a zcela mylně konstatováno – z povahy uvedených metod. V praxi
základních a středních škol stále převažuje metoda přímého sdělování učiva s využitím
tabule, jak to dokazují i zahraniční studie. Např. M. J. Hogan, 2006 říká, že dominantní
výukovou metodou na SŠ a VŠ stále zůstává přímé sdělování poznatků, protože je na něj
nahlíženo jako na nejefektivnější způsob sdělování velkého množství informací. A i když
přednášky jsou nezbytné k předávání informací, M. J. Hogan (2006) dále doplňuje, že se
nemůžeme spoléhat na to, že podnítí myšlenku, změní přístup nebo vyvinou změnu v
chování. Je zapotřebí také využívat metody, které zaměstnají studenty přímo, tak, jak to
umožňuje například kritický a konstruktivní přístup. Je potřeba zdůraznit, že metoda
přímého sdělování je skvělá, potvrzující své kvality už 1000 let, používá-li se přiměřeně
cílům. Není to však metoda univerzální a v současné škole by neměla převažovat, už proto,
že výchovně vzdělávací cíle současné školy její možnosti mnohostranně přesahují. Umět
diskutovat, používat logických argumentů, opatřovat si informace a hodnotit je, racionálně
se rozhodovat v mezních a konfliktních situacích, přicházet s vlastními nápady – tomu
všemu je naléhavě potřeba učit žáky prostě proto, že to budou potřebovat ve své
společenské praxi (Jankovcová, Průcha, Koudela, 1988).
Prostřednictvím výukových metod je ve výuce psychologie realizována především
interakce učitel – žák. Chápeme ji jako vzájemnou spolupráci, v níž učitel akceptuje
psychologické, sociální a somatické individuální zvláštnosti žáka a žák převážně
na základě svých osobních svobodných aktivit se ztotožňuje se stanoveným výukovým
cílem. Na základě těchto předpokladů společně ve výuce pracují na naplnění tohoto cíle.
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Především v takto chápané vzájemné interakci a v jejím naplnění lze hledat profesionální
kvality učitele (Kalhous, 2002). I další odborníci, (např. Richerson, Boyd in Hogan, 2006)
konstatují, že je třeba učební strategie/metody převést z jednosměrného přenosu informací
na dvojsměrný. Znamená to vytvoření takové strategie/metody, která nutí studenty
přemýšlet o předložených informací a ne je pouze napodobovat. Napodobování
existujících jednotek – myšlenek, hodnot a názorů je nedostačující. Každá nová generace
totiž potřebuje kombinovat úspěšné napodobování s úspěšným učením (Hogan, 2006).
Zajímavé poznatky o metodách výuky přinesla studie, kterou uvádí J. Maňák (2003,
s. 24): „Brzdou plného uplatnění výukových metod a tedy též osvojení si všech nezbytných
klíčových kompetencí je skutečnost, že učitelé někdy ovládají jen úzký repertoár metod,
takže výsledné osvojení požadovaných vědomostí a dovedností žáky je neuspokojivé.
Z výzkumu, který se týkal výukových metod (pochází z roku 2000 a zúčastnilo se ho 140
respondentů-učitelů) vyplynulo několik důležitých zjištění. Mimo jiné se potvrdila jistá
bezradnost učitelů ve vztahu k metodám výuky, neboť učitelé převážně pracují jen s
metodami tradičními. Na otázku, které výukové metody a postupy by ještě chtěli
zvládnout, příliš často odpovídali: žádné, ty, které používám, mi dostačují. Také malý
zájem o alternativní školy a inovativní výchovně-vzdělávací postupy svědčí o tom, že
otázka výukových metod není v současnosti v popředí zájmu učitelů“.
Je však potřeba si uvědomit, že dlouhodobým, neměnným opakováním se metoda
může změnit ve stereotypní činnost strojového typu, která zejména ve výchovněvzdělávací práci umrtvuje iniciativu a vede ke stagnaci. Na druhé straně se metoda může
stát také prostředkem inovací, objevování a výrazem tvořivé aktivity člověka. Všechny
významy výukových metod směřují k zobecnění, že ve výuce jde o to, najít optimální
způsob, jak poznatky zprostředkovat (Malach, 2002). Široký repertoár metod učiteli
umožňuje pružně reagovat na celou řadu náročných problémů, na které při výuce narazí a
mimoto, zintenzivní pozornost a zájem žáků (Petty, 1996). Jako další důvod G. Petty
(1996) uvádí podstatnou poznámku o tom, že se žáci učí různými způsoby, a pouze
rozmanitost činností zajistí, že všichni plně využijí svých možností.
Moderní pohled na výukové metody odráží změny, kterými prochází i civilizace.
Oprávněně jsou kritizovány statické postupy učení zaměřené na předávání hotových
poznatků, či postupy, které nerespektují individuální založení žáka. Avšak užívání jen
„progresivních“ metod by bylo také jednostranné, a tím i neúčinné, protože metoda je jen
jedním prvkem celkového vzdělávacího systému. Proto by metody měly být aplikovány
v širších souvislostech (Maňák, 2003).
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Prostudováním dostupných zahraničních zdrojů se problematika metod výuky jeví
jako prozatím neuzavřená kapitola, bude-li kdy možné téma uspokojivě uzavřít.
Ze zahraničního pohledu jde především o to, jaký přístup zvolí učitel s ohledem na potřeby
žáků. Ale i tak je patrné, že je potřeba znát široký repertoár metod a snažit se žáky
především aktivizovat.
Výše uvedené skutečnosti byly také jedním z impulzů, proč vytvořit přehled
nejrůznějších metod a postupů pro výuku psychologie SŠ.

5. 1 Volba výukových metod v psychologii
V současné době mají učitelé velké možnosti ve výběru metod z široké nabídky.
Ale podle jakých kritérií se metody volí? Při rozhodování o volbě výukových metod je
nezbytné respektovat určitá kritéria.
Kritéria volby metod, jak uvádí J. Maňák (2003), vycházejí ze zákonitostí výuky,
vztahují se k cílům a úkolům výuky, k obsahu a metodám daného oboru, volí se
s přihlédnutím k osobnosti žáků, ale i osobnosti učitele, počítat by se při jejich volbě mělo
také se zvláštnostmi studijní skupiny (pohlaví, věk, různá etnika, profesní zaměření,
formální a neformální vztahy kolektivu) i vnějších podmínek (společenské prostředí,
prostorové podmínky, geografické, technická vybavenost apod.). Téže látce se budou učit
jinak žáci čtrnáctiletí a jinak žáci sedmnáctiletí, jinak žáci schopní a jinak žáci méně
nadaní. U žáků, kteří nikdy nepracovali individuálně a samostatně, nepořídíme s metodami
individuálního vyučování zpočátku téměř nic, stejně jako se skupinovým vyučováním,
pokud na ně nejsou žáci zvyklí. V neposlední řadě záleží volba metody na učiteli
samotném, na rozsahu jeho informovanosti a obecném rozhledu po obsáhlém oboru
metodiky, na jeho znalostech psychologie a dalších oborů pedagogiky, zkrátka na jeho
odborném vzdělání a přirozeném nadání.
Jistě by bylo dobré položit si také otázku, jaké metody výuky by upřednostnili
sami žáci. G. Petty (1996) ve své knize Moderní vyučování hledá na onu otázku odpověď
a uvádí průzkum M. Hebditcha z roku 1990 (in Petty, 1996), kdy byl 11-18letým žákům v
Anglii podán dotazník, ve kterém měli žáci zvolit, jakému stylu výuky 11 dávají přednost.
Z výzkumu jasně vyplynulo, že 80% žáků dává přednost skupinové diskuzi, 70% žáků by
dalo přednost divadlu a na poslední pomyslné příčce se s 11% procenty umístily
11

Pojem styl výuky je zde použit jako synonymum pro výukové metody. V zahraniční literatuře je tato
terminologie užívána častěji, proto nebyla přeložena jako metoda a byl jí ponechán tento název.
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přednášky. Žáci jsou rádi aktivní, hovoří spolu, jsou tvůrčí, konají činnosti. „Pasivní
metody v lásce nemají… Obecně se dá říci, že čím aktivnější a zainteresovanější žáci ve
výuce jsou, tím více je výuka baví“ (Petty, 1996, s. 113).
M. J. Hogan (2006) popisuje další z výzkumů, který v letech 2004 a 2005 zjišťoval,
jaký styl výuky je preferovaný studenty SŠ a VŠ v Americe a v Hong Kongu. Studenti
dávali obecně přednost takovým učebním stylům, které podporovaly kreativitu, a nejmenší
oblibu vyjádřili takovým, které jsou označovány jako konzervativní. Učební styly učitele12
podporující kreativitu, zahrnují různorodý balík činností vytvořených tak, aby podpořily
komplexněji vyšší úroveň kognitivního myšlení. Bylo také zjištěno (výzkum J.Gerainta in
Hogan, 2006), že studenti, kteří byli učiteli podporováni, aby vyjadřovali své názory
během studia na SŠ, dosáhli také lepších výsledků v závěrečných testech.
K výběru metod může přispět také Shapirova pyramida učení (in Kalhous, Obst,
2002) vztahující se k výukovým metodám. Pokud jde o procenta zapamatování uvedená u
jednotlivých výukových metod, připouštějí Z. Kalhous, O. Obst (2002) značnou
variabilitu, protože kvalitativní efekt každé metody závisí na mnoha faktorech. Zcela však
souhlasí s tím, že žák získává tím více informací, čím aktivněji je zapojen do procesu
výuky.
Pyramida učení:
Přednášky – 5%
Čtení - 10%
Audiovizuální metody – 20%
Demonstrace – 30%
Diskuse ve skupinách – 50%
Praktické cvičení – 70%
Vyučování ostatních – 90%
Má-li být zvolená výuková metoda didakticky účinná, je žádoucí, aby splňovala
kritéria, která formuloval J. Mojžíšek (1988):
1. Informativnost – předává obsahově správné, nezkreslené poznatky, generalizované
natolik, kolik dovolí respektování zásady přiměřenosti věku žáka.

12

Učební, vyučovací styl učitele je kategorií, která se v pedagogické praxi používá bez bližšího vymezení
jejího obsahu. Vyučovací styl může být označován jako způsob výuky učitele (tj. to, jak učitel vyučuje),
v užším významu pak může být vyučovací styl souborem výukových metod, který učitel uplatňuje (Maňák,
2003, s. 37).
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2. Formativní účinnost – metoda umožňuje rozvíjení procesu poznávání, ovlivňuje volní
složku osobnosti, usměrňuje proces rozhodování správným směrem.
3. Racionálnost a emocionální účinnost – aktivizuje žáka k poznávacím činnostem,
povzbuzuje jeho spontánní zájem o vzdělávání.
4. Výchovnost – ovlivňuje morální vlastnosti, sociální vztahy, estetické vnímání žáka.
5. Použitelnost v praxi – připravuje žáka na osobní i profesní život v dospělosti.
6. Přiměřenost žákovi i učiteli – subjekt i objekt výchovy jsou metodami ovlivňováni.
Zvolené metody mají respektovat kvalitativní rozdíly žáků.
8. Hygieničnost – jde o respektování hygieny učení, tedy nepřetěžování žáků, ale
přiměřené aktivizující zatížení.
9. Didaktická ekonomičnost.
Rozhodování o vhodnosti metody výuky zahrnuje zodpovězení řady otázek.
Například: Povedou metody k dosažení bezprostředních cílů? Umožňují metody dosažení
těchto cílů tím nejjednodušším způsobem? Přispějí metody k prohloubení znalostí,
dovedností nebo změně přístupu k učení? Kolik času vyžaduje použití metod? Jaký prostor
potřebujeme? Jaké pomůcky potřebujeme? Vyvolávají metody u žáků aktivní nebo pasivní
přístup k práci?
Při výběru metod ve výuce psychologie je třeba vzít v potaz každou ze složek
složitého procesu učení. Proto není možná vhodné (naopak mohlo by být i zavádějící)
předepisovat učitelům konkrétní metody. Je rovněž jisté, že vzdělaný učitel dovede volit
lépe než učitel neinformovaný, a proto je velice důležité, aby byl každý učitel o všech
metodách všestranně poučen, neboť jen tak dovede v daném případě zvolit metodu
nejvhodnější. Ze dvou nebo několika metod, které lze v daném případě použít, je vždy
nejlepší jen jedna a učitel by měl být schopen rozeznat, která to je. Obecně lze konstatovat,
že nic takového jako univerzální metoda, která by se hodila za všech okolností nejlépe,
neexistuje (Vališová, 2007). Vždy se pro konkrétní metodu musí rozhodnout učitel dle
svého vlastního uvážení, každá metoda má své silné a slabé stránky, výhody či nevýhody.
Přesto si můžeme vymezit nejdůležitější role výukových metod v psychologii.
Jednou z klíčových funkcí metod je řídit žákovo učení tak, aby jeho výsledkem
byly osvojené vědomosti, dovednosti a rozvinuté schopnosti žáků, a to v souladu
s výukovými cíli, s přihlédnutím k individuálním rozdílům mezi žáky ve třídě. Diagnostika
žákova pojetí učiva13 je významnou intervenující proměnou pro volbu výukových metod.
13

Žákovo pojetí učiva je termín, který označuje „souhrn žákových subjektivních poznatků, představ,
přesvědčení, emocí a očekávání týkající se školního učiva“ (J. Mareš, 2001 in Maňák, 2003).
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Každý žák si do výuky přináší určité zkušenosti z předcházejícího období svého života a
vzdělávání, proto by učitel neměl vždy předpokládat, že žáci o „novém“ učivu příliš
nevědí. O to, jaké je žákovo pojetí učiva se v běžné školní praxi učitel většinou moc
nezajímá, přitom diagnostika toho, jak se žák učí, by mohla být významným východiskem
pro volbu výukových metod (Maňák, 2003)
Důležitým posláním výukové metody je též zřetel k žákovu osamostatňování; žák
si totiž postupně vytváří svůj vlastní učební styl, učí se učit, osvojuje si pozitivní postoj
k trvalému vzdělávání – tento aspekt je ve škole zanedbáván, proto si někteří žáci dosud
neosvojili racionální metody studia, např. nedovedou účelně vyhledávat, zpracovávat a
pořádat informace, raději spoléhají na pamětní postupy (Maňák, 2003). Velmi významná je
též funkce komunikační, která je vlastně předpokladem veškeré pedagogické smysluplné
a efektivní interakce. Další ústřední funkcí metody je také funkce aktivizační, která žáky
motivuje a učí je například osvojovat si, mimo jiné, techniky práce a myšlení.
Ve výuce psychologie se uplatňují různé vyučovací metody souběžně
a ve vzájemném působení. Nejsou vzájemně od sebe odděleny. Metody se mohou
v průběhu vyučovací hodiny měnit, několikrát vystřídat. Jednostranné používání metod
(např. slovních nebo naopak praktických) nevede obvykle k úspěšným výsledkům.
O nejvhodnějších metodách se učitel rozhoduje již při promýšlení a plánování vyučování.
Ještě obtížnější než rozhodování je realizace vybraných metod, protože vyžaduje
změnu prostorových dispozic, časových nároků i zajištění rozmanitých pomůcek. Je třeba
počítat s tím, že zavedením nových, neobvyklých metod se může narušit zaběhnutý strnulý
systém. K tomu je často nezbytná odvaha, vytrvalost, ale zejména tvořivá invence.
Ve volbě metod se uplatní také subjektivní zkušenosti a preference učitele, které vycházejí
z jeho vyučovacího stylu a vyhovují také učebnímu stylu žáků (Mareš, 1998).
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5. 2 Klasifikace vyučovacích metod a jejich charakteristika
Velké množství výukových metod, které se v průběhu dob vyvinuly, vyvolává
potřebu je celkově utřídit, specifikovat a klasifikovat. Tak vznikla řada pokusů o přehled
výukových metod. Tyto snahy však mnohdy podle J. Maňáka (1997) vykazovaly závažné
nedostatky logické i věcné. Potíže s utříděním výukových metod vznikají z několika
důvodů. Jednoznačně vyčleněná výuková metoda jako didaktická kategorie, je totiž do
značné míry abstrakce, ve skutečnosti vždy sestává z určitých momentů, které se v ní
uplatňují v rozdílném rozsahu, a v důsledku toho vytvářejí styčné body s jiným
didaktickými kategoriemi (např. s výukovými formami, prostředky aj.) (Maňák, 1997).
Vyučovací metody jsou v didaktice tříděny podle různých kritérií, proto je jejich
třídění stále otevřeným problémem. Vytvořit přehledné a zároveň i vyčerpávající schéma
nebo klasifikaci, obsahující všechny současné výukové metody, se jeví jako velmi těžký
úkol (Svobodová in Maňák, 1997). K základnímu dělení patří metody tradiční (klasické)
a metody aktivizující.
Metody a postupy, které se v současné době uplatňují, lze jen velmi těžko vyčlenit
a oddělit od ostatních souvislostí, s nimiž vytvářejí systém. Často se výukové metody
prolínají s vyučovacími formami a takto, pod souhrnným názvem, bývají vyučovací
metody či postupy prezentovány i v literatuře. Metody můžeme členit podle různých
hledisek. Uplatnit jeden způsob dělení je velmi obtížné. Různí autoři použili pro klasifikaci
různá kritéria. Nalezneme například dělení podle logického postupu na metody analytické,
syntetické, induktivní, deduktivní, genetické atd., což postihuje především vnitřní stránku
metod (Lindner, 1887, Pavlík,1949 aj. in Maňák, 2003). Z hlediska fází výuky se metody
dělí na motivační, expoziční, fixační, diagnostické, aplikační (např. Mojžíšek, 1975). Podle
počtu žáků můžeme metody dělit na metody hromadné výuky, skupinové výuky a
individuální nebo individualizované výuky (např. Vrána, 1938). Některé klasifikace
zdůrazňují směřování žáků k větší samostatnosti a tvořivosti, kritériem je pak stupeň
aktivity a heurističnosti - metody informačně receptivní, reproduktivní, problémového
výkladu, heuristické a výzkumné (Lerner, 1986). Vztah k praxi je kritériem J. Mužíka
(1998) a existují i kritéria další.
Další hlediska klasifikace mohou být např. podle:
1. pramene poznání a typu poznatků (aspekt didaktický), aktivity a samostatnosti žáků
(aspekt psychologický), charakteru myšlenkových operací (aspekt logický), fáze výchovně
vzdělávacího procesu (aspekt procesuální), výukových forem a prostředků (aspekt
organizační) (Maňák, 1992);
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2. psychologického a obsahového hlediska a kritéria tzv. výchovných perspektiv (Mojžíšek,
1988);
3. charakteru poznávací činnosti žáka při osvojování obsahu vzdělání (Lerner, 1986);
4. rozvoje individuálních perspektiv a současných společenských požadavků. Kde jsou
využívány zejména metody, které podporují u žáků rozvoj samostatnosti, kooperace,
odpovědnosti, tvořivosti a kritického myšlení.
Také v zahraničí je problematika klasifikace nejednotná, například G. Petty (1996)
metody netřídí do skupin, ale poskytuje spíše výčet různých způsobů, které může učitel
v rámci „své dílny“ vhodně využít k naplnění výchovně-vzdělávacího cíle. Těmi je
například: výklad, diskuze, skupinová práce žáků, semináře, projekty a samostatné práce,
učení se z textu a ze zkušeností, kompozice, návštěvy a exkurze, ale také hry a simulační
hry, které označuje za aktivní učební metody a celá řada dalších metod. Dále M. Silberman
(1997) popisuje aktivní metody, které mají buď nahradit, nebo posílit a doplnit výklad.
K nim řadí frontální výuku, prostředky k rozproudění diskuze, povzbuzování účastníků ke
kladení otázek, kooperativní učení, vrstevnické vyučování, samostatné učení, afektivní
učení, rozvoj dovedností a dále metody opakování naučené látky, sebehodnocení apod. Jak
je z výčtu patrné, možnosti dělení metod jsou různé, jedno však mají všechny přístupy
společné: co nejefektivněji žáky vyučovat.
Přesto má přehled výukových metod podle J. Maňáka (2003) význam v tom, že
výstižnou klasifikací je pedagogovi ozřejměna podstata a funkce jednotlivých metod.
Množství existujících metod a jejich variant může pedagoga také inspirovat k inovaci
dosud užívaných postupů i k tvůrčímu experimentování. Vzhledem k bohatosti a
různorodosti metod se proto často používá několik kritérií dohromady, takže vznikne
komplexní přehled metod, který jako jediný je s to obsáhnout pestrou paletu metod
v relativní úplnosti (Maňák, 2003).
Jak již bylo uvedeno, existuje řada rozdílných přístupů ke klasifikaci metod výuky.
Pro maximální přehlednost si představíme jednu z možností – a to nejnovější klasifikaci
metod J. Maňáka (2003), jehož systém třídění je odborníky na didaktiku často citován a
který od roku 1995 dospěl k následující kombinaci:
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Kombinovaná klasifikace výukových metod (Maňák, 2003):
1. Klasické výukové metody
1.1.

Metody slovní:

1.1.1.

Vyprávění

1.1.2.

Vysvětlování

1.1.3.

Přednáška

1.1.4.

Práce s textem

1.1.5.

Rozhovor

1.2.

Metody názorně demonstrační:

1.2.1.

Předvádění a pozorování

1.2.2.

Práce s obrazem

1.2.3.

Instruktáž

1.3.

Metody dovednostně - praktické:

1.3.1.

Napodobování

1.3.2.

Manipulování, laborování, experimentování

1.3.3.

Vytváření dovedností

1.3.4.

Produkční metody

2. Aktivizující metody
2.1.

Metody diskusní

2.2.

Metody heuristické, řešení problému

2.3.

Metody situační

2.4.

Metody inscenační

2.5.

Didaktické hry

3. Komplexní výukové metody
3.1.

Frontální výuka

3.2.

Skupinová a kooperativní výuka

3.3.

Partnerská výuka

3.4.

Individuální a individualizovaná výuka, samostatná práce žáků

3.5.

Kritické myšlení

3.6.

Brainstorming

3.7.

Projektová výuka

3.8.

Výuka dramatem
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3.9.

Otevřené vyučování

3.10. Učení v životních situacích
3.11. Televizní výuka
3.12. Výuka podporovaná počítačem
3.13. Sugestopedie a superlearning
3.14. Hypnopedie
Komplexní klasifikace J. Maňáka z roku 1995, která je didaktickými odborníky také
hojně využívána, je pro úplnost uvedena v příloze č. 3.
Sebedetailnější přehled výukových metod ještě neznamená, že budou k danému
účelu vybrány ty nejvhodnější a nejefektivnější. Přesto promyšlené uspořádání umožňuje
lepší orientaci při jejich uplatnění a nabídka různých možností pomáhá ochránit se
od rutiny, stereotypu nebo zabřednutí do stavu vyhoření (Maňák, 2003).
Při charakteristice metod pro výuku psychologii se nebudeme striktně držet
uvedené Maňákovy klasifikace, vyjdeme také z práce J. Skalkové či Z. Kalhouse a dalších
autorů. Jak poznamenává A.Vališová (2007): v praxi, při užívání metod se jednotlivá
hlediska slévají, a proto některé metody můžeme klasifikovat několika způsoby (např.
metoda heuristická je metodou slovní, dialogickou a zároveň aktivizující).
V následující části budou uvedeny více či méně běžné vyučovací metody, které lze
při výuce psychologie na všech stupních a typech škol využít. Součástí pojetí bude také
uvedení výhod či nevýhod zmiňovaných metod s případnou aplikací na možnost jejich
využití v psychologii – ta bude v textu odlišena kurzívou.
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5. 3 Metody tradiční
V kapitole jsou uvedeny vybrané tradiční metody a možnosti jejich aplikace ve
výuce psychologie.
J. Maňák (1997) popisuje tradiční výukové metody jako převládající a dále uvádí,
že pojem „tradiční metody výuky“ neznamená, že jde o metody vývojově překonané, už
zastaralé nebo v brzké době odsouzené k zániku, ale vyjadřuje spíš, že tyto metody jsou
ustálené, ověřené praxí a pevně zakotvené ve výchovně-vzdělávací práci škol. Dále uvádí,
že dodržování tradic je sice do jisté míry nezbytné, protože tradice představují základnu
pro další existenci systému a předpoklad pro další rozvoj, ale že nové cíle, potřeby a úkoly
i soudobé poznatky nutně tradice doplňují a někdy i překonávají. A proto byly na základě
těchto poznatků hledány další možnosti, jak i ve výuce postupovat vpřed. V každé době se
utváří určitý soubor výukových metod, který odráží pojetí výchovně-vzdělávacího procesu.
A proto i současná praxe přináší řadu nových způsobů, například jak aktivizovat žáka a jak
mu umožnit efektivně se učit – tyto cesty bychom možná mohli nazvat alternativní.
METODY SLOVNÍ
Slovní metody patří mezi metody nejvšestrannější. Jsou založeny na vnímání
a chápání řeči posluchači, kteří si osvojují nové poznání. Vnímání a chápání řeči je
psychologicky složité a představuje pro žáky náročný proces (Aebli in Maňák, Švec 2003).
Slovo je pro učitele nástroj nejefektivnějšího a nejrychlejšího přenosu požadovaných
informací, je nezbytným nástrojem myšlení. Jednostranné verbální pojetí vyučování bývá
kritizováno, ale slovo (mluvené i psané) a jeho správné používání, nepřestává být jedním
z hlavních nástrojů v procesu poznávání (Skalková, 2007). Slovní metody vystupují
samostatně, ale doplňují

a doprovázejí i metody ostatní založené na pozorování i

praktických činnostech žáků. „Živé slovo“ působí bezprostředně a vedle svého obsahu má
také svou formu (zvukovou, psanou, čtenou). Těžiště mají slovní metody hlavně
v teoretickém vyučování. S narůstajícím věkem žáků postupně ve výuce převažují nad
ostatními vyučovacími metodami, což umožňuje i podporuje stupeň rozvoje abstraktně
logického myšlení. Nesmí však docházek k pouhému verbalismu, kdy žák není schopen
aplikovat formálně osvojené učivo v praxi.
Využívání metod slovního projevu předpokládá věnovat náležitou pozornost
i technice ústního podání. Aby řeč učitele byla srozumitelná, jasná a dostatečně výrazná.
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Metody slovní dělíme na:
1) metody monologické – kdy sám učitel vykládá látku (vyprávění, vysvětlování,
přednáška),
2) metody dialogické – výměna myšlenek mezi učitelem a žákem i mezi žáky
navzájem (rozhovor, diskuze, brainstorming, brainwriting),
3) práce s učebnicí a knihou, textovým materiálem, písemné práce.
1) slovní metody monologické:
+ umožňují rychlý, souvislý, logicky uspořádaný, ucelený a úrovni studentů odpovídající
přenos informací; jsou osobnějším způsobem komunikace; nevyžadují mnoho času
na přípravu ani na obstarávání pomůcek
-

aktivita studentů je omezena a musí se přizpůsobovat průměru; hrozí zde žákova
pasivita; učitel nedokáže mnohdy odhadnout tempo svého mluvního projevu; jsou
náročné na pozornost studentů
Ve

výuce psychologie

jsou

občas

nepostradatelné,

protože

problematika

psychologie bývá pro studenty střední školy nová a neznámá, přestože se žáci s psychologií
setkávají prakticky v každodenním životě. Těžiště aktivity je na učiteli, který sám podává
většinu nového. Mohou být ale doplněny např. formou žákova slovního projevu v podobě
jeho referátu.


Vysvětlování (výklad)
Nejčastější a možná i nejdůležitější výuková metoda, která se používá v situacích,

kdy se učitel nemůže opřít o předchozí žákovské zkušenosti, tak jak tomu často bývá právě
ve výuce psychologie. Uplatňuje se tehdy, jde-li o osvojování pojmové povahy,
o vyvozování zobecňujících závěrů. Výklad je orientován výrazně kognitivně. Vyžaduje
od učitele postupný, učleněný a výstižný výklad, zaměřený především na objasňování
vnitřních vztahů a zákonitostí. Důležitým charakteristickým rysem vysvětlování je logika
výkladu. Učitelův výklad je vzorem logického myšlení pro žáky. Tím jim pomáhá vytvořit
si uspořádanou soustavu vědomostí a rozvíjet vlastní logické myšlení. Při vysvětlování
učitel neovlivňuje jen poznávací procesy žáků. Emocionálnosti dosahuje výběrem
materiálu, využíváním zkušeností žáků, názornosti a v neposlední míře i vlastním vztahem
k látce. Aby metoda vysvětlování plnila svou funkci, nelze podcenit ani techniku
vysvětlování. Protože žák musí udržovat neustálý kontakt s učitelem, je důležité hovořit
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přiměřeným tempem, srozumitelně, bez zbytečného používání neobvyklých termínů nebo
cizích slov. Učitel si jí ověřuje také pochopení látky.
Metoda počítá s vnitřní aktivitou žáků a očekává od nich vyšší úroveň myšlení,
hlavně analýzu a zobecňování, vše za vydatné pomoci učitele. Logické myšlení žáků
rozvíjí a usměrňuje. Aktivita žáků spočívá především ve sledování učitele, v promýšlení
látky, případně v odpovídání na otázky, i problémového charakteru, které učitel občas
klade, nebo v samostatné činnosti, kterou může zařadit do svého výkladu. Tím udržuje
pozornost a zároveň kontroluje úroveň porozumění žáků.
Metoda vysvětlování se často spojuje s dalšími metodami, např.s metodou
pozorování, experimentování aj. Využívá se obvykle u neznámého a obtížnějšího učiva.
Vyhovuje zvláště u metod problémového výkladu a metody heuristické. Pro zvýšení
účinnosti osvojovaných poznatků se v souvislosti s ní používá metod názorných,
demonstrace aj. Ke zvýšení aktivity posluchačů se spojuje s metodou rozhovoru, diskuzí,
s problémovým vyučováním i s prvky metod praktických. Na střední škole může trvat
25 - 30 minut.
V psychologii je nutné objasňovat jednotlivé pojmy, s nimiž se žáci setkávají
mnohdy poprvé, a proto je použití vysvětlování (výkladu) mnohdy nezbytné. Někdy
začneme výkladem pojmu, jindy pojem vysvětlíme dodatečně.
Téma: Psychologické disciplíny.
Cíl: Žáci poznají systém psychologických disciplín, vyberou a zařadí správné názvy
psychologických disciplín, osvojí si obsah základních psychologických věd a uvědomí si
rozsah a složitost zkoumání psychiky.
Výklad byl využit ve vysvětlení rozdílu mezi základními, aplikovanými a speciálními
disciplínami.
J. Čáp (1994) uvádí, že metody slovního výkladu jsou tradičně hlavní při vyučování
obecné psychologii a sotva se bez nich obejdeme. Ani nejdokonalejší a nejpoutavější slovní
výklad však nestačí k splnění celého souboru výchovně vzdělávacích cílů psychologie,
zvláště k formování osobnosti žáků, jejich motivace a postojů, psychologického myšlení,
intelektových a sociálních dovedností, k osvojení metod psychologické diagnostiky,
rozboru činností a chování dětí a mladistvých. K tomu slouží zejména řešení úloh.
Někdy se v didaktických listech můžete setkat s termínem interaktivní výklad – jde
o kombinovanou podobu výkladu se zapojením žáků – tedy kombinace rozhovoru a
vysvětlování (pokládání a zodpovídání otázek).
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Přednáška
Přednáška je nejnáročnější formou slovních metod, jak pro učitele, tak pro žáka,

proto je obvykle využívána až na vyšších stupních střední školy, a to jako jedna z metod,
nikoli jako metody převažující. Přednáška se na rozdíl od vysvětlování vyznačuje delším
uceleným projevem, zprostředkovává závažnější téma skupině zainteresovaných. Je po
stránce obsahové, formální i řečnické jasně strukturovaným a promyšleným řečnickým
útvarem. Prezentuje poznatky v souvislém, logicky utříděném a jazykově bezchybném
projevu. Klasická přednáška se skládá ze tří částí, z úvodu (podchycení zájmu, seznámení
s problémem), výkladové části a závěrečné části (rekapitulace nosných myšlenek tématu).
Přednášku lze použít i jako úvod do problematiky (přednáška úvodní); při opakování
a prohlubování učiva má svou funkci přednáška shrnující, která podá ucelený obraz
sledované problematiky - oba tyto způsoby lze občas využití i ve výuce psychologie, ale
spíše ve vyšších ročnících. Přednáška vyžaduje od žáků větší myšlenkové úsilí a zároveň
schopnost koncentrovat pozornost na delší dobu, proto je důležité, aby učitel i při
přednášce neustále podporoval aktivní spoluúčast žáků a trvale s nimi udržovat kontakt.
Toho lze dosahovat promyšlenou metodikou při použití přednášky. Kde je to nutné, dá
učitel přednášce problémový charakter (úvod formuluje problémem, který potom
v průběhu přednášky za spoluúčasti žáků řeší – tento způsob bychom mohli nazvat
přednáška interaktivní – učitel během svého monologu vstupuje do většího kontaktu
(interakce) se žáky).
Didakticky kvalitní přednáška má mít správný dopad. Každým verbálním projevem
učitele je ovlivňován proces nácviku myšlenkových dovedností.
Starší žáci si mohou při školní přednášce pořizovat poznámky (této dovednosti je
žáky třeba učit např. tím, že jim učitel bude ze začátku pomáhat). Při přednášce se dá také
dobře využít didaktické techniky a pomůcek.
Příklad užití přednášky:
Téma: „Osobnost“
Cíl: Žák chápe pojem osobnost z psychologického hlediska, poznává svou vlastní osobnost,
uvědomuje si individuální a typologické rozdíly mezi lidmi.
Úvodem přednášky lze vyjít z otázky „Jaké požadavky byste na osobnost sociálního
pečovatele kladli? Jaký by měl být sociální pečovatel?“ Učitel shromáždí informace
a z nich pak povede svou přednášku, a tím žáky zároveň aktivizuje. Tento „provokační“
a aktivizující princip lze využít během přednášky kdykoli, například i tím, že vyslovujeme
sporná tvrzení.
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Vyprávění
Zprostředkovává vědomosti výpravným, citově podbarveným způsobem. Tato

metoda je vhodná především pro literární a dějepisné učivo. Jejím charakteristickým rysem
je konkrétnost, epičnost, živost, bohatost představ. Může být použita jako hlavní metoda
s cílem utvářet u posluchačů jasné představy o určitých situacích a procesech.
Má především funkci poznávací. Svým charakteristickým projevem je obráceno do světa
fabulace, dramatického napětí a estetického zážitku. Používá se při navození citové
atmosféry. Může také nabývat jiných forem podle cíle výuky, vytvořené atmosféry nebo
v užití prvků jiných metod apod.
Vyprávění předpokládá zvýšené dispozice učitele. Vzhledem k ontogenezi dítěte je
vhodná v primární škole. Z didaktického hlediska je účinná tehdy, když se ve výuce sledují
kognitivní a afektivní cíle. Postmoderna však zdůraznila význam vyprávění (narací –
praktické předávání znalostí - vyprávění, jak to někdy někdo udělal; např. výuka manažerů,
která je založena na analýze příběhů úspěšných a neúspěšných firem – kazuistická metoda)
i pro učení dospělých. Osvědčuje se také zapojení žáků do vyprávění. Jak popisuje
J. Maňák (2003), učitel může vyprávět část příběhu, který žáci dokončí, nebo v některých
situacích může vypravování plynule přejít k řešení problémových situací, k hraní rolím
a dramatizaci.
Pro psychologii metoda vyprávění zcela typická není, ale lze najít okamžiky, kdy
můžeme vyprávění, třeba jako aktivizující moment nebo právě pro navození atmosféry
s úspěchem využít. Bohatá představivost, navozená vyprávěním, má pro citový a morální
vývoj žáka značný význam. Dobrý vypravěč totiž žáka vede od představy k představě, získá
jeho souhlas s argumenty i činy, které učitel sám považuje za pozitivní. Ovlivňuje tak
žákovo morální vyzrávání.
Příklad:
Vyprávění může být v psychologii

postavené na učitelových zkušenostech či

zážitcích, kdy žákům učitel přiblíží třeba problematiku sociální percepce a chyb, které se
v percepci u každého někdy vyskytují. Jeho využití je vhodné zejména při dramatizaci –
např. hraní konfliktních situací. Jeho prvků se dá využít i k oživení jakékoli přednášky.

68



Práce s textem (metoda práce s učebnicí, knihou)
Tuto metodu lze zařadit mezi metody, kdy zdrojem poznání je především slovo. Je

jednou z nejdůležitějších metod pro získávání i upevňování poznatků. Z didaktického
hlediska lze práci s textem považovat za významnou, neboť ovládá-li žák dovednost
správně pracovat s textem, zvyšuje se jeho učební aktivita. Metoda by měla být pravidelně
používána ve výuce, aby si žáci postupně upevňovali tuto nezbytnou dovednost. Žák
sekundární školy by si měl zvyknout samostatně studovat i jiné prameny než učebnice.
Knihu považoval už J.A.Komenský za hlavní nástroj vzdělávání. Jde o metodu, v níž
dominuje žákovo učení, podporované v řadě didaktických situací s učitelem. Úkolem
učitele je naučit žáky s textem, potažmo s knihou, samostatně pracovat. Základem je
ovšem plynulé čtení s porozuměním. Učitel může pomoci tak, že formuluje otázky a úkoly,
které žákům pomáhají hlouběji proniknout do čteného textu. Žáci se učí nastudované
poznatky také interpretovat. Samostatná práce s textem je předpokladem dalšího
sebevzdělávání a seberozvoje.
Pozn. Podle J. Maňáka (2003) existují různé strategické práce s textem, např.
označované jako SQ4R.14
Příklad:
V psychologii je tato metoda nepostradatelnou. Osvědčila se např. v tématu „Úvod
do psychologie“, kde si žáci četli text o původu názvu vědy zvané psychologie a snažili se
zjištěné poznatky pochopit a zapamatovat, aby na ně pak mohli napojit další informace
z výkladu. Uplatnit se může kdykoli, kdy učíme žáky pracovat s učebním textem či
s učebnicí a nebo odbornou literaturou. Tato metoda je v podstatě nepostradatelná pro
jejich vlastní samostudium.
Ve výuce nepoužívá učitel pouze slovní monologické formy. Prokládá je řadou
otázek nebo dotazů, aby si průběžně ověřoval, jak žáci učivo chápou. Podle potřeby se
vrací zpět, volí jiné slovní obraty a tím postupně, společně se žáky usiluje o splnění
stanovených výukových cílů. V tento okamžik se monologické metody prolínají
s dialogickými.

14

S (survey): provést rychlou předběžnou orientaci v základní struktuře textu – orientace podle nadpisů,
členění textu…, dopátrat se smyslu textu.
Q (questions): klást otázky, postihující to, co již známe a co je dosud pro nás neznámé.
4R (read-reflect-recite-review): číst text podrobněji, pořizovat si stručné poznámky, zaznamenávat otázky,
které nás při čtení napadají a pokusit se na ně odpovídat, nalézat vztahy mezi informacemi - zapamatovat si
klíčové informace a zpětně si je vybavit - informace získané z textu přehledně shrnout.
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2) slovní metody dialogické:
K slovním dialogickým metodám řadíme ty, které jsou založeny na přímé interakci
mezi vyučujícími a žáky navzájem, předpokládají jejich vzájemnou komunikaci. Jde
o metody, které umožňují žáky významně aktivizovat. Podporují rozvoj jejich kognitivních
schopností a emocionálně motivačních stránek osobnosti, ale hrají významnou roli i při
rozvíjení komunikativních dovedností. Jejich užívání umožňuje uplatňovat významné
sociálně-psychologické aspekty učení. Můžeme tedy říci, že všechny metody, které jsou
dialogické, jsou svým způsobem aktivizující. Dialogické metody jsou příležitostí pro žáky
aplikovat naučené. Umožňují žákům sdělit své názory, pocity k danému tématu. Učí je
naslouchat názorům druhých, třeba i diametrálně odlišným od názorů jejich. Dialogické
metody mohou existovat samostatně, nebo ve spojení s jinou metodou (např. rozhovor
ve skupinách v rámci činností vyplývajících z použití inscenační metody).
Dialogické metody:
+ Aktivizují myšlení studentů (zejména problémově zaměřené úlohy); počítají
s kooperací; rozvíjí formulaci vlastních myšlenek do otázek či odpovědí; rozvíjí
samostatné uvažování, projevy a vystupování.
-

Je možné je uplatnit jen za předpokladů úcty k druhým, nepředpojatosti, vzájemné
důvěry, svobody projevu bez obav z výsměchu, ironizování či zneužití myšlenek,
dodržování pravidel; nejde o metody univerzální a vždy nejefektivnější, mohou být
náročné na čas a prostor.
Jejich význam je pro výuku psychologie značný, protože žákům předávají nejen

poznatky, ale výrazně formují jejich osobnost a rozvíjejí také jejich komunikativní
kompetence.


Rozhovor
Patří k nejstarším didaktickým metodám. Spočívá v tom, že formou otázek

a odpovědí osvětluje určitý jev, problém a vede žáky k novým poznatkům. Uplatňuje se
v různých fázích vyučovacího procesu a v různých didaktických situacích plní různé
funkce:
- funkci pomocnou (používá se např. na počátku procesu vyučování, potřebujeli

učitel

zjistit,

zda

mají

žáci

ty poznatky,

které

předpokládá

a které potřebuje pro další výklad);
- má žáky vést k pochopení a osvojení nové látky – tzv. heuristický rozhovor;
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- má svou funkci při motivaci, neboť žáky bezprostředně oslovuje a budí jejich
zájem;
- učitel rozhovorem řídí a usměrňuje výuku;
- funkci kontrolní (na závěr tématu, vyučování);
- funkci diagnostickou (při zkoušení);
- funkci fixační (opakovací).
Rozhovor předpokládá aktivitu nejenom ze strany učitele, ale také ze strany žáků,
proto bývá chápán jako prostředek žákovy aktivizace. Vyžaduje od učitele dovednost
formulovat otázky, tj. respektovat stručnost, srozumitelnost, jazykovou správnost,
variabilnost; není možné, aby jednoznačně převažovaly otázky směřující k mechanické
reprodukci či jednoslovné odpovědi. Z didaktického hlediska je žádoucí, aby otázky
záměrně sledovaly plnění stanoveného výukového cíle. Náročnější rozhovor rozvíjí
rozumové schopnosti, protože se při něm žák učí rozhodovat, argumentovat a obhajovat
své názory. Účinnost rozhovoru závisí na umění učitele klást otázky. Metodiku kladení
otázek žákům zpracovali L. Mojžíšek (1975), J. Maňák (1967, 2003). Ve vyučování je
obvyklejší rozhovor, v němž klade otázky učitel, žák odpovídá. Méně pozornosti je
věnováno rozhovoru, v němž klade otázky žák. Je to škoda, že není umožněno, aby žáci
vyjadřovali svoje názory, aby se učili klást otázky, argumentovat, naslouchat druhým,
spolupracovat (Skalková, 1999). Přestože má metoda rozhovoru neobyčejně širokou paletu
svého použití, nejde o metodu univerzální a vždy nejefektivnější.
Ve výuce psychologie je rozhovor velmi dobře využitelný, protože obsah výuky dává
možnost zavést rozhovor se žáky k jejich konkrétním osobním zkušenostem – např. při
odhalování sebe sama – tedy při zabývání se tématem sebepoznání, sebehodnocení.
Další dialogické metody jsou po vzoru Maňákovy klasifikace zařazeny v kapitole
Aktivizujících metod.
METODY NÁZORNĚ DEMONSTRAČNÍ
Metody názorně demonstrační uvádějí žáky do přímého styku s poznávanou
skutečností, obohacují jejich představy, konkretizují abstraktní systém pojmů, podporují
spojování poznávané skutečnosti s reálnou životní praxí. Jsou důležité především pro
počáteční fázi poznání, které začíná často prožitkem a vjemem. Ve škole se stávají
nezbytnou a organickou součástí systému vyučovacích metod. Jsou vedle funkce
poznávací velmi účinným prostředkem motivačním, podporují zájem žáků o probíranou
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látku, vyvolávají i jejich citové zaujetí. Veškeré demonstrace ve výuce by měly být
promyšlenou činností, jejímž cílem je kvalitní pozorování.
Metody názorně-demonstrační jsou úzce vázány na metody dovednostně-praktické
a slovní. Poznání má komplexní povahu, zahrnuje smysly, myšlení i praxi (Maňák, 2003).
+ Zprostředkovávají poznatky přes prožitky a vjemy (zapojení více smyslů); umožňují
získání pravdivých poznatků
-

Užívá-li se neúměrně, dochází k tříštění pozornosti (přemíra těchto metod ve výuce
není vhodná především ve vyšších třídách, protože proces poznání je také spojen
s abstraktním myšlením, s pojmovým učením i s praktickou činností a ony se opírají
o přímý názor, o pasivní pozorování jevů. Musí se doplňovat slovem či jinými
metodami. Přemíra demonstrace může mít i negativní vliv na žáka. Žák se učí
pohodlným přejímáním hotových poznatků a při přesycenosti by mohlo dojít
k ochuzování jeho abstrakce, jeho myšlenkových činností. Přesycenost názorninami
žáky unaví a snižuje jejich zájem i aktivitu ve školní práci.



Předvádění a pozorování
Předvádění a pozorování je původní postup. Metoda předvádění prostřednictvím

smyslových receptorů žákům zprostředkovává vjemy a prožitky. Demonstrační metoda by
neměla znamenat pasivní prohlížení objektu či jevu, ale vést k aktivním postojům,
vytváření představ, k rozvoji fantazie, k citovému zaujetí a k myšlení. Předvádění však
musí být vhodně metodicky organizováno a usměrňováno. Pozorování jakoukoli
demonstraci doprovází, může se ale uplatňovat i samostatně. Má-li být demonstrace
úspěšná, nelze podcenit ani význam slovního doprovodu. Vhodný slovní komentář řídí
vnímání i pozorování. Předváděním může být celý svět (zejména u žáků 1.stupně ZŠ), ale
zejména reálné předměty, modely, zvukové pomůcky, dotykové pomůcky (mapy, reliéfy),
literární (učebnice, příručky, atlasy) , počítače, zobrazení (video, film, televize, realistické
obrazy…). Učitel by neměl podlehnout tlaku stále dokonalejších a modernějších pomůcek,
ale měl by se snažit je efektivně využívat. Dodnes má své uplatnění zejména školní tabule
a dnes modernější tabule interaktivní. Je velice vhodnou pomůckou, ale jak upozorňuje
J. Maňák (2003),

demonstrační metoda by se neměla zneužívat, protože při jejím

neefektivním využívání vnímání a pozorování znehodnocuje a nedochází pak k vytvoření
jasných představ a tím méně k zobecňování a myšlení.
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Práce s obrazem
Práce s obrazem je osvědčený a starý postup (např. viz Komenského Svět

v obrazech). Obraz je vizuální sdělení. Didaktický obraz je zobrazením nějakého jevu pro
využití v edukačním procesu, je to názorné zpodobení učiva. Může to být kresba na tabuli,
tradiční nástěnné obrazy, učebnicové ilustrace, dataprojektorové promítání, videoprojekce
či počítačová grafika (jako např. prezentace v power pointu), mapy i tzv. myšlenkové
mapy (viz níže) schematicky znázorňující vazby a souvislosti, umožňující zachytit strategii
myšlení a usuzování. Tato metoda je zpestřením výuky, zejména jde-li o výklad
či přednášku. Je ovšem také náročná a může při nepromyšleném užití a nezkušenosti
přenést pozornost studentů na prezentované skutečnosti a uvést do pozadí roli prezentéra či
přímo podstatu tématu.
V psychologii lze využít práci se schématy např. při probírání tématu sociální
komunikace, kdy učitel naznačí činitele komunikace a graficky označí vztah mezi nimi.
Nebo při znázorňování lidské motivace v souvislosti s Maslowovou pyramidou potřeb.
Vhodný je také obrazový materiál v učebnicích, zejména ilustrace. Z výzkumných šetření
(Maňák, Švec, 2003) však vyplynulo, že žáci si ilustrací v učebnicích často vůbec nevšímají
a informace, které obsahují, nevyužívají.


Instruktáž
Instruktáž žákům zprostředkovává podněty auditivně, vizuálně, audiovizuálně,

hmatově, pohybově. Prezentuje žákům slovní nebo písemnou formou určitý objekt
a postupně způsob činnosti s ním; v podstatě je to teoretický úvod před praktickou činností,
proto k jejím tradičním druhům patří právě instruktáž slovní (pokus se…, všimni si, že…,
vzpomeň si na…, nešlo by to udělat…).
METODY PRAKTICKÝCH ČINNOSTÍ ŽÁKŮ
Stará teze už od dob antiky praví, že se učíme pro život, nikoli pro školu, leč potíže
s jejím naplněním má i škola současná. Praktické uplatňování vědomostí se týká celkového
metodického ztvárnění výuky, které vyústilo v požadavek změny koncepce celé výuky.
Současně připravované RVP už tuto potřebu zahrnují.
Jde o přímou činnost žáků, přímý styk s předměty skutečnosti a možnosti
manipulace s nimi, konkrétní práci žáků.
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+ Umožňují studentům přímý styk se skutečností a její přímé poznávání; umožňují
aktivní působení na realitu; při práci se člověk učí mnoha dovednostem (organizace
práce, plánování, dělba práce, vyhledávání informací, kooperace….)
-

Mělo by jim předcházet vysvětlení a předvedení pracovních činností od učitele.

Mezi metody praktických činností žáků patří:
-

laboratorní práce

-

didaktické montážní a demontážní práce žáků

-

praktické pracovní činnosti a práce žáků různého obsahového zaměření
(zdravotnická, pedagogická, sociální praxe aj.)



Laboratorní a experimentální metody se využívají v nejrůznějších předmětech.
Pomáhají překonávat jednostranně slovní a nazírací způsob vyučování. Umožňují
žákům osvojovat si nové poznatky manipulací s předměty, v procesu přímých
praktických činností, experimentování. Žáci se jimi učí používat nové poznatky v praxi
(Skalková, 2007). Využívají se nejčastěji na odborných školách, kde bývá učení
realizováno ve specializovaných dílnách.



Didaktické montážní a demontážní práce žáků jsou definovány jako mezní přístupy
mezi demonstračními a praktickými metodami. Často mají charakter problémového
vyučování, předpokládají porozumění teoretickým principům i možnosti jejich
uplatnění, předpokládají práci s propočty, schématy, výkresy a motivují k zájmu
o odbornou literaturu (Vališová, 2007).



Praktické pracovní činnosti bývají používány jako metoda ve formě hodin praxe.
Umožňují žákům v podmínkách reálného života uplatňovat vědomosti a dovednosti,
které si osvojili dříve. Tyto varianty praktických metod obvykle završují teoretickou
přípravu a stávají se tak přirozeným mostem žáků a studentů do vlastní praxe v běžném
životě.
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5. 4 Metody aktivizující
Aktivizující vyučovací metody se v našem školství uplatňují už od 70.let. Jsou to
metody, které vedou k samostatné činnosti, rozvoji myšlení i rozvoji osobnosti žáků.
I současná praxe přináší řadu více i méně známých způsobů, jak aktivizovat člověka se
všemi jeho schopnostmi, jak mu umožnit efektivně a s trvalými výsledky se učit. Proto je
důležité znát způsob jak řešit problémy, jak vyprovokovat nebo získat nápady, jak
napomoci aktivnímu učení. Podle Jankovcové, Koudely, Průchy (1988) jde většinou
o postupy, které učitelé nejsou zvyklí v uvedených variantách používat, i když jejich
součástí mohou být i některé prvky, které běžně užívají. A dále si všímají, že aktivizující
metody zaujímají mezi ostatními vyučovacími metodami specifické místo. Nemohou
nahrazovat metody přímého sdělování učiva, které svými výsledky vytvářejí soustavu
základních vědomostí žáků, tj. fakt, pojmů, vzorců, pouček, vět, definic, názvosloví,
měrných jednotek, veličin a podstatných vztahů. Obsáhnutí tohoto „statistického“
fundamentu je nepostradatelným předpokladem pro řešení problémů, neboť tvoří množinu
prvků pro myšlenkové zpracování. Nelze očekávat, že tvůrčí myšlení bude probíhat
ve „vakuu“ nevědomosti, že bude modelovat prvky prázdné množiny, tedy aniž by se
opíralo o solidní a všestranný soubor informací. Na druhé straně nemůže současná škola
poskytovat vzdělání, které by bylo výsledkem pouze nebo převážně informativního
působení (Jankovcová, Koudela, Průcha, 1988).
Mají-li žáci aktivně získávat nové poznatky, umět je aplikovat, pracovat samostatně
a být tvořiví, je třeba přetrvávající tradici encyklopedického pojetí výuky překonat
a soustředit pozornost na učivo odrážející současný život a zabývat se jevy, které mají
blízký vztah k žákům. Při aktivizaci žáků je nezbytné respektovat podmínky a okolnosti,
na kterých aktivita závisí - tj. individuální předpoklady, motivace, prostředí apod.
Aktivizace žáka učitelem vytváří důležitý předpoklad pro žákovu samostatnou práci i pro
jeho tvořivou činnost - aktivace a následná aktivita je základem pro všechny žákovy
činnosti. Snaha o žákovu aktivitu je tedy pro pedagogické působení učitele zcela zásadní.
Je však nutné si uvědomit, že vyvolaná aktivita se projeví v různých činnostech. Musíme
tedy tuto aktivitu správně nasměrovat, aby vedla k tvůrčím činnostem. K aktivizaci žáků
mohou přispívat v podstatě všechny výukové metody, ovšem v různém rozsahu a pod
podmínkou, že jsou ze strany učitele dobře zvládány.
F. Horák (1991) se zamýšlí nad tím, že o žádné z didaktických metod nemůžeme
a priory říci, že je nebo není aktivizující či dokonce aktivní. Bude-li didaktická metoda
podněcovat a udržovat aktivitu žáků (plnit aktivizační funkci) či nikoli, to závisí na mnoha
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okolnostech. Každá didaktická metoda, je-li správně a ve vhodném okamžiku užita, může
svým způsobem přispívat k aktivizaci učebních činností žáků i jejich výsledků. Platí to
i o metodách, kterým byla až dosud vytýkána monotónnost, stereotypnost a z toho
plynoucí následná pasivita žáků. Tedy i slovní monologické metody mohou za určitých
okolností (předpokladů) účinně aktivizovat (Horák, 1991).
Podstatou aktivizujících metod je plánovat, organizovat a řídit výuku tak, aby
k plnění výchovně vzdělávacích cílů docházelo převážně prostřednictvím vlastní poznávací
činnosti žáků.Všechny tyto metody podněcují produktivní aktivitu žáků spojenou
s tvořivým myšlením při řešení problémů, umožňují rozvíjet také mezipředmětové vztahy
a vedou ke komplexnějšímu přístupu žáků při uplatňování vědomostí (Jankovcová, Průcha,
Koudela, 1988). Aktivizující metody zvyšují účinnost výuky psychologie také tím, že mění
postoj žáka k učivu a přispívají svým podílem k překonávání stereotypů ve výuce. Svým
způsobem podporují také tvořivé hledání učitelů. Metody, které umožňují skutečnou
participaci žáků ve výuce, mohou dle mínění Jankovcové, Koudely, Průchy (1988)
odstranit obsahovou izolovanost vyučovacích předmětů. Podnítí žáky k samostatnému
poznávání a rozvíjí kromě spolupráce i zdravou soutěživost, a přesáhnou rámec pouhé
školní použitelnosti. Na žáky je potřeba působit zejména systémem metod, z nich žádná
není převažující, nýbrž každá

představuje

specifický

nástroj tohoto

působení

ke stanovenému výchovně vzdělávacímu cíli. Některé výzkumy upozorňují na skutečnost,
že i aktivizující metody mají své limity a s nimi je nutné počítat. Výsledky srovnávacích
výzkumů prováděných v USA i u nás ukazují, že tradiční výuka se jeví lepší než netradiční
v úrovni dosažených vzdělávacích výsledků, zabezpečuje větší rozsah vědomostí, kdežto
netradiční přístup víc rozvíjí kreativitu žáků, jejich nezávislost, zvídavost a pozitivní
postoje ke škole a učení. Vyladit tyto rozpory a docílit výsledků, které by odpovídaly
požadavkům 21.století, do značné míry závisí na učiteli a jeho schopnosti správně se
rozhodovat, volit nevyšlapané cesty ve výchovně-vzdělávací práci, ale hlavně vytvářet
podmínky pro zdravý rozvoj osobnosti každého žáka (Maňák, 2003).
Popsat všechny aktivizující metody není pro jejich velkou různorodost snadné,
proto se soustředíme jen na hlavní reprezentanty těchto metod. Přestože existuje značný
počet druhů aktivizujících metod, lze je rozčlenit do 4 základních skupin na metody:
diskuzní, situační, inscenační a hry. Mezi aktivizující metody zahrneme i další metody,
které Maňák odděluje ve své klasifikaci jako metody komplexní.
Východiskem aktivizujících metod, nebo jejich součástí, podle J. Maňáka (1997)
bývá diskuze. Je nutno jí věnovat zvýšenou pozornost také proto, že na našich školách se
příliš neuplatňuje, ačkoliv její přínos pro aktivizaci žáků je velmi výrazný. Diskuse, stejně
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jako rozhovor a dialog jsou komunikační prostředky, které mají v životě člověka značný
význam, poněvadž umožňují výměnu informací a zprostředkovávají osobní styk
ve společenském kontextu. Využití těchto metod představuje ve výuce nezastupitelný
přínos pro aktivitu žáků i pro jejich rozvoj osobnost, protože rozhovor a zejména diskuze
rozvíjejí všechny duševní funkce, posilují volní vlastnosti, cvičí logické usuzování
a kultivují chování a vystupování (Maňák, 1997).
METODY AKTIVIZUJÍCÍ


Metody diskuzní
Diskuze je vzájemná komunikace mezi učitelem a žáky i navzájem mezi žáky při

řešení didaktického problému. Metoda předpokládá u všech zúčastněných určitou sumu
vědomostí vztahující se k řešenému problému. Jde o funkční metodu širšího významu, a to
nejenom pro oblast vzdělávací, ale také pro rozvoj nižších poznávacích funkcí
(identifikace, analýza, diskriminace, induktivní a deduktivní myšlení), pro získávání
dovedností práce v týmu, pro rozvoj vzájemné komunikace, posilování sociálních vazeb
mezi učitelem a žáky, mezi žáky navzájem. Při využití diskuze je potřeba snažit se
aktivizovat i žáky pasivnější (Kalhous, Obst, 2002). Diskuze navazuje na metodu
rozhovoru, ale na rozdíl od něj se vymezuje jako taková forma komunikace učitele a žáka,
při níž si účastníci navzájem vyměňují názory na dané téma, na základě svých znalostí pro
svá tvrzení uvádějí argumenty, a tím společně nacházejí řešení daného problému (Maňák,
2003). Diskuze žákům umožňuje osvojovat si nové poznatky samostatnou činností
a zároveň rozvíjí komunikativní dovednosti. Diskuze podporuje také socializační procesy.
Učiteli může posloužit k diagnostice. Díky ní učitel pozoruje a sleduje postoje a názory
žáků, protože bezprostřednost žáků ukáže často daleko více, než dlouhodobé pozorování
v pedagogické diagnostice. Pro diskuzi je vhodné upravit také prostorové podmínky
ve třídě. V lavicích, které jsou v řadách za sebou, se diskutuje špatně.
Příklad:
Vzájemná diskuze mezi učitelem a žáky, ale i mezi žáky navzájem je ve výuce
psychologie nezbytná. Dává možnost vzájemnému pochopení a poznání.
Diskuze může být:


následná – po výkladu, v níž je možné ověřit pochopení a schopnost aplikace učiva

Např. při tématu „Motivace“ - Jaký motiv ke studiu na střední sociální škole jste měli vy?
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skupinová – umožňuje aktivizaci všech účastníků tím, že jsou rozděleni do menších
skupin, kde může probíhat neformální výměna názorů a zkušeností.

Např. Téma „Sociální komunikace“- diskuze nad tématem Jak si lidé rozumějí – reflexe,
poznatky, vlastní zkušenosti, kdy žáci společně hledají, co může porozumění mezi lidmi
ulehčovat či usnadňovat.)


panelová – směřuje k prohloubení znalostí z jednotlivých odborných předmětů o
interdisciplinární přístup.

Např. „Panelová diskuze“ na jakékoli psychologické téma, třeba na formování hodnot a
postojů na problému „Eutanazie ano či ne?“, kdy si studenti dopředu nastudují příslušnou
problematiku a pak společně diskutují a argumentují; přizván může být i odborník z praxe
třeba z oblasti etiky, psychohygieny, sociální politiky apod. či učitel.
Specifické postavení mezi dialogickými metodami má metoda sokratovská a heuristická.


Sokratovská metoda.
Podstata této metody spočívá v prezentaci přesně formulovaných otázek učitele

žákům, kteří jsou jimi vedeni k vytváření vlastních, logicky vyvozovaných poznatků
(Průcha, Walterová, Mareš, 1995). Žák si vybavuje dřívější vědomosti a na základě jejich
nových kombinací dochází k dalším poznatkům. Předpokladem úspěchu této metody jsou
předchozí vědomosti žáků. Ty jsou pomocí vhodných otázek nově kombinovány a stavěny
do souvislostí. Žák je otázkou řízen a vlastně sám vyvozuje nové poznatky. Tam, kde je
ovšem vědomostní vakuum, lze obtížně vyvodit nový poznatek. Otázky by neměly být
sugestivní ani nápovědné.
Příklady otázek:
Kdy asi vznikla psychologie?
Kdy vznikla psychologie jako samostatná věda?
Čím je toto období typické?
Za jakých podmínek se psychologie mohla stát vědou?


Heuristická metoda, řešení problémů
Z řec. „heuréka“ - nalezl jsem, objevil jsem. Heuristika zkoumá tvůrčí myšlení,

heuristickou činnost, tj. způsob řešení problémů. Při této metodě je žák veden učitelovou
otázkou k samostatnému řešení problému

a opírá se při tom o výzkumné poznávací

techniky. Pozoruje objekt, sleduje jeho strukturu, průběhové vlastnosti dějů, porovnává,
78

hodnotí, zdůvodňuje svá tvrzení, proměřuje fakta, provádí dokumentaci. Na základě této
činnosti objevuje nová fakta. V závěru odpovídá na učitelovu otázku. Jde o „malé vědecké
poznávání“(Mojžíšek, 1980). Určité nedostatky této metody spočívají v časové náročnosti,
nadaní žáci pracují rychleji a potom se nudí. Jednostranným a častým využíváním této
metody by se žáci nenaučili naslouchat souvislému výkladu.
Od dialogu sokratovského se liší především mnohostrannými činnostmi žáků. Tato
metoda vyhovuje téměř všem žákům. Učitel přechází z role rétora do role organizátora.
Příklady otázek heuristického charakteru:
Proč je psychologie hraniční vědou mezi přírodními a společenskými vědami?
K čemu můžeme využívat psychologii?
Jak se může adekvátní sebepoznání projevit při sebehodnocení?


Metody situační (případové)
Situační metody jsou takové postupy, kdy žáci řeší problémové modelové situace,

jejichž základ vychází z reálné zkušenosti. Patří sem případová metoda, řešení
problémových příkladů, incidentů i konfliktů (Šťáva in Maňák, 1997). Tyto metody
umožňují konfrontaci s konkrétním případem. Jejich podstatou je řešení problémového
případu, který odráží nějakou reálnou událost, zobrazuje komplex vztahů a okolností
(Maňák, 2003). Jde o metody, kterými lze realizovat problémové vyučování. Jejich
základem je analýza, případně řešení případů. Případem může být pro výuku speciálně
připravený didaktický materiál, zpracovaný na základě skutečné události, jejíž řešení není
jasné. Metody situační zvyšuje aktivitu žáků, rozvíjí tvůrčí myšlení, dovednosti aplikovat
teoretické poznatky v praxi, učí žáky diskutovat, argumentovat a obhajovat své názory.
Pedagogický efekt těchto metod závisí do značné míry na osobnosti učitele, zejména
na jeho taktu a hlásaná teorie také nesmí být v rozporu s vlastní reakcí učitele. Případové
metody vedou k aplikaci teoretických poznatků v praktických situacích, učí diskutovat,
argumentovat a obhajovat své názory (Šťáva in Maňák, 1997). Umožňují získat
dovednosti, analyzovat a řešit problémy, které představují profesionální či životní situace,
často konfliktní povahy. Cílem situačních metod je nejen věcný rozbor situace, jádra
problému, ale i rozbor chování aktérů. Zjednodušují působící vlivy, omezují podmínky
na nejtypičtější, člení celý průběh na klíčové etapy. Dovolují zkrátit reálné trvání celého
průběhu, redukovat varietu možných řešení na exemplární; umožňují vyzkoušet si různá
rozhodnutí a vidět důsledky jednotlivých rozhodnutí, dovolují simulovat i takové důsledky,
které by v reálném životě vedly ke škodám morálním, lidským traumatům, finančním
či materiálním škodám, ke zhroucení instituce.
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Jejich hlavní předností je zaměřenost na praxi, důraz na konkrétnost řešení a výcvik
v rozhodování. Dalšími pozitivními stránkami jsou: aktivní sociální učení, aplikace
teoretických poznatků, emocionální působení aj. Umožňují žákům podrobněji se seznámit
s nesnadnými, složitými nebo problematickými jevy života (Maňák, 2003). Jejich přínos je
v tom, že pomáhají překonávat jednostrannost výukových metod poznamenaných tradiční
pasivitou žáků, že rozvíjejí dovednost komunikovat, a že do výuky vnášejí řešení případů
z praxe (Maňák, 2003). Nedostatkem těchto metod je časová a materiální náročnost.
V některých klasifikacích je možné vedle metod situačních nalézt také metody
simulační (např.viz Skalková, 2007). Simulace jsou metody zaměřené na praxi a aktivní
účast žáků. Žáci dostanou scénář a během určité doby musí učinit spoustu rozhodnutí.
Obvykle řeší běžné životní situace, díky nimž získávají schopnosti a dovednosti např.
jednat a vyjednávat. Metody simulace můžeme zařadit mezi metody situační (Šťáva in
Maňák, 1997). Pod pojmem simulace chápeme zjednodušené předvedení určitého
fragmentu skutečnosti. Tak je možno využívat nákresů, modelů, plastických map i různých
her (Skalková, 2007).
V psychologii jsou situační metody vhodné např. pro výuku tématu: „Náročných
životních situací“ či „Konfliktů“. Jednak k nácviku a řešení konfliktních situacích, zejména
pro počáteční stadium konfliktu, kdy lze ještě otevřenému rozporu zabránit (Maňák, 2003).
Využít se dají i při nácviku asertivního jednání. Žáci se díky těmto simulacím naučí
nevhodné chováni ovlivňovat i řešit. Pedagogický efekt těchto metod závisí do značné míry
také na osobnosti učitele, zejména na jeho taktu. Důležité je i to, jak on sám případné
situace řeší, aby nehlásal teorie, které jsou v rozporu s jeho vlastní reakcí.


Metody inscenační (metody hraní rolí)
Inscenační metody spočívají v simulaci stanovených situací, kdy se řešení realizuje

formou hraní rolí osob zúčastněných v určité simulované sociální situaci. Role mohou být
žáky voleny nebo přiděleny (Kalhous, Obst, 2002). Bývají označovány různými termíny
jako např. situační metody, hraní rolí, dramatická výchova, interakční hry atd. Jejich
základní poslání zůstává stejné (Maňák, 2003). Jejich podstatou je sociální učení
v modelových situacích, v nichž jsou účastníci sami aktéry předváděných situací. Hraním
rolí může být řízená diskuze, setkání se zástupcem etnické menšiny atd.; tyto metody
představují reálnou situaci využívají se zejména při rozvoji komunikativních dovedností,
při řešení konfliktů. Jejich výchovně-vzdělávací význam spočívá v tom, že se žáci vžívají
do role, kterou předvádějí, získávají nové emocionální zkušenosti, postoje, osvojují si
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vhodné způsoby reakcí ve vybraných situacích; rozvíjejí stránky emocionální
i komunikativní. Na závěr inscenace je nutné provést analýzu a zhodnotit cíl.
Hry inscenační mívají různorodý charakter. Podle cíle je lze rozlišit na:
-

umělecké (divadelní),

-

psychosociální (sociodrama),

-

terapeutické (psychodrama),

-

výchovně vzdělávací (Horká, 1997 in Maňák).

Druhy inscenování:
1. Strukturovaná inscenace – účastníci znají jen popis situace a aktéři rámcově svou roli.
2. Nestrukturovaná inscenace – účastníci a aktéři znají popis situace a inscenace se rozvíjí
aktéry individuálně.
3. Mnohostranná inscenace – všichni účastníci jsou aktivními aktéry, rozdělenými do
menších skupin. Skupiny pak podle popisu situace realizují odděleně inscenacemi
(Horák, 1981).
V tradiční didaktice jsou inscenace popisovány jako dramatizace. Častěji se s nimi
setkáváme při vzdělávání dospělých než dětí. Dramatizace je názorné předvedení události
či příběhu děje – převážně podle osobních představ aktéra.
Metoda inscenační je v psychologii vhodná nejen pro rozvoj kreativity, ale i pro
celkové psychické uvolnění žáků a posilování sociálních vazeb ve třídě. Žák si při ní může
vyzkoušet prožít dopady různých způsobů jednání s hlubším prožitkem, učí se také
komunikovat, jednat i vcítit se do druhého. Příkladem využití může být třeba nácvik
obousměrné pozitivní komunikace, předcházení konfliktům, asertivní jednání či trénink
sociálních dovedností.


Didaktické hry
Na základě snahy o alternativní přístupy k výuce zaznamenala tato metoda

v posledních letech zvýšené uplatnění. Prostřednictvím herních situací se dají s žáky řešit
i složité učební úlohy, neboť hra se pro ně stává silným motivačním stimulem, který je
schopen značně zmobilizovat jejich kognitivní potenciál, zejména při soutěživých hrách
(Kalhous, 2002). Didaktická hra je analogií spontánní činnosti dětí, která sleduje
didaktické cíle. Má specifický význam a účel. Je zdrojem motivace, zvyšuje aktivitu
myšlení, rozumové úsilí a

koncentraci pozornosti a v neposlední řadě možnost

seberealizace, která je z psychologické hlediska velmi podstatnou. Hra má řadu aspektů:
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aspekt poznávací, procvičovací, emocionální, pohybový, motivační, tvořivostní, fantazijní,
sociální, rekreační, diagnostický, terapeutický aj. (Vališová, 2007). Prostor pro neformální
hru, která plní svou funkci a přitom nezdržuje, můžeme hledat v každém vyučovacím
předmětu. Půjde samozřejmě o hry didaktické, ale rušivý didaktismus může být z takových
her snadno setřen, umí-li učitel hry s citem vybrat, ve vhodnou chvíli do výuky zařadit
a kvalifikovaně realizovat. Didaktické hry patří do skupiny aktivizujících metod proto, že
umožňují žákům plnou seberealizaci (Horák, 1991).
Ve vyučování lze využívat zejména her, které rozvíjejí poznávací funkce dětí, ať už
zprostředkovaně (např. hry námětové, konstruktivní), anebo hry zaměřené na osvojování,
opakování a procvičování příslušného učiva (hry didaktické a simulační). Každá didaktická
hra má cíl, pravidla a obsah (motivační rámec, přitažlivou činnost). Výběr didaktických her
a jejich modifikace učitel provádí s přihlédnutím k věku žáků. Další hry mohou být např.
na psychické uvolnění a odreagování, hry podporující rozvoj vyjadřovacích schopností,
mimiku a gestikulaci, podněty pro rozvoj vlastní osobnosti, podporují socializaci a vedou
k sebekontrole. Většina her je ve škole založena na spontánní komunikaci (Fialová in
Maňák, 1997).
+ Nenásilným způsobem a za spontánního zájmu rozvíjejí vědomosti i dovednosti,
poznávací procesy a myšlení, estetické cítění, aktivitu, tvořivost a samostatnost. Její
předností je stimulační náboj, neboť probouzí zájem (je zdrojem motivace), zvyšuje
angažovanost žáků na prováděných činnostech, podporuje jejich spontaneitu,
spolupráci i soutěživost, nutí je využívat různých poznatků a dovedností, zapojovat
životní zkušenosti, zvyšuje aktivitu myšlení, rozumové úsilí a koncentraci pozornosti.
Ve hře se uplatňuje kultura života dospělých, žák se učí jednat s lidmi. Některé
didaktické hry se blíží modelovým situacím reálného života.
-

Je nutné využívat i další metody (monologické, demonstrační atd.) Příprava výuky
psychologie, v níž se má tato metoda realizovat, je pro učitele značně náročná a
vyžaduje funkční promyšlení obsahové i organizační náplně, materiální zajištění, výběr
skupin i postupnou přípravu žáků.
Modifikací didaktických her jsou soutěže. V nich lze pěstovat také smysl pro fair

play, respekt k těm, kteří jsou lepší, a toleranci a slušnost k poraženým, ale i maximální
snažení ve prospěch celku (Fialová in Maňák, 1997). Soutěž se od hry liší v tom, že jejím
cílem je především stanovit pořadí účastníků podle předvedených činností nebo výsledků
činností. Prvotním účelem hry je určitá činnost sama o sobě, účelem soutěže je dosáhnout
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umístění. Každou hru je možné organizovat jako soutěž – tyto hry můžeme nazvat hry
soutěživými.
Jako hry a soutěže lze v podstatě uspořádat každé řešení problému, ovšem při
dodržení určitých podmínek (metodických pravidel), jak je například uvádí J. Maňák
(2003):
Metodická příprava k začlenění didaktických her do výuky
1. vytyčení cílů (kognitivní, sociální, emocionální, ujasnění důvodů pro volbu
konkrétní hry,
2. diagnóza připravenosti žáků (potřebné vědomosti, dovednosti, zkušenosti,
přiměřená náročnost),
3. ujasnění pravidel hry,
4. vymezení úlohy vedoucího hry (řízení, hodnocení, svěření této funkce žákům je
možné až získají zkušenost),
5. stanovení způsobu hodnocení,
6. zajištění vhodného místa,
7. příprava pomůcek,
8. určení časového limitu,
9. promyšlení případných variant.


Specifické metody
Specifické metody můžeme rozdělit na metody rozvíjející samostatnost, kooperaci,

odpovědnost, tvořivost, kritické myšlení (Grecmanová, Urbanovská, Novotný, 2000):
 Metody rozvíjející samostatnost
Plnění studijní smlouvy
-

každý student si vybere určité téma, které samostatně zpracuje, předtím si ale
promyslí plán a po konzultaci sepíše studijní smlouvu (cíl, obsah, činnost,
důkazy o splnění cíle, datum ukončení)

Studijní deník
-

učitel tak získává zpětnou vazbu o tom, jak se žáci učí

-

student dvakrát týdně zaznamenává do deníku své pocity a myšlenky z výuky (co
mu není jasné, s čím nesouhlasí atd.)
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Exkurze - učení v praxi
-

před exkurzí jsou rozděleny úkoly, které žáci sledují během exkurze, a pak si je
vzájemně sdělí

Psaní formou „tady a teď“
-

učitel vybere téma (podá o něm základní informace), o kterém žáci svobodně píší
vyprávění v přítomném čase „jako“ svoji zkušenost, pocity, postoje

-

je nutné zajistit dostatek času a literaturu, dokumentační materiály…, které mohou
žáci využít, když budou psát o situaci, se kterou mají malé nebo žádné zkušenosti

 Metody rozvíjející kooperaci
Hledání informací
-

žáci hledají ve skupině informace na položené otázky od učitele (k dispozici mají
různé materiály)

-

na závěr se odpovědi zkontrolují a v případě potřeby se k nim poskytnou doplňující
informace

Studijní skupiny
-

po prostudování textu si ve skupinách žáci vzájemně objasňují obsah, uvádějí
příklady a polemizují s textem atd.

Třídění karet
-

každý dostane kartičku s informací, kterou lze zařadit do jedné nebo více kategorií,
úkolem je najít žáka s kartičkou, která spadá do téže kategorie

-

kategorie musí být uvedeny předem, žáci na závěr představí svoji kategorii
a pojmy, které do ní spadají

-

učitel je může doplnit dalšími informacemi

Studijní turnaj
-

žáci vytvoří skupiny, které prostudují text, každý žák obdrží otázky k danému
tématu, které musí samostatně zodpovědět, na závěr se vyhodnotí skupina
s největším počtem dobře zodpovězených otázek

Vrstevnické vyučování
-

žáci se podle počtu témat rozdělí do skupin a každá skupina řeší své téma

-

skupiny pak mají za úkol zpracovat téma nejen obsahově, ale také přitažlivě
metodicky s využitím různých pomůcek

-

jednotlivé skupiny pak předvádějí své vyučování
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Metoda 6-3-5
-

šestičlenným skupinám se zadá problém, každý žák pak ve skupině napíše během
pěti minut tři nápady na řešení (každý nápad na samostatný papír), po chvíli se
papíry posunou k dalšímu žákovi, který rozvíjí předchozí nápady na papírech

-

když se papíry dostanou zpět k původnímu majiteli, diskuze končí

Akvárium
-

třída se rozdělí na dvě skupiny (diskutující a pozorovatelé), jedna skupina
diskutuje, druhá

pozoruje, po diskuzi pozorovatelé hodnotí obsah i formální

stránku diskuze
-

v psychologii se tato metoda s úspěchem využívá zejména při psycho
i sociodramatu.

 Metody rozvíjející odpovědnost
Kruhový rozhovor
-

každý se vyjadřuje k danému tématu jak dlouho potřebuje, když nemá co říci, předá
označení (hračku, tužku, cokoliv) dalšímu v kruhu, aby bylo patrné, kdo má slovo.
Žák může odpověď vynechat – řekne jen „vynechávám“. Rozhovor končí, když se
všichni vystřídají, nebo když už nikdo nemá co říci.

-

vybírají se nejrůznější témata podle zaměření hodiny

Snění o účelu života
-

učitel vypráví příběh, který studenti poslouchají se zavřenýma očima a potom se
píše nebo rozmlouvá o zážitcích, které se jim v hlavě v průběhu vyprávění objevily

 Metody rozvíjející tvořivost
Obrázky ze slov
-

žáci vyjadřují své myšlenky prostřednictvím obrázků, ale i slov, písmen či čísli

Hospodářské prognózy a 2025
-

účelem je dát žákům prostor pro jejich fantazii

-

plánují dané téma a nebo budoucnost v roce 2025

Popisování
-

žáci popisují své zážitky a zkušenosti barvitě, výrazně, aby zaujali své posluchače,
tzn. i zvuky, barvami
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 Metody rozvíjející kritické myšlení
Kritické myšlení J. Maňák (2003) charakterizuje jako nový název pro dávné
snahy o kvalitnější učení a vyučování. Jde o neustálený pojem, protože se jím rozumí
jednak charakteristika myšlení z psychologického pohledu a jednak jde o specifické
vzdělávací postupy sledující kognitivní sféry člověka. Kritické myšlení chápe P. Gavora
(1995) jako činnost, nástroj, který pomáhá žákům přijít od povrchního k hloubkovému
učení, k odhalování souvislostí, k porozumění učivu a k vlastním závěrům. Kritické
myšlení vychází z koncepce konstruktivistické psychologie a pedagogiky, podle níž člověk
při učení nepřebírá hotové poznatky, ale konstruuje je na základě svých dřívějších
zkušeností a dříve osvojených znalostí. Kritické myšlení také zohledňuje osobní cesty,
způsoby vlastního učení – tzv. metakognitivní přístup (Maňák, 2003). Kritické myšlení
zasahuje celou osobnost žáka. Vedle kognitivního rozvoje napomáhá také rozvíjet oblasti
volní, citové a kreativní. Metoda kritického myšlení navazuje na zkušenosti, které byly
ověřeny reformním hnutím, alternativními školami i progresivními učiteli (Maňák, 2003).
Některá doporučení metodiky kritického myšlení mají také specifický ráz, např. vytvořit
atmosféru, ve které nemají žáci obavy vyslovovat své vlastní názory, nejsou ihned
opravovány jejich chyby, které jsou vnímány jako příležitost uvědomit si je i bez učitelovy
pomoci, podporována je kooperativní a týmová práce aj. Ústředním momentem kritického
myšlení je tzv. třífázový model učení.
Třífázový model učení
Každý proces učení probíhá v několika etapách. Nejčastěji jsou uváděny čtyři fáze
procesu učení: motivační, poznávací, výkonnou a kontrolní. V rámci kritického myšlení je
ale ústředním momentem model třífázového učení, vycházející z podstaty pedagogického
konstruktivismu. Model podporuje aktivitu žáků při učení, pracuje se zkušeností žáků,
počítá s postupným a aktivním konstruováním poznání a s tím, že proces poznávání
neustále pokračuje. Součástí učení se stává reflektivní a sebereflektivní činnost.
Rozlišujeme tři základní fáze procesu myšlení a učení, které jsou respektovány
ve vyučovacím procesu: fázi evokace, fázi uvědomění si významu a fázi reflexe
(Grecmanová, Urbanovská, Novotný, 2000).


Evokace
-

žáci si vybavují, co již vědí o tématu, samostatně přemýšlí a vytváří
počáteční strukturu poznatků, do které bude následně vřazovat informace
nové,
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-

nové informace jsou tak chápány v kontextu a prostřednictvím rekonstrukce
předchozích znalostí může docházet také k jejich ujasňování, zpřesňování,



-

učitel nechává mluvit žáky, poslouchá je a povzbuzuje,

-

cílem učitele je zaktivizovat žáky, vzbudit vnitřní zájem žáků o dané téma.

Uvědomění si významu
-

žáci se setkávají s novými informacemi prostřednictvím čtení textu, poslechu
přednášky, výkladu, shlédnutí filmu, experimentování či diskuse,

-

cílem učitele je udržet zájem žáka přinejmenším na úrovni ve fázi evokace,

-

důležité je podněcovat drobnými aktivizačními úkoly (značky, výpisky…),

-

dalším úkolem je podnítit žáky, aby sledovali, jak se vyvíjí jejich vlastní
chápání nových poznatků (stavět mosty).



Reflexe
-

žáci si uvědomují, co se naučili, třídí, systemizují nové poznatky, učí se
vyjadřovat myšlenky a získané informace vlastními slovy,

-

důležité je také zajistit výměnu názorů mezi žáky, což slouží k rozšíření
slovní zásoby a k podněcování k přemýšlení o jiných úhlech pohledu,

-

v této fázi by si žák měl uvědomit, jak nové učení změnilo jeho myšlení,
hodnoty a postoje.

K aktivnímu učení a kritickému myšlení dochází využíváním vhodných výukových
metod rozvíjejících myšlení. Grecmanová, Urbanovská, Novotný (2000) vymezují
následující specifické metody pro rozvoj kritického myšlení:
I.N.S.E.R.T.
-

žákům je předložen text, který mají za úkol si přečíst a znaménky označit své

myšlenky ( + nové informace,  známé informace, - nesouhlas, ? chtěli
by vědět více informací, něčemu nerozumí),
-

po přečtení se může vyhotovit tabulka s přehledem, se kterou se dále pracuje

(nové či neznámé informace se vysvětlí, vyhledají atd.).
Dvojité zápisníky
-

žáci si rozdělí papír na dvě části – do levé poloviny píší informace

získané od učitele, z knihy, z videonahrávky a na pravou polovinu si
zapisují své otázky, návrhy, poznámky a připomínky.
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Kostka
-

učitel hází kostkou, na které jsou uvedeny pokyny (popiš, porovnej, asociuj,

analyzuj, aplikuj, argumentuj),
-

nejdříve se zadá téma, poté se hodí kostkou a studenti mají 2 – 4 minuty

na zpracování pokynu,
-

na závěr se výtvory žáků diskutují.

Brainstorming
-

bývá označován jako „burza nápadů“, „bouře mozků“,

-

je využívanou metodou zejména díky své kreativitě a rozvoji myšlení,

-

žáci mají ve vymezeném čase heslovitě sepsat na tabuli nebo na papír

všechno, co je k danému tématu napadne, potom se z napsaných možností
vybírá vyřazovací technikou ta správná,
-

tato metoda bývá vnímána jako velmi zábavná,

-

jeho obdobou je brainwriting (písemná forma – písemné, často individuální

vytváření nápadů na papír, který koluje mezi ostatními). Předpokladem dobré
využitelnosti metody je jasné stanovení si cíle. Bez jeho určení není možné ani
ověřit, zda jsme použitím metody cíle dosáhli. Brainstorming má také uplatnění při
tvorbě myšlenkových map.
Myšlenkové mapy
- do středu tabule či na list papíru se napíše do kruhu slovo nebo teze
a žáci jsou vyzváni, aby v prostoru kolem slova psali heslovitě všechno, co
je k danému tématu napadne, potom se slova společně spojují tak, jak
spolu souvisejí (hledají se vzájemné styčné plochy a širší souvislosti). Podstatou
metody je např. zjištění, že poznatky si neukládáme ve formě složitých dlouhých
vět a formulací, ale ve formě „koster“ či krátkých narážek. Těmi může být např.
klíčové slovo, krátké tvrzení apod. „Po vstupu takové narážky do vědomí se tato
kostra obalí „živou hmotou“ z naší holografické paměti. Myšlenkové mapy mají
usnadnit zapamatování a pochopení problematiky. Klíčová slova či myšlenky apod.
se kombinují s obrázky, schématy, čarami, barvami a usiluje se o to, aby vše bylo
sdělné, srozumitelné, jasné a úsporné a jde-li to, tak také třeba zábavné a působivé.
Výhody: informace jsou takto přehlednější, celostnější a lépe se pamatují, prosévají
nepodstatné, zvyšují tvořivost a originalitu, působí na více smyslů, mají vliv na
motivaci a tvůrci jsou tak aktivnější. Využívají se při vytváření scénářů, vztahových
rámců, řešení problémů, mapování vztahů a vlivů.
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Poslední slovo mám já
-

po přečtení zadaného textu si každý student vybere z textu jednu myšlenku,

která jej zaujala, tu si zapíše a opatří ji komentářem,
- poté učitel jednoho studenta vybere, ten přečte myšlenku a probíhá diskuse,
ve které se žáci snaží odhalit, proč si žák úryvek vybral,
-

na

závěr

opět

hovoří

žák,

který

diskuzi

ukončí

přednesením

svého zdůvodnění a komentáře,
-

vhodné je při této metodě sezení v kruhu.

Volné psaní (psaní bez hranic)
-

žáci mají za úkol ve stanoveném čase (např. 5 min.) napsat vše, co je napadne

k zadanému tématu, při psaní se nezabývají stylistickou ani gramatickou správností,
během psaní se nevracejí k tomu, co napsali, nic neopravují,
-

když žáka nic nenapadá, píše to, co v tuto chvíli má v myšlenkách. Je nutné

psát neustále, dokud nevyprší čas. Pak se v textu hledají myšlenky, které se nejvíce
podařily, jsou originální nebo významné,
-

hodí se na začátku hodiny k probuzení myšlenek, před diskuzí k tématu, základ

pro esej apod.
Diskusní pavučina
-

do horní části papíru si jednotliví žáci napíší otázku, kterou budou jako

třída řešit, papír pak rozdělí na dvě části (ano/ne),
-

každý žák vymyslí dva argumenty pro ano i ne a vymění si papír se sousedem,

společně zhodnotí a zajímavé názory od souseda si zapíší do vlastního papíru, poté
utvoří čtveřice a prodiskutují napsané názory, opět ty, které se jim zamlouvají
zapíší do svého papíru,
-

nakonec se takto třída rozdělí do dvou skupin, které mezi sebou vzájemně

diskutují,
-

na závěr se žáci vyzvou, zda chtějí zůstat v kmenové skupině nebo přejít do

skupiny druhé a mají za úkol napsat, jaké stanovisko zastávají a proč.
Pětilístek
- využívá se jako diagnostická metoda,
- učitel nejdříve sdělí žákům téma,
- studenti na zadané téma mají vytvořit pětiřádkovou básničku, která má tuto
strukturu:
1. jedno slovo – název tématu, námětu, obvykle podstatné jméno
2. dvě slova – popis tématu, námětu – jaký/jaká/jaké
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3. tři slovesa, kterými popisujeme činnost vztahující se k danému
tématu, nebo děj (co se s ním dělá nebo děje)
4. čtyři slova, kterými vyjadřujeme, co nám téma připomíná

(slovem je i

spojka, předložka) pocit, dojem „indiánské jméno“ – ten, který…
5. jedno slovo, kterým vyjadřujeme osobní, individuální synonymum
daného tématu.
T-graf
-

žáci se rozdělí do dvou skupin a k danému tématu mají formulovat klady

či zápory (podle přiřazení ke skupině),
-

názory se pak zapisují na tabuli či velký papír, který je rozdělen na dvě

poloviny (klady/zápory) a to tím způsobem, že jedna skupina řekne svůj
názor a druhá hledá opak, jak ho vyvrátit.
-

je možné tuto metodu obměňovat, např. rozdělit skupinu na 3 podskupiny

(klady/zápory/závěrečné hodnocení) nebo dát studentům protichůdné úkoly
(ten, kdo je pro, bude hledat argumenty proti a naopak).
-

metoda učí naslouchat, formulovat argumenty.

Vennův diagram
-

lze využít v případě, kdy máme dva podobné jevy (pojmy), které

potřebujeme odlišit, slouží k ujasnění rozdílů a společných znaků,
-

na tabuli či velký papír se nakreslí dvě kružnice (znázorňují dva podobné

jevy), které se protínají,
-

žáci

formulují

znaky,

které

zapisujeme do

k jednomu pojmu, k druhému pojmu nebo do průniku

kružnic či

průniku

–

(jako společný znak),

v průběhu zapisování dochází k ujasňování, zpřesňování i získávání nových
informací.
RAFT (role, auditorium, forma, téma)
-

slouží k vytvoření mnohostranného pohledu na daný problém, jev, událost,

téma,
-

žáci nejdříve formulují osoby, kterých se dané téma dotýká (kdo všechno se

k danému problému či tématu může vyjádřit), potom se žákům přiřadí
role jednotlivých aktérů a mají za úkol se k tématu v této roli vyjádřit různou
formou, která je určena rolí aktéra (např. lékař – napíše lékařskou zprávu,
psycholog – napíše posudek atd.).
Pexeso a puzzle
-

dají se vytvořit k ujasnění základních pojmů, přiřazování do kategorií,
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-

např. puzzle – žáci mají šablonu (členění např. do sloupců – definice,

vysvětlení, něco navíc) a mají pod tuto šablonu přiřazovat připravené
obdélníky, čtverce textem) učí se třídit informace,
-

důležité je, aby jednotlivé části byly stejně veliké bez ohledu na množství

slov, jinak hrozí, že studenti budou přiřazovat na základě velikosti jednotlivých
částí.

5. 5 Komplexní výukové metody
Komplexní

výukové

metody poskytují

na

didaktickou

kategorii

metod

praxeologický pohled, který je výrazněji začleňuje do konkrétních situací edukační praxe
(Maňák, 2003). Dále rozšiřují prostor výukových metod o prvky organizačních forem,
didaktických prostředků a mnohem víc než předchozí metody reflektují celkové cíle
výchovy a vzdělávání. Tím ovšem, zároveň stírají rozdíly mezi pojmy: metoda-formaprostředek, a dochází k určitému synkretismu vědeckých pojmů a kategorií, které na druhé
straně mírní rozpor mezi teorií a pojmy. Jejich předností je postižení většího úseku
didaktické reality ve výuce (Maňák, 2003).
Pro potřeby rigorózní práce jsme se inspirovali schématem komplexních metod
J. Maňáka (2003), který byl dále ještě upraven a rozšířen o kapitolu metod specifických.
Frontální výuka
Frontální výuka je společnou prací žáků ve třídě s dominantním postavením učitele,
který řídí, usměrňuje a kontroluje veškeré aktivity žáků. Jejím hlavním cílem je, aby si žáci
osvojili maximální rozsah poznatků. Hlavní pozornost je věnována vysvětlování učitele.
Komunikace je mezi učitelem i žáky vedena jednosměrně od učitele k žákům ve formě
tzv. řízeného rozhovoru. Verbální působení učitele je doplňováno zápisem na tabuli,
demonstrací objektů, pokusů apod. Vede k pasivitě žáků, nepodporuje rozvoj samostatného
myšlení a jednání, ale lépe než jiné metody zajišťuje pořádek a kázeň a poskytuje učiteli
bezprostřední zpětnou vazbu. Realizačním rámcem frontální výuky je tzv. vyučovací
hodina, která je různě modifikována. V jejím průběhu se mohou uplatnit různé výukové
metody.
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Skupinová a kooperativní výuka
V posledních letech se vedle pojmu skupinová výuka objevuje pojem kooperativní
výuka (např. viz Kasíková, 1999). Je to komplexní výuková metoda, která je založena na
kooperaci (spolupráci) žáků mezi sebou při řešení úloh, ale i na spolupráci třídy s učitelem.
Velmi často bývá kooperativní výuka realizována ve skupinách (proto ji lze s jistým
zjednodušením podle J. Švece (in Maňák, 2003) považovat za formu skupinové výuky.
Naproti tomu H. Kasíková (1997) uvádí, že kooperativní výuka nerovná se skupinová
práce, stejně tak J. Skalková (2007), pojem kooperativní vyučování nelze ztotožňovat se
skupinovým. Avšak zavádění skupinového vyučování otevírá větší prostor pro spolupráci
žáků, jejich vzájemnou pomoc. Podstatně přispívá tudíž k realizaci kooperativního
charakteru vyučování. H. Kasíková (1997) popisuje skupinové vyučování jako jednu
z organizačních forem. Mezi základní principy kooperativního vyučování a učení náleží:
vzájemná pomoc, tolerance, získání dovednosti přesně formulovat vlastní myšlenky
a chápat myšlenky druhých, reagovat na názory a požadavky skupiny, dovednost hodnotit
sebe i druhé (Skalková, 2007). Kooperativní uspořádání výuky je založeno na principu
spolupráce při dosahování cílů. Výsledky jedince jsou podporovány činností skupiny a celá
skupina má prospěch z činnosti jednotlivce (Kasíková, 1997). Podle zahraničních studií
vede kooperativní výuka k vyšším výkonům žáků než „tradiční metody“ a žáci jsou více
orientováni na cíl vyučování a učení, než žáci z tradičních tříd, kde převažuje frontální
výuka (Švec, 2003). Hlavní předností kooperativní (potažmo skupinové) výuky je sociální
aspekt. V této výuce se zdokonalují a rozvíjejí sociální dovednosti žáků.
Hlavním rysem skupinové výuky jsou tyto charakteristické rysy:
-

spolupráce žáků při řešení obvykle náročnější úlohy nebo problému,

-

dělby práce žáků při řešení úlohy, problému,

-

sdílení názorů, zkušeností, prožitků ve skupině,

-

odpovědnost jednotlivých žáků za výsledky společné práce (Švec, 2003).

Kooperativní i skupinovou výuku lze využít ve všech hodinách psychologie. Jde jen
o to, tradiční výuku vhodně přizpůsobit.
Partnerská výuka
Partnerská výuka je spolupráce žáků při učení ve dvojicích, kdy si žáci, nejlépe
v lavici se sousedem, vyměňují názory na řešení úloh, srovnávají své postoje, pomáhají si
v obtížných situacích, opravují své chyby, opakují atd. Lze ji dobře využít i v rámci
frontální výuky. V psychologii se osvědčila např. forma partnerského procvičování či
prozkušování naučené látky.
92

Individuální a individualizovaná výuka, samostatná práce žáků
Individuální práce žáka je určitý časový prostor pro aktivní myšlenkovou nebo
motorickou činnost jednotlivého žáka, která je řízena a plánována učitelem. Žák sice
pracuje sám, ale je součástí hromadné výuky. Individuální výuka je kontakt jednoho žáka
s jedním učitelem (např.při doučování, při domácím učení).
Samostatná práce žáků
Samostatná práce žáků vychází z žákovy aktivity v závislosti na cílech a charakteru
výchovně-vzdělávací práce. Je to taková učební aktivita, při níž žáci získávají poznatky
vlastním úsilím, relativně nezávisle na cizí pomoci a vnějším vedení, a to zejména řešením
problémů. Úzce souvisí se samostatným i kritickým myšlením. Žák přebírá odpovědnost
za výsledky učebního procesu, spoléhá na své vlastní síly, volí si tempo své práce,
realizuje své nápady, respektuje specifické předpoklady jednotlivých žáků. Je možné ji
zařadit jako samostatnou metodu do všech fází vyučovacího procesu. Její nevýhodou je
nulová spolupráce, nepodporují se sociální vztahy a nerozvíjejí se formy sociálního učení.
Projektová výuka
Tzv. učení v projektech navazuje na metodu řešení problémů, jde v ní však
o problémy komplexnější a o výukové záměry, které mají vždy také širší praktický dosah,
tzn. řešen je problém, téma spojené s životní realitou, které je nutné řešit teoretickou
i praktickou činností a která vede k vytvoření adekvátního produktu. Projekty mohou být
krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé. Učení v projektech umožňuje volbu různých
organizačních forem. Jejím pozitivem je, že zvyšuje motivaci, iniciativu a odpovědnost,
poskytuje příležitost k praktickému řešení úkolů a problémů ze života, posiluje u žáků
ochotu spolupracovat a radit se s jinými, dává příležitost k tvořivým činnostem, rozvíjí
vytrvalost, pohotovost, tolerantnost, sebekritičnost i sebedůvěru.
Otevřené učení
Otevřené učení (vyučování) je termín, který ještě není jednoznačně ustálený. Jde
o pedagogickou koncepci, která usiluje o celkovou změnu výchovy a vzdělávání
v současné škole tím, že jednak „otevírá školu dítěti“ podle jeho zájmů a schopností
a jednak „otevírá školu navenek“, tj. k mimoškolnímu prostředí, a podporuje žáka
v plánování jeho vlastního učení. Otevření učení je příkladem symbiózy metod,
organizačních struktur i ideového záměru. K nejdůležitějším rysům patří: otevřenost pro
aktivní, samostatnou práci žáků; otevřenost výuky (prostupnost mezi jednotlivými
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vyučovacími předměty); otevřenost školy vůči prostředí (rodině, komunitě) – neformální
plodné spolupráci. Důležitým rysem otevřeného vyučování je úzký kontakt s rodinou, která
se stává výchovně-vzdělávacím partnerem školy. Jeho hlavním přínosem je to, že školu
otevírá životu a to tím, že žáky zapojuje do přiměřených pracovních, poznávacích i
společenských aktivit.
Některé postupy otevřeného učení: rozhovor v kruhu, hry v kruhu, volný výběr
pracovního místa, práce ve dvojicích, interakční hry, volná práce ve skupině, účast žáků na
sestavování denního plánu, volné řazení úloh překračující rámec jednoho předmětu, výuka
přesahující rámec jedné třídy, volné přestávky atd.
Výčet aktivizujících a komplexních metod nemůže být nikdy úplný, protože
nejrůznějších metod existuje značné množství, a i to může být ještě ovlivněno tvořivostí
učitele a předmětem, ve kterém se realizují. Při výuce psychologie máme pro aktivizující
metody vhodné podmínky, neboť současně s rozvojem myšlení a poskytováním poznatků,
například o psychických vlastnostech osobnosti, procesech a stavech osobnosti, ihned
rozvíjíme konkrétní psychické vlastnosti žáků. A nebo jimi můžeme cvičit určité sociálních
dovednosti, které stanovené učivo mohou lépe přiblížit „normálnímu“ životu. A to jsou jen
některé důvody, které mohou posloužit jako argumenty pro využívání aktivizujících metod
ve výuce psychologie. Mimo to přispívají aktivizující metody k rozvíjení celé řady
žákových kompetencí (jako jsou kompetence komunikativní, sociální, k učení, řešení
problémů). Dále je nutné také spravedlivě uznat, že aktivizující metody nejsou „všemocné“
a při některých hodinách se neobejdeme bez tradičního výkladu, práce s knihou, rozhovoru
apod. Jeví se tedy důležitější rozhodnout kdy, jak a s jakým cílem budeme jednotlivé
metody využívat, a jak funkčně budeme aktivizující metody s tradičními kombinovat.
Uvedené metody by měly posloužit především k inspiraci.

5. 6 Žák, učitel a aktivizující výukové metody
Bez aktivního zapojení do výuky se žáci nic nenaučí, tvrdí Ch. Kyriacou (1996).
Jak aktivitu žáků v již probíhající výuce zajistit? Prostředky, jež k tomu učitel využívá,
jsou výukové metody. V současné době zdůrazňujeme především význam tzv.
aktivizačních nebo participativních metod výuky. Učitel by měl dobře znát algoritmy
těchto metod a naučit se podle nich organizovat činnosti žáků. Kvalitu práce učitele
hodnotíme také podle činnosti žáků v jejich hodinách. Například problémovou situací
můžeme účinně rozvíjet poznávací procesy žáků. Z hlediska kognitivní činnosti se žáci
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nemají orientovat především na osvojování vědomostí a jejich spolehlivou reprodukci, ale
mají skutečně hledat cesty k novým řešením, objevovat nové vztahy a souvislosti, nově
využívat dosavadní poznatky, aby je mohli nově využít (Skalková, 1971). Skalková dále
soudí, že mechanismus sociálně psychologických vztahů utvářející se v činnostech žáků při
vyučování ovlivňuje nejen intenzitu jejich poznávacích procesů, ale i motivačních
momentů v jejich učební činnosti. Podmínky pro uplatňování těchto mechanismů pak vidí
ve skupinovém vyučování. Při vyučování se „učí celý žák“, to znamená, že se v procesu
vyučování a učení spolu s aspekty kognitivními rozvíjejí i aspekty motivační. Kognitivní
aspekty vyjadřují vztah žáka ke světu, žák pozoruje, analyzuje, srovnává, poznává určité
vztahy, hledá způsoby řešení problémových situací, pamatuje si fakta apod. Motivační
aspekty vztah žáka ke světu dynamizují a usměrňují. Jak má učitel žáka motivovat, aby byl
činný. Tím, že zvýší přitažlivost látky a bude ji transformovat pomocí vhodných
didaktických prostředků. Z hlediska učícího se žáka jde o navození takových situací, které
odpovídají jeho potřebám, vyvolávají je a zintenzivňují jeho vztah k předmětu. Volba
prostředků pak záleží na konkrétních podmínkách (Skalková, 1971).
Aktivizující výukové metody podle J. Švece (in Maňák 1997) umožňují, aby si žáci
při výuce psychologie efektivně osvojovali vědomosti, dovednosti, návyky, zkušenosti
a rozvíjeli poznávací schopnosti. Zároveň však aktivizující metody ovlivňují i další stránky
žákovy osobnosti jako je jeho aktivita, samostatnost, tvořivost. Zároveň se díky nim
rozvíjejí také učební schopnosti a dovednosti žáků a jejich pozitivní vztah k učení
i ke stylu učení se.
Aktivizující metody již svým charakterem nejen rozvíjejí, ale též předpokládají
aktivitu, samostatnost i tvořivost žáků. Orientují žáka na vyhledávání problémů, kladení
otázek, uplatňování vlastních stanovisek a názorů. Dále mohou ovlivnit učební styl
i učební dovednosti a návyky žáků (Švec in Maňák, 1997). Při použití „tradičních“ metod
někdy učitelé požadují (byť často jen nepřímo), aby žáci použili při řešení úlohy „jejich“
postup, algoritmus uvedený v učebnici, vzorec nebo pravidlo, který jim sdělili. To potom
vede k tomu, že žáci jsou spíše orientováni na jeden „správný“ postup řešení, za který jsou
pozitivně hodnoceni než na samostatné hledání řešení problému (Švec in Maňák, 1997).
Jsou-li aktivizující výukové metody správně didakticky použity, tak mohou dle J. Švece
(1997):

podněcovat

pozitivní

rysy

stylu

učení

žáků,

motivovat

k objevování

a experimentování, orientovat je spíše na obsah úloh a problémů, než na jednoznačné
správné odpovědi a učí žáky efektivně se učit, tj. vytvářet a rozvíjet jejich učební
dovednosti a návyky i schopnost se učit.
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Aktivizující výukové metody v psychologii, jsou-li systematicky uplatňovány,
umožňují stavět žáka do různých učebních situací. Učí žáky individuálnímu i skupinovému
řešení úloh a zároveň poskytují individuální přístup k žákům (Švec in Maňák, 1997).
Při uplatňování aktivizujících metod je nutné počítat také s učebními schopnostmi
žáků. Jaké jsou jejich dispozice, předpoklady, či učební dovednosti a návyky učit se novým
činnostem a poznatkům? Tento individuální potenciál ovlivňuje, vedle motivace, úspěšnost
učení. Poslední výzkumy umožnily nově porozumět procesu učení a důsledkem jsou právě
probíhající změny školního kurikula a vyučování. Školy se snaží, aby ve středu pozornosti
stál žák, a ne učitel a aby se vyučování více zaměřilo na porozumění a myšlení než
na zapamatování a rutinní procvičování (Vosniadou, S. in Efektivní učení ve škole, 2005).
Vyučovací styl učitele
Efektivnost uplatňování aktivizujících metod v pedagogické komunikaci závisí
do značné míry na osobnosti učitele, zejména na jeho motivaci a zájmu tyto postupy
ověřovat a systematičtěji je zařazovat do výuky, a na jeho vyučovacím stylu (Švec in
Maňák, 1997). Vyučovací styl je svébytný postup, jímž učitel vyučuje, soubor činností,
které učitel jako jedinec uplatňuje ve vyučování. Učitel používá vyučovací styl ve většině
situací pedagogického typu, pravděpodobně nezávisle na tématu, na třídě apod. Vyučovací
styl vzniká z učitelových předpokladů, rozvíjí se spolupůsobením vnějších i vnitřních
faktorů. Je relativně stabilní, obtížně se mění (Průcha, Walterová, Mareš, 2001).
Vyučovací styl, spočívající mimo jiné v používání různých aktivizujících metod
a technik, rozvíjí nejenom aktivitu žáků, ale i samotných učitelů. Tvořivý učitel a jeho
vyučovací styl se vyznačují (Švec in Maňák, 1997) např. respektováním individuality žáků,
rozvíjení potencionálních možností žáků, podporováním samostatného myšlení žáků,
navozováním problémových situací, podporou vlastních názorů, podněcováním žáků
k tomu, aby poznávali sebe sama, organizováním rozmanitých učebních činností žáků,
oceňováním žákovy samostatnosti a originality jeho nápadů a řešení, vytvářením dobré
atmosféry ve třídě apod. Aktivní činnost žáků je regulována rolí učitele. Otázkou podle
J. Skalkové (1971) je, nakolik učitel respektuje funkční mechanismy spjaté s aktivizujícími
metodami a umí jich využívat, nakolik ovlivňuje charakter činnosti žáků. Sociálně
integrativní chování učitele vytváří vhodné sociálně psychologické klima, které je
stimulujícím prostředím pro vlastní činnost žáků. Důsledky se projevují ve spontánní
aktivitě žáků, v jejich častých slovních projevech, v ochotě formulovat vlastní myšlenky,
účastnit se řešení problémů (Skalková, 1971).
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PRAKTICKÁ ČÁST
6 Aktivizující metody ve výuce psychologie a jejich evaluace
V praktické části budou popsány cíle a úkoly evaluace, metodologie výzkumu,
výsledky evaluace aktivizujících metod ve výuce psychologie z pohledu žáka a učitele a
jejich interpretace.

6. 1 Cíle a úkoly evaluace
Výzkumným záměrem rigorózní práce bylo vytvořit didaktický materiál pro
výuku psychologie prvního ročníku střední odborné školy se zaměřením na využití
aktivizujících metod, zrealizovat tento postup ve výuce a pilotně ověřit jeho přínos pro
žáky i učitele.
Na počátku jsem si stanovila první z mých výzkumných úkolů - tvorbu
didaktického materiálu s důrazem na využití aktivizujících metod. Mým výzkumným
problémem bylo vytvořit z didaktických poznatků tzv.didaktické listy k výuce psychologie.
První okruh by se dal shrnout do odpovědí na otázku, jak za pomocí didaktické analýzy
učiva vytvořit didaktické listy pro vyučovací hodinu, v níž by byly využity aktivizující
metody. Druhý výzkumný okruh byl soustředěn na realizaci samotné výuky psychologie.
A třetí okruh byl věnován pilotnímu ověřování účinnosti vzniklého didaktického materiálu
v hodinách. Chtěla jsem zjistit, jak bude výuka podle vytvořené přípravy za přispění
aktivizujících metod probíhat, a jak budou hodiny psychologie vnímány a hodnoceny žáky
v rovině osobnostně rozvojové, kognitivní, sociální a didaktické, a také vyučujícím.
I. okruh: Postup tvorby didaktického materiálu
Každá vyučovací hodina má svůj začátek v hlavě učitele plánováním výchovněvzdělávací činnosti, a tím jsem začala při plánování vyučování také. Výchozím
dokumentem při plánování výuky psychologie mi byl profil absolventa střední odborné
školy, pojetí studijního oboru sociální péče se zaměřením na sociálně-správní činnost,
učební plán a učební osnova předmětu psychologie, které vyústily v tématický plán, díky
kterému jsem si uvědomila vazby mezi jednotlivými tématy. Didaktickou analýzou
tématického plánu začala má příprava na hodinu. Vybrala jsem si učivo, sepsala inventáře
nových poznatků, stanovila cíle (co, komu, proč), zvolila metody a postupy a materiální
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didaktické prostředky. Na tomto základě jsem zpracovala didaktický materiál, který jsem
nazvala didaktické listy. Při jejich tvorbě jsem se držela didaktických zásad a teorií, které
jsem popsala v předcházejících kapitolách. Výsledkem bylo 23 didaktických listů, které
měly následující formu:


téma hodiny,



výchovně-vzdělávací cíl,



časovou dotaci,



obsah výuky,



pomůcky,



metody a formy výuky,



organizace vyučovací hodiny.

Při tvorbě didaktických listů jsem formulovala vzdělávací cíle ve formě žákova
výkonu (co má žák na konci vzdělávací jednotky umět) a soustředila jsem se především
na postupy k jejich dosažení. Těžiště těchto postupů bylo ve využití aktivizujících metod.
Každá metoda je v textu zdůrazněna, aby bylo patrné, ve které části hodiny byla ta která
metoda aplikována.
K výuce jsem použila učebnici Psychologie a pedagogika I. pro střední
zdravotnické školy od M. Rozsypalové, V. Čechové a A. Mellanové - s tou pracovali
v hodinách také žáci. Sama jsem k přípravě využívala ještě učebnici Psychologie pro SPgŠ
J. Čápa a velkou inspirací pro vytvoření didaktických listů mi byla učebnice Já, člověk
s podtitulem alternativní výuka psychologie pro střední školy - autorů P. Šila a J. Karolové.
V této knize jsem našla především příklady netradičních technik, cvičení a aktivizujících
postupů pro realizaci vytyčených cílů. Některá témata jsem si přizpůsobila, jiná zcela
pozměnila, ale většinou jsem se jimi patřičně inspirovala. Mým cílem bylo vytvořit takový
didaktický materiál, kterým by bylo možné za přispění aktivizujících metod a technik
ovlivnit způsob výuky psychologie tak, aby byla pro žáky ve všech ohledech přínosnou
a zajímavou. Inspirací mi byly také další učebnice a literatura s psychologickou tématikou.
Na některé hodiny jsem připravovala učební pomůcky, především pracovní listy, které
jsem zpracovávala podle uvedených učebnic a své invence.
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II. okruh: Průběh výuky psychologie
Podle zhotovených didaktických listů jsem vyučovala psychologii v prvním ročníku
střední odborné školy. Důvodem výběru sociální školy byl fakt, že na zdejší střední škole
už několik let psychologii vyučuji, znám podrobně fungování školy, význam předmětu
psychologie v rámci studijního oboru i profil absolventů. Pilotní testování aktivizujících
metod ve výuce psychologie probíhalo jedno pololetí. Psychologii jsem vyučovala ve třídě
1.A oboru Sociální péče se zaměřením na sociálně-správní činnost, a to dvakrát týdně. Pro
testování jsem z rozpisu současných závazných osnov vybrala úvod do studia psychologie,
část z psychologie obecné (úvodní témata o lidské psychice, prožívání a chování, činnosti
a učení) a psychologie osobnosti.
Třiadvacet didaktických listů, které jsem zařadila do testování, bylo přípravami na
28 vyučovacích hodin, což je téměř celý počet dotačních hodin předmětu na pololetí. Pět
didaktických listů bylo naplánováno na 90 minut – tedy 2 vyučovací hodiny.
Ještě bych ráda uvedla poznámku k hodnocení, prověřování znalostí a dovedností,
tedy ke zkoušení žáků, které je v našich školních podmínkách nezbytnou součástí
vyučování. Většinou jsem na začátku vyučovací hodiny během přibližně 3 minut ústně
vyzkoušela jednoho žáka, abych získala povědomí o tom, co žák umí, jak učivu
porozuměl. Toto zkoušení bylo také opakováním pro ostatní žáky. Další klasifikace
vycházela z plnění jednotlivých úkolů, testů, domácích úkolů, písemných opakování apod.
Žáky jsem hodnotila průběžně, mnohdy jen ústním vyjádřením spokojenosti či
nespokojenosti. Všímala jsem si jejich aktivity a zájmu o předmět. To vše bylo součástí
závěrečné klasifikace.
III. okruh: Pilotní testování didaktického materiálu
Po realizaci výuky jsem prováděla pilotní ověřování – evaluaci didaktického
materiálu, které jsem rozčlenila na Zpětnou vazbu z hodiny z pohledu žáka, v té žáci
prostřednictvím dotazníku hodnotili vyučovací hodinu; a na pozorování, kdy jsem si
z každé hodiny vedla terénní poznámky, v nichž jsem zaznamenala své postřehy
a zkušenosti s výukou. Postup evaluace a výběr užitých metod uvádím v následující
kapitole.
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6. 2 Metodologie
V rámci metodologie budou popsány použité metody výzkumu, výzkumný vzorek,
průběh techniky sběru dat a postup evaluace.

6. 2. 1 Výzkumný vzorek a technika konstrukce vzorku
Popis výzkumného vzorku
Výběr vzorku byl záměrný (účelový) (Miovský, 2006). Účastníci byli vybráni
cíleně, protože splňovali určená kritéria (neučili se nikdy předtím psychologii a nebyli
ovlivněni stylem výuky psychologie za přispění aktivizujících metod). Výzkumu se
zúčastnili žáci (a) a učitel (b) daného předmětu.
a) Žáci
Základní výzkumný soubor tvořila 1.A třída 1. ročníku střední odborné školy se
sociálním zaměřením. Ve škole je v každém ročníku pouze jedna třída, takže byli do
testování zařazeni všichni žáci 1. ročníku. Důvodem zaměření se na žáky prvního ročníku
byla skutečnost, že šlo o žáky dosud neovlivněné stylem výuky psychologie realizované
převážně prostřednictvím aktivizujících metod.
V době šetření chodilo do třídy 24 žáků, z toho 21 dívek a 3 chlapci. Respondenti
byli ve věku 15 až 17 let (tabulka č. 1 Rozdělení žáků podle věku). Nejsilnější zastoupení
měli respondenti ve věku 15 a16 let.
Tab. č. 1 - Rozdělení žáků podle věku
Věk žáků

Počet žáků

15 let

10

16 let

9

17 let

5

Žáci testované třídy přišli na střední odbornou školu z různých základních škol
teplického okresu. Jejich studijní výsledky na střední škole ukazuje tabulka č.2 Rozdělení
žáků podle studijního průměru z 1. pololetí 9. třídy základní školy. 5 žáků prospělo
s vyznamenáním, 19 žáků prospělo. Ke známkám z pololetního vysvědčení z 9. třídy je
přihlíženo při výběru žáků. Součástí výběrového řízení je také test osobnostních
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předpokladů, prováděný externím psychologem. Všichni žáci, kteří byli do 1. ročníku
vybráni, testem úspěšně prošli.
Tab. č. 2 - Rozdělení žáků podle studijního průměru z 1. pololetí 9. třídy základní školy
Studijní průměr do

15 let

16 let

17 let

celkem

1,5

2

2

1

5

2

3

4

3

10

2,5

5

2

1

8

3

0

1

0

1

b) Charakteristika učitele provádějícího výzkum
Výuku i výzkumné šetření prováděla sama autorka práce. Vystudovala jsem
Pedagogickou fakultu UJEP, aprobaci český jazyk - hudební výchova a po roce jsem
dostudovala třetí obor, rozšiřující studium psychologie pro učitele na Pedagogické fakultě
MU v Brně. V době, kdy byl výzkum uskutečněn, mi bylo 35 let. Má celková délka praxe
je 12 let. Na střední odborné škole, na které bylo šetření prováděno, vyučuji psychologii
12. rokem. Na zdejší škole psychologii učím ve všech čtyřech ročnících. Hodinová dotace
je 4-6 hodin po dobu čtyřletého studia, tedy přibližně 2 až 3 hodiny týdně. Před pěti lety
jsem se začala věnovat výuce psychologie za přispění aktivizujících metod. Absolvovala
jsem různá školení a semináře, které byly vedeny odborníky s akreditací MŠMT. Motivací
k výuce psychologie aktivizujícími metodami a postupy mě vedla vnitřní potřeba obohatit
výuku zajímavými prvky tak, aby psychologie žáky zaujala a zároveň jim pomáhala
k lepšímu zapamatování a pochopení dané problematiky, a k účinnější aplikaci
psychologických poznatků do praxe, v neposlední řadě pak k získávání klíčových
kompetencí.

6. 2. 2 Použité metody výzkumu a techniky sběru dat
Při výběru výzkumné techniky jsem pro svou práci volila kvalitativní
metodologický přístup. Důvodem pro volbu kvalitativního výzkumu byla snaha hlouběji
porozumět procesům, které se odehrávají ve výuce psychologie při užití aktivizujících
metod. A prozkoumat jevy a problémy v autentickém prostředí, a získat tak komplexní
obraz těchto jevů. Tvorba nové teorie byla v pojetí mé práce deduktivně-induktivní
s důrazem na indukci.
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K zodpovězení poznávacího cíle a dílčích výzkumných otázek jsem zvolila
empirické metody pedagogického výzkumu. Povaha zkoumaného tématu, vyžadující
mnohonásobnou a okamžitou zpětnou vazbu z odučených vyučovacích hodin a vytvoření
vlastního náhledu na realizaci výuky, mě přivedla ke kombinaci výzkumného designu
dotazování a pozorování. Pozorování slouží k popisu jednání aktérů, zatímco dotazování
dokáže zachytit to, co účastníci říkají, co si myslí, a dospět k pochopení jejich zkušenosti
(Švaříček, 2007).
a) Postup evaluace z pohledu žáka
K evaluaci výuky z pohledu žáka jsem použila metodu dotazování.
Metoda dotazování
Dotazování je jako výzkumná a diagnostická metoda zprostředkovanou formou
tázání, založenou na písemné komunikaci mezi výzkumníkem na straně jedné
a zkoumanou osobou na straně druhé. Výhodou dotazníku je, že dotazování není
komplikováno osobou tazatele (Janoušek, 1986). A to bylo jedním z důvodů, proč jsem
dala přednost této metodě. Ve vztahu k žákům jsem zaujímala dvě role, a to roli učitele,
který výuku vedl, a zároveň výzkumníka, který zkoumal dopad užitých metod výuky.
S ohledem na možnou konfliktnost těchto dvou rolí jsem se rozhodla použít právě
metodu dotazníku, abych žáky neovlivňovala v jejich odpovědích a aby pro ně nebylo
obtížné mi otevřeně (anonymně) sdělit, jak hodinu hodnotili. Při osobním kontaktu bych
jistě svou dvojrolí odpovědi mohla ovlivňovat. Proto jsem sestavila dotazník, v němž jsem
použila otevřené otázky, které mi poskytly potřebné množství informací. Ty jsem pak
srovnávala s vlastním pozorováním a se svými terénními poznámkami. Přesto, že jsem
použila dotazníkovou metodu, která bývá předurčena ke kvantitativnímu zkoumání, chtěla
jsem pracovat se subjektivními názory a pohledy respondentů, které by mi umožnily
kvalitativní analýzu – interpretaci vnímané reality.
Otázky byly formulovány tak, aby je respondenti - žáci skutečně chápali, a aby je
všichni chápali ve stejném významu. Slovník, termíny, stupeň obecnosti pojmů jsou
přiměřené respondentům. Je-li formulace jasná pro autora dotazníku, neznamená to vždy,
že je jasná i respondentům, v mém případě žákům. Proto jsem před testováním dotazník
zkušebně nabídla žákům jiné třídy. Požádala jsem je v rámci tzv. předvýzkumu, aby se po
vyučovací hodině pokusili dotazník vyplnit a případné neporozumění otázkám mi sdělili.
Dotazník žáci vyplnili poměrně bez výhrad, a proto jsem se rozhodla ho neměnit a dále
používat.
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Pro evaluaci z pohledu žáka jsem vytvořila vlastní dotazník, který jsem nazvala
Zpětná vazba z hodiny. V něm jsem použila osm otevřených otázek a jednu
kvantifikovatelnou. Při jeho vytváření jsem postupovala procesem operacionalizace.
Operacionalizace dílčích výzkumných otázek
V kvalitativním přístupu se stává, že výzkumník vždy nevede výzkum, ale že
výzkum vede badatele, což byl i můj případ. Už při vytváření dotazníků jsem si neustále
zpřesňovala svůj cíl a zužovala dílčí výzkumné otázky, protože že jsem si byla vědoma
nejednoznačné „měřitelnosti“ výstupních údajů, a také toho, že jsem ve výzkumu zastávala
najednou několik rolí, které mohly celý výzkum ovlivnit.
Pro pilotní ověřování jsem pro žáky vytvořila dotazníky, které jsem nazvala
„Zpětná vazba z hodiny“. Chtěla jsem zjistit, jak budou hodiny psychologie za přispění
aktivizujících metod hodnoceny žáky ve vybraných ukazatelích. Proto jsem si položila
dílčí výzkumné otázky, v nichž jsem hledala odpověď na to, zda vůbec a jak mohou
použité metody z pohledu žáka přispět k jeho rozvoji v oblasti sociální, kognitivní, ale
i k rozvoji osobnímu. Zajímala mě také didaktická stránka, konkrétně to, které metody
hodnotili žáci jako zajímavé, atraktivní a osobně přínosné - rozvojové.
Oblast kognitivní:
- jaké poznatky či zkušenosti si žáci v hodině osvojili, co nového se žáci v hodinách
dověděli. Z takto formulovaného úkolu vznikla otázka číslo jedna:
1. Co nového jsem se při hodinách dověděl/a/?
Oblast sociální:
- jak aktivizující metody napomáhají k rozvoji žáků v sociální oblasti, tedy jak přispívají
při práci ve třídě k dobré učební atmosféře a jak se žákům ve třídě za těchto okolností
spolupracuje - vyústila v otázky číslo dvě a tři:
2. Jaká byla při práci ve třídě atmosféra?
3. Jak se mi spolupracovalo?
Oblast didaktická:
- jak metody a prostředky vyučování vnímali a hodnotili sami žáci. Které postupy
(techniky, cvičení, hry, testy) žáky při hodině nejvíce zaujaly a co jim to přineslo. Tato
didaktická úvaha přispěla k vytvoření otázky číslo čtyři:
4. Co mě při dnešní práci v hodině (hry, cvičení, test…) zaujalo asi nejvíce? (Proč?)
Přineslo mi to něco nového?

103

Oblast rozvojová:
- jak didaktické situace mohly napomoci k žákovu sebeutváření, mohou žáci po hodině
s přispěním aktivizujících metod najít odpověď na nějakou otázku? Zjistili o sobě něco, co
mohlo přispět k jejich rozvoji a popřemýšleli o tom, že některé věci ve svém dalším životě
využijí? V oblasti rozvojové jsem po této rozvaze formulovala otázku číslo 5, 6 a 7:
5. Našel/našla/ jsem po dnešní hodině odpověď na nějakou otázku? Jakou?
6. Zjistil/a/ jsem něco o sobě?
7. Přemýšlím o tom, že použiji některé věci v životě? Jaké?
Zařazena byla také nepovinná položka, jejímž prostřednictvím jsem chtěla získat
další případná kvalitativní data, která mě jako výzkumníka třeba vůbec nenapadla:
8. Nepovinná položka. Chcete se ještě vyjádřit k dnešní hodině konkrétněji? Nebo
chcete něco doporučit?
Poslední otázka byla takovým experimentem. Domnívala jsem se, že by pro
studenty mohlo být zajímavé jednou si zkusit oznámkovat učitele, a také jsem chtěla zjistit,
jak hodiny neslovně hodnotí. Domnívám se, že žáci dobře znají význam známek a vědí, co
se pod číselným hodnocením skrývá, protože s tím mají několikaletou zkušenost. Pro mě
tím vznikl velmi zajímavý výzkumný poznatek, který poskytl okamžitou představu o tom,
jak žáci hodiny vnímali a hodnotili.
9. Kdybych měl/a/ dnešní hodinu hodnotit známkou jako ve škole, oznámkoval/a/ bych
ji známkou:
Z těchto dílčích výzkumných otázek jsem sestavila dotazník s názvem Zpětná
vazba z hodin z pohledu žáků (viz příloha č. 2).
Technika sběru dat - dotazník
Dotazník žáci vyplňovali po každém tématickém bloku, někdy i po jednotlivých
hodinách podle toho, jak jsem se domnívala, že by to bylo nejvhodnější s ohledem na
časové rozpětí, které by vzniklo mezi jednotlivými evaluacemi. Domnívala jsem se, že
někdy by příliš dlouhý odstup od výuky mohl přispět k nepřesnému hodnocení, protože by
žáci mohli své postřehy zapomenout. Na druhou stranu bylo potřeba probrat vždy určitý
blok, aby mohlo být téma hodnoceno jako celek.
„Zpětné vazby z hodiny“ (dotazníky) jsem zadávala anonymně, abych žákům
vytvořila bezpečné podmínky pro otevřené odpovědi a zkoumanou problematiku tak
neznehodnotila. Tím lze jistě také zvýšit upřímnost odpovědí. Žáci dotazníky vždy sami
vybrali na konci vyučování, protože je vyplňovali buď o přestávkách, nebo doma a
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ukládali mi je do mé osobní schránky. Chtěla jsem vytvořit takové podmínky, které by
žákům poskytly atmosféru důvěry. Myslím, že se to podařilo, protože žáci dotazníky
vyplňovali velmi ochotně a otevřeně. Když jsem žáky na začátku roku požádala o
dlouhodobou spolupráci na svém projektu, nenašel se nikdo, kdo by spolupráci odmítl,
nebo během testování dotazník nevyplnil. Možná i díky dobrým vztahům, které u nás
ve škole panují, a díky vzájemné dobré spolupráci se během testování nevyskytl žádný
problém. Žáky jsem také na samém počátku seznámila s důvody, které mě k testování
vedly, a vysvětlila jsem jim, v čem může být má práce a potažmo i jejich, přínosem.
Samozřejmě jsem žáky k odpovědím nikdy nenutila a sdělila jsem jim, že tato činnost je
zcela dobrovolná a že nebudu pátrat po tom, kdo dotazník neodevzdal. Potěšilo mě, že
žádný ze žáků během roku testování nevzdal.
Před začátkem testování dostali žáci instrukce - viz příloha č.4 „Úvodní slovo“,
v nichž byla také inspirace odpovědí. Tato „nabídka možných odpovědí“ z instrukcí
pilotního ověřování byla vyslovena pouze první den před testováním, kdy jsem žáky
s dotazníky seznamovala. Také jsem se žáků zeptala, zda položeným otázkám rozumějí.
Pouze se přeptali, zda musí vždy na všechny otázky odpovědět. Poučila jsem je, že pro
hodnotnost dotazníku a celého šetření je to potřebné, ale bohužel se občas stalo, že
dotazník nebyl vyplněný úplně. Přesto jsem i takové dotazníky zařadila do hodnocení.
Nešlo mi o kvantifikaci údajů, ale o kvalitativní pojetí. Všechny odpovědi vyslovené žáky
pro mne byly cenné. Celá dlouhá doba testování byla pro žáky přeci jen prací navíc, tedy
prací mírně zatěžující, proto jsem do instrukcí uvedla, aby se vždy více rozepsali jen k té
položce dotazníku, která pro ně byla něčím nejvýznamnější apod.
Zpětné vazby z hodin jsem analyzovala až po úplném ukončení pilotního
ověřování, protože jsem nechtěla být ovlivněna žádnými informacemi od žáků. Všechny
dotazníky jsem si ukládala do spisové složky podle jednotlivých témat, jen jsem se běžně
podívala, jestli žáci odpovídají na všechny otázky a jestli je nebude potřeba dále trochu
více motivovat a vést k tomu, aby vyplňování neodbyli, neošidili.
b) Postup evaluace z pohledu učitele
Metoda pozorování
Pozorování je cílevědomé, plánovité a soustavné vnímání výchovných jevů a
procesů, které směřuje k odhalování podstatných souvislostí a vztahů sledované
skutečnosti (Skalková, 1986). Účelem mého pozorování bylo deskriptivně zachytit, co se
děje při výuce psychologie s využitím aktivizujících metod, a jak vypadá daná situace.
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Zúčastněné pozorování umožňuje pochopit celý kontext, ve kterém se situace odehrávají,
neboť to je důležité pro pochopení studovaného problému v celé jeho šíři. Díky pozorování
jsem byla schopna postřehnout rutinní situace, o kterých respondenti zřídka mluví - napíší,
protože si je mnohdy ani neuvědomují. Chtěla jsem si také udělat vlastní názor na
pozorované jevy. Právě tyto důvody mě vedly k tomu, abych své pilotní ověřování doplnila
o metodu pozorování a své výsledky tak co nejvěrněji zachytila.
Mezi základní varianty pozorování patří pozorování přímé a nepřímé, zúčastněné
a nezúčastněné a strukturované a nestrukturované. Mé pozorování bylo přímé a plně
zúčastněné, nestrukturované. Sama jsem se přímo účastnila všech probíhajících procesů,
byla jsem přímou součástí probíhající výuky jako vyučující. Mým účelem bylo získat
zhuštěný popis jednání (probíhající výuky), které nebylo předem přesně určené, tak, jak je
to u strukturovaného pozorování. Proces pozorování je zpravidla doprovázen analýzou
poznámek, což byl i můj případ. Nechtěla jsem získat jen popis celého kontextu, ale
zajímalo mě, jak navrhnuté a použité aktivizující metody probíhají v konkrétní realitě,
v jednotlivých situacích. Jelikož jsem, jak již bylo zmíněno, byla pozorovatelem a aktérem
zároveň, nevytvořila jsem si záznamový arch, ale ještě týž den jsem si zapsala terénní
poznámky. Terénní poznámky jsou, jak píše R. Švaříček, K. Šeďová (2007), „reprezentací
skutečnosti“, jejich smysl je v tom, že jsou důležité pro kvalitativní analýzu dat, neboť jsou
mnohdy jedinou uchovanou verzí dat a při psaní výzkumné zprávy slouží jako doklad
překvapivých nebo neobvyklých jevů. Myslím, že nabyly podobu techniky, která mohla
zvýšit důvěryhodnost mé výzkumné zprávy.
Technika sběru dat - terénní poznámky učitele
Forma terénních poznámek by měla být co nejvíce detailní, deskriptivní. Proto jsem
se snažila co nejdetailněji a nejpodrobněji zaznamenat a popsat, jak hodiny psychologie
probíhaly a jaké zkušenosti jsem v hodinách udělala. Pokládala jsem si např. otázky: Byly
splněny vytyčené cíle? Byla dostatečná časová dotace? Které metody se mi osvědčily? Jak
se mi s nimi pracovalo? Co se osvědčilo? Co by bylo lépe udělat příště jinak? Zapisovala
jsem si i případné změny a nedostatky. Zajímala mě také atmosféra hodiny a naladěnost
žáků. Své pozorování (zkušenosti a postřehy z hodin) jsem zaznamenala ve formě
terénních poznámek, které jsem v textu pod didaktickými listy označila jako „Poznámky“.
Poznámky jsem pro zápis pod didaktické listy při zpracování zestručnila a formulačně
upravila, aby byly srozumitelné.
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6. 3 Výsledky evaluace a jejich analýza z pohledu učitele a žáka
Didaktické listy pro výuku psychologie a jejich evaluace
Nejprve jsou ve výsledcích představeny didaktické listy – konkrétně 23
didaktických listů normovaných na 28 vyučovacích hodin. Za jednotlivými didaktickými
listy jsou jako první uvedeny poznámky učitele, které jsou evaluací výuky z pohledu
učitele, a poté analýza vyučovacích hodin z pohledu žáků,

nazvaná Zpětná vazba

z hodiny. Ta je rozdělena do čtyř stanovených oblastí: kognitivní, sociální, didaktické a
rozvojové.
Didaktický list 1
Téma: Úvodní hodina
Cíl hodiny: žák se seznámí se systémem práce v hodinách psychologie a s požadavky,
které na něj budou během hodin kladeny, naučí se formulovat myšlenky, nacházet společné
stanovisko, uvědomí si, že pravidla, systém a řád usnadňují práci a učení.
Čas: 45 minut
Obsah výuky:
1) Seznámení žáků s obsahem předmětu a s požadavky. Výklad.
2) Motto jako ukázka. Výklad, skupinová práce.
3) Pravidla. Žáci se společně shodnou na Desateru, které budou vždy při hodinách
dodržovat. Brainstorming.
4) Vstupní test „Co vám říká slovo „PSYCHOLOGIE“. Test, samostatná práce.
Pomůcky:
Flipchart, fixy, křídy, namnožený vstupní test
Metody a formy výuky:
Výklad, brainstorming, test, skupinová a samostatná práce.
Organizace vyučovací hodiny:
1) Seznámení žáků s obsahem předmětu a s požadavky.
V hodinách budou žáci pracovat s knihou, budou potřebovat sešit formátu A4,
barevné tužky, v hodinách budou pravidelně testováni a každou hodinu budou
max.2 žáci ústně zkoušeni. Na zkoušení se mohou přihlásit. (Zásadou je zjišťovat,
co se naučili a nikoliv to, co neví).
2) Žákům bude přečteno Motto jako ukázka pravidel a budou vyzváni k tomu, aby si
jako třída stanovili pravidla, která budou pro všechny během hodin psychologie
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závazná. Bude jim vysvětleno, že bez zavedených pravidel není možné ve větším
kolektivu spolupracovat.
3) Žáci si pravidla sestaví nejprve sami. Pracovat budou nejprve ve skupinkách.
Závěrem vytvoříme společná pravidla na flipchart. Nejprve budou rozděleni
do skupin po čtyřech a pak každá skupinka svá pravidla přečte ostatním. Návrhy
budou zapisovány na tabuli do několika sloupců (dle počtu skupin).
4) Žáci se společně shodnou na Desateru, které budou vždy při hodinách dodržovat.
5) Pravidla budou zaznamenána na flip chart a budou vyvěšena ve třídě.
6) Vstupní test – Žáci vyplní vstupní test „Co vám říká slovo „PSYCHOLOGIE“.
(V něm jsou otázky týkající se psychologie. Např. Co vám říká slovo psychologie.
Co se myslí výrokem: To je teda charakter!) Pokud test žáci nestihnou, vyplní jej
za domácí úkol. (Test bude uschován u učitele a na konci pololetí bude porovnán
s testem, který bude vyplněn až po půlročním studiu. Ale to se žáci předem
nedozví.)
Poznámky:
Úvodní část hodiny proběhla v poklidné atmosféře. Při hodině jsem měla pocit, že
žáci nejsou zvyklí samostatně pracovat, ale možná byl celý problém i v tom, že se ještě
vzájemně neznají, tak se před sebou trochu stydí a obávají projevit. Zadané úkoly žáci
plnili, ale byli zpočátku velmi pasivní, v některých případech jsem pociťovala u některých
nejistotu a rozpaky. Chvíli jim trvalo, než se ve skupinách zapojili. Žáky jsem neustále
povzbuzovala a aktivně jsem jim pomáhala s příklady některých pravidel. Někteří se
nakonec odvážili a při vytváření pravidel byli aktivní. V jednu chvilku se rozproudila
vášnivá debata, do které jsem musela zasáhnout, protože se žáci začali dohadovat. Se mnou
žáci spolupracovali dobře. Ke konci hodiny už jsem cítila větší angažovanost.
Při

vyplňování testu někteří značnou chvíli váhali. Z mého pohledu zvolené metody

přispěly k naplnění cíle a podnítily žáky k aktivitě. Cíl hodiny byl splněn. Díky
aktivizujícím metodám, zejména brainstormingu se žáci do hodiny aktivně zapojili
a hledali k sobě cestu. Myslím, že někteří měli problém s vytvořením kompromisu a určitě
si

uvědomili,

jak

je

těžké

naslouchat

názorům,

které

se

nám

nelíbí.

Zpětná vazba z hodiny z pohledu žáků:
Oblast kognitivní:
Tato hodina nebyla zaměřena na osvojování poznatků. Na otázku Co nového jsem
se dnes při hodině dověděl/a? by se odpovědi žáků daly shrnout takto:
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Žáci si

uvědomovali, jak je důležité si naslouchat: „Naslouchat spolužákům a vyslechnout jejich
názory.“, že se nacházejí v novém kolektivu, kde se ještě neznají a mají rozdílné názory:
„Že je nás ve třídě hodně různých typů a že se neshodneme, a proto si máme naslouchat.“.
Někteří odpovídali, že nového se dnes nenaučili „asi nic“ a nebo: „ Naučila jsem se, co je
to empatie“.
Oblast sociální:
V oblasti sociální někteří žáci atmosféru hodiny vnímali jako rušnou: „zpočátku
bylo rušno a přišla mi i malá vzájemná spolupráce“, „trochu dusná, každý bránil svůj
názor“, „dohadovali jsme se, ale bylo to v míře“, „místy klidná, místy rušná“, „ze začátku
v pohodě, ale pak trošku zhoustla“, „měla jsem různé pocity“,, někteří jako dobrou: „dost
dobrá“, „v pohodě“, „docela to šlo.“. Hodina tedy zahýbala jejich emocemi. Záleželo
zřejmě na tom, co žáci od hodiny očekávali.
Spolupráce v hodině byla dle odpovědí žáků dobrá. V modifikacích se opakovaly
tyto odpovědi: „v pohodě“, „dobře“, „velmi dobře, až na ten neklid“, „až na pár
maličkostí dobře“,“normálně, v klidu, docela mi utekla rychle“, „docela v klidu“,
„výborně“, „velmi dobře, paní učitelka nenadávala“, „celkem v klidu“. Záporná odpověď
se objevila pouze jedna: „spolupráce byla občas s neshody“.
Oblast didaktická:
Z didaktického hlediska žáky zaujal zejména vstupní test: „… mám tento typ testu
ráda“ a vytváření „Desatera“ (brainstorming), kde žáci někdy až bouřlivě diskutovali: „že
má každý svůj názor“, „důležitost názorů ostatních“. Některé zaujala práce ve skupinách.
Oblast rozvojová:
V rozvojové oblasti někteří žáci o sobě přemýšleli: „proč nejsem víc průbojná“,
„bála jsem se vyjádřit, bála jsem se, že zavrhnou můj názor“. Někteří situaci blíže
nepopsali, ale obecně napsali, že ano: „určitě“. Objevovaly se také sporadicky odpovědi:
„ani ne“.
Většina žáků odpověděla, že určitě využijí ve své profesi: „část desatera“,
„desatero“, „když budu s někým pracovat, tak použiji nějaké desatero pro dodržování
řádu“, „něco z desatera“ záporné odpovědi se vyskytly jen sporadicky: „žádné“, „ne“.
Někdy žáci položku vůbec nevyplnily.
Z nepovinné položky vyplynulo, že: „Hodina byla fajn, mohlo by se na začátku
každé hodiny říct motto, které se povede v duchu celého vyučování“, „zatím nic, protože
mě tento předmět zatím bavil nejvíc“, „vše bylo zajímavé“, „že někteří lidé by se měli
v hodině víc vyjadřovat, to by chtělo napravit“. Nelíbila se nepříjemná atmosféra při
dohadování u vytváření Desatera: „nevím, jestli je dobrý nápad v této třídě, abychom říkali
109

své názory, je tu pak horší atmosféra“, „studenti by neměli mluvit, když nejsou tázáni“,
„těžké bylo vymyslet to desatero“, „zapsat desatero, protože je těžké se domluvit“, „bylo
těžký vybírat desatero s kolektivem“. Přes polovinu studentů položku nevyplnilo a nebo
napsali „ne“.
Kdybych měl dnešní hodinu hodnotit známkou jako ve škole, oznámkoval bych ji:
Průměr hodiny: 2,13
Z pohledu žáků byla hodina vnímána „chvalitebně“. Příčinu bych viděla v tom, že
žáci nejsou zvyklí dělat kompromisy a vytváření Desatera brali jako otázku „prestiže“
a své osobní cti. Chtěli, aby byl uznán jejich názor. Někteří byli velmi otevření, ale
neochotní druhým naslouchat. Tím vznikla trochu napjatá atmosféra. Díky ní si ale někteří
uvědomili, že by se měli snažit také více prosazovat a nebo si lépe naslouchat.
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Didaktický list 2
Téma: Úvod do psychologie.
Cíl: vzbuzení zájmu o studium psychologie; žák se seznámí s cíli a úkoly psychologie,
s jejím historickým vývojem, dokáže vysvětlit definici psychologie svými vlastními slovy
a uvědomí si, jaký je přínos studia psychologie pro osobní i profesní život.
Čas: 45 minut
Obsah výuky:
1) Diskuze o rozdílech mezi laickou a profesionální psychologií.
2) Přečtení textu. (Učebnice Já, člověk, str. 27, 28) Práce s textem.
3) Na základě předchozího textu studenti vyplní pracovní list č. 1. Samostatná práce.
4) Interaktivní přednáška s otázkami vzbuzujícími zájem o předmět psychologie
+ Diskuze.
5) Zápis do sešitu.
Pomůcky:
Pracovní list (viz str. 28 z učebnice: „Já, člověk“), text „Duše a tělo…“ (str. 27).
Metody a formy výuky:
Diskuze, práce s textem, interaktivní přednáška, individuální práce, frontální výuka.
Organizace vyučovací hodiny:
1) Žáci budou na základě Motta – úryvku názorů na psychologii, které sdělí učitel,
vyzváni k diskuzi na téma laický a profesionální pohled na psychologii. Využití
Motta.
2) Přečtou si zadaný text: „Duše a tělo ve starověku, středověku a novověku“ - původ
názvu vědy zvané psychologie.
3) Vypracují individuálně pracovní list č.1. V něm je uvedený text, který je potřeba
doplnit podle předešlého, přečteného textu.
4) Žáci budou reagovat na učitelem zadané otázky, které budou vždy hned doplněné
výkladem.
Co očekáváte od studia psychologie?
Co víte o psychologii?
Kde všude se využívá?
Kde všude jste o psychologii slyšeli? A kde jste se s ní vy přímo setkali?
Jak ji využijete vy, jako budoucí sociální pečovatelé?
Jak vám osobně může psychologie v životě pomáhat?
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Učitel bude průběžně upozorňovat na nejdůležitější informace a ty pak budou
nadiktovány do sešitu, aby se studenti učili vést své zápisky.
Jak byste nyní, svými slovy, vysvětlili někomu, kdo pojem psychologie vůbec
nezná, co to psychologie je a k čemu slouží.
5) Zápis do sešitu. Rekapitulace pojmu psychologie.
Poznámky:
Hodina proběhla v poklidné atmosféře. Žáci živě diskutovali. Někteří projevovali
zájem o obor, ale někteří byli stále velmi pasivní. Ty pasivnější jsem se snažila občas
oslovit a aktivizovat, ale nenaléhala jsem, abych v nich nevzbuzovala v době, kdy se ještě
tolik neznáme, nepříjemné pocity. Při vyplňování pracovních listů se všichni zapojili. Byla
jsem překvapená jejich znalostmi a úvahami nad slovem psychologie. Zdálo se mi, že
někteří přesně vědí, čeho se psychologie týká a kde všude se využívá. Zvolené metody
hodnotím z pozice učitele jako vhodné. Cíl hodiny byl splněn. Z hlediska organizace jsem
nespatřovala žádné komplikace.
Zpětná vazba z hodiny z pohledu žáků:
Oblast kognitivní:
Většina žáků poznatky a informace nalezla. Na otázku Co nového jsem se dnes při
hodině dověděl/a/? by se odpovědi žáků daly shrnout takto: „Dověděla jsem se, co je to
psychologie“, „naučila jsem se, k čemu je psychologie, „konečně jsem pořádně pochopila,
co je to psychologie“. Někteří už o psychologii hodně slyšeli, proto odpovídali: „většinu
jsem věděla“, objevovaly se také odpovědi: „skoro nic nového“, „asi nic, snad jen, jak ji
můžu využívat i pro tuhle práci“, ale tyto odpovědi se vyskytovaly jen v ojedinělých
případech.
Oblast sociální:
Jaká byla při práci ve třídě atmosféra?

Odpovědi žáků by se daly shrnout

a rozdělit asi takto: „byla lepší než minule“, „už nebylo tak rušno“, často se objevovala
odpověď v duchu: „dobrý“, „v pohodě“, „docela to šlo.“ Objevily se i jiné názory:
„někteří jsme odpovídali, ale některý se moc nevyjadřovali“, „snad už se budeme
poslouchat jako dnes“, „jako minule: svěží a uvolněná, byla to hodina, kdy jsem se
uvolnila.“
Jak se mi spolupracovalo? V sociální oblasti bylo patrné, že žáci vzájemnou
spolupráci a atmosféru ve třídě vnímají, dokonce v ní spatřují i pozitivní přínos a prožitek:
„baví mě, že si povídáme“. V modifikacích se opakovaly tyto odpovědi: „probíhala
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v pohodě“, „dobře“, „až na pár maličkostí dobře“, „normálně“, „v klidu“, „docela mi
utekla rychle“, „docela v klidu“, „celkem v klidu“, „docela mě to bavilo“.
Oblast didaktická:
Co mě při dnešní práci v hodině (hry, cvičení, test…) zaujalo asi nejvíce? /Proč?/
Přineslo mi to něco nového? Žáci pozitivně hodnotili práci s textem a diskuzi.
V obměněné podobě se opakovaly tyto odpovědi: „ten text, to bylo zajímavý“, „to, jak
jsme si povídali“, „bavilo mě to, jak jsme se o psychologii bavili“. Někteří se opět
vyjadřovali k atmosféře: „že už byla pohoda“, „to, že už jsme se dnes nedohadovali“,
někteří žáci také odpovídali: „asi nic“.
Oblast rozvojová:
Žáci se zamýšleli nad tím, zda budou umět získané poznatky využívat: „jestli to i já
budu umět využít v práci i pro sebe“. Dále některé hodina přivedla k úvaze nad sebou:
Zjistil/a/ jsem něco o sobě?: „proč se stále bojím mluvit“. Odpovědi byly také záporné:
„ani ne“, „ne“. Přemýšlím o tom, že použiji některé věci v životě? Jaké? Žáci se
shodovali v tom, že přemýšlí o tom, že některé věci v životě určitě použijí: „určitě“, „když
budu s někým pracovat“, „Asi ano“. Jelikož šlo teprve o druhou hodinu, vyskytovaly se i
váhavější odpovědi: „ještě nevím“, „doufám, že ano, ale ještě nevím přesně jaké“, „jsme
teprve na začátku, tak nevím“, „zatím nic“, a záporné odpovědi se vyskytly jen
sporadicky: „žádné“, „ne“. Někdy žáci položku vůbec nevyplnili.
K nepovinné položce: Chcete se ještě nějak vyjádřit k dnešní hodině konkrétněji?
Nebo chcete něco doporučit? se objevily tyto odpovědi: „Hodina byla fajn“, „někteří lidé
by se měli v hodině víc vyjadřovat“, „myslím, že je to zatím v pohodě“, „studenti by
neměli mluvit, když nejsou tázáni“, většina žáků položku nevyplnila a nebo napsali „ne“.
Z uvedených odpovědí žáků bychom mohli soudit, že hodina svůj cíl prostřednictvím
použitých metod splnila, žáci se vyjadřovali v rovině spokojenosti. Tomu nasvědčuje
i hodnocení: průměrná známka byla 1,81.
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Didaktický list 3
Téma: Psychologické disciplíny.
Cíl: žák pozná systém psychologických disciplín, vybere a zařadí správné názvy
psychologických disciplín, osvojí si obsah základních psychologických věd a uvědomí si
rozsah a složitost zkoumání psychiky.
Čas: 45 minut
Obsah výuky:
1) Aktivizující otázka – Motto – diskuze.
2) Vypracování žákovského listu str. 37 „Psychologie v otázkách“ – práce s textem.
3) Vypracování žákovského listu str. 39 – práce s textem, spolupráce ve dvojici.
4) Doplňte tabulku. – samostatná práce – přiřazování.
5) Výklad - rozdíl mezi základními, aplikovanými a speciálními disciplínami.
6) Ve dvojicích se jednotlivé disciplíny

naučte charakterizovat a vzájemně se

vyzkoušejte - práce ve dvojicích (aktivita, pokud by zbyl čas).
Pomůcky:
Žákovský list – příloha č.1, 2. a 3. (Učebnice „Já, člověk“ – okopírované materiály
ze str. 37, 38, 39), nůžky
Metody a formy výuky:
Práce s textem, samostatná práce - přiřazování, práce ve dvojicích, test, výklad, diskuze
Organizace vyučovací hodiny:
1) Úvodní otázka: „Co je podle vás vědecké, co myslíme vědeckým poznáním?“
Přečteme a vysvětlíme si Motto: Věda: určitá forma lidského bádání, která vychází
z toho, že poznatky musí být systematicky zdůvodňovány, jsou logicko-empiricky
prověřitelné a mohou být principiálně každým pochopeny a zopakovány. Sdělíme
si cíl vyučovací hodiny.
2) Požádáme žáky, aby individuálně vypracovali žákovský list (str. 37) „Psychologie
v otázkách“ – práce s textem. Práce by neměla přesáhnout 10 minut. Společně si
uvedeme řešení. Správné odpovědi jsou obsahem shrnutí základních pojmů.
3) Vypracování žákovského listu (str. 38) „Psychologické disciplíny“:
Máte před sebou výčet psychologických disciplín, název a obsah v řádku k sobě
nepatří, text si pročtěte, rozstříhejte a vytvořte dvojice, jak se domníváte, že k sobě
patří. Výsledek si porovnejte se sousedem a za pomoci učitele zkontrolujte.
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4) Doplňte tabulku na str. 39 Žákovského listu: rozhodněte, do které skupiny
jednotlivé disciplíny patří. Zda do skupiny: základní, aplikované, speciální.
-

Správné odpovědi zapište do tabulky, můžete opět spolupracovat se
spolužákem v lavici.

-

Společně si uvedeme správné řešení. To si žáci zapíší do sešitu. (Práce by
měla trvat celkem asi 15 minut.)

5) Získali jste přehled základních psychologických disciplín, s nimiž se budete
v psychologii ve škole seznamovat. Formou výkladu si vysvětlíme rozdíl mezi
základními, aplikovanými a speciálními disciplínami.
6) Ve dvojicích se jednotlivé disciplíny naučte a vzájemně se vyzkoušejte.
Poznámky:
V úvodu hodiny byli žáci docela aktivní. Snaží se odpovídat stále ti stejní. Vyplnění
žákovského listu „Psychologie v otázkách“ dělalo žákům docela problém. Některé otázky
vůbec nevyplnili a nebo často chybovali. Při společné kontrole si ale věděli rady.
Vypracování žákovského listu „Psychologické disciplíny“ – konkrétně přiřazování, už bylo
úspěšnější. Zdálo se mi, že kontrola práce ve dvojicích a doplnění tabulky, je docela
aktivizovalo, vzájemně si pomáhali. Měla jsem problém s časem, 15 minut jsem sice
dodržela, ale bylo potřeba žákům pomáhat. Poté následoval výklad. Zdálo se mi, že žáci
výkladu lépe rozuměli, protože už s tématem měli praktickou zkušenost. Při sestavování
hodiny jsem pochybovala, zda tolik samostatných aktivit bude vhodných, přesto musím
říci, že se mi zvolené metody osvědčily. Jen bych upozornila na sledování časového
rozvrhu, protože jinak by se hodina nemusela stihnout. Na závěrečné přezkoušení
ve dvojicích zbyly asi 2 minuty. Řekla jsem žákům, aby si tento způsob vyzkoušeli do
příští hodiny mezi sebou, že jim může hodně pomoci.
Zpětná vazba z hodiny z pohledu žáků proběhla společně s hodinou týkající se
psychologických metod.
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Didaktický list 4
Téma: Psychologické metody.
Cíl: žák se seznámí s metodami zkoumání v psychologii a významné metody dokáže
popsat a aplikovat.
Čas: 45 minut
Obsah výuky:
1) Samostatná práce žáků: žáci se seznámí se základními pojmy z oblasti
psychologických metod – práce s textem metodou I.N.S.E.R.T.
2) Interaktivní Výklad a zodpovězení případných dotazů k tématu.
3) Samostatná práce žáků : test – otázky vážící se k přečtenému textu.
4) Společná kontrola vypracovaného testu.
5) Zadání D.Ú. – pozorování (aplikace metody).
Pomůcky:
Učebnice15 (str. 17), namnožený test i text „Metody zkoumání v psychologii“ („Já,
člověk“, str. 45, 47 - 48)
Metody a formy výuky:
Práce s textem metodou I.N.S.E.R.T., interaktivní výklad, pozorování, samostatná práce
žáků – test.
Organizace vyučovací hodiny:
1) Žáci se seznámí se základními pojmy z oblasti psychologických metod
prostřednictvím textu, který si celý samostatně přečtou, určenou část textu se
pokusí zpracovat metodou I.N.S.E.R.T.
2) Poznatky z textu budou podle metody I.N.S.E.R.T doplněny výkladem učitele,
případně budou zodpovězeny dotazy žáků. Pokusíme se s žáky hledat další příklady
využití jednotlivých metod zkoumání.
3) Na základě získaných poznatků odpoví žáci na otázky testu s názvem „Metody
zkoumání v psychologii“.
4) Společně zkontrolujeme správného vyplnění testu. Zodpovězení případných
nejasností.
5) Zadáme D.Ú.: Žáci budou po několik hodin průběžně pozorovat konkrétní osobu ze
svého okolí (vhodný je spolužák, kamarád, sourozenec). Na úvod si žáci vyplní za
D.Ú. formulář: „Záznamový arch pro pozorování“.

15

ČECHOVÁ, M., ROZSYPALOVÁ, M., MELLANOVÁ, A.: Psychologie a pedagogika I. Praha: Informatorium 2003.
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Poznámky:
Žáci dnes byli poprvé seznámeni s metodou kritického myšlení zvanou I.N.S.E.R.T.
Tuto metoda myslím pochopili a část textu podle ní správně vypracovali, ale zdálo se mi,
že někteří smysl této metody trochu postrádali. Možná byla chyba na straně mého
zasvěcení do metody, možná to byla jen první zkušenost s touto novou metodou. Myslím,
že s metodou I.N.S.E.R.T. je potřeba naučit žáky postupně pracovat. Celkově se mi jeví, že
žáci všeobecně mají problémy s porozuměním textu, a proto jsem text zařadila i do dnešní
hodiny. Doufám, že se častějším kontaktem s metodou samostatné práce s textem, žáci
naučí textům porozumět, a pomůže jim to i k samostatnému učení se z učebnice (z textů).
Žáci měli k textu několik otázek a vyjadřovali se, že většina informací je pro ně
srozumitelná. Přesto jsem některé pojmy ještě dovysvětlila a společně s žáky jsme hledali
příklady. Někteří byli velmi pohotoví a tvořiví. Vyplnění testu proběhlo rychle, někteří
žáci chybovali. Společná kontrola umožnila případné vysvětlení případných nejasností.
Domnívám se, že zvolené metody byly vhodné a pomohly k pochopení problematiky.
Možná byla hodina více statičtější, a tak mohla některým žákům méně vyhovovat. Jako
důkaz aplikace poznatků považuji zadání DÚ: pozorování blízké osoby. Hodina proběhla
v klidné atmosféře, která byla interaktivní. Někteří žáci jsou spíše pasivní, snažila jsem se
je aktivizovat, ale ne vždy dokázali správně reagovat. Cíl hodiny byl splněn.
Zpětná vazba z hodiny z pohledu žáků:
Oblast kognitivní:
Většina žáků se vyjadřovala k tomu, že už vědí, co to jsou a jaké jsou
psychologické metody a disciplíny: „jak zkoumat člověka“, „kde všude se psychologie
používá a překvapilo mě, že skoro všude“, „dověděla jsem se spoustu nových a poučných
věcí, které se někdy budou hodit“,Poznatky jsou pro žáky zřejmě hodně nové, protože
několikrát se v modifikacích objevily odpovědi: „bylo toho hodně, zaujaly mě ty metody“.
Zaujala mě také odpověď: „Asi to, že ten člověk, který umí psychologii, tak dokáže
prokouknout skoro každého člověka.“
Oblast sociální:
Z pohledu sociálního byly hodiny hodnoceny velmi pozitivně nebo neutrálně.
Nezaznamenala jsem žádnou negativní odpověď. Na otázku: Jaká byla při práci ve třídě
atmosféra? se žáci vyjadřovali: „velmi dobrá“, „příjemná, skoro každý se vyjadřoval“,
„myslím, že dobrá“, „byla dobrá, cítila jsem se dobře“, „mně osobně se pracovalo dobře,
takže dobrá atmosféra“. Objevila se i odpověď, která dokazuje, že si žáci na systém práce
a na sebe nejspíš zvykají: „poslední dobou se atmosféra ve třídě zlepšila, je tam větší klid“
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V jedné reakci se promítla také pozitivní odezva na interakci s učitelem: „je super,
hodně komunikujeme s učitelem.“ – Pro mne je to důkaz, že ani výklad nemusí být statický
a pro žáky pasivní, pokud jsou žáci do hodiny zapojováni.
Do odpovědí: Jak se mi spolupracovalo? se promítala i oblast kognitivní a
didaktická: „látka mě bavila a kvůli tomu jsem se zapojovala“ – což je známkou toho, že
na výběru metod a možná i úloze učitele skutečně záleží a žáci to vnímají. Další kladné
odpovědi byly v tomto duchu: „velmi dobře, byla to nej hodina, zatím“, „byl klid, celkem
spolupráce – doplňování se“, „dobře, všichni jsme měli prostor k diskuzi“, „bezvadně,
máme ve třídě dobrý kolektiv. Takže bez problémů“. Hodně žáků se vyjádřilo jednoduše ve
stylu: „normálně“,„dobře, nebyly žádné problémy“,„dobře“. Někteří hodinu vnímali
takto: „Nebylo zas tak moc věcí pro spolupráci, ale když, tak to asi bylo v pohodě“.
Objevily se i tyto odpovědi: „moc dobře ne, byla jsem unavená a slabá, tak mi to moc
nešlo“, „no tak nějak mě dnešní práce nezaujala“, „celkem špatně, nebylo mi dobře a
nebyl jsem ve své kůži“, „no dneska jsem byla myšlenkami úplně někde jinde“ – z pohledu
vývojové psychologie by mohlo jít o emocionální dráždivost, labilitu. Žáci jsou citliví a
vnímaví ke své osobě, tím si uvědomují také své rozlady, a v důsledku toho se i obtížněji
koncentrují.
Oblast didaktická:
Co mě při dnešní práci v hodině (hry, cvičení, test…) zaujalo asi nejvíce? /Proč?/
Přineslo mi to něco nového? Žáky zaujaly testy: „Metody zkoumání v psychologii“ a
rozdělení psychologických disciplín – myslím, že je baví samostatně něco tvořit. Je to jiné,
než poslouchat přednášku učitele a zapisovat si poznámky: „zajímavé byly příklady v testu,
na papíře o psych. disciplínách a metodách“, „určování psychologických disciplín a
metod.“ S metodou I.N.S.E.R.T. se trochu potýkali, soudím tak podle odpovědí: „ta
metoda čtení je zajímavá, ale ten text byl asi jednoduchý, měla jsem pocit, že vše vím“,
„moc jsem nechápal ten Insert“, „to čtení textu mě moc nebavilo s tím označováním“.
Objevily se ale také odpovědi, kdy si žáci uvědomovali, k čemu může metoda asi být:
„musela jsem se víc zamyslet, než když jen čtu“, „ten INSERT asi zkusím i jinde“. Stále se
objevuje pozitivní reakce na diskuze v hodinách: „V posledních hodinách asi nic kromě
pár diskuzí“ a opakuji také odpověď, která byla už popsána v oblasti sociální: „je super,
že hodně komunikujeme s učitelem.“ Několik žáků se nevyjádřilo.
Oblast rozvojová:
V této oblasti bylo několik odpovědí: „ne“, objevila se odpověď: „nebyla
příležitost“ a šest žáků neodpovědělo vůbec. Další odpovědi naznačují, že studium
psychologie a jistě i způsob, jakým jsou hodiny vedeny, žákům pomáhají v osobnostním
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rozvoji: „zjistila jsem, že jsem se změnila, ale změna je život“, „že si už něco dokážu
zapamatovat“, „ano, spoustu nových věcí, ale říkat je nebudu“, „to určitě ano“, „ano“.
V odpovědích na otázku: Přemýšlím o tom, že použiji některé věci v životě? Jaké?, už
byli žáci konkrétnější, i když některé odpovědi byly zdánlivě nesouvisející: „psychologie
je dobrá“, „Myslím, že se dozvím více o lidech a o jejich vnitřku“, „ano, všechny
informace jsou užitečné“, „to ještě nevím přesně, ale jo“, „nedá se říct“, „určitě ano, ale
je jich moc“, „nic moc mě až tak nezaujalo, ale na druhou stranu umím zas něco nového“,
„tak mě celkově bude snad ta psychologie bavit. Takže se snažím vnímat všechno“, „co se
o sobě a o ostatních dozvídám nového“. Jedna studentka se vyjádřila takto: „Myslím, že se
učíme zatím jen teoretické věci“.
Na nepovinnou položku 11 žáků neodpovědělo, 2x zněla odpověď ne. Objevily se i
protichůdné odpovědi: „byla dlouhá, ale abych se přiznala, tak byla nezáživná. Chvílemi
jsem ji ani nevnímala“, „podle mě ta hodina nebyla moc zábavná, skoro jsem tu spala“ x
„ne, byla asi zatím nejlepší.“ To mě přivádí na myšlenku, že zřejmě budou žáci v této třídě
velmi rozdílní, a proto i hodiny vnímají rozdílně.
Kdybych měl/a/ dnešní hodinu hodnotit známkou jako ve škole, oznámkoval bych
ji:
Průměr: 2,21. Objevily se známky výborné, ale 2x i 4, v hodnocení se objevily také
jedničky s hvězdičkou. To by potvrzovalo i předcházející položku.
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Didaktický list 5
Téma: Činnosti člověka.
Cíl: žák dokáže definovat pojem činnost, rozpozná základní typy a fáze činností, uvědomí
si, kteří činitelé činnost ovlivňují. Žák lépe pozná své spolužáky, posílí si svou
sounáležitost ke třídě skupinovou prací. Rozvíjí si schopnost naslouchat a jednat s lidmi.
Čas: 45 minut
Obsah výuky:
1) Úvodní aktivita: „Lovci lidí“. Sběr informací, didaktická hra.
2) Co vše lze zahrnout pod pojem činnost? Diskuze.
3) „Činitelé působící v činnosti“ – správně zařaďte činitele z nabídky. Samostatná
práce.
4) Domácí úkol. Samostatná práce.
Pomůcky:
Přílohy, flip chart nebo tabule, pracovní list „Lovci lidí“ („Já, člověk“ str. 51) –
záznamový arch.
Metody a formy výuky:
Sběr informací – didaktická hra, diskuze, samostatná práce.
Organizace vyučovací hodiny:
1) Úvodní aktivita: „Lovci lidí“ – učitel přečte zadání:
„Představte si, že jste manažery velké společnosti, která hledá talenty všeho druhu
podle aktuální poptávky, aby je pak mohla (samozřejmě za úplatu) nabídnout jiným
firmám, které mají zájem. Vaším úkolem je sehnat co nejvíce lidí s určitou
charakteristikou, protože jste placeni „od kusu“. Žáci mají 5 minut na to, aby ve třídě
obešli spolužáky, ptali se jich a do příslušných kolonek sehnali a zapsali do přílohy č. 1
co nejvíce jmen. Sečíst všechna zapsaná jména v kolonkách a zjistíme, kdo má nejvíce
jmen kolonku po kolonce. Ulovené osoby upřesní, oč v jejich případě jde.
2) Otázka: Co vše lze zahrnout pod pojem činnost?
3) Do sešitu vyplnit úkol: „Činitelé působící v činnosti“ – Na činnosti člověka
působí vnitřní a vnější činitelé, kteří působí také na sebe navzájem. Činnosti
člověka ovlivňují tito činitelé. Vaším úkolem je správně zařadit činitele
z následující nabídky: vytrvalost, zájmy, rodina, kroužek, odpovědnost, politické
zařízení, místo bydliště, vědomosti, zdravotní stav, ekonomické podmínky,
schopnosti, příroda, kultura, cíle.
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Vnější činitelé:

Činnosti:

Vnitřní činitelé:

Práce
Hra
Učení
Zájmové činnosti
Odpočinek
Spánek

Řešení: vnější – rodina, kroužek, politické zařízení, místo bydliště, ekonomické podmínky,
příroda, kultura.
vnitřní – vytrvalost, zájmy, odpovědnost, vědomosti, zdravotní stav, cíle,
schopnosti.
Někdy je těžké určit, který z činitelů přiměl člověka k činnosti, resp. to pokaždé
může být někdo jiný (K vysávání nás jednou přiměje maminka, jednou vlastní pocit
nepořádku, nečistoty.).
Kontrola na tabuli.
4) Domácí úkol:Vyplňte dotazník o svých činnostech ve volném čase. Napište, kolik času
věnujete té které činnosti, zda mnoho, trochu, vůbec. Viz příloha „Mé oblíbené činnosti“.
DÚ: „Mé oblíbené činnosti“
Druh činnosti

Mnoho

Aktivně sportuji
Bavím se s lidmi
Sleduji televizi
Chodím do přírody
Uklízím, vařím, nakupuji, peru
Šiju, pletu, háčkuji, vyšívám
Věnuji se dětem
Čtu
Hraji na hudební nástroj
Kreslím, maluji, fotografuji
Co jiného…
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Trochu

Ne

Poznámky:
Hodina byla zpočátku rušná, ale žáci se úvodní aktivity ujali s chutí. Měla jsem
dojem, že je hra zaujala. Trochu se mi celá úvodní aktivita protáhla. Úvodních 5 minut
jsem dodržela, ale někteří žáci měli potřebu objasňovat, oč zrovna v jejich případě šlo.
Nechtěla jsem jejich aktivitu tlumit, byla jsem ráda, že se snaží projevit. Trochu jsem
zaváhala, zda je mám nechat všechny vyjádřit. Myslím ale, že je asi potřeba tuto činnost
korigovat, aby se hodina nerozpadla a nestala se hodinou sebehodnocení. V části diskuze
žáci dokázali diskutovat, tato část byla svižná. Činnost týkající se zařazení činitelů
do kategorie vnitřní a vnější prováděli žáci poměrně bez problémů. Někteří byli velmi
aktivní, jiní se opět moc neprojevovali. I ty jsem se snažila aktivizovat. Zdálo se mi, že
někteří se při řešení úkolu radili se spolužákem, ale nechala jsem je řešit situaci i společně.
Tím nastal trochu ruch. Snažila jsem se žáky vést k tomu, aby pracovali s ohledem
na ostatní, aby se radili potichu. Myslím, že cíl hodiny byl splněn. Zdálo se mi, že vybrané
metody svůj účel splnily.
Zpětná vazba z hodiny z pohledu žáků:
Oblast kognitivní:
Podle uvedených odpovědí žáků lze konstatovat, že si žáci téma osvojili. Hodina
měla přispět také k rozvoji schopnosti komunikace a přispět k pocitu sounáležitosti se
skupinou. Proto jsem uvítala odpovědi žáků typu: „spolupracovat s ostatními, vědět, co
mají a nemají rádi“, „dověděla jsem se něco o spolužácích“, „že je důležitá komunikace“,
nebo také: „v dnešní hodině jsem se cítila velmi příjemně a naučila jsem se nové zajímavé
věci ohledně lidských činností“. Žáci si také osvojili poznatky: „uvědomila jsem si, co na
mě jak při činnosti působí, měla jsem v tom předtím zmatek“. Mnohokrát se opakovaly
odpovědi: „pochopila jsem, co to jsou vnitřní a vnější činitelé, které patří k činnostem“,
„co pomáhá člověku v každodenním životě“, „že je toho mnoho, co lidé dělají“.
Objevovaly se také odpovědi typu: „nic“, celkem nic“, „skoro nic nového“. – Tyto
odpovědi bychom mohli analyzovat jako důsledek toho, že někteří žáci téma třeba nezcela
přijali, možná očekávají „vědečtější“ přístup.
Oblast sociální:
Atmosféru ve třídě hodnotili žáci jako pohodovou: „pohodová atmosféra, byl klid“,
„byla dobrá, cítila jsem se dobře“, „docela to šlo“, „dnes byla atmosféra klidná, docela
jsme mezi sebou spolupracovali“, „dnes jsme nemuseli říkat tolik svoje názory, tak byla
klidná“, „docela klidná“, „v pohodě“, „přátelská“, „dobrá“, dneska docela v pohodě“,
122

„velmi dobrá“, „byla klidná“, „dobrá, určitě pohotovější než minule“, „byla příjemná
a hlavně zábavná a rychle utekla“.
Odpovědi žáků byly i opatrnější: „napínavá“, „bylo trochu rušno, protože jsme se
přemísťovali, ale jinak byl klid“, „malinko chaotická, ale všichni byli ostražití“, „začátek
dost rušný, ale v celku příjemná hodina“.
Co se týkalo spolupráce, opakovaly se tyto odpovědi: „v pohodě“, „bylo to
zábavné“, „spolupracovalo se mi dobře, protože hodina probíhala klidně bez hádek a
odporování“, „jako vždy dobře“, „v klidu a v pohodě“, „velmi aktivní“.
Oblast didaktická:
Žáky z pohledu metod zaujala zejména hra a „tabulka činností“: „Líbili se mi Lovci
lidí , protože jsme se o sobě víc dozvěděli“, „dověděli jsme se to, co dělají ostatní, protože
každý je originál“, „hra, protože jsme neseděli v lavici, mohli jsme se pohybovat po třídě,
dověděl jsem se něco o lidech ve třídě, co rádi dělaj, „líbila se mi tabulka činností, nic
podobného jsem zatím nedělala“, „asi tabulka s činnostmi, protože bych do lidí neřekla, co
dělaj, protože to jsou věci, které na nich nejsou vidět“, „líbilo se mi, že jsme se při
doplňování mohli volně pohybovat po třídě a mluvit nahlas.“
Z této oblasti vyplynulo, že žáci mají rádi hodiny, které jim umožňují být aktivní,
mohou se chovat přirozeně a nahlas se vyjadřovat.
Oblast rozvojová:
V této oblasti si žáci nejčastěji kladli otázky týkající se spolužáků: „poznala jsem
zas lépe některé lidičky“, „jestli opravdu mají všichni takové zájmy, jak řekli“,
„informace o kamarádech“.
Z dalších odpovědí bylo patrné, že někteří žáci si otázky týkající se sebe kladli:
„všechny informace mi přijdou důležité a hodí se do života“, „vše, co se člověk naučí,
použije“. Někdy žáci položku vůbec nevyplnili, nebo odpověděli, že ne.
K nepovinné položce: Chcete se ještě nějak vyjádřit k dnešní hodině konkrétněji?
Nebo chcete něco doporučit? Zajímavé bylo, že si při hodině žáci uvědomili i to, že je
potřeba dobře naslouchat: „myslím, že budu víc naslouchat“. Zaujaly mě i odpovědi
týkající se předmětu psychologie: „jestli mě psychologie bude bavit“, „jestli je
psychologie tak těžká“. Většinou žáci položku vůbec nevyplnili.
Kdybych měl/a dnešní hodinu hodnotit známkou jako ve škole, oznámkoval bych
ji: Průměr hodiny: 1,63.
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Didaktický list 6
Téma: Působení psychiky v činnostech.
Cíl: žák dokáže vyvodit obecné závěry o působení psychiky v činnostech, aplikuje
poznatky o fázích činnosti na konkrétní příklady. Uvědomí si, jak psychika v činnostech
působí a jak rozborem činností můžeme poznat osobnost a psychické rozdíly mezi lidmi.
Čas: 45 minut
Obsah výuky:
1) Využití Domácího úkolu z předchozí hodiny: „Mé oblíbené činnosti“ - Řízený
rozhovor.
2) Výklad - Působení psychiky v činnostech, poznávání lidí a jejich psychiky podle
činností.
3) Průběh činnosti a její části: Aktivita: „Rybí polévka“.
4) Příklady dalších činností - aplikace fází.
5) Shrnutí a zápis do sešitu.
Pomůcky:
Tabulka z DÚ: „Mé oblíbené činnosti“, tabule, nastříhané lístečky s jednotlivými částmi
receptu: „Rybí polévka“.
Metody a formy výuky:
Řízený rozhovor, výklad, samostatná a skupinová práce
Organizace vyučovací hodiny:
1) Kontrola DÚ: „Mé oblíbené činnosti“ - Co dělám mimo školní povinnosti. Co
určuje naše činnosti? Rozhovor se žáky. Ti, kteří chtějí, mají možnost se vyjádřit.
Úloha: Zamyslete se nad některou z činností, které jste vyznačili v dotazníku jako
svoje nejoblíbenější činnosti, a zkuste stručně vyjádřit:
a) co se vám na ní líbí, co nebo kdo vás k ní vede,
b) které zkušenosti a vlastnosti člověka podporují úspěšné vykonávání této činnosti
(popřípadě co znemožňuje tyto činnosti).
2) Výklad postavený na předchozím rozvoru: Působení psychiky v činnostech.
Poznávání lidí a jejich psychiky podle činností. Připomenutí si jednotlivých druhů
činností i z minulé hodiny a zauvažovat nad tím, jak při této naší činnosti působí
člověk a jak působí prostředí. Uvědomit si jejich vzájemné působení. (Výklad
a zápis do sešitu).
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3) Průběh činnosti a její části (hlavní fáze): Aktivita „rybí polévka“- příklady
dalších činností a jejich rozbor: část přípravná, vlastní vykonávání činnosti,
závěrečná fáze.
4) Příklady dalších činností a jejich rozbor na 3 fáze. Každý si za DÚ rozebere
3 vlastní činnosti a určí u nich jednotlivé fáze.
5) Uvedené poznatky se žáci pokusí za pomoci učitele zobecnit. Podstatné shrnutí jim
učitel nadiktuje do sešitu.
Poznámky:
Aktivita „Rybí polévka“ se žákům, myslím, líbila, ale měli problém s udržením
klidu, vášnivě diskutovali o jednotlivých částech receptu. Hodina měla spád, žáci už trochu
více diskutovali.
Tato hodina pro mne byla z hlediska organizace trochu náročnější. Měla jsem
připraveno hodně aktivit. Je potřeba hlídat čas. Byl pro mne problém stihnout žákům
nadiktovat všechny podstatné informace. Nakonec jsem musela zbylý text předat žákům
písemně (namnožený) a žáci si jej dopsali za DÚ. Zdržela jsem se zejména v úvodu,
protože žáci „si chtěli“ povídat o tom, jakým činnostem a proč se věnují. Přesto jsem měla
dobrý pocit z toho, že měli žáci zájem se zapojit. Myslím, že se podařilo rozvíjet některé
z klíčových kompetencí, zejména kompetenci komunikativní. Cíle byly také naplněny.
Zpětná vazba z hodiny z pohledu žáků:
Oblast kognitivní:
Myslím, že podle odpovědí žáků si žáci poznatky osvojili. Uváděli: „Dověděla jsem
se něco o lidských činnostech, jaké jsou atd.“, „něco nového o našich činnostech
a o jejich působení“, „plno nových informacích“, „že když je něco zajímavého, tak ten čas
utíká rychleji, někdy pomaleji a když mě to nebaví, tak je to těžší se to naučit“, „jak
probíhají psychické procesy.“
V odpovědích byly také ty, které souvisejí i s oblastí sociální: „Dověděla jsem se, že
ve třídě jsou lidé, kteří se mnou mají některé společné zájmy“, „jak dokážeme
spolupracovat jako celek“, „něco nového o spolužácích“.
Oblast sociální:
Odpovědi žáků by se daly shrnout a rozdělit asi tak, že atmosféra ve třídě byla:
„pohodová, byl klid“, „příjemná, konverzační“, „klidná“, „atmosféra byla dobrá“,
„příjemná, dalo se v ní bez problémů pracovat“, „docela to šlo, ale některá skupina byla
divná, moc si nepomáhali“, „myslím si, že dobrá“, „příjemná“, „dobrá, spolužáci se při
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tom bavili“, „když jsme vařili rybí polévku, tak byla atmosféra velice příjemná, byla
zábava“. Často se objevovala odpověď v duchu: „docela dobrý, akorát bychom se mohli
někdy v něčem líp shodnout“, – žáci jsou vnímaví k ostatním a záleží jim na tom, jaké
vztahy k sobě mají, „s ostatními lidmi ve třídě se mi spolupracovalo celkem dobře, i když
s některými lidmi moc nemusím“, „dobře, protože jsem každého poznala líp“, „ve skupině
jsem si připadala, že všechno dělám sama“, „lépe než na ZŠ ve skupinách“, „mně docela
špatně, vždycky byl někdo nepříjemný a nechtěl spolupracovat“.
Oblast didaktická:
Z didaktického pohledu metody žáky zaujaly. Hodnotili zejména to, že se nejedná
o tradiční způsob výuky: „líbí se mi, že to není o hodině jen výklad, mluvení, zápisky, ale
různé hry, znázornění. Je to zpestření hodiny a pomáhá mi to“.
Hodiny vnímají také jako zábavné: „asi vaření polévky a zjistil jsem, že by to
dopadlo strašně, byla ale zábava, nenudil jsem se“.
Opět se i v této otázce žáci vyjadřovali k oblasti sociální: „zaujaly mě Mé oblíbené
činnosti, dověděla jsem se o spolužácích, o každém něco, co bych do nich neřekla“, „ty
skupinky byly dobrý a dověděla jsem se víc věcí, než jsem si myslela“, „kolik lidí má stejné
vlastnosti jako já, nejsem aspoň sama, kdo má takové zájmy“, „zajímalo mě hledání
společných zájmů, dozvěděla jsem se víc o lidech ze třídy“, „přineslo mi to nové zážitky
a věci, které se brzy naučím“, „hra, protože jsme neseděli v lavici,mohli jsme se pohybovat
po třídě, dověděl jsem se něco o lidech ve třídě, co rádi dělaj“.
Oblast rozvojová:
I tentokrát se žáci v hodině našli téma pro sebe:„zjistila jsem, že když chci, že můžu
vycházet i s lidmi, co mi nejsou sympatičtí. Dříve jsem se jim radši vyhýbala“, „že mám
hodně věcí společné s ostatníma“, „že dělám věci, které dělá více lidí“, „že mé zájmy jsou
shodné se zájmy ostatních“, „ano, jaké činnosti rád vykonávám“, „určitě ano, poznala
jsem nová témata, která se mi budou hodit“, „ne“, „nevím“, „uvědomila jsem si, že
psychologie je velmi důležitá k práci s lidmi“.
Nepovinná položka:
Žáci většinou položku nevyplnili, nebo znovu opakovali to, co už napsali. Ve dvou
případech se objevila také tato odpověď: „Nelíbila se mi ta rybí polévka, nepochopila
jsem, co to mělo za smysl“, „rybí polévka byla nudná“. Možná byla chyba na straně
učitele, třeba nebyla aktivita dostatečně vysvětlena. Ne každému hra vždy sedne, mohlo to
být dáno i skupinou, ve které žákyně byly.
Kdybych měl/a/ dnešní hodinu hodnotit známkou jako ve škole, oznámkoval/a/
bych ji známkou: Průměr: 2
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Didaktický list 7
Téma: Učení
Cíl: Žák pochopí pojem učení. Dokáže se zamyslet se nad vlastním způsobem učení.
Seznámí se základními pravidly efektivního učení. Některé postupy si osvojí a zdokonalí
tak vlastní způsob studia. Naučí se klást si otázky vedoucí k hodnocení vlastního učebního
stylu.
Čas: 45 minut
Obsah výuky:
1) Psaní bez hranic – aktivizace, úvod tématu.
2) Definice učení – práce ve dvojici - formulování definic
3) Aktivizující otázky: Co je úspěchem učení? Co se vám při učení osobně osvědčilo?
Napište to na kartičku, ukažte spolužákům. Brainstrorming.
4) Výklad – seznámíme žáky s definicí učení.
5) Práce s kartičkami – žáci si mezi s sebou porovnávají své zkušenosti s učením samostatná práce žáků, diskuze.
6) Společné vytvoření shrnutí poznatků, porovnání svých zkušeností a doporučení
s doporučením psychologů – diskuze.
7) Domácí úkol: „Myšlenková mapa“.
Pomůcky:
Kartičky, flip chart, fixy, izolepa, namnožené materiály: „Rady psychologů pro učení“,
myšlenková mapa – metoda kritického myšlení.
Metody a formy výuky:
Brainstrorming, psaní bez hranic – metoda kritického myšlení, kladení otázek, výklad,
formulování definic, diskuze, samostatná práce žáků, práce ve dvojici
Organizace vyučovací hodiny:
1) Metodou kritického myšlení „Psaní bez hranic“ se žáci po dobu 2minut pokusí
vyjádřit k tématu učení (jako jedné z činností). Zapisují se všechny myšlenky
bez ohledu na gramatiku, nesmí se přestat psát. Pište vše, co vám probíhá hlavou,
i když to třeba s tématem příliš nesouvisí (jde o volný pohyb mozku). Žákům je
potřeba techniku vysvětlit a říci jim, že nové poznatky se napojují na „staré“, které
už známe. Nikdo text nebude kontrolovat. Po 2 minutách si žáci svůj text přečtou
a podtrhnou ty myšlenky, které se jim nejvíce povedly, jsou nejvýznamnější,
originální apod. Žáci, kteří chtějí, přečtou svůj text ostatním.
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2) Pokuste se na základě vašich předchozích textů vytvořit se spolužákem ve dvojici
definici učení. Tu si zapište. Některé definice si společně přečteme.
3) Aktivizující otázky: Každý máme s učením své zkušenosti a každému nám
vyhovují rozdílné způsoby učení. Co je podle vás úspěchem učení? Co se vám
při učení osobně osvědčilo? Co jste se dokázali naučit a byli jste hrdí na to, že
jste to zvládli? Napište si svou odpověď na kartičku.
4) Výklad – seznámíme žáky s definicí učení.
5) Práce s kartičkami: Kartičku si připevněte na oděv, aby byla viditelná, pohybujte
se po třídě a čtěte si rady svých spolužáků. Pokud vás nějaká zaujme, zapište si ji
do sešitu. Žáci si mezi s sebou porovnávají své zkušenosti s učením.
6) Společné vytvoření shrnutí poznatků – zápis na flip chart (pod vedením učitele):
Co vás nejvíce zaujalo, která doporučení se opakovala? Žáci porovnají svá
doporučení s doporučením psychologů.
7) Domácí úkol: Žáci si za domácí úkol podrobně ještě jednou přečtou doporučení
psychologů o učení a vytvoří si „myšlenkovou mapu“ - vlastní přehled způsobů
učení, které se v budoucnu rozhodli využít při studiu na SŠ. Úkol je aktivním
opakováním, bude příští hodinu kontrolován.
Poznámka k mentální (myšlenkové mapě): Mapu si nakreslete na formát A4
a nazvěte ji „Myšlenková mapa mého efektivního učení“ – můžete kreslit, psát,
využívat barev, jak chcete.
Poznámky:
Dobrá atmosféra. Žáci museli být pobízeni k aktivitě, ale nakonec se jim podařilo
samostatně i ve skupinách pracovat. Při vybírání doporučení byli někteří pasivnější, možná
je „uklidnilo“, že informace o tom, jak studovat, dostali namnožené. Myšlenkové mapy si,
myslím, užívali.
Hodina byla nabitá aktivitami. Měla jsem chvílemi problém žáky převést od jedné
aktivity k druhé. Když je ve třídě hodně žáků, je potřeba počítat s tím, že hodina bude
rušnější a čas se může protáhnout. Žáci si zpočátku nevěděli rady s metodou Psaní bez
hranic. Uvědomila jsem si, že je nutné žákům dobře vysvětlit, k čemu tato metoda slouží.
Měla jsem pocit, že někteří aktivitu vnímali zpočátku jako „zbytečnou“. O metodě jsme
proto chvilku diskutovali. Žáci byli při hodině hodně aktivní. Jsou rádi, když mohou
pracovat ve dvojicích. Už začínají spontánně diskutovat, zřejmě si na tento
„komunikativní“ styl výuky už zvykají. Metody se mi, myslím, osvědčily. Uvědomila jsem
si, jak je důležité žákům vše dobře vysvětlit a správně je instruovat. Flip chart o tom, jak
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efektivně studovat, jsme vyvěsili ve třídě, aby si žáci připomínali, jak je důležité volit
správné a pro ně účinné metody pro osvojování poznatků a při učení.
Zpětná vazba z hodiny z pohledu žáků:
Oblast kognitivní:
Z uvedených odpovědí zcela jasně vyplynulo, že hodina splnila svůj cíl a přinesla
žákům kognitivní poznatky. Odpovědi se hodně shodovaly a daly by se shrnout takto:
„jak se máme učit“, „velmi dobré způsoby o učení, potřebné k životu“, „jak se učit“, „jak
se mám učit, určitě vím, že mi to v životě hodně pomůže, děkuji za radu“, „dověděla jsem
se lehčí způsob učení“, „jak se dobře učit, jak to jde líp“, „jak se efektivně učit“, „metody
pro učení“, „jsem ráda, že už vím, jak se mám učit, je to pro mě lepší, aspoň si ulehčím,
některé předměty mi nejdou do hlavy, tak jsem ráda, že jsem se to dověděla“.
Oblast sociální:
V oblasti sociální se žáci shodli na tom, že se jim atmosféra i spolupráce v hodině
líbily. Odpovědi žáků by se daly shrnout a asi takto: „líbila se mi atmosféra, byla to
taková zajímavá hodina“, „líbilo se mi, jak jsme sami tvořili“, „byla dobrá, dobře jsem se
bavil“, „dobrá, líbilo se mi, že učitelka stála i vzadu ve třídě, bylo to přirozenější a byla
k nám blíž“, „mně se líbila, pracovala jsem s kamarádkou“, „velmi příjemná, kamarádská
atmosféra“, „byla skvělá“, „mně se líbila, nebylo hlučno a dalo se pracovat, taková
atmosféra je mi příjemná“, „dobrá, až na některé holky“, „dobře, spolupráce byla
příjemná“, „suprově – dobrá, zábavná práce“, „no, spolupracovalo se mi dobře a líbilo se
mi to“, „ spolupráce s jinou skupinou, než s tou mojí byla zajímavá“,
Žáci rádi pracují ve dvojicích: „pracovali jsme ve dvojicích, tak mě hodina bavila“,
„se sousedem nebyl problém“, „docela dobře, až na to, že mě trochu štvalo, že si sousedka
nenechala poradit, a nepracovalo se mi dobře i proto, že na lavici měla trochu binec“.
Oblast didaktická:
Žáci ohodnotili zvolené metody jako velmi vhodné, alespoň tak soudím podle
odpovědí: „dověděla jsem se dobrou metodu učení“, „zjistil jsem, jak studovat“, „líbilo se
mi grafické popsání toho, jak studovat“. Žáky oslovily zejména mentální mapy: „mohli
jsme se poutavě vyjádřit na papír a tím jsme se učili“, „dověděla jsem se, jak se lépe učit“
„přineslo mi to hodně a určitě mi to pomůže i doma“, „nejvíc mě zaujal kartičkový
systém“.
Žáky oslovila i metoda kritického myšlení: „zaujalo mě psaní bez hranic“, „co je
to psaní bez hranic, že už toho hodně máme v sobě, jen to nevíme“.
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Oblast rozvojová:
K oblasti rozvojové se dnes žáci vyjadřovali poměrně hodně. Zřejmě to souviselo
s tématem. Oblast rozvojová se vázala na výukové metody. Vlastně to dnes byla hodina
zejména o metodách, a to i těch učebních, orientovaných na způsoby, jak studovat.
Našel/našla/ jsem po dnešní hodině odpověď na nějakou otázku? Jakou?: „jak se
mám učit“, „je zajímavé to s těmi kartičkami, ale nemám na to čas, takže to nemůžu
využít“, „jedny z nejlepších způsobů učení“, „proč mi doteďka učení nešlo“, „jak se mám
učit, že se nenaučím nic, když si nějak nebudu pomáhat“, „proč si po ranním učení moc
nepamatuji“, „co dělat, abych si učivo lépe pamatoval“, „ano, jakým způsobem se mám
učit“, „ano, našel jsem správnou cestu k učení“.
Zjistil/a/ jsem něco o sobě?: „že jsem se celou dobu učila špatně“, „že se neučím
tak, jak bych měl“, „že jsem jiná, neučím se vůbec a přitom ostatní jo“, „ano, že se učím
celkem dobře (správně)“, „jo, že jsem se neuměla učit a teď vím, jak na to“, „nevyužívám
pomoci při učení, je více pomůcek, které nevyužívám“, „že se učím úplně špatně“, „že se
mi nepracuje dobře v nepořádku a nebo když mě někdo k něčemu nepustí“.
I v otázce: Přemýšlím o tom, že použiji některé věci v životě? Jaké? byla spousta
odpovědí, které se opakovaly. Zejména se jim líbil kartičkový systém a mentální mapy:
„určitě metodu kartiček“, „ano, hlavně to s těmi kartičkami“, „mentální mapu učení“,
„ano, už vím, jak se správně učit, s tím mám problém“, „rozhodně ten způsob učení“,
„lépe se učit, zajímavěji“, „ano, budu si dělat pomůcky při učení“, „no určitě vysvětlím
svým dětem, jak se mají učit“.
Z odpovědí také vyplynulo, že žáci mají, zřejmě i díky stylu výuky, pozitivní vztah
k psychologii: „ano, kvůli tomu se psychologii učím a zatím mě opravdu moc baví“.
Nepovinná položka: Žáci hodinu vnímali jako odpočinkovou, ale přínosnou:
„ve třídě byl klid, byla to taková odpočinková hodina“, „velmi mě to dnes pobavilo
a zaujalo“, „dnešní hodina se mi líbila“. Všímali si i toho, jak je způsob výuky může
přivést k sobě a přispět k lepší atmosféře ve třídě:„ano, víc nás to dá do skupin,
a pracujeme i s lidmi, se kterými tolik nepracujem“.
Jak jsem i předpokládala, problém byl s metodou „psaní bez hranic“: „nějak jsem
nepochopil to psaní bez hranic“ někteří naopak metodu hodnotili pozitivně: „psaní bez
hranic bylo zajímavý“.
Kdybych měl/a/ dnešní hodinu hodnotit známkou jako ve škole, oznámkoval/a/
bych ji známkou: Průměrná známka: 1, 28 svědčí o tom, co už bylo popsáno výše, žáci
hodinu hodnotili velmi dobře, zřejmě k tomu přispělo nejen téma, ale také zvolené metody
výuky.
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Didaktický list 8
Téma: Psychologie - věda o člověku.
Cíl: žák se seznámí s psychologií jako s vědou o člověku, na příkladech dokáže aplikovat
projevy a funkce psychiky, definuje (pochopí) pojem psychika a uvědomí si základní
stránky psychiky – prožívání a chování, ty dokáže vysvětlit na příkladech.
Čas: 45 minut
Obsah výuky:
1) Výklad učitele: Člověk je součástí přírody,
2) Co jsou to psychické jevy? – úlohy pro žáky, diskuze
3) Základní znaky psychických jevů, pojem psychika - výklad
4) Základní stránky psychiky: prožívání a chování – práce s textem
Pomůcky:
Tabule, obrázky CNS.
Metody a formy výuky:
Individuální práce, frontální výuka, výklad, diskuze, práce s textem.
Organizace vyučovací hodiny:
1) Výklad učitele: Vtažení do tématu: Člověk je součástí přírody; je to živý
organismus, roste, vyvíjí se, proto ho zkoumají přírodní vědy – biologie. Je však i
členem společnosti; na rozdíl od zvířat pracuje, dorozumívá se řečí. Člověka
zkoumá také psychologie. Psychologie je jednou z věd o člověku…
2) Co jsou to psychické jevy?
Úloha:
1. Prohlédněte si učebnu a během 2 minut napište 10 podstatných jmen, která ji
charakterizují.
(vnímání, zejména zrakové; je to psychický jev, který patří k poznávacím procesům;
zároveň se zde projevily procesy poznávací: snažili jste se vybrat z toho, co vidíte
v učebně

to

nejdůležitější,

čemu

učebna

slouží,

čím

se

liší

třeba

od obýváku, dílny nebo kanceláře – a to je výsledek nejen vnímání, ale i myšlení
a řeči).
2. Podle čeho poznáme, že má člověk radost?
Co všechno nám může udělat radost?
Jak může radost ovlivnit naše jednání?
(jde o psychické jevy – city – a to jak vznikají, jak se projevují a jak působí v životě
člověka.)
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3. Podle čeho poznáme, že má žák nadprůměrné, nebo naopak podprůměrné
hudební schopnosti?
(str.10 se týká schopností, které jsou jedním druhem psychických vlastností.)
3) Je mnoho psychických jevů různého druhu, ale všechny mají společné určité znaky:
Základní znaky psychických jevů. (Psychologie pro SPgŠ, str. 11) - pojem
psychika:
1. Mozek je orgánem psychiky, psychické jevy jsou funkcí mozku.
2. Psychické jevy se formují ve společnosti, zvláště působením výchovy.
3. Psychické jevy umožňují člověku poznávat svět a působit na něj.
4) Základní stránky psychiky: prožívání a chování – práce s textem (příloha č. 3.
str. 29 učebnice „Já, člověk“).
Přečtěte si definice pojmů prožívání a chování. S jejich znalostí si přečtěte úryvek
z detektivky, dole pod textem máte čtyři pojmy označené čísly. V úryvku si
podtrhněte různými barvami pasáže odpovídající definicím těchto pojmů. Podtržené
části pak označte čísly. Společná kontrola – řešení.
Poznámky:
Úvodní výklad proběhl v klidné atmosféře. Při cvičení byli žáci aktivní, hlásili se,
chvíli se i překřikovali. Hodina měla v této chvíli trochu rušnější ráz, ale vnímala jsem ho
jako zapojení žáků, jejich zaujatost. Pak následoval výklad, do nějž jsem žáky zapojovala
občasnými otázkami. Žáci si dělali při výkladu poznámky, respektive jsem jim musela
zápis diktovat. Při práci s textem žáci soustředěně pracovali. Při kontrole jsem však zjistila,
že někteří měli s řešením trochu problém. Aplikace poznatků byla pro některé žáky
problematická. Text nebyl zcela jednoduchý. Zvolené metody přispěly k pestrosti hodiny.
Aplikaci poznatků bychom měli dále procvičovat.
Zpětná vazby z hodiny z pohledu žáků bude součástí dalších didaktických listů.
Hodinu s tématem: Psychologie – věda o člověku a Determinace psychiky žáci hodnotili
v jednom dotazníku.
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Didaktický list 9
Téma: Biologická podmíněnost psychiky.
Cíl: žák se seznámí s faktory, které naši psychiku ovlivňují z hlediska biologického.
Uvědomí si, jak funguje mozek jako orgán psychiky, nervová soustava, umí popsat
podmíněný a nepodmíněný reflex.
Čas: 90 minut – hodina byla rozdělena do dvou vyučovacích jednotek.
Obsah výuky:
1) Písemný opakovací test.
2) Interaktivní výklad: Biologičtí činitelé, stavba a činnost NS, CNS, reflexní oblouk,
podmíněný a nepodmíněný reflex, 1. a 2. signální soustava.
3) Práce s textem ve skupinách, poté společná prezentace zjištěných poznatků.
4) Hlasité čtení z učebnice – jak fungují reflexy. Interaktivní výklad učitele.
5) Samostatná práce s textem – vyplnění předtištěného textu – schéma mozkových
hemisfér.
Pomůcky:
učebnice psychologie a učebnice biologie, žákovský list s hemisférami, flip chart, fixy
Metody a formy výuky:
Interaktivní výklad, samostatná práce s textem, samostatná práce žáků, práce ve skupinách,
skupinová prezentace.
Organizace vyučovací hodiny:
1) Opakovací test – na 15 minut. Test byl předem připravený a šlo spíše
o vysvětlení některých pojmů, nebo uvedení příkladů k pojmům.
2) Interaktivní výklad problematiky biologické determinace psychiky, zápis
do sešitu: Vysvětlíme žákům, co jsou to biologičtí činitelé, jak funguje mozek, jaká
je stavba a činnost nervového systému a CNS.
3) Žáci budou pracovat s textem ve skupinách (3 lidé) – každá skupina dostane
za úkol prostudovat část mozku:
-

velký mozek

-

střední mozek

-

mezimozek

-

mozeček

-

prodloužená mícha

-

jedna skupina vysvětlí, co je to neuron
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Žáci si utvoří společný zápis a s poznatky seznámí spolužáky. (Je dobré vést žáky
k tomu, aby byli při zápisech struční a vystihli podstatu.)
4) Pak si společně nahlas z učebnice přečteme, jak funguje reflexní oblouk,
podmíněný a nepodmíněný reflex, 1. a 2. signální soustava. Vše bude doplněno
výkladem učitele; zpestřeno příklady.
5) Samostatná práce s textem – vyplnění předtištěného textu. Žáci vyplní schéma
mozkových hemisfér – slouží jako procvičení nových poznatků, okamžitá zpětná
vazba z toho, jak byli žáci při hodině pozorní.
Poznámky:
Hned na úvod je potřeba uvést, že jsem hodinu původně naplánovala na 45 minut,
ale neodhadla jsem, že žáci budou dlouho pracovat ve skupinách při zpracování tématu o
mozku. Dlouhý byl i výklad se zápisem. Téma je také náročné, je potřeba dát žákům čas
téma zažít. Snad nebyl problém v tom, že jsme téma nedokončili v jedné vyučovací
jednotce. Následující hodinu jsem žákům téma připomněla. Druhá část tématu (2. hodina)
začala bodem č. 4).
Hodina cíl splnila, jen jsem měla dojem, že je problematika pro žáky poměrně
složitá. Nedokázali vybírat podstatné informace. Zřejmě to souvisí s jejich věkem a s tím,
že nejsou ze ZŠ zvyklí psát si sami poznámky a nacházet to podstatné. Přemýšlela jsem,
jak žákům pochopení tématu usnadnit a hodinu oživit právě jinými metodami.
Ale vzhledem k tématu jsem upřednostnila interaktivní výklad, který jsem zkombinovala
s prací s textem a ve skupinách, abych žáky více aktivizovala a nebyli pasivními příjemci
informací. Přesto v hodině nakonec panovala dobrá nálada, protože žáci měli zajímavé
otázky, kterými sice trochu odváděli pozornost od tématu, ale ráda jsem je s nimi
prodiskutovala. Zdálo by se, že u takového tématu moc legrace být nemůže, ale dokonce
jsme se i zasmáli. Hodina opět a nečekaně přispěla k rozvoji dalších klíčových dovedností.
Zvolené metody byly vzhledem k tématu a nakonec i dobré atmosféře vhodné.
Zpětná vazba z hodiny z pohledu žáků:
Oblast kognitivní:
Studenti se vyjadřovali k tomu, že se seznámili s tím, co je to psychika a co ji
ovlivňuje z hlediska biologického. Z odpovědí bylo patrné, že problematiku pochopili: „co
určuje z hlediska biologie lidskou psychiku“, „dost věcí o lidské psychice“, „jak funguje
mozek“, „zajímavé bylo to o hemisférách“, „že mozek má plno funkcí, o kterých ani
nevím“, „ano, co je to první signální“, což podle mého názoru vypovídá o tom, že
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psychologická témata jsou nabitá novými informacemi a pro žáky jsou zřejmě hodně nová.
Občas se vyskytla i odpověď: „něco o osobě, jak mi funguje mozek a co si o mně myslí
kamarádka.“
Oblast sociální:
K sociální oblasti byly odpovědi v duchu: „byla dobrá nálada“, „klidná atmosféra,
pracovalo se příjemně“, „v pohodě, byl klid, tak se pracovalo dobře“, „někteří byli velmi
veselí“, „super“, ale objevila se i odpověď: „ dnes dobrá, až na pár ukecaných holek“.
Na otázku: Jak se mi spolupracovalo?, mě trochu překvapila odpověď: „dobře, byla jsem
vyslechnuta a bylo mi odpovězeno“, To mě vede k úvahám o tom, co studentku k odpovědi
asi přimělo. Další odpovědi se týkaly spolupráce ve trojicích: „bavilo mě to v těch
skupinkách“. Jinak se v obměněné podobě opakovaly odpovědi: „skvěle, dobře, výborně“,
„dobře, protože mě to bavilo“, „ dobře, neměla jsem strach se na nic zeptat“, „dobře,
líbila se mi diskuze,“, „ jo, poslouchala jsem a dá se říct, že dobře“. Tyto odpovědi mě
i trochu překvapily, ale potvrzují, že ne vždy je možné dopředu říci, co udělá hodinu
zajímavou. A možná to nemusí vždy souviset jen s výběrem samotné metody. Záleží
i na řadě jiných faktorů.
Oblast didaktická:
To, co už bylo řečeno výše, se v odpovědích dostalo i do oblasti didaktické. Žáci se
vyjadřovali k hodině velmi pozitivně: „výklad byl zajímavý, poutavý“, „líbila se mi
otevřenost“, „ta debata o hormonech a o mozku“, „dnešní téma“. Žáky podle odpovědí
nejvíce zaujal interaktivní výklad.
Oblast rozvojová:
V rozvojové oblasti si žáci kladli otázky málo. Hodně žáků se k této oblasti
vyjadřovalo spíše obecněji: Našel/našla/ jsem po dnešní hodině odpověď na nějakou
otázku? Jakou?: „určitě ano“, „myslím, že ano“, „žádnou konkrétní otázku jsem neměla,
ale vlastně ano, nikdy jsem nevěděla, co znamená 1. signální“. Zjistil/a/ jsem něco o
sobě?: „o sobě ani ne, ale o tom, jak obecně funguje mozek a co nás ovlivňuje zevnitř“,
„kde mám jakou hemisféru, co obsahují a také to, že jsem společenský tvor“. Přemýšlím o
tom, že použiji některé věci v životě? Jaké? „ještě o tom budu muset přemýšlet“, „ještě
nevím které, ale nějaké určitě“, „ano, nejspíše všechny“, „zatím nevím, ale určitě se mi to
bude někdy hodit“. Tato obecnost mě možná ani příliš nepřekvapila. Možná se žáci více
soustředili na téma a na atmosféru ve třídě a o sobě ještě v této souvislosti tolik
nepřemýšleli. Myslím, že je to tématem samotným.
Nepovinná položka. Chcete se ještě vyjádřit k dnešní hodině konkrétněji? Nebo
chcete něco doporučit?

Několik studentů neodpovědělo. Někteří uvedli, „že je vše
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v pohodě“, zaujala mě i odpověď: „nepřijde mi blbé, když učitel řekne jaký je apod.,
myslím, že je to dobré.“ Objevila se i odpověď, která mě trochu zaskočila v porovnání
s předcházejícími odpověďmi a v kontextu ostatních reakcí: „ještě větší konverzace, přijde
mi, že vy „něco“ vykládáte a my píšeme“.
Myslím, že vzhledem k dnešní výborné atmosféře hodiny vnímali žáci výuku velmi
pozitivně, a proto ji také tak dobře ohodnotili: Průměrná známka hodiny: 1,66.
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Didaktický list 10
Téma: Sociální determinace psychiky, vztah biologické a sociální determinace.
Cíl: žák se seznámí s faktory, které ovlivňují naši psychiku z hlediska sociálního a dokáže
tyto faktory aplikovat. Prokáže schopnost vysvětlit a zdůvodnit, jak a nakolik ty které
faktory psychiku člověka ovlivňují a specifikuje, jaký je vztah mezi oběma determinacemi.
Čas: 90 minut
Obsah výuky:
1) práce s textem I.N.S.E.R.T. str. 32.
2) společné vyhodnocení a určení toho, co je nejpodstatnější - Interaktivní výklad
3) Vytvořit si poznámky – zápis z dnešní hodiny – za pomoci učitele.
4) Kooperativní výuka – práce s textem ve dvojici.
5) Práce se záznamem pozorované osoby – označit, co je podmíněno biologicky (B)
a co sociálně (S) - samostatná práce žáků.
6) Výklad – vysvětlení vztahu biologické a sociální determinace.
Pomůcky:
učebnice psychologie, flip chart, fixy
Metody a formy výuky:
Interaktivní výklad, samostatná práce s textem – metoda kritického myšlení I.N.S.E.R.T.,
samostatná práce žáků, kooperativní výuka.
Organizace vyučovací hodiny:
1) Žáci si samostatně pročtou text Společenská podmíněnost psychiky. Pokud budou
v textu mít něco, co neznali, označí si to „+“, pokud něco, čemu nebudou rozumět
„?“, a to s čím nebudou souhlasit „-“. Text si přečtou jednou rychle, pak podruhé
s porozuměním, pomalu a budou si značit odstavce a místa. Po přečtení si vytvoří
tabulku a do ní zapíší, pod jednotlivé značky, heslovitě co umí, neumí… - metoda
INSERT.
2) Společně probereme to nejdůležitější z textu a zodpovíme nejasnosti - výklad.
3) Pomůžeme vytvořit žákům zápis z tématu.
4) Kooperativní výuka – práce s textem ve dvojici: žáci dostanou příklady z literatury,
kde bude charakteristika osob. Společně ve dvojici budou určovat co daného
člověka ovlivnilo z biologického a co ze sociálního hlediska.
5) Žáci si vyberou blízkou osobu (kamaráda, sourozence) a napíší jaké činnosti tento
člověk dělá, co ho zajímá. Pokusí se vysledovat, co mohlo osobu ovlivnit z hlediska
biologického a co z hlediska sociálního. Už mají zkušenost z předcházejícího
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cvičení, pokusí se o samostatnou aplikaci. Jejich záznam učitel jednotlivě přečte a
případně do další hodiny opraví.
6) Výklad – vysvětlení vztahu biologické a sociální determinace, vše na základě
předcházejících cvičení.
Poznámky:
Po zkušenostech z minulé hodiny byla hodina koncipována na dvě vyučovací
jednotky, aby měli žáci dostatek času na samostatnou práci a mohli se také hojně
vyjadřovat k problematice, zejména k úloze v bodě 5). Cíl hodiny byl splněn. Výukové
metody byly funkční. Žáci už metodu INSERT znají, tak s ní už dovedli pracovat. Přesto se
mi zdálo, že tato metoda mezi nimi moc oblíbená není. Jsou zvyklí přijímat informace
pasivně – z výkladu. Zalíbila se jim také práce ve dvojici, je-li takováto, spíše samostatná a
klidná hodina, někteří se „nudí“ a samostatně moc nepracují. Může to být ovlivněno také
jejich vývojovým obdobím - dospíváním. Přesto se domnívám, že bych tuto metodu zvolila
i příště. Myslím, že je potřeba, aby se žáci naučili sami studovat a vybírat nejdůležitější
informace. Někteří žáci byli velmi aktivní při interaktivním výkladu a pak zejména při
hledání jednotlivých činitelů ze záznamu sledované osoby. V tomto okamžiku jsme se
zapovídali a žáci museli úkol dopracovat doma. Příští hodina musí začít kontrolou této
úlohy. Kooperace ve dvojici byla zejména pro některé žáky snadnější, než když měli
pracovat samostatně. Všimla jsem si ale, že dvě dvojice moc nespolupracovaly.
Zpětná vazba z hodiny z pohledu žáků:
Oblast kognitivní:
Odpovědi žáků by se daly shrnout takto: „už vím, jak na nás působí sociální
činitelé“, „něco o sociální determinaci“, „že je třeba se na hodinu připravit“, „vždy se
dovím něco zajímavého o sobě a o ostatních“, „co všechno může působit na člověka, kolik
ho ovlivňuje věcí v každém dni“, „velmi mě zaujala podmíněnost psychiky“, „každá
hodina je pro mě zajímavá“.
Oblast sociální:
Atmosféra hodiny byla z pohledu žáků: „normální“, „byla klidná“, „jako vždycky
výborná“, „atmosféra byla jako vždy pohodová“, „někdy dobrá, někdy někdo vyrušoval,
taková normální“, „příjemná“, „obvyklá pro psychologii“, „docela fajn, byl klid a dalo
se pracovat“, „byla trochu neklidná“, „dobrá“.
Z pohledu spolupráce se žáci vyjadřovali pozitivně: „spolupracovalo se mi dobře,
bez problémů“, „velmi dobře“, „snažím se v hodinách látku pochopit a spolupracuje se
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mi dobře“. Všechny odpovědi však nebyly jen pozitivní: „jo, šlo to, ale poslední hodiny
mě nějak moc nebaví“, „moc jsem nevěděl, tak jsem nemohl moc spolupracovat“, „hrozně,
se sousedkou se teď nějak moc nebavím“, „spolupráce žádná, my jsme každý pracoval
sám, to byla škoda, nebylo mi to milé“.
Oblast didaktická:
Oblast didaktická ukázala na to, že metody byly zřejmě zvoleny dobře, žáci se
vyjadřovali poměrně jednotně, že je zaujalo hodně věcí: „zaujalo mě hodně věcí“, „práce
s knihou – s textem a ty nové poznatky“, „metoda INSERT mi už přišla jasnější“,
„zajímavý mi přišlo to, že když bychom nežili ve společnosti, že bychom nebyli člověkem“,
„zaujal mě zajímavý výklad, to o vlčích dětech“. Několik žáků zaujala charakteristika
blízké osoby, uvedli, že si na příkladech uvědomili vztah determinace biologické
a sociální.
Oblast rozvojová:
Z pohledu seberozvoje se někteří žáci vyjádřili: „Zjistila jsem, že ano, že mám čím
dál tím více otázek“, „v celku nic, asi jen to, že je pro mě čím dál tím lehčí naslouchat
lidem ve třídě“, „ano, že se nedokážu soustředit na podstatu, asi se musím začít jinak
učit“, „asi jen to, co mě ovlivňuje“, „že jsem závislá na ostatních lidech“.
Přemýšlím o tom, že použiji některé věci v životě? Jaké?: „svůj vlastní rozum,
používat a uplatňovat rady druhých“, „do dalekého budoucna – výchova dětí“, „určitě,
poslední látky se mi zdají být užitečné i praktické“, „ano, budu se možná více snažit zapojit
do společnosti, abych více rozvinula svou psychiku, myslím, že ve společnosti se toho víc
dozvím a budu mít větší rozhled než dosud“, „zatím ne, akorát si myslím, že víc porozumím
lidem“. Odpovědi byly konkrétnější než jindy. Zdá se mi, že žáci se i díky zpětným
vazbám učí o sobě více přemýšlet. Možná je k tomu podněcuje i samotná disciplína psychologie.
Nepovinná položka: Chcete se ještě vyjádřit k dnešní hodině konkrétněji? Nebo
chcete něco doporučit?: „aby se v hodinách stále pracovalo hodně ve skupinách“, „no,
mohli bychom ještě více pracovat s knihou“, „nechci neustále psát, hodiny jsou
jednotvárné, chtělo by to zase zpestření, hru, cvičení“, „bylo by dobré učit se víc
praktických věcí jako o těch vlčích dětech a podobně, je to tak zajímavá a záživná hodina
na rozdíl od teorie“.
Odpovědi se dost lišily. Zatímco někteří jsou s hodinami spokojení, jiní by si rádi
více hráli; hodiny s cvičeními a hrami je zaujaly nejvíce. Tradiční výuka – typu výklad
zápis, se některým už nelíbí.
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Výše uvedenému odpovídá také hodnocení třídy: průměrná známka: 2,05, ale
považuji za důležité podotknout, že se objevilo hodně známek výborně, ale i známky
dostatečné, které změnily průměr hodiny.
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Didaktický list 11
Téma: Osobnost.
Cíl: žák chápe pojem osobnost z psychologického hlediska, postupně poznává svou vlastní
osobnost, uvědomuje si individuální a typologické rozdíly mezi lidmi. Vytvoří záznam o
dlouhodobě sledované osobě.
Čas: 45 minut
Obsah výuky:
1) Brainstorming - automatické psaní: „Co vás napadá, když slyšíte pojem
osobnost?“ – samostatná práce, pak práce ve skupinách.
2) Shrnutí poznatků - zástupce skupiny seznámí třídu se závěry práce v jednotlivých
skupinách.
3) Didaktická hra: „Co máme společného.“
4) Shrnutí proběhlých aktivit a na něm doložené základní poznatky k pojmu osobnost
- řízený rozhovor.
5) Stručný zápis do sešitů.
6) Dlouhodobý domácí úkol: Záznam o dlouhodobě sledované osobě - samostatná
práce žáků.
Pomůcky:
Papír, tužky, sešity.
Metody a formy výuky:
Brainstorming – automatické psaní (kritické myšlení), didaktická hra, skupinová práce,
řízený rozhovor.
Organizace vyučovací hodiny:
1) Brainstorming: „Co vás napadá, když slyšíte pojem osobnost?“ – studenti po dobu
3 minut zapisují všechno, co je v souvislosti s tímto slovem napadá. Pak
v šestičlenných skupinkách formulují na základě automatického psaní definici
pojmu osobnost. Nápady si zapíšou /nehodnotit, originálně, co nejvíce, otevřeně,
stručně/ a nakonec metodou brainstorming vyberou jen to, co je podle nich
nejvhodnější formulací.
2) Na závěr shrnou své poznatky a zástupce skupiny seznámí třídu s jejich závěrem –
to bude zapsáno na flip chart. Zde zatím neproběhne korekce učitelem.
3) Cvičení: „Co máme společného“: Žáci se rozdělují vždy do dvou skupin podle
toho, ke které skupině podle zadání patří: např. My máme tmavé vlasy, oni světlé.
My jsme rádi ve společnosti lidí, oni ne. Jeden ze skupiny jde za dveře a musí
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hádat, podle jakých kritérií je skupina rozdělena. Může jít o vnější charakteristiky,
či o vnitřní vlastnosti lidí.
4) Shrnutí proběhlých aktivit a na něm doložené základní poznatky k pojmu
osobnost. Učitel povede se žáky rozhovor – výsledkem by mělo být definování
pojmu osobnost na základě výsledků na flip chartu a na základě didaktické hry.
5) Stručný zápis do sešitů – pod vedením učitele: pojem osobnost, význam poznávání
osobnosti, individuální a typologické rozdíly mezi lidmi.
6) Domácí úkol: Záznam o dlouhodobě sledované osobě. Žáci dostanou dlouhodobý
úkol, který odevzdají po probrání všech tématicky určených vlastnostech osobnosti.
Příklad záznamu jim učitel ukáže a předá připravenou osnovu. Žáci si průběžně,
po probrání určitého tématu, budou vytvářet poznámky o sledované osobě. Svůj
záznam odevzdají po několika týdnech učiteli. Sledovanou osobou by měl být
někdo, s kým je žák v každodenním kontaktu. (Je vhodné žákům připomenout, že
není třeba uvádět do záznamu pravé jméno nebo identifikační údaje – je možné je
napsat obecně nebo naznačit.)
Poznámky:
Hodina měla spád. Cíl hodiny byl splněn. Metody, které jsem zvolila podle mého
názoru žáky aktivizovaly a zaujaly. Úvodní brainstorming – metodou kritického myšlení
tzv.automatické psaní žáci napoprvé hned nechápali. Je asi velmi důležité žáky vhodně
seznámit s tím, k čemu jim technika poslouží. Nakonec se ale metoda ujala a při průběžné
kontrole jsem viděla, že žáci opravdu psali, ve výsledku velmi smysluplně definovali
po svém pojem osobnost. Pak pracovali ve skupinkách. Zde se vždy někdo tzv. „veze“, ale
většina studentů se snaží zapojovat.
Didaktická hra žáky zaujala. Zdálo se mi, že se při hře baví. Jen by hra neměla být
příliš dlouhá, aby zbyl čas na závěrečný rozhovor a zápis do sešitu. Žáci po takto proběhlé
hodině sami pojem definovali a výsledné definování pojmu osobnost bylo velmi zdařilé.
Na závěr si své poznatky porovnali s oficiální definicí a myslím, že byli rádi, že k pojmu
dospěli vlastním úsilím. Při této hodině panovala dobrá atmosféra. Hodina posloužila také
k rozvoji klíčových kompetencí, ale přispěla i k sebepoznání žáků.
Zpětná vazba z hodiny z pohledu žáků viz následující didaktický list.
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Didaktický list 12
Téma: Osobnost a její utváření.
Cíl: žák dokáže formulovat, které podmínky osobnost utvářejí, objasní, jaký je jejich
vzájemný vliv, uvědomí si význam poznávání osobnosti a také to, že každý člověk je
jedinečnou osobností.
Čas: 45 minut
Obsah výuky:
1) Písemný opakovací test.
2) Shrnutí základních poznatků z minulé hodiny – metodou kritického myšlení
nazvanou jako Pětilístek.
3) Utváření osobnosti – interaktivní výklad učitele. Kteří činitelé působí
na formování osobnosti? – brainstorming na tabuli. Poté interaktivní výklad.
Záznam na tabuli.
4) Studenti si za domácí úkol do sešitu vytvoří tabulku - samostatná práce žáků.
Pomůcky:
Učebnice, sešity, tabule
Metody a formy výuky:
Brainstorming, interaktivní výklad, „Pětilístek“ – metoda kritického myšlení, samostatná
práce žáků.
Organizace vyučovací hodiny:
1) Opakovací test – 15 minut.
2) Připomenutí pojmu osobnost z minulé hodiny metodou kritického myšlení
nazvanou jako Pětilístek. Žáci si pojem osobnost sestaví podle zadání „Pětilístku“,
nejprve učitel techniku vysvětlí na jiném příkladu (pojem sobota). Pětilístky někteří
žáci nahlas přečtou, jiní se pak pokusí nahlas definovat pojem osobnost.
3) Utváření osobnosti – interaktivní výklad učitele. Žáci budou seznámeni s vnějšími
a vnitřními činiteli, kteří ovlivňují naši psychiku. Podobné je to s utvářením naší
osobnosti. Kteří činitelé působí na formování osobnosti? Co asi ovlivňovalo váš
vývoj? – brainstorming – zápis myšlenek a nápadů na tabuli. Ze záznamů na tabuli
budou vybrány ty nejdůležitější myšlenky. Pak následuje výklad učitele.
4) Studenti si do sešitu za domácí úkol vytvoří tabulku „Činitele působící
na formování osobnosti – vzor najdou v učebnici na straně 39.
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Poznámky:
Hodina dnes nebyla tak akční, přesto si myslím, že cíl hodiny byl splněn a použité
metody svůj účel splnily. Pětilístek šel žákům velmi dobře, rychle jeho systém pochopili.
Myslím, že jim dnes výkladová hodina vyhovovala – někteří dobře spolupracovali, bohužel
se mi zdá, že diskutují stále ti stejní. Snažila jsem se aktivizovat i ostatní. Žáci si
na interaktivní metodu výkladu už zvykají. Osvědčila se mi i dnes metoda brainstormingu
– je patrné, že žáci jsou schopni si nové metody osvojit. Pokud se používají častěji, jeví se
mi stále efektivnějšími.
Zpětná vazba z hodiny z pohledu žáků:
Oblast kognitivní:
Žáci ve svých odpovědích uváděli, že se dnes dověděli, co je to osobnost.
A vyjadřovali se k tomu, že se dověděli hodně také o svých spolužácích. Některé odpovědi
byly i v tomto znění: „mnoho důležitých věcí týkajících se osobnosti a také mě.“
Oblast sociální:
Na otázku: Jaká byla při práci ve třídě atmosféra? a Jak se mi spolupracovalo?
se odpovědi hodně shodovaly: „atmosféra byla dobrá, spolupracovali jsme dobře,
rozuměli jsme si. Jsou i skupinky, které nerady spolupracují, ale bylo to v pohodě a tím se
atmosféra zlepšila“, „docela dobrá, přišlo mi, že se skoro všichni zapojili.“, „Pracovalo
se mi dobře“, „líbila se mi. Hlavně to, že jsme spolu všichni spolupracovali“, „skvěle,
skupinka byla složená z lidí, kteří jsou super“, „dobře, docela jsme si dobře rozuměli a
vyhověli. „Všichni spolupracovali celkem dobře“,„super dobrá atmosféra i spolupráce“.
Z uvedených odpovědí soudím, že se žákům pod vlivem použitých metod dobře
spolupracovalo a použité metody rozhodně přispěly také k dobré atmosféře ve třídě.
Oblast didaktická:
Žáci se nejčastěji vyjadřovali k didaktické hře: „líbila se mi hra, kterou jsme hráli,
(jeden šel za dveře, hádal). Hodina byla zajímavá zpestřená“, „dnes mě nejvíc zaujala asi
ta hra. Pochopila jsem věci, které při normálním výkladu asi těžko chápu“, „ano, strašně
se mi líbily ty cvičení“. Žáci se vyjadřovali i k technice Pětilístek: „Docela mě zaujal ten
Pětilístek.“ „Nějak jsem nechápala ten Pětilístek.“
Oblast rozvojová:
V oblasti rozvojové se na otázku: Našel/našla/ jsem po dnešní hodině odpověď
na nějakou otázku? vyskytovaly převážně záporné odpovědi: „ne na žádnou“, „otázku
jsem neměla“, „tentokrát nic“. Na otázku: Zjistil/a/ jsem něco o sobě? Žáci odpovídali:
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„o sobě ano, ale i o ostatních“, „jaká jsem osobnost“. Někteří odpovídali, že: „ani ne“,
„nic“, „dnes vůbec nic“.
V celé této oblasti by se většina odpovědí dala shrnout slovy jedné žákyně:
„myslím, že vše, co bereme, člověk někdy použije“, „podle mě je dobré seznámit se
i s hrami, můžu je někdy použít“.
Nepovinná položka naznačila, že žáky dnes nejvíce zaujala didaktická hra, a tak se
vyjadřovali jako tito studenti: „více takových zajímavých her. Je to zajímavé, pozvedne to
hodinu, zpestření hodiny“, „no nejvíc mě bavila předchozí hodina, když jsme si hráli, bylo
to super a uvolňující“, „víc her“. Pozitivní ohlasy na hodinu byly také v tomto znění:
„nejlepší hodina, zatím.“
Průměr: 1,91 z dnešní hodiny byl pro mě důkazem, že hodina žáky zaujala,
aktivizovala a podle jejich slov jim zajímavou formou poskytla také nové poznatky.
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Didaktický list 13
Téma: Motivace
Cíl: žák chápe pojem motivace, dokáže vysvětlit, jak dochází k utváření pohnutky, umí
hledat příčiny jednání a motivy, které k určitému chování či jednání vedou.
Čas: 45 minut
Obsah výuky:
1) Úvodní motivační otázka: „Kvůli čemu byste prošli ohněm?“ – diskuze.
2) Metoda INSERT, práce s textem: text z učebnice - „Motivace“ .
3) Diskuze, diskuze ve skupinách – odpověď na otázky.
4) Zápis poznámek do sešitu.
5) Závěr: Opakování formou vzájemného zkoušení. - Práce ve skupinách.
Pomůcky:
Učebnice, sešity, předtištěné lístky pro vzájemné zkoušení.
Metody a formy výuky:
Práce ve skupinách, metoda INSERT (kritické myšlení), práce s textem, diskuze
Organizace vyučovací hodiny:
Obsah výuky:
1) Úvodní motivační otázka: „Kvůli čemu byste prošli ohněm?“ Následuje diskuze se
žáky, odpovídat budou jen ti žáci, kteří chtějí.
2) V učebnici si žáci přečtou text na str. 42 až 43 „Motivace“ znaménky si označí:
+ = souhlasím; - = nesouhlasím; ? = nerozumím, potřebuji vysvětlit.
3) Na závěr odpovídáme na dotazy související označením „?“ a také hledání odpovědí
na otázku: „Jaký motiv jste měli ke studiu na sociální škole vy?“ Rozdělte se
do skupin podle toho, jaký motiv jste ke studiu měli. Své dojmy krátce prohovořte.
(Žáci mají možnost vidět, kdo s nimi má společný motiv. Může to být pro některé
i překvapující.)
4) Zápis poznámek do sešitu – za pomoci učitele.
5) Závěr: Opakování ve skupinách - „hra na učitele, žáky a inspektory“. Žáci si
vytvoří trojčlenné skupiny. Každý se ocitne jednou v roli žáka, jednou v roli učitele
i v roli inspektora. Každý učitel vymyslí jednu otázku z probraných témat a tu
napíše na lístek. Ten pak předá žákovi, který na ni zkusí co nejlépe odpovědět.
Učitel má za úkol zkontrolovat správnost odpovědi a zhodnotit výkon známkou 1
až 5. Úkolem inspektora je překontrolovat správnost odpovědi a dohlížet, zda
hodnocení výkonu proběhlo podle regulí klasifikačního řádu. Pokud má žák nějaké
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nedostatky v odpovědi, je úkolem učitele zajistit doplnění znalostí a úkolem
inspektora je zkontrolovat, zda učitel zajistil, aby se žák doučil látku do příští
hodiny. Žáci vyplní formulář, který bude potřeba na konci hodiny odevzdat učiteli.
Nejasnosti je nutné dohledat a vzájemně si dovysvětlit. Je možné se zeptat
i učitele psychologie. Ten si nakonec lístečky vybere a do příští hodiny prohlédne.
Žákům, kteří dostali dobré hodnocení, je možné toto hodnocení zaznamenat do
klasifikace (s tím seznámíme žáky už na začátku cvičení). Ti, kteří odpověděli
špatně, se do příští hodiny látku doučí. Tabulka záznamového archu, kterou učitel
žákům rozdá:
Záznamový arch:
Jméno žáka

Jméno učitele

Jméno inspektora

Otázka:
Odpověď:
Hodnocení žáka:
Poznámky:
Úvodní diskuze byla velmi zajímavá. Zdálo se, že žáky zaujala. Měli možnost
popřemýšlet o sobě a ještě se rozpovídat. Konverzovali nejen se mnou, ale také mezi
sebou. Text čtený metodou INSERT zvládli velmi rychle. Uvažuji o tom, zda nebyl pro
žáky příliš jednoduchý. Metodu žáci už dobře znají. Dnes k ní (podle mého) přistoupili už
s větší důvěrou. Otázky neměli skoro žádné. Debata se rozproudila až po otázce: .„Jaký
motiv jste měli ke studiu na sociální škole vy?“ Žáci se měli potřebu vyjadřovat ke své
osobní motivaci. Zajímavé bylo i složení vzniklých skupin. Žáci v nich chvíli debatovali o
svých pocitech a o tom, co je spojuje.
K opakování jsem zvolila hravější formu – „hra na učitele a žáky“ – ta se myslím
líbila. Mým cílem bylo přimět všechny žáky k aktivitě a k opakování. Zároveň jsem je
chtěla motivovat k získání dobré známky (zejména ty slabší). Cíl hodiny byl splněn,
zvolené metody k naplnění cíle pomohly. V hodině jsem neobjevila žádné zásadní
problémy. Opět je ale potřeba hlídat čas.
Zpětná vazba z hodiny z pohledu žáků: viz následující didaktický list, hodiny
byly hodnocena jako jeden tématický blok.
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Didaktický list 14
Téma: Potřeby.
Cíl: žák dokáže charakterizovat pojem potřeba, umí objasnit a zdůvodnit svou hierarchii
potřeb, uvědomuje si, jak potřeby mohou ovlivňovat naši osobnost.
Čas: 45 minut
Obsah výuky:
1) Seznam hierarchie potřeb podle A. H. Maslowa - práce ve skupinkách, diskuze o
této teorii.
2) Didaktická hra: „Souhlasíte nebo nesouhlasíte s výrokem A. H. Maslowa“:
ANO – NE.
3) Pak seznámíme žáky s názorem Viktora E. Frankla. - interaktivní výklad.
4) Shrnutí poznatků. Zápis poznatků za pomoci učitele.
Pomůcky:
Žákovské listy s pyramidou potřeb, učebnice
Metody a formy výuky:
Interaktivní výklad, vyjadřování postoje pomocí úsečky – didaktická hra, diskuze
ve skupinách
Organizace vyučovací hodiny:
1) Žáci dostanou seznam hierarchie potřeb podle A. H. Maslowa a ve skupinkách
po čtyřech budou diskutovat o této teorii. Je třeba, aby v diskuzi tvořili argumenty,
zdůvodňovali! Má tato teorie podle vás smysl?
2) Třída bude pomyslně rozdělena na část ANO – NE. Nápisy představují dva konce
pomyslné úsečky. Bod, na který se žáci postaví, ukazuje (postoj) hledisko, které
zaujímají k otázce:
„Souhlasíte, nebo nesouhlasíte s výrokem A. H. Maslowa, že dokud nejsou
uspokojeny jednoduché fyziologické potřeby, jako hlad a odpočinek, neusilují lidé
např. o vyšší postavení ve společnosti anebo o to, aby vytvořili nějaké dílo, které
jim zajistilo slávu?“
Důležité je, aby si žáci pozorně naslouchali, neboť dva lidé mohou zaujímat stejné
stanovisko z odlišných důvodů. Pak je požádáme, aby se spojili do dvojice
s někým, kdo zaujímá odlišné stanovisko a aby spolu hovořili o důvodech své
volby.
3) Pak seznámíme žáky s názorem Viktora E. Frankla, který přežil koncentrační
tábor a upozornil na to, že v extrémních situacích to může být i opačně, než tvrdí
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Maslow. Že tzv. vyšší, duchovní potřeby nemizí, i když není možné uspokojit
potřeby základní. A že jsou dokonce schopny tyto potřeby nahradit, a tak udržují
člověka na živu. Dále uvádí, že právě práce na knize mu pomohla přežít.
I v každodenním životě se znovu setkáváme s lidmi, kterým jejich usilování
o vyšší, duchovní radost, např. fascinující práce, prodloužilo život nebo pomohlo
překonat beznaděj. Navážeme interaktivním výkladem – shrnutí poznatků.
4) Zápis poznatků za pomoci učitele.
Poznámky:
Téma hodiny by se dalo spojit s předcházející hodinou o motivaci. Je nutné uvést,
jak téma „Potřeby“ s motivací souvisí. Já jsem zvolila rozdělení tématu do dvou
vyučovacích hodin, aby měli žáci dostatek času o problematice popřemýšlet a zažít ji.
Přesto mé zkušenosti naznačují, že žáci látku vnímají často izolovaně. Souvislosti by jim
měl zprostředkovat učitel. Cíl hodiny se podařilo naplnit. Metody byly vhodné. Žáci rádi
diskutují a vyjadřují své názory. Při hře Ano-ne měli někteří problém s vyslovením svých
argumentů, někteří se zase měli tendenci dohadovat.
Zpětná vazba z hodiny byla vedena jako jedno téma společně s dalšími hodinami,
viz následují didaktické listy.
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Didaktický list 15
Téma: Osobnost a životní cíle, hodnoty a hodnotová orientace.
Cíl: žák si uvědomí, jaké mají cíle člověka význam pro pochopení smyslu života, zamyslí
se nad vlastními cíli, porozumí pojmu hodnoty a hodnotová orientace, uvědomí si vlastní
žebříček hodnot.
Čas: 45 minut
Obsah výuky:
1) Samostatná práce žáků (introspekce): Žáci vyplní pracovní listy „To jsem já!“
2) Co jsou to cíle a hodnoty. Co je to hodnotová orientace? – interaktivní výklad.
Zápis do sešitu.
3) Každý si zapíše příklad svých cílů.
4) Jaké hodnoty jsou pro vás v životě důležité? - brainstorming, diskuze.
5) „Můj žebříček hodnot“ - Samostatná práce žáků – introspekce.
Pomůcky:
Pracovní listy, učebnice, sešity.
Metody a formy výuky:
Samostatná práce žáků – introspekce, interaktivní výklad, diskuze, brainstorming
Organizace vyučovací hodiny:
1) Samostatná práce žáků. Žáci vyplní pracovní listy „To jsem já!“ – viz příloha na
konci didaktického listu č. 15. Žáci doplňují podle pravdy své charakteristiky. Text
zůstane pouze žákům a nebude čten veřejně. Žáci vytvoří velmi stručný pohled na
svou osobnost. K jednotlivých charakteristikám se pak žáci snaží připsat, o které
vlastnosti obecně jde.
2) Na základě proběhlého cvičení si vybereme ty pasáže, které souvisejí s cíli a
hodnotami a společně prostřednictvím těchto příkladů vysvětlíme, co jsou to cíle a
hodnoty. Zápis do sešitu.
3) Každý si k cílům připíše svůj krátkodobý, střednědobý a dlouhodobý cíl.
4) Žáci metodou brainstorming zmapují, jaké znají hodnoty. Učitel jejich nápady
zapíše na tabuli. Pak proběhne diskuze: Jaké hodnoty jsou pro vás v životě
důležité? Z diskuze vzejdou nejdůležitější hodnoty.
5) Každý si pak do sešitu zapíše své pořadí důležitosti, svou hierarchii - cvičení:
„Můj žebříček hodnot“ – žáci dostanou seznam hodnot a jejich úkolem bude
seřadit jej podle vlastní důležitosti. Vyhodnocení společné nebude. Cílem úkolu je
žebříček samotný. Možná se k němu žáci vrátí za pár let.
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PŘÍLOHA
Pracovní list: „To jsem já!“
TO JSEM JÁ!
Napište, kdo jste:

2. Přál bych si, aby…

1. Jsem…

3. Je smutné, že…
4. Dnes bych chtěl/a:
za rok:
vůbec v životě:

5. Nejvíce mám rád…
6. Nebaví mě…
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Poznámky:
Dnešní hodina byla orientována hodně na samostatnou práci žáků. Nešlo tolik o
spolupráci, metody byly voleny tak, aby vhodně naplnily požadovaný cíl, kterým bylo
zejména zamyslet se nad sebou, svými cíli a hodnotami. Myslím, že hodina přesto, že byla
statičtější, přiměla žáky k zamyšlení se nad sebou samými. Žáci aktivity plnili dobře,
někteří nestihli vypracovat cvičení: „Můj žebříček hodnot“. Vypracovali jej za domácí
úkol.
Zpětná vazba z hodiny je součástí následujícího tématu.
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Didaktický list 16
Téma: Zájmy.
Cíl: žák pochopí význam zájmů pro rozvíjení a obohacení osobnosti, pro využívání
volného času a aktivního odpočinku, pro usměrňování volby povolání.
Čas: 45 minut
Obsah výuky:
1) „Zájem“ – Pětilístek, kooperace ve dvojicích – básnička, která vyžaduje slučování
informací názorů do stručných výrazů. Studenti se pokusí vytvořit pětilístek
ve dvojicích. Své pětilístky pak zdůvodní a vysvětlí.
2) Didaktická hra: „Vymění se všichni“.
3) Téma „Zájmy“ – stručný zápis do sešitu, výklad
4) Doplňte si za DÚ: Záznam o dlouhodobě sledované osobě.
5) Opakování ve trojicích: „žák“- „učitel“- „inspektor“ – kontrola a hodnocení
spolužáků. Opakování tématu „Zaměřenost osobnosti“
Pomůcky:
Učebnice, sešity, formulář pro opakování - zkoušení.
Metody a formy výuky:
Metoda Pětilístek, kooperace ve dvojicích, didaktická hra, výklad.
Organizace vyučovací hodiny:
1) „Zájem“ – Pětilístek, kooperace ve dvojicích – básnička, která vyžaduje slučování
informací názorů do stručných výrazů. Studenti se pokusí vytvořit pětilístek
ve dvojicích. Své pětilístky pak zdůvodní a vysvětlí.
2) Didaktická hra: „Vymění se všichni“ – žáci se posadí do kruhu na židle a každý
má možnost zadat jednu výměnu na téma zájmy: řekne: „vymění se všichni, kteří
rádi lyžují, čtou, chodí na diskotéku…“. Žáci mají možnost sledovat, jaké spektrum
zájmů mají jejich spolužáci a s kým mají některé zájmy společné. Po hře proběhne
diskuze o tom, k čemu zájmy slouží, jaký mají v životě člověka význam.
3) Téma „Zájmy“ – stručný zápis do sešitu.
4) Doplňte si za DÚ: Záznam o dlouhodobě sledované osobě (její zájmy).
Opakování ve skupinách – kontrola a hodnocení spolužáků Opakování tématu
„Zaměřenost“ ve trojicích. Viz Didaktický list 13, bod 5 v části organizace
vyučovací hodiny + záznamový arch.
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Poznámky:
Cíl hodiny byl splněn. Všechny použité metody už žáci znají, proto hodina
probíhala plynule a žáci po zadání úkolu dobře pracovali. Pozoruji na nich, že se jim
ve dvojicích pracuje leckdy lépe, než když musí úkol vypracovávat sami. Zaujala je
didaktická hra. Zápisky do sešitu jim stále diktuji, některým to velmi dlouho trvá.
Závěrečné opakování dnes probíhalo už rychle, známky ale nebyly nikterak výborné. Zdá
se mi, že když žáky chvíli nedržím v pohotovosti tím, že je budu zkoušet nebo že budou
psát test, tak se příliš neučí.
Zpětná vazba z hodiny z pohledu žáků:
Oblast kognitivní:
V oblasti kognitivní podle odpovědí žáci zaznamenali nové informace ze 2 hodin.
Vyjádřili je v tomto duchu: „vše o našich potřebách, zájmech, cílech. Vše o motivaci,
osobnosti a našich pohnutkách“, „docela dost, ale jsem ráda, protože mi to začíná jít“,
„co je to motivace, jaké jsou potřeby a jak na nás působí činitelé, ve kterých se projevují
potřeby“.
Oblast sociální:
Z pohledu pracovní atmosféry žáci vnímali hodiny jako: „normální, spíše pasivní“,
„v pohodě“, „byla to zábava a myslím, že to všechny bavilo ( byl klid )“, „byla klidná,
myslím si, že témata nás zaujala“. Někteří uvedli, že atmosféra byla: „klidná, nebyla moc
výrazná“, „taková únavná“. Vyskytla se i odpověď: „atmosféra je pořád stejná.
V hodinách je klid, někdy otevřená debata, ale dobrá“.
Na otázku: Jak se mi spolupracovalo? žáci odpovídali: „spolupracovalo by se lépe,
pokud bych nebyla unavená“, „nebylo to špatné“, „byla jsem unavená, ale šlo to“,
„celkem fajn“, „spolupracovalo se mi dobře. Každý dával příklady svých motivů“, „šlo to,
už jsme si na sebe zvykli a tak se mi pracuje lépe.“ Objevila se i odpověď: „nic moc“,
„dobře až na Kamilu, která se vůbec nezapojila a nepomáhala nám. Nebylo to poprvé“ .
Zajímavé byly také odpovědi s osobní zainteresovaností žáků: „jelikož jsem se
učila, tak jsem byla tím pádem aktivní a spolupráce proto byla skvělá“, „spolupráce
ve skupinkách byla tentokrát dobrá, až na jednoho jedince, který se nevyjadřuje nikdy.
Jinak se nám debata ve skupince dost vedla a notovali jsem si“.
Opět se ukázalo, že žáci jsou k sobě vnímaví a všímaví.
Oblast didaktická:
Z uvedených odpovědí: Co mě při dnešní práci v hodině zaujalo asi nejvíce? se
žáci nejvíce vyjadřovali k diskuzím, jak v tématu motivace či potřeby: „zaujala mě diskuze
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o potřebách“, „ty diskuze a hra na učitele, žáky a inspektory byla super“, „debata kvůli
čemu bysme prošli ohněm“, „líbil se mi Pětilístek a hra Vymění se všichni“, „zaujaly mě
hry, hodina při nich utíká a učím se z nich“, „bavily mě ty cvičení, když jen nesedíme
a nepíšeme“.
Oblast rozvojová:
Našel/našla/ jsem po dnešní hodině odpověď na nějakou otázku? Jakou? V této
otázce rozvojové oblasti se vyskytovaly odpovědi: „jestli mé cíle jsou dlouhodobé“,
„napadlo mě, že se budu muset ještě zamyslet nad svými hodnotami“, „ano, jaké má já
hodnoty“, „jestli se mé zájmy změní a že mám cíle jako většina ve třídě“, „jak si mám co
plánovat“ .
Zjistil/a/ jsem něco o sobě? „Zjistila jsem, že jsem moc náročná“, „že mám hodně
zájmů a někteří ne“, „že mám jinak zpřeházené hodnoty“, „že nemám asi žádné životní
cíle“, „že jsem jedinečná, neopakovatelná , necítila jsem se tak“.
Přemýšlím o tom, že použiji některé věci v životě? Jaké? „budu mít více cílů“,
„určitě, postupem času všechno“, „ještě nevím“, „nepoužiji“, „musím si najít nějaké
dlouhodobé cíle“.
K nepovinné položce: Chcete se ještě nějak vyjádřit k dnešní hodině konkrétněji?
Nebo chcete něco doporučit? „Rozhodně je skvělý, když se učení pojí s hrou“, „jen tak
dál, hodiny jsou takhle dobrý“. Většinou nebyla položka vyplněna.
Hodiny byly hodnoceny průměrnou známkou: 1,63.
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Didaktický list 17
Téma: Uspokojování potřeb v náročných životních situacích. Stres, frustrace,
deprivace.
Cíl: žák rozumí pojmu náročná životní situace, uvědomí si, že způsob uspokojování potřeb
je formován působením společnosti, výchovy, sociálního učení a formuje se zvláště
v náročných životních situacích; žák chápe pojem stres, frustrace, deprivace, seznámí se
základními možnostmi, jak zvládat stres, uvědomí si závažnost deprivace.
Čas: 90 minut
Obsah výuky:
1) Náročná životní situace – brainstorming.
2) Diskuze – motivační otázka: „Jak se chová vaše blízká osoba – kamarád,
sourozenec… např. při školním neúspěchu, při konfliktu s rodiči nebo kamarády?“
3) Interaktivní výklad: nejčastější způsoby reakcí. Diskuze: Proč se někteří žáci
nápadně oblékají, upoutávají na sebe pozornost svým chováním, jízlivostí, ironií,
nadávkami? Jak byste si představovali přiměřené a zralé chování např. v situaci,
kdy má žák strach ze zkoušky?
4) Najdete NŽS v beletrii, v literatuře?
5) Čtení textu metodou INSERT (str. 47) téma stres, frustrace a deprivace.
(samostatná práce žáků).
6) Společná diskuze na téma frustrace, deprivace a stres – interaktivní přednáška –
zápis do sešitu.
7) DÚ: Mentální mapa „Jak zvládat stres“.
Pomůcky:
Sešit, psací potřeby, flip chart, fixy
Metody a formy výuky:
Brainstroming, diskuse, výklad, interaktivní výklad, mentální mapa, frontální výuka.
Organizace vyučovací hodiny:
1) Náročná životní situace – brainstorming – Co se vám vybaví, když se řekne NŽS?
Odpovědi žáků zaznamenáváme na flip chart. Informace shrneme a uvedeme
definici: (NSŽ je taková, kdy na cestě k cíli nebo uspokojení potřeby musíme
překonat nějakou překážku)
2) Diskuze: motivační otázka: „Jak se chová vaše blízká osoba – kamarád,
sourozenec… např. při školním neúspěchu, při konfliktu s rodiči nebo kamarády?“
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3) Interaktivní výklad: Můžeme rozlišit dva nejčastější způsoby reakcí: agresi
(útok) a únik.
„Proč se někteří žáci nápadně oblékají, upoutávají na sebe pozornost svým
chováním, jízlivostí, ironií, nadávkami?“ (skrytá forma agrese – snaha upoutat
pozornost

pro

neuspokojení

potřeby

jistoty

a

bezpečí,

soc.

kontaktů,

při neuspokojení potřeby úspěšného výkonu (nemá zájmy, dobré výsledky ve škole,
není kladně hodnocen okolím…)
„Pokuste se zamyslet nad tím, proč někteří lidé pomlouvají, hádají se?“
- toto je jistý způsob agresivního chování, které můžete být v důsledku nějaké
zátěžové situace, ale může být i napodobováním nevhodného vzoru.
„Jak byste si představovali přiměřené a zralé chování např. v situaci, kdy má žák
strach ze zkoušky?“ (někteří studenti řeší záškoláctvím): učit se s neúspěchem
přiměřeně vyrovnávat, reagovat zvýšeným studijním úsilím, dávat si přiměřené
reálné cíle apod.
4) Najdete NŽS v beletrii, v literatuře? Robinson Crusoe (Daniel Defoe), Metráček
(Stanislav Rudolf).
5) Žáci budou samostatně číst text (frustrace, deprivace a stres) na straně 47 - 52
a metodou INSERT si budou zaznamenávat co již znají, a co je pro ně nové.
6) Poznatky budou prodiskutovány a za pomoci učitele objasňovány – interaktivní
přednáška + zápis do sešitu. Důraz bude kladen na zvládání stresu.
7) Zadání domácího úkolu: Mentální mapa „Jak zvládat stres“.
Poznámky:
Téma NŽS situace je pro žáky 1. ročníku z mého pohledu náročné s ohledem
na velké množství nových pojmů. Cíl hodiny byl splněn a použité metody byly funkční.
Žáky téma zaujalo, protože se jich osobně týká. Hodina byla statičtější, její těžiště bylo
ve výkladu. Pokusila jsem se vést před žáky přednášku a s tím, aby si vedli zápisky, ale
bylo to pro ně složité. Nakonec jsem jim podstatné informace nadiktovala. Metodu
INSERT už zvládají, tentokrát se s ní většina potýkala dobře. Na žácích pozoruji ochotu
diskutovat, jen je potřeba dbát na to, aby nehovořili stále ti stejní. Atmosféra byla dobrá –
ve třídě byl klid a pohoda. Činnosti v hodině je potřeba si dobře rozplánovat, aby se daly
v uvedeném čase zvládnout. Já jsem měla s časovou dotací problém. Bylo by asi lépe
rozplánovat činnosti i na 3 vyučovací hodiny. Myslím, že nevadilo, že hodina skončila
jednou z činností uprostřed tématu. Žákům jsem následující hodinu na místo zkoušení
připomněla předcházející hodinu a její základní teze. Domácí úkol – vypracování Mentální
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mapy, jsem znovu připomněla a ukázala jsem jednu ukázkovou mapu. Zadaný úkol
vypracovali dobře. Jeví se mi tento způsob jako vhodný pro opakování. Většina žáků jej
provedla barevně. Myslím, že to souvisí také ještě s jejich věkem.
Zpětná vazba z hodiny z pohledu žáků:
Oblast kognitivní:
Žáci v kognitivní oblasti uváděli: „Dověděla jsem se spoustu nového. Co je vůbec
stres a jak ho úspěšně zvládat. Že nemusí být jen záporný“, „co je deprivace, frustrace,
stres“. Zajímavé byly také odpovědi: „nebylo to nic až tak nového, ale něco tam bylo“,
„většinou věci jak jinak, než ze života“ „hodně nových věcí, které jsem používal a ani jsem
je nedokázal vysvětlit a teď už jo. Stres a frustrace.“
Žáci se vyjadřovali konkrétně, nikdo nenapsal, že poznali náročné životní situace.
Oblast sociální:
V sociální oblasti se žáci vyjadřovali k atmosféře hodiny pozitivně: „dalo by se
říct, že fajn“„je to zajímavé téma a tak to byl klid a zájem o to“, „myslím, že to všechny
bavilo, tak dobrý“ „byla dobrá. Ráda jsem se vypovídala“, „přátelská“, „docela
v pohodě, nic zvláštního“, „dobrá“, „super, byl klid a vše hezky klapalo“, „klid a sem tam
smích“, „nejlepší co lze.“. I pro oblast sociální je možná důležité téma, zda žáky zaujme.
Objevila se i reakce na chování některých spolužáků: „dobrá, někdy mi vadí, že když se
něco řekne, tak se druhy začne smát.“
V těchto hodinách žáci spolupracovali s učitelem. Odpovědi byly takové:
„spolupracovalo se mi dobře. Snažím se vyjádřit svůj názor“, „velmi dobře“, „hodina
byla spíše o poslechu“, „výborně, zajímalo mě to“.
Vyskytla se i tato reakce: „normálně a začínají mi vadit nějaké spolužačky s jejich
trapnýma posměškama na názory ostatních“. Tato odpověď se prolíná s oblastí
didaktickou: „někdy pracujeme ve skupině někdy samostatně, tak že je to dobrý, když to
střídáme“.
Oblast didaktická:
Co mě při dnešní práci v hodině (hry, cvičení, test…) zaujalo asi nejvíce? /Proč?/
Přineslo mi to něco nového? Žáci opět hodnotili pozitivně zejména diskuzní část: „Líbily
se mi ty diskuze, vždycky se něco při nich nového dovím.“ Objevily se i odpovědi záporné:
„nebaví mě, když hodně píšeme“, „nejvíce asi nic, normální“. Jedna odpověď byla
obecnější, ale pro analýzu zajímavá: „psychologie mě teď baví čím dál víc. Bereme teď
toho spoustu zajímavého.“
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Oblast rozvojová:
Odpovědi na otázku: Našel/našla/ jsem po dnešní hodině odpověď na nějakou
otázku? Jakou? „jo, našel“, „ano, jak se zbavit stresu, ale myslím si, že to nejde pokaždé
se ho zbavit a hlavně ne ve škole“, „co se týče stresu, tak docela dost“
Hodina přispěla i k zamyšlení se nad sebou samým: Zjistil/a/ jsem něco o sobě?
„ano, že možná mám všechny problémy ze stresu, ale možná, že vím, jak to řešit“, „ano,
ale docela mě to děsí, ale neřeknu co“, „ano, že ve většině věcí, u kterých jsou ostatní
ve stresu a frustrovaní, mě to vůbec nerozhází“,
Žáci se vyjadřovali i k tomu, že některé věci určitě použijí i v životě. „stres, jak jej
zvládat. Pomůcky, které jsme si uvedli“ „určitě ano, ale až postupem času“, „jak zvládat
stres“. Překvapivé byly také záporné odpovědi: „asi žádné“ nebo odpověď: „Myslím, že
v životě asi ne, ale v práci, kterou bych jednou chtěla dělat ano“, „ano, třeba až budu mít
děti, tak jim moc vysvětlit, aby věděli“, „asi jo, naučil jsem se slova, která jsou sice složitá
říkat, ale vysvětlením těch slov se zjistí hodně věcí“. – V této odpovědi se vyskytuje mnou
konstatované, že téma je pro žáky složité – je zde hodně nových pojmů.
K nepovinné položce: Chcete se ještě nějak vyjádřit k dnešní hodině konkrétněji?
Nebo chcete něco doporučit? „Klidně ještě více diskuze. Je to lepší na vyjadřování
a učíme se tak lépe mluvit a rozhodovat se.“ Protože byla více frontální výuka a výklad
objevila se i odpověď: „víc testů a her, lépe se to potom pamatuje a je zajímavější
hodina“. Záporně se vyjádřil jeden student: „jo, hodiny, kde se vykládá a píše jsou velmi
nudné, ale chápu, že se to bez nich neobejde.“
Kdybych měl/a/ dnešní hodinu hodnotit známkou jako ve škole, oznámkoval/a/
bych ji známkou: Hodina byla hodnocena průměrnou známkou: 1,56.
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Didaktický list 18
Téma: Schopnosti.
Cíl:

žák

dokáže

vysvětlit

a

aplikovat

klíčové

pojmy,

odliší

původ

vlohy

a schopnosti, rozliší dovednosti a uvědomí si, jakými schopnostmi disponuje a jaký to
může mít význam v jeho životě.
Čas: 45 minut
Obsah výuky:
1) Úvodní aktivita – samostatná práce, diskuze.
2) Namalujte „Výkonnostní strom“. Uspořádejte výstavu. Každý autor objasní své
dílo. Samostatná práce, rozhovor.
3) Žáci si sami metodou INSERT přečtou text v učebnici na str. 52 – 55.
4) Kooperativní výuka – se spolužákem hledají k jednotlivým pojmům vlastní
příklady. Naučí se ve dvojici, co se skrývá pod pojmem kreativita. Sdělí si
navzájem, kdy byli v životě kreativní. Některé žáky pak vyvoláme a necháme si
uvést příklady.
5) Zápis poznatků do sešitu – shrnutí základních pojmů za pomoci učitele. –
interaktivní výklad.
6) Inzeráty – každý vytvoří svůj inzerát a v něm bude nabízet, čemu je schopen
a ochoten své spolužáky naučit. (Inzeráty si mohou napsat za DÚ.)
Pomůcky: učebnice, sešity, papíry
Metody a formy výuky: samostatná práce, kooperativní výuka, metoda INSERT, výklad.
Organizace vyučovací hodiny:
1) Úvodní aktivita: napište seznam osob, s nimiž jste v každodenním kontaktu
(rodiče, přátelé, spolužáci, partneři, učitelé). Pak si napište seznam pochval, které
používáte nebo jste v nedávné minulosti v souvislosti s jejich výkonem používali.
(Ne proto, že je máte rádi!) Pak se pokuste dát dohromady osoby a pochvaly (spojte
je čárou). Porovnejte, komu se pochval nedostává, a zamyslete se nad tím, proč
tomu tak je a bylo-li by to možné změnit. Proč se někomu pochval dostává
a někomu ne? Skupinový rozhovor, proč tomu tak je a jak tuto situaci změnit.
2) Důležitou stránkou lidského života je výkonnost a výkon, který člověk vykazuje při
plnění různých úkolů. Lidé vykazují nestejnou úroveň výkonu, protože jsou různě
výkonní a protože výkon podávají v různých vnějších i vnitřních podmínkách. Jaké
výkony jste dosud podávali a kterých z nich si obzvláště ceníte? Namalujte
„výkonnostní strom“. Silné větve mají symbolizovat obzvláštní úspěchy
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a výkony, slabé menší úspěchy a výkony. Každou větev pojmenujte (popište).
Uspořádejte výstavu. Každý autor objasní své dílo. (Pochvalou a uznáním se
nemusí šetřit). Cvičení je nácvikem sebehodnocení v rovině výkonu a schopností.
Nácvik pozitivní zpětné vazby.
3) Žáci si sami metodou INSERT přečtou text v učebnici na str. 52 – 55.
4) Kooperativní výuka: žáci se spolužákem v lavici hledají k jednotlivým pojmům
vlastní příklady.
5) Zápis poznatků do sešitu – shrnutí základních pojmů za pomoci učitele, výklad.
6) Inzeráty – každý vytvoří svůj inzerát a v něm bude nabízet čemu je schopen
a ochoten své spolužáky naučit. (Inzeráty si mohou napsat za DÚ.) Příští hodinu je
pod číslem vyvěsíme ve třídě. V blízkosti umístíme box na odpovědi. Zjistíme, zda
nabídky někdo využije.
Poznámky:
Metody této vyučovací hodiny hodnotím jako účinné. Cíl byl splněn. Žáci měli
velký problém zakreslit do výkonnostního stromu své úspěchy a výkony, což mě
překvapilo. Ani diskuze nad obrázky neměla spád. Nakonec se ale podařilo pozitivní
zpětnou vazbu poskytnout. Úvodní aktivita proběhla dobře, ale musela jsem žáků hodně
připomínat, že jde o ocenění výkonu. Měli tendenci hodnotit charakter dané osoby
a nebo vyjadřovali svůj postoj k osobě. Čtení textu v učebnici už proběhlo naprosto bez
problémů. Hledání příkladů ve dvojici také. Zápis nejdůležitějších pojmů spojený
s výkladem žákům, ale stále velmi dlouho trvá. Hodila by se učebnice – cvičebnice, kde by
si jen některé poznatky dopisovali. Inzeráty jsme nestihli, dostali tuto úlohu vypracovat
za domácí úkol, příští hodina jimi začne. Atmosféra v hodině byla dobrá.
Zpětná vazba z hodiny je součástí následujícího didaktického listu.
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Didaktický list 19
Téma: Inteligence.
Cíl: žák si uvědomí různé přístupy k definování inteligence a také to, že hodnotit člověka
jako inteligentního a nebo neinteligentního je velmi schématické, zamyslí se nad oblastí,
ve které on jako jedinec vyniká.
Čas: 90 minut
Obsah výuky:
1) Inzerát z minulé hodiny. Didaktická hra.
2) Metodou brainstorming ve skupinkách po čtyřech, vymezení pojmu inteligence.
3) Definice prezentovány před třídou - zápis do sešitu.
4) Kruhový rozhovor o významu inteligence v životě člověka, vymezení termínu
sociální inteligence.
5) Testování různých druhů inteligence.
Pomůcky: knížka, sešit, okopírované testy
Metody a formy výuky: brainstorming, kruhový rozhovor, test, didaktická hra.
Organizace vyučovací hodiny:
1) Inzeráty – každý za DÚ vytvořil svůj inzerát a v něm nabídl, čemu je schopen
a ochoten své spolužáky naučit. Inzeráty pod číslem vyvěsíme ve třídě. V blízkosti
umístíme box na odpovědi. Zjistíme, zda nabídky někdo využije. Krátká diskuze
o inzerátech.
2) Metodou brainstorming se třída nejprve ve skupinkách po čtyřech pokusí
vymezit pojem inteligence.
3) Definice vytvořené ve skupinách se před třídou odprezentují a vybere se za pomoci
učitele jedna nejvýstižnější. Tu žáci porovnají s definicí odbornou a zapíší si ji
do sešitu.
4) Následuje kruhový rozhovor (žáci se posadí do kruhu) o významu inteligence
v životě člověka a studenti se seznámí s termínem sociální inteligence.
Vyzdvihneme její důležitost v životě. Seznámíme studenty s knihou Emoční
inteligence D. Golemana (knihu si ukážeme).
5) Testování různých druhů inteligence – test. Ukázka IQ testu. Vysvětlení tabulky
norem.
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Poznámky:
Téma inteligence studenty zaujalo. Metody přispěli k naplnění cíle, žáky dostatečně
aktivizovali. Definování pojmu inteligence prostřednictvím brainstormingu ve skupinách
bylo zdařilé. Žákům se podařilo termín definovat velmi přesně. Zajímavý byl z mého
pohledu kruhový rozhovor na téma inteligence, zejména sociální inteligence. Myslím, že
žáci si pojem rychle osvojili. Objevili se také další nové pojmy jako např. empatie, emoční
inteligence. Testování různých druhů inteligence rozpoutalo další debatu. Studenti si
zkoušeli ukázky testů a velmi je to bavilo. Hodina byla velmi příjemná, uvedené metody
cíl hodiny naplnily.
Zpětná vazba z hodiny z pohledu žáků:
Oblast kognitivní:
Žáci se vyjadřovali v tom smyslu, že jim hodina poskytla dostatečné informace
o pojmu schopnosti, inteligence, kreativita. Zaujala je sociální inteligence: „dověděla jsem
se spoustu nových věcí, nevěděla jsem, že jsou různé druhy inteligence.“ Názory byly
i ve stylu: „Nového nic, o všem jsem měla tušení.“ Několik odpovědí se vztahovalo
k oblasti rozvojové: „dozvěděla jsem se dost věcí o své osobě“, „jaká jsem a že při
nějakých hrách jsem jiná než dříve.“
Oblast sociální:
Atmosféra byla hodnocena příznivě: „celkem klid, vyprávěla se nová látka, tak byl
klid“, „dobrá, líbily se mi hry“, „super, hlavně při kruhovém rozhovoru, jak jsme seděli
v kruhu.“, „myslím, že velmi dobrá, přátelská.“ S tím souviselo i vyjádření žáků
ke spolupráci: „spolupracovalo se mi velmi hezky a dobře“, „ve skupinách dobře“, „dobře
s dobrými lidmi“, „dost dobře“, „skvěle, s lidmi se mi pracuje dobře a když se dohodneme,
je to super“, „u něčeho dobře a u něčeho hůře“.
Oblast didaktická:
Co mě při dnešní práci v hodině (hry, cvičení, test…) zaujalo asi nejvíce? /Proč?/
Přineslo mi to něco nového? Žáci se vyjadřovali zejména ke kruhovému rozhovoru
a k testům: „bavil mě ten rozhovor v kruhu“, „Kruhový rozhovor a testy inteligence byly
skvělý“. Některé zaujala: „ta práce ve skupinách je dobrá, líp se poznáváme“ a pozitivně
byly hodnoceny inzeráty. Nikdo se nevyjádřil k výkonnostnímu stromu. Přínos žáci
většinou nezmiňovali a když, tak jen stručně: „určitě mi to něco přineslo“, „poznávám se
tím“.
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Oblast rozvojová:
Našel/našla/ jsem po dnešní hodině odpověď na nějakou otázku? Jakou?
Odpovědi zněly: „jak je to s inteligencí a neznala jsem sociální inteligenci“, „jak je
inteligence důležitá a zjistila jsem, že je důležitější ta sociální.“ Odpovědi byly také
záporné, nebo se objevily odpovědi vůbec: „ani ne“, „nevím, možná“,„neměla jsem
otázku.“
Zjistil/a/ jsem něco o sobě? „ano, skoro nevím, co od života chci“, „určitě jo“, „jo,
jaké mám schopnosti a IQ“, „že nedokážu říct, jaké mám schopnosti“, „že asi nemám
matematickou inteligenci“, „že mám sociální inteligenci a empatii“ – tyto odpovědi byly
docela časté.
Přemýšlím o tom, že použiji některé věci v životě? Jaké?: „asi celkově nové
informace“, „tu sociální inteligenci“, „rozhodně, vše o schopnostech“, „možná, jestli
budu mít vhodné zaměstnání“, „chci rozvinout svou tvořivost“.
K nepovinné položce: Chcete se ještě nějak vyjádřit k dnešní hodině konkrétněji?
Nebo chcete něco doporučit? „Víc takových hodin, kde si hrajeme a více testů“, „víc
takových her“. Chtěl bych si udělat test inteligence“ – tato odpověď se objevila několikrát.
Znovu se několikrát objevilo hodnocení hodiny: „dneska byla super“, „hodina byla fakt
zajímavá“, „líbila se mi“.
Kdybych měl/a/ dnešní hodinu hodnotit známkou jako ve škole, oznámkoval/a/
bych ji známkou: Průměr: 1,33 je výsledkem, o kterém svědčí i předcházející hodnocení.
Žáci hodnotili hodiny velmi pozitivně. Určitě je to nejen tématem, ale právě použitými
metodami.
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Didaktický list 20
Téma: Temperament
Cíl: žák se seznámí s pojmem temperament, s jeho rozděleními na různé typy. Dokáže se
typově zařadit, pochopí, proč je dobré znát svůj temperament a ovládat jeho projevy.
Čas: 90 minut
Obsah výuky:
1) Úvodní aktivita: Na začátku hodiny oznámíme žákům, že je čeká neohlášený test.
Teprve pak se jim oznámí, že se nebude vybírat, že byl jen cvičný – introspekce.
2) Cílem bylo otestovat intenzitu vašeho prožívání v zátěžové situaci a reakce na ni.
Výklad o temperamentu.
3) Práce s pracovním listem „Jak se vidím já“, „Jak mě vidí druzí.“
4) Společně s učitelem si žáci projdou základní pojmy. Eysenckův model vlastností
a typů temperamentu - interaktivní výklad, diskuze.
5) Vytvoří si za pomoci učitele zápis do sešitu.
6) Závěrem: test typu temperamentu.
Pomůcky:
Žákovský list, kniha, testy.
Metody a formy výuky:
Pozorování, výklad, diskuze, práce s textem, samostatná práce, test.
Organizace vyučovací hodiny:
1) úvodní aktivita: cílem je vytvořit v žácích negativní náladu, které povede
k otevřeným emocím. Na začátku hodiny oznámíme žákům, že je čeká neohlášený
test. („Není povinností učitele hlásit předem všechny písemky. Kdo se učí
průběžně, nemá se čeho bát!“) Test bude max. na 5 minut. Teprve pak se jim
oznámí, že se nebude vybírat, že byl jen cvičný.
2) Cílem bylo otestovat intenzitu vašeho prožívání v zátěžové situaci a reakce na ni.
Síla vašich reakcí odpovídá důležité vlastnosti vaší psychiky – temperamentu –
výklad.
3) Práce s pracovním listem „Jak se vidím já“, „Jak mě vidí druzí.“ – žáci si list
přeloží napůl, tak aby byl vidět vždy jen jeden obrázek. Vyplní list „Jak se vidím
já.“ List „Jak mě vidí druzí“ pak podepsaný předají spolužákům v sousedních
lavicích. Poté si žáci oba obrázky srovnají. Nakolik se liší vnímá sebe sama
od toho, jak nás vidí spolužáci? V čem se shoduje? Co jste o sobě nevěděli?
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4) Společně s učitelem si žáci projdou základní pojmy – diskuze. Aktivity
v pracovních

listech si srovnají s Eysenckovým modelem vlastností a typů

temperamentu. Zařadí se tak také podle teorií.
5) Pokračuje výklad a žáci si vytvoří za pomoci učitele zápis do sešitu.
6) Závěrem dostanou žáci test typu temperamentu, který doplní. Tím si žáci prověří
své poznatky a zjistí svůj typ temperamentu. (Test je časově náročný!).
Poznámky:
Při výuce bylo dosaženo cíle. Vybrané metody byly vhodné. Žáci pracovali s chutí
a zaujal je zejména test temperamentu. Na ten je potřeba vytvořit dostatečnou časovou
rezervu. Žáci se zájmem také diskutovali. Pojmy (názvy typů temperamentu) pro ně byly
nové, znali je jen okrajově, některé názvy vůbec. Uvědomila jsem si, že i dnes jim hodina
přinesla hodně nových pojmů. Měla jsem i pocit, že se jim snažím předat moc věcí
najednou. Hodinu jsem naplánovala na 2 vyučovací jednotky, ale možná by bylo dobré se
tématu věnovat i hodiny tři, aby měli žáci čas vše zažít.
Zpětná vazba z hodiny z pohledu žáků:
Oblast kognitivní:
Co nového jsem se dnes při hodině dověděl/a? Odpovědi žáků by se daly shrnout
takto: „více o temperamentu“, „jaký jsem, jaký mám temperament“, „dověděla jsem se
jaká jsem a dost se to shodovalo s mým názorem“, „jaký mám temperament“, „co mám
za temperament,
Oblast sociální:
Na otázku: Jaká byla při práci ve třídě atmosféra? by se odpovědi žáků daly
shrnout a rozdělit asi takto: „bylo ticho a byla dobrá“, „jo byla dobrá, ale spíš trochu
nudná při výkladu“, „výborná, když je nás málo, lépe se pracuje“, „aktivní, každý se
vyjádřil“,“příjemná“, „byl klid a pohoda“, „moc dobře, lidi okolo se snažili“, „dobrá,
jelikož se dalo soustředit, bylo to kvůli malému počtu spolužáků“.
Jak se mi spolupracovalo? „Šlo to“, „myslím, že jsme ve skupině nepracovali“,
„moc dobře, lidi okolo se snažili“, „velmi dobře“, „normálně“.
Oblast didaktická:
Co mě při dnešní práci v hodině (hry,cvičení,test…) zaujalo asi nejvíce? /Proč?/
Přineslo mi to něco nového?: „zjišťování temperamentu“, „jakej jsem“, „test
temperamentu“, „výsledky ostatních, většinou jsem se do jejich temperamentu trefila“,
„asi to, jak lehkým způsobem se dá zjistit, jaký jsme“, „test temperamentu – bylo to
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zábavné“, „ano, jaká jsem, že se mi to potvrdilo“, „jak skvěle se dá pracovat, když jsme
v menším počtu“, „ani ne, už jsem se to učila“.
Oblast rozvojová
Odpovědi se v rozvojové oblasti různil. Reakce na obě otázky je možné shrnout:
„žádnou“, „ne“ – tyto odpovědi se objevily několikrát; „že jsem opravdu přecitlivělá“,
„jaký jsem člověk a co si o mně myslí ostatní“, „že jsem stabilní extrovert, to jsem věděl
a dnes se mi to potvrdilo“, „ano, že jsem sangvinik“, „pár dalších věcí o sobě, nad kterými
bych se mohla zamyslet“, „co jsem za typ temperamentu“, „jakej jsem“, „jaké mám
vlastnosti“, „jak se vidím já a jak mě vidí ostatní a že je v tom rozdíl“, „ano, jaká jsem“,
„že se už líp vyjadřuji a to je fajn, že řeknu, co si myslím a jde mi to“, „jaký mám typ
temperamentu“.
Přemýšlím o tom, že použiji některé věci v životě? Jaké?: „určitě v práci, kterou
chci jednou dělat, nebo podle situace“, „zatím nevím“, „budu pozorovat lidi, abych
zjistila, jací jsou“, „ne“.
Jedna odpověď zněla: „jelikož jsem dostala k narozeninám nějaké knihy
o psychologii, ve které jsou nějaké testy i na typy temperamentu, tak je také určitě použiji,
inspirovaly mě k tomu hodiny ve škole“.
Nepovinná položka. Chcete se ještě vyjádřit k dnešní hodině konkrétněji? Nebo
chcete něco doporučit? I nepovinná položka souvisela s metodami: Je to dobré,
zajímavější než normální výklad“, „bylo to fakt zábavné“, „více testů, baví mě“.
Kdybych měl/a/ dnešní hodinu hodnotit známkou jako ve škole, oznámkoval/a/
bych ji známkou: Průměrná známka: 1, 41 naznačuje, že žáci psychologii vnímají spíše
jako hodiny činnostní a testovací, poznatky (jako pojmy a jejich definování) nepovažují
za důležité.

167

Didaktický list 21
Téma: Charakter
Cíl: žák pochopí význam pojmu charakter, vzájemný vztah mezi jednotlivými složkami
charakteru, naučí se teoretické závěry aplikovat na praktické příklady a uvědomí si čím a
kdy je charakter formován. Žák dokáže formulovat vzájemné působení charakteru a
temperamentu, dokáže vysvětlit svůj postoj.
Čas: 90 minut
Obsah výuky:
1) Čtení úvodního motta.
2) Kruhový rozhovor na téma „dobrého a špatného“ charakteru (kladný či záporný
vztah k lidem, k práci, ke společnosti…).
3) Žáci ve dvojicích vytvoří stručnou definici charakteru. Pokusí se uvést, z čeho se
charakter skládá. (kooperace)
4) Společná verze definice a obsahu charakteru – diskuze.
5) Test o charakteru: (sebeposuzování charakteru) „Poutník a kámen“16.
6) Výklad: vzájemný vztah temperamentu a charakteru.
7) Společné shrnutí poznatků – zápis.
8) Aplikace poznatků v praxi: Žákům bude zadáno lehce kontroverzní téma
a technikou řízené diskuze se pokusí problém vyřešit.
Pomůcky:
Sešit, učebnice
Metody a formy výuky:
Diskuze, kruhový rozhovor, práce ve dvojicích (kooperace), skupinová práce, samostatná
práce
Organizace vyučovací hodiny:
1) Čtení úvodního motta.
2) Kruhový rozhovor na téma „dobrého a špatného“ charakteru (kladný či záporný
vztah k lidem, k práci, ke společnosti…). Jaký byl charakter ve zprávách
uvedených lidí? Cíl: Dobrat se souvislosti pojmu charakter s morálkou a mravními
normami, objasnit tyto pojmy a dojít ke zjištění, že charakter neurčují pouze ony.
3) Žáci ve dvojicích vytvoří stručnou definici charakteru. Pokusí se uvést, z čeho se
charakter skládá.
16

ČAČKA, O.: Psychologie vrstev duševního dění osobnosti a jejich autodiagnostika. Brno: Masarykova
univerzita, 1997
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4) Společně s učitelem vytvoří definici charakteru a obsahu charakteru.
V učebnici na straně 62 si společně s učitelem prodiskutují tabulku příkladů
pozitivních a negativních vztahů a postojů.
5) Malý test (sebeposuzování charakteru „Poutník a kámen“. Jedná se o popis situace
a k ní je nabídka několika možných řešení. Žáci si jednu vyberou a dostanou
okamžitou zpětnou vazbu o svém charakteru. Jedná se o další podnět k úvaze nad
sebou samým. Následuje diskuze k jednotlivým možnostem.
6) Výklad: vzájemný vztah temperamentu a charakteru.
7) Společné shrnutí poznatků – zápis.
8) Aplikace poznatků v praxi: Žákům bude zadáno lehce kontroverzní téma
a technikou řízené diskuze se pokusí problém vyřešit. Žáci vytvoří dvě skupiny,
podle toho jaký názor na téma zaujímají. Posadí se do dvou řad proti sobě a každá
strana přednese své argumenty a obhájí svůj názor. V průběhu diskuze učitel podle
přihlášení bude vyvolávat jednotlivé žáky a ti budou prezentovat své argumenty.
Není cílem vyřešit problém a přesvědčit druhou stranu o správnosti svého pohledu
na věc, ale jde o uvědomění si rozdílnosti jednotlivých postojů a pohnutek, které
k těmto postojům vedou. Na závěr se prodiskutují jednotlivé postoje vážící se
k zadanému tématu. (Příklady témat: sňatek homosexuálů, děti vychovávány
homosexuály, trest smrti: ano-ne, povolení eutanázie…).
Poznámky:
Hodina proběhla podle předem stanoveného plánu. Neobjevil se žádný problém. Cíl
hodiny byl splněn. K jeho realizaci napomohly také metody. Měla jsem dobrý pocit
zejména z kruhového rozhovoru a z řízené diskuze. Do té jsem ale musela často zasahovat,
někteří měli problém vyčkat se svým názorem. Myslím, že tyto metody žákům umožnily
pochopit dnešní téma a přispěly i k rozvoji jejich klíčových kompetencí. Atmosféra hodiny
byla příjemná. Uvedený čas byl dostatečný, ale dovedu si představit, že bych se tématu
věnovala i o hodinu déle. Uvedené postupy to umožňují. Žáci si už, podle mého,
na aktivizující metody zvykli a hodiny vnímají pozitivně. Po řízené diskuzi jsem si
uvědomila, že je neustále potřeba žákům shrnovat informace o postojích a provést
závěrečnou rekapitulaci o jejich pocitech i postojích. Aby nezůstalo „pouze u vyřešení
tématu“ zda trest smrti ano či ne, protože nešlo jen o etické otázky, ale o pochopení postojů
a jejich utváření. Zajímavá byla také diskuze o Poutníkovi a kamenu, žáci diskutovali se
zápalem.
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Zpětná vazba z hodiny z pohledu žáků:
Oblast kognitivní:
Co nového jsem se dnes při hodině dověděl/a? Žáci nejčastěji odpovídali: „jaký
mám já a mí spolužáci charakter“, „co je to charakter a postoje, co jsou to předsudky“,
„dost věcí o charakteru“, „dozvěděla jsem se, jaká asi tak přibližně jsem“, „jak poznáme
charakter“. Některé z odpovědí zněly: „asi nic, hodně věcí jsem věděl, ale jsem rád,
za věci, které se dovídám“, „obecně nic moc, jen speciální definice“, „že jsem typ, který
spíš spoléhá sám na sebe“.
Oblast sociální:
Atmosféru proběhlých hodin žáci hodnotili jako: „Akorát“, „no, až na výjimky vše
v pohodě“, „dobrá, až na několik lidí ze třídy“, „normální, docela dobrá“. Některými
žáky byla atmosféra hodnocena velmi pozitivně: „velmi dobrá, jako už dlouho ne. Hodina
se mi líbila“, „velmi dobrá“, „líbila se mi, bylo to takové spíše kolektivní“.
S ohledem na atmosféru hodnotili žáci také spolupráci dobře: „moc dobře, byla
jsem i trochu aktivní, líbilo se mi, že tomu rozumím“, „lépe, než v ostatních hodinách“
„myslím, že fajn.“ Vyskytla se také odpověď, která vypovídá o tom, že pro spolupráci je
důležité s kým spolupracujeme. Jedna žákyně to vyjádřila slovy: „Nebylo to zlé, akorát
osoba, která sedí vedle, nechává vše na mně. Takže to moc spolupráce ani není.“
Zajímavé byly také reakce: „bohužel se novou látku neučím hned zpaměti, takže se
mi nespolupracovalo dobře“, naproti tomu jeden ze studentů napsal: „jo, dobře, odpovídal
jsem na otázky, na které jsem znal odpověď.“ Výstižná byla také odpověď: „hodina nebyla
o spolupráci, ale o nás“.
Oblast didaktická:
Co mě při dnešní práci v hodině (hry, cvičení, test…) zaujalo asi nejvíce? /Proč?/
Přineslo mi to něco nového? Žáci hodnotili pozitivně zejména diskuzi, kruhový rozhovor
a test: „hra – i malou hrou můžeme zjistit jací jsme“, „ano, líbila se mi otázka o kameni
a řízená diskuze“, „jak se chovají lidé ze třídy v situaci cesta x kámen. Poznala jsem jejich
názor“, „rozřazení lidí z testu a rozhovor“, „baví mě, když diskutujeme“. Jedna odpověď
shrnula to, co žáci hodnotí celkově jako přitažlivé: „že jsme jen tak neseděli a neučili se,
bylo to takové volnější“.
Aktivizující metody žáci téměř vždy hodnotí dobře, s přínosem pro sebe: „test, kdy
jsme se rozdělili do skupin, dozvěděl jsem se něco o sobě“.
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Oblast rozvojová:
Našel/našla/ jsem po dnešní hodině odpověď na nějakou otázku? Jakou? Žáci se
často vyjádřili záporně: „ne, nic zvláštního“, „nekladu si takhle otázky“. Zaujalo také
řešení testu, potřeba porovnat se a najít „správnou“ (jednoznačnou) odpověď: „jaká by asi
měla být reakce na dané situace“. (Nutno podotknout, že „správná odpověď neexistovala,
studentka si situaci vysvětlila po svém.) Někteří se vyjadřovali k řízené diskuzi, kde jsme
debatovali na téma Trest smrti ano-ne: „ano, jaký mají názor lidi ve třídě na trest smrti“,
„hodně jsem váhala nad odpovědí, nejsem si jistá ani teď“.
Zjistil/a/ jsem něco o sobě? Objevilo se hodně odpovědí, že ano: „ano, jaká jsem“,
„ano, že jsem člověk, který si vystačí sám“, „že mám více negativních projevů“, „ani ne,
tak nějak jsem vše věděla“,„jo, jaký mám charakter“. Výjimečně že ne, což bylo zřejmě
tématem, které žáky zajímá.
Přemýšlím o tom, že použiji některé věci v životě? Jaké? Hodně odpovědí bylo
záporných: „asi ne“, Někteří se ale vyjádřili: „možná ten testík“, „asi vše o charakteru“.
K nepovinné položce: Chcete se ještě vyjádřit k dnešní hodině konkrétněji? Nebo
chcete něco doporučit? Mnoho doporučení se dnes neobjevilo. Několik žáků vůbec
neodpovědělo. Jedno doporučení bylo: „když mluví jeden, tak ať mluví jen on“.
„Pokračovat v takových rozhovorech, to nás baví.“
Kdybych měl/a/ dnešní hodinu hodnotit známkou jako ve škole, oznámkoval/a/
bych ji známkou: Hodnocení hodiny bylo - průměr: 1,9.
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Didaktický list 22
Téma: Sebepoznání a sebehodnocení.
Cíl: žák dokáže vysvětlit pojem sebepoznání a sebehodnocení, uvědomí si hodnocení sebe
sama, zamyslí se nad tím, jak se můžeme poznávat a k čemu je sebepoznání
a sebehodnocení potřebné.
Čas: 45 minut
Obsah výuky:
1) Sebepoznání – technika volného psaní.
2) Interaktivní výklad pojmu sebepoznání a sebehodnocení.
3) Kdo jsi? – psychohra (sebepoznání) – diskuze.
4) Umím, dokážu… - psychohra.
5) Shrnutí poznatků – zápis, výklad: sebepoznání, sebehodnocení, svědomí.
6) Domácí úkol: přinést Záznam o dlouhodobě sledované osobě.
Pomůcky:
Sešit, každý 8 papírů, tužka.
Metody a formy výuky:
Individuální a skupinová práce, volné psaní, psychohra, interaktivní výklad.
Organizace vyučovací hodiny:
1) Co se vám vybaví, když vyslovíte slovo sebepoznání – technika volného psaní cca
3 minuty. Žáci z textu vyberou to, co považují za smysluplné a nejvýstižnější, co si
myslí, že se jim povedlo. Srovnejte si své výsledky s definicí odborníků.
2) Interaktivní výklad pojmu sebepoznání a sebehodnocení. Navázání na téma
z předešlých hodin, že součástí charakterových rysů je také vztah k vlastní osobě.
Jaký je? Jak se hodnotíme? „Jaké metody k tomu můžeme využít?
3) Kdo jsi? – hra. Žáci sedí v kruhu a odpovědi zapisují na papírky. Po cvičení je
nutné pocity žáků podrobněji probrat a nechat žákům prostor pro vyjádření.
4) Cvičení (psychologická hra) „Umím, dokážu…“ – každý žák se pokusí
vyjmenovat co umí a dokáže. Je potřeba, aby se vystřídali všichni žáci, aby měli
stejnou zkušenost. – Po vystřídání všech se poznatky shrnou a prodiskutují – každý
něco umí a dokáže, každý je v jisté oblasti „inteligentní“. Cvičení má pozitivně
žáky motivovat k víře ve své schopnosti.
5) Shrnutí poznatků – výklad a zápis, co znamená sebepoznání a sebehodnocení.
6) Domácí úkol: žákům připomeneme, že mají na příští hodinu přinést „Záznam
o dlouhodobě sledované osobě“. Záznam bude hodnocen!
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Poznámky:
Hodina měla spád. Měla jsem ale problém zvládnout čas. Téma se mi posunulo
do další hodiny, nestihla jsem zápis a shrnutí. Doporučovala bych téma rovnou rozdělit
do dvou hodin, aby bylo dost času vše se studenty prodiskutovat. Metody byly pro
stanovený cíl vhodné. Terminologie není v problematice sebehodnocení složitá. Někteří
žáci nedokázaly hned vymyslet co umí a dokáží. To mě trochu překvapilo. Některým
nebylo cvičení asi úplně příjemné, váhali. Psychohra „Kdo jsi“ přinesla zajímavou diskuzi.
Ti, kteří měli všude jednu dopověď, neměli potřebu po skončení techniky věc příliš
rozebírat, někteří říkali, že jim cvičení přišlo zajímavé, ale těžké. Obě techniky vedly
studenty k úvaze o sobě. Myslím, že nevadí, že cvičení byla hodně o zamýšlení se
nad sebou samým, než o studování teorie. I tak si žáci poznatky odnesli.
Zpětná vazba z hodiny z pohledu žáků:
Oblast kognitivní:
Co nového jsem se dnes při hodině dověděl/a? „Co je to sebevědomí a svědomí“,
„co je to sebehodnocení“, „Dověděla jsem se hodně věcí o osobě.“„Reakce ostatních
na hru v kroužku „Kdo jsi.“, „Kdo jsem“, „že se podceňuju“. Opakovala se odpověď:
„Nového nic, vše jsem nějak věděla.“
Oblast sociální:
Jaká byla při práci ve třídě atmosféra? K hodnocení atmosféry zněly odpovědi:
„dobrá, líbily se mi hry“, „myslím, že velmi dobrá, přátelská“, „docela příjemná
a myslím, že jsme se podrželi“, zřejmě s ohledem na „zásah do sebe sama se objevily
odpovědi: „poměrně nervózní a neklidná“, „Norma“. Z hlediska spolupráce byly reakce
spíše dobré: Spolupracovalo se „velmi hezky a dobře“, „dost dobře“, „dnes jsme
nespolupracovali mezi sebou, každý pracoval spíš za sebe, ale i to bylo dobrý.“
Oblast didaktická:
Co mě při dnešní práci v hodině (hry, cvičení, test…) zaujalo asi nejvíce? /Proč?/
Přineslo mi to něco nového?: „určitě to něco nového přineslo“, „to, jak jsme seděli
v kroužku a psali jsme furt kdo jsem“ , že jsme se museli zamyslet nad tím, co umíme, že se
můžeme projevit“, „hra v kroužku“, „hra Kdo jsi“. Žáci pozitivně hodnotili především hru
„Kdo jsi“ a „Umím dokážu“. Vyjádřili se i tak, že jim to přineslo právě: „přineslo mi to
přemýšlení o sobě“, „že mě nikdy nenapadlo, takhle o sobě přemýšlet.“
Oblast rozvojová:
Pro rozvojovou oblast se dnes vyjádřila většina žáků: Našel/našla/ jsem po dnešní
hodině odpověď na nějakou otázku? – odpovědi zněly: „ano“. Jakou? „kdo jsem“, „co
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umím a dokážu“. Hodina přispěla i k úvahám nad sebou samým. Na otázku: Zjistil/a/ jsem
něco o sobě? se objevily odpovědi: „ano, skoro nevím, co od života chci“, „ano, že ještě
pořád neumím popsat, kdo jsem“, „určitě jo“, „jo, co je pro mě nejdůležitější“, „ano, že
se umím odhadnout“, „samozřejmě“. Přemýšlím o tom, že použiji některé věci v životě?
Jaké? „zatím nevím“,„asi nic“, „možná, jestli budu mít vhodné zaměstnání“, „asi celkově
nové informace“.
Nepovinná položka. Chcete se ještě vyjádřit k dnešní hodině konkrétněji? Nebo
chcete něco doporučit? Většinou se žáci nevyjádřili. Nebo ještě jednou zrekapitulovali:
„dneska byla super“, „víc takových hodin“.
Kdybych měl/a/ dnešní hodinu hodnotit známkou jako ve škole, oznámkoval/a/
bych ji známkou: Hodnocení bylo vysoké: průměr: 1,33
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Didaktický list 23
Téma: Opakování – psychologie osobnosti
Cíl: žák si zopakuje strukturu osobnosti a uvědomí si souvislosti mezi jednotlivými
složkami, které tvoří celek. Prokáže schopnost aplikovat poznatky v praxi.
Čas: 45 minut
Obsah výuky:
1) Odevzdání Záznamu o dlouhodobě sledované osobě.
2) Vytváření mentální mapy na téma Struktura osobnosti – práce ve skupinách.
3) Domácí úkol: opakovací test.
Pomůcky:
Flip charty - fixy
Metody a formy výuky:
Skupinová práce, vytváření mentální mapy
Organizace vyučovací hodiny:
1) Žáci odevzdají Záznam o dlouhodobě sledované osobě, který po několik hodin
prováděli. Záznam bude ohodnocen. Na počátku stanovíme kritéria hodnocení,
např. že nesmí chybět závěrečné shrnutí: nejdůležitější vlastnosti osobnosti a jejího
vývoje (např. vlivy a události dosavadního života, nejdůležitějších schopnosti, rysy,
příznivé a nepříznivé vlastnosti, úspěchy, současné problémy a možnosti dalšího
vývoje). Ke každému záznamu učitel napíše konkrétní slovní hodnocení. Žáci, kteří
mají záznamy chybně a nebo mají potřebu se o záznamech pobavit, mohou přijít
individuálně na konzultaci. Je také možné žákům nabídnout možnost svůj záznam
prezentovat před třídou. Z hlediska klasifikace lze využít dva stupně hodnocení: 1 a
nebo 5 a to podle toho, zda žáci úkol donesli ve stanovený termín a nebo ne.
Nevadí, když jsou v záznamu chyby, ty komentujeme, neznámkujeme.
2) Žáci vytvoří mentální mapy na téma Struktura osobnosti – budou pracovat
ve skupinách po šesti a společně vytvoří nástěnnou mentální mapu na téma
„Struktura osobnosti“ (vlastnosti osobnosti).
3) Domácí úkol: Připravit se na opakovací test.
Poznámky:
Hodina proběhla ve velmi pohodové atmosféře. Žáci dobře spolupracovali.
Výuková metoda přispěla k naplnění cíle tvořivou metodou. Výsledkem byly zajímavé
„mapy“ – někde s obrázkem člověka (vyjádřením osobnosti).
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Zpětná vazba z hodiny z pohledu žáků:
Oblast kognitivní:
Oblast kognitivní žáci ve většině případů nehodnotili. Někteří uvedli, že si
uvědomili, jak fungují všechny vlastnosti, „pochopila jsem, jaká je struktura osobnosti“,
„jak fungujeme jako osobnost, jako celek“.
Oblast sociální:
Oblast sociální byla dnes hodnocena velmi příznivě. Dala by se shrnout do několika
příkladů: „atmosféra byla skvělá“, „moc dobrý“, „jo, pohoda, jako většinou“. Z hlediska
spolupráce: „jo, spolupracovalo se dobře“, „dobrý, nás to všechny bavilo“.
Oblast didaktická:
Z hlediska užité metody byl takřka jednoznačně pozitivní ohlas. Nikdo neřekl, že
by se mu tato metoda opakování nelíbila. „To kreslení mentální mapy mě opravdu moc
bavilo“, „kreslení mapy je zajímavé opakování“, „mentální mapy jsou dobrý, už jsem si je
i vyzkoušela doma v jiných předmětech.“
Oblast rozvojová:
„poznala jsem zas lépe některé lidičky“, „že mě baví, když pracujeme ve skupinách“, „že
se dokážu přizpůsobit.“ Dnes žáci ale položky v rozvojové oblasti většinou nevyplnili,
nebo odpověděli, že ne.
K nepovinné položce: Chcete se ještě nějak vyjádřit k dnešní hodině konkrétněji?
Nebo chcete něco doporučit? bylo odpovědí málo, nebo: „to kreslení je zajímavý, to
zařadit ještě někdy příště“, „je dobrý takhle opakovat“, „hodina byla super, pokračovat
v tom“.
Kdybych měl/a dnešní hodinu hodnotit známkou jako ve škole, oznámkoval bych
ji: Průměr hodiny: 1,25. S ohledem na použitou metodu byla hodina hodnocena nejlépe
ze všech proběhlých.
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6. 4 Interpretace výsledků
Uvedené výsledky evaluační části rigorózní práce dávají odpovědi na otázku, jak
aktivizující metody působí v hodinách psychologie na žáky z hlediska jejich subjektivního
pohledu a jak byly hodiny vnímány učitelem. Je potřeba ještě podotknout, že následující
interpretace je založena na odezvě jedné třídy dospívajících, ve které byl výzkum
prováděn, a proto výsledky nemusejí být zcela nezbytně aplikovatelné na všechny další
situace: implikace jsou proto vyjádřeny jako osobní závěry, nicméně výsledky jsou velmi
inspirující a mohou být předmětem dalšího zkoumání a testování.
Při testování jsem si stanovila čtyři oblasti, které mě zajímaly: oblast kognitivní,
sociální, didaktickou a rozvojovou. Chtěla jsem zjistit, jak se v nich aktivizující metody
projeví. K didaktickým listům jsem připojila své terénní poznámky z výuky, aby bylo
na první pohled patrné, zda a za jakých okolností je realizace výuky ze stanovených
příprav možná a realizovatelná. Poznámky jsem si zapisovala bezprostředně po každé
hodině, abych vytvořila co nejpřesnější důkazy. Při zapracování do práce jsem je pouze
jazykově a formulačně upravila, aby byly srozumitelnější. Snažila jsem se být co
nejobjektivnější, i když si uvědomuji, že pouhý jeden pohled naprostou subjektivitu nikdy
nezaručuje. Tak jak jsem se sama snažila vést své testování, tak testování leckdy vedlo
mne. Tuto skutečnost si plně uvědomuji, a proto připouštím, že výsledky z mého pohledu
mohou být do značné míry diskutovatelné.
Interpretaci výsledků evaluace začínám tím, co jsem do dotazníků žáků připravila
na závěr. Šlo o hodnocení hodin známkami, které bylo jakýmsi vysvědčením žáků
učiteli. Evaluováno bylo 16 tematických celků, jejichž známkování se průměrně zúčastnilo
20 žáků z celkového počtu 24 žáků třídy, s průměrným výsledkem 1,69. V řeči žáků bych
tuto skutečnost interpretovala jako klasifikaci jedna až dvě. Hodiny žáky tedy nejspíše
zaujaly a byly pro ně také v některých ohledech přínosné. Hodnocení průměrnou známkou
dvě a více se vyskytlo jen ve třech případech. Do průměru 1,5 se vešlo pět tematických
celků a do průměru 2 osm celků z celkového počtu 16 testovaných. Myslím, že to znamená
velmi pozitivní hodnocení výuky za přispění aktivizujících metod. Hodiny, které měly
horší průměr, byly z těch, kde se žáci potýkali s některými metodami a nebo kde se více
studovalo tradičněji. V jednom případě šlo i o napjatější atmosféru, žáci se nebyli schopni
domluvit a nebo se v odpovědích objevovala nějaká negativní ladění žáků už před hodinou,
někdy šlo o obtížnější téma.
Hodiny psychologie, na které jsem se připravovala, byly ovlivňovány mými
zkušenostmi z hodin předcházejících. Když jsem tedy zjistila, že některá z metod nebyla
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pro určitou část hodiny nejvhodnější, snažila jsem se s ní příště pracovat jinak. Kdybych
teď měla celkově hodiny hodnotit, musím konstatovat, že jsem z výuky, jejíž těžiště bylo
v aktivizujících metodách, měla velmi dobrý pocit. Dobře se mi v hodinách pracovalo,
protože hodiny byly na jedné straně velmi akční, na straně druhé, kromě poznatků
a informací, žákům přinášely radost z tvořivé práce a v neposlední řadě napomáhaly
k rozvoji klíčových kompetencí. V řeči mnou navržených oblastí bych mohla konstatovat,
že při hodinách panovala pohodová a tvůrčí atmosféra. Žáci dobře a ochotně
spolupracovali, až na drobné výjimky, které, jak je patrné ze Zpětných vazeb žáků,
souvisely spíše s žákovým naladěním, a nebo se vztahem, který někteří žáci mezi sebou
mají. Za těchto okolností se žákům samozřejmě hůře spolupracovalo.
Z pohledu sociálního byly aktivizující metody velmi úspěšné, napomáhaly
k upevňování třídního kolektivu a učily žáky týmové práci a spolupráci, rozvíjely sociální
vztahy mezi žáky. Myslím, že mnohdy také pomáhaly některým žákům k získání dobrého
sociálního postavení, což by se při tradičně vedené výuce nemuselo projevit a někteří žáci
by naopak mohli být vnímáni jen jako třídní „šprti“. Tímto způsobem se tak nenápadně
z „neoblíbených premiantů“ stávají významní členové týmu, kteří mohou projevit také
další pozitivní stránky své osobnosti. Alespoň tak jsem to vnímala ve svých hodinách.
Všimla jsem si, že žáci rádi pracují ve dvojicích a líbí se jim jakákoli kooperace a
spolupráce. Když žáci pracovali ve skupinách nebo v lavici se sousedem, neměli tak často
problém začít a nebáli se ani nahlas vyjadřovat a zveřejňovat výsledky své práce. Někdy se
ale bohužel ti pomalejší a nesmělejší žáci se skupinou tzv. vezli a byli pasivní. Hodina je
pak podle mého názoru nemusela tolik obohatit. Když pak měli žáci pracovat samostatně,
byl to pro ně někdy problém. Tito žáci občas vykazovali horší výsledky při individuálním
ověřování znalostí. Ve skupině se jim dařilo, samostatně už tolik ne. Přesto se domnívám,
že právě těmto žákům mohly aktivizující metody pomoci k začlenění se do skupiny a
ovlivnily intenzitu jejich poznávací i učební činnosti a mohly přispět i k rozvoji jejich
učebního stylu.
Ze Zpětných vazeb žáků vyplývá, že aktivizující postupy v oblasti sociální sehrály
velmi důležitou úlohu a přispěly k dobré učební atmosféře. Výjimečně se objevovaly
negativní reakce, které souvisely spíše s úvodními hodinami, kdy se žáci ještě neznali
a nebyli zvyklí aktivizujícími metodami pracovat, naslouchat si a spolupracovat. Někteří
žáci odpovídali, že atmosféra úvodních hodin byla: „trochu dusná, každý bránil svůj
názor“, „dohadovali jsme se, ale bylo to v míře“, „místy klidná, místy rušná“, „ze začátku
v pohodě, ale pak trošku zhoustla“. Naproti tomu se později už vyskytovaly odpovědi:
„atmosféra byla dost dobrá“, „v pohodě“, „svěží a uvolněná, byla to hodina, kdy jsem se
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uvolnila“, „velmi dobrá“, „příjemná, skoro každý se vyjadřoval“, „super“, „přátelská
atmosféra“, „atmosféra byla příjemná a hlavně zábavná a rychle utekla“, „dnes byla
atmosféra klidná, docela jsme mezi sebou spolupracovali“, „líbila se mi atmosféra, byla to
taková zajímavá hodina“. Co se týká spolupráce, objevovaly se v odpovědích reakce na to,
s kým dotyční spolupracovali: „docela dobře, až na to, že mě trochu štvalo, že si sousedka
nenechala poradit, a nepracovalo se mi dobře i proto, že na lavici měla trochu binec“,
„spolupráce s jinou skupinou, než

s tou mojí, byla zajímavá“, „ve skupině jsem si

připadala, že všechno dělám sama“, „docela dobrý, akorát bychom se mohli někdy
v něčem líp shodnout“ – objevuje se zde adolescentní vyhraněnost a kritičnost. Jinak se
žáci při spolupráci cítili dobře a většinově říkali: byla „super dobrá atmosféra
i spolupráce“, „spolupracovalo se mi moc dobře, lidi okolo se snažili“, „spolupracovalo
se suprově – dobrá, zábavná práce“, „lépe, než v ostatních hodinách“, „moc dobře, byla
jsem i trochu aktivní, líbilo se mi, že tomu rozumím“, „jo, dobře, odpovídal jsem na otázky,
na které jsem znal odpověď“. Tyto reakce vypovídají také o tom, že žáci mají tendenci
spolupracovat aktivněji zejména tehdy, když tématu rozumějí.
Z uvedeného vyplývá, že pro rozvoj sociálních dovedností žáků a vzájemných
vztahů ve třídě jsou aktivizující metody nepostradatelné. Zejména práce ve skupině
napomáhala vytvářet příznivé motivační předpoklady pro bezprostřední projevy nesmělých
žáků a ve skupině docházelo i ke zvýšení intenzivní poznávací činnosti žáků.
Z hlediska kognitivního jsem hodiny hodnotila jako lehce nadprůměrné.
Při ověřování poznatků jsem u některých žáků pozorovala, že jejich získané vědomosti
nejsou zcela přesvědčivé, což může být ovlivněno spoustou okolností. Jednou z nich jsou
žákovy obecné schopnosti učit se, jeho úroveň myšlení, schopnost zapamatovat si, ale také
jejich aktivačně-motivační vlastnosti a zejména vlastnosti volní. Souvislost spatřuji také
ve věku žáků. V období dospívání se radikálně mění způsob myšlení, kvalita
myšlenkových operací. Žáci už nechtějí mechanicky přijímat názory jiných, ověřují si je
a hodnotí je, ale leckdy jim k tomu chybějí patřičné zkušenosti. Psychologie je pro mnohé
žáky zcela novým oborem, a tak terminologie a možná i jistý způsob psychologického
uvažování je pro žáky složitější, než jak se na první pohled zdá. Z pohledu odborníků
dospívající překračují svými možnostmi školou vyžadované reproduktivní myšlení, však
také současná škola už je mnohdy profilována právě směrem rozvoje divergentního
způsobu myšlení spočívajícího v hledání různých cest a postupů. Tento způsob má také
vyšší motivační účinnost a právě na něm jsou aktivizující metody mnohdy postaveny.
Je ale nutné počítat také s konkrétní úrovní intelektuálních schopností žáků. Mé testování
probíhalo v prvním ročníku střední školy, což může mít za následek, že jsem měla dojem,
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že mnozí žáci mají s interpretací poznatků a právě s divergentním způsobem myšlení
problém. Ale větší samostatnost myšlení mění vztah dospívajícího ke světu a k sobě
samému, a to je pro osobní rozvoj velmi cenné.
Když se zamyslím nad tím, jak je nový způsob vzdělávání koncipován, tak bych
ráda zmínila, že dlouhodobá tendence je odklonit se od pouhého získávání a memorování
poznatků. Cílem středního odborného vzdělávání je připravit žáka na úspěšný, smysluplný
a odpovědný osobní, občanský i pracovní život v podmínkách měnícího se světa, tzn. že se
žák učí poznávat, pracovat a jednat, učí se být, tj. porozumět vlastní rozvíjející se osobnosti
a jejímu utváření v souladu s obecně přijímanými morálními hodnotami, jednat s větší
autonomií, samostatným úsudkem a osobní zodpovědností a učí se žít společně
s ostatními, tj. umět spolupracovat, být schopen podílet se na životě společnosti a nalézt
v ní své místo. K tomu skutečně přispívá právě styl výuky. Vzdělávání v oboru směřuje
v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili, na úrovni
odpovídající jejich schopnostem a studijním předpokladům, klíčové a odborné
kompetence. Rozvoj klíčových kompetencí je právě při výuce vedené aktivizujícími
metodami zcela zřejmý. Když jsem výuku připravovala a zejména když jsem hodiny
evaluovala, uvědomovala jsem si, že se díky tomuto způsobu výuky žáci stávají
způsobilejšími zejména v oblasti rozvoje kompetence k učení, kompetence komunikativní,
sociální a personální a kompetence k řešení problémů.
Z evaluace je také patrné, že žáci si uvědomovali, že psychologie nestojí jen
na definicích, ale že dokáží pojmy aplikovat - odpovědi v kognitivní oblasti např. zněly:
dověděla jsem se „jaký mám já a mí spolužáci charakter“, „dozvěděla jsem se, jaká asi tak
přibližně jsem“, „jaký jsem, jaký mám temperament“, „dověděla jsem se, jaká jsem a dost
se to shodovalo s mým názorem“, „vím, jak se máme učit“, „Dověděla jsem se spoustu
nového. Co je vůbec stres a jak ho úspěšně zvládat. Že nemusí být jen záporný.“, „Hodně
nových věcí, které jsem používal a ani jsem je nedokázal vysvětlit a teď už jo.“ Kognitivní
hledisko v mnoha odpovědích žáků obsahovalo také zamýšlení se nad sebou samým a
zasahovalo tím do oblasti rozvojové. Domnívám se, že to je správný trend výuky
psychologie a troufám si tvrdit, že jednou z možných příčin byl také způsob výuky za
přispění aktivizujících metod.
Ze Zpětných vazeb žáků dále vyplynulo, že každá hodina byla pro žáky nabytá
novými poznatky, které mnozí znali, a jen si je uvedli do nových souvislostí: „Nedověděl
jsme se dnes asi nic, hodně věcí jsem věděl, ale jsem rád za věci, které se dovídám.“
V některých hodinách se mi Zpětnou vazbou z pohledu žáků potvrdilo, že
aktivizující metody přispívají k efektivnějšímu osvojování poznatků a pomáhají k rozvoji
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poznávacích schopností: „dověděla jsem se lehčí způsob učení“, „jsem ráda, že už vím, jak
se mám učit, je to pro mě lepší, aspoň si ulehčím, některé předměty mi nejdou do hlavy, tak
jsem ráda, že jsem se to dověděla“, „zjistila jsem, že když je něco zajímavého, tak ten čas
utíká rychleji, někdy pomaleji a když mě to nebaví, tak je to těžší se to naučit“. Zajímavé
byly také některé odpovědi, jenž žáci uvedli v didaktické oblasti. Rovněž vypovídají
o rozvoji kognitivních procesů: „dnes mě nejvíc zaujala asi ta hra. Pochopila jsem věci,
které při normálním výkladu asi těžko chápu“, „Docela mě zaujal ten Pětilístek,“
„mentální mapy jsou dobrý, už jsem si je i vyzkoušela doma v jiných předmětech.“,
„kreslení mapy je zajímavé opakování“. Přesto zůstává otázkou, zda je posouzení
kognitivních procesů žáky objektivní.
Z didaktického hlediska se při hodnocení metod shoduji s odborníky, kteří
konstatují, že aktivizující metody žákům umožňují efektivní osvojování vědomostí,
dovedností i návyků a napomáhají k rozvíjení poznávacích schopností a zároveň podněcují
pozitivní rysy stylu učení žáků a učí žáky efektivně studovat. Také žáky učí
individuálnímu i skupinovému řešení úloh a zároveň učiteli poskytují individuální přístup
k žákům. V neposlední řadě aktivizující metody ovlivňují i další stránky žákovy osobnosti
jako je jeho aktivita, samostatnost, či tvořivost. Díky těmto metodám se mi v hodinách
podařilo dosáhnout vytyčených cílů. Z hlediska přípravy na hodinu však byly aktivizující
metody někdy velmi náročné. V současné době neexistuje kromě

jedné alternativní

učebnice výuky psychologie dostatek cvičení, her a dalších technik a metod, které by mohl
učitel ve výuce okamžitě využít. Většinu didaktického materiálu jsem si musela vytvořit
sama, což bylo nejen časově, ale leckdy i invenčně poměrně náročné. (K tomu všemu jsem
samozřejmě využívala tradiční učebnici psychologie a žáci pracovali s učebnicí
Psychologie a pedagogika I. pro střední zdravotnické školy). Přesto si myslím, že leckdy
může učiteli dobře posloužit i vhodně využitá a na přípravu tolik nenáročná metoda např.
kritického myšlení, jen je potřeba naučit sebe i žáky s těmito metodami pracovat. (I já
sama jsem absolvovala několikahodinový seminář, kde jsme metody kritického myšlení
trénovali.) Například při aplikaci techniky volného psaní jsem i sama měla zpočátku pocit,
že je tato technika poměrně bez efektu. Při jejím opakovaném užití, a když se mi podařilo
žákům dostatečně vysvětlit její význam jsem zjistila, že žáci dovedou s touto metodou
pracovat a dokáží ji využívat. I další metody kritického myšlení se mi velmi dobře
osvědčily.
Velký ohlas u žáků, a musím přiznat, že i u mne, měly didaktické hry: „líbila se mi
hra, kterou jsme hráli, (jeden šel za dveře, hádal). Hodina byla zajímavá zpestřená“,
„dnes mě nejvíc zaujala asi ta hra. Pochopila jsem věci, které při normálním výkladu asi
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těžko chápu“. Jejich příprava patří sice k náročnějším, ale jejich efektivita bývá značná.
Hra nenapomáhá jen k osvojování poznatků, ale především k rozvoji osobnosti a sociálních
vztahů. Jelikož se výuce psychologie věnuji několik let, dovolím si malou poznámku.
Každá hra by měla být využita do posledního okamžiku. Tím mám na mysli zejména
celkový dopad hry. Hra by vždy měla mít i „psychologickou“ stránku a žáci by na konci
každé hry měli získat prostor pro vyjádření svých emocí, postřehů, všeho, co mají potřebu
vyjádřit. Hra by nikdy neměla vyznít do prázdna. Proto je podle mne žádoucí, aby učitel
každou hru se žáky shrnul a krom toho možná i explicitně znovu zformuloval její účel, co
nám hra poskytla a čemu jsme se díky ní naučili. Pokud si žáci nebudou uvědomovat, že
hra není jen zábavná aktivita, která zpestří hodinu, může být její účinek nejistý. I s tím
jsem se už několikrát setkala.
Velmi pozitivně jako hru žáci hodnotili také jakoukoli možnost diskuze. Ze Zpětné
vazby vzešly odpovědi typu: „Líbily se mi ty diskuze, vždycky se něco při nich nového
dovím.“, „ano, líbila se mi otázka o kameni a řízená diskuze“, „baví mě, když
diskutujeme“, „bavil mě ten rozhovor v kruhu, poznávám se tím“, „ty diskuze a hra na
učitele, žáky a inspektory byla super“, „je super, že hodně komunikujeme s učitelem“.
Z mých didaktických listů je patrné, že diskuze jsem si oblíbila a hojně jsem je zařazovala
zejména po zkušenostech, které jsem s nimi udělala. Zpočátku měli někteří žáci, především
ti uzavřenější, problém zapojit se do diskuze, ale tady si myslím zmůže hodně učitel svým
trpělivým přístupem. Žáci se učí také nápodobou, takže leckdy stačilo několik hodin
a občasná aktivizace ze strany učitele a i ti málomluvnější, když dostali prostor a zjistili, že
jim třída naslouchá, se rozhovořili. Při větším počtu žáků je potřeba sledovat, kdo z žáků se
zapojuje a kdo ne a nespolupracovat jen s těmi nejaktivnějšími. Diskuze i kruhové
rozhovory podle mého názoru do hodin psychologie patří. Žáci se díky tomu učí nejen
formulovat své myšlenky, ale zároveň se učí hovořit o svých pocitech a leckdy vyslovené
skutečnosti mohou pomáhat i sebereflexi. V neposlední řadě napomáhají diskuzní metody
k rozvoji komunikativní kompetence.
Často jsem do výuky zařazovala samostatnou práci žáků, například práci s textem.
Dělala jsem to hlavně proto, že žáci neměli ze ZŠ návyk samostatně pracovat a učit se
hledat v odborném textu to nejpodstatnější. Navíc se domnívám, že zadáváním vhodných
učebních úkolů, jako je například odborný text, je současným trendem ve vzdělávání –
vycházet od žáka, od jeho potenciálu. Také může tento způsob aktivizace pomoci rozvíjet
kognitivní procesy žáka a vede žáka k samostatnosti, žák se učí také samostatně studovat.
Aplikovala jsem třeba metodu INSERT. Zdálo se mi, že žákům tento styl výuky moc
nevyhovuje, měli problém vybrat z textu podstatné myšlenky a metodu podceňovali.
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Ze Zpětné vazby vyplynulo, že žáci s metodou pracovat moc nechtějí: „ta metoda čtení je
zajímavá, ale ten text byl asi jednoduchý, měla jsem pocit, že vše vím“, „moc jsem
nechápal ten Insert“, „to čtení textu mě moc nebavilo s tím označováním“. Možná se jim
jevil tento způsob učení zbytečný, vždyť text si mohou přečíst i doma, ale to právě byl pro
mě impuls. Snažila jsem se žákům ukázat, jak s textem doma při samostudiu pracovat, aby
bylo jejich učení co nejefektivnější. Proto se také, zejména po čase, objevily i odpovědi:
„musela jsem se víc zamyslet, než když jen čtu“, „ten INSERT asi zkusím i jinde“.
V hodinách jsem využívala také tradiční metody, především výklad či přednášky,
protože bez nich se ani výuka psychologie neobejde, ale i ty jsem v mnoha případech
spojila

s diskuzí

a

například

z výkladu

učitele

se

stal

výklad

interaktivní.

Tím jsem mnohdy z tradiční metody učinila aktivizující, ale myslím, že tento styl využívá
dnes většina učitelů. Ráda bych tím jen poukázala na skutečnost, že žák ani při výuce
s určitou převahou tradičních metod nemusí být jen pasivním objektem vzdělávání, ale
může se aktivně zapojit. Jedno úskalí zde však spatřuji, a stalo se to i v mých hodinách, jak
je patrné z poznámek. Čas určený výkladu se může nenápadně prodlužovat a dochází
k tomu, že se naplánovaná hodina rozhodí. Sama jsem občas bojovala s tím, zda si mohu
časový posun dovolit a tím hodinu narušit, ale myslím, že zájem žáků o téma je dobré
v žácích podporovat a občasné (ne každodenní) posunutí plánu je možné.
Jak už bylo řečeno a je to patrné i z didaktických listů, nevyužívala jsem k výuce
pouze aktivizující metody, a to se projevilo také ve zpětných vazbách od žáků: „jo, hodiny,
kde se vykládá a píše jsou velmi nudné, ale chápu, že se to bez nich neobejde.“ Ilustrativní
odpovědí na využití tradičních postupů výuky by mohlo být i vyjádření jedné žákyně, která
věc shrnula ve Zpětné vazbě takto: „líbí se mi, že to není o hodinu jen výklad, mluvení,
zápisky, ale různé hry, znázornění. Je to zpestření hodiny a pomáhá mi to“. Přesto si
dovolím jednostranné využití jen a pouze netradičních metod, bez kombinace například
s výkladem, zpochybnit. Myslím, že to ani není leckdy možné.
Rozvojová oblast, se týkala osobního rozvoje žáků, mne jako učitele psychologie
zajímala téměř nejvíce, proto jsem jí věnovala více otázek. Chtěla jsem žáky dovést
k hlubšímu zamyšlení se nad tím, zda jim výuka poskytuje také osobní rozvoj a prostor pro
sebepoznání a otevírá jim otázky pro sebe sama. Ve svých poznámkách jsem tuto oblast
ale mnohdy nehodnotila. Nebylo tolik času se žákům v hodině individuálně věnovat, abych
se dověděla, nakolik jim hodiny například k zamyšlení se nad sebou pomohly.
Ale v některých hodinách bylo patrné, že žáci si otázky kladou. Někdy se přímo v hodině
zeptali, někdy to bylo patrné z hry či cvičení při závěrečném shrnutí. Domnívám se, že to
ale nemusí být nutně přičítáno jen na vrub aktivizujícím metodám. Sama psychologie už
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žáky vede k zamýšlení se nad sebou samým. A nejen psychologie, ale i vývojové období,
ve kterém se žáci prvního ročníku střední školy nacházejí. Je to doba mnoha změn. Mění
se zjev, ale i výkonnost, mění se zájmy, postoje, hodnoty i sociální vztahy, aspirace, mění
se celá osobnost. Dospívání, zejména ve své první fázi, je dobou hledání, která je
doprovázena rozkolísaností a proměnlivými postoji nejen k sobě, ale i k okolí. Přesto
většina didaktických her a technik a vlastně i veškeré metody, které žáky aktivizují, k tomu
velmi výrazně přispívají.
Ze Zpětné vazby, kterou jsem získala od žáků, vyplynulo v rozvojové oblasti
následující. Na otázku Našel/a jsem po dnešní hodině odpověď na nějakou otázku? Jakou?
se vyskytly například odpovědi: „už vím, jak se mám učit“, „je zajímavé to s těmi
kartičkami, ale nemám na to čas, takže to nemůžu využít“, „vím, proč mi doteďka učení
nešlo“.
Na otázku: Zjistil/a/ jsem něco o sobě?, žáci odpovídali: „baví mě, když pracujeme
ve skupinách, že se dokážu přizpůsobit“, „ano, jak se zbavit stresu, ale myslím si, že to
nejde pokaždé se ho zbavit a hlavně ve škole“, „ano, že možná mám všechny problémy
ze stresu, ale možná, že vím, jak to řešit“, „ano, že jsem člověk, který si vystačí sám“, „že
mám více negativních projevů“, „že jsem opravdu přecitlivělá“, „že se už líp vyjadřuji a to
je fajn, že řeknu, co si myslím a jde mi to“, „zjistila jsem, že když chci, že můžu vycházet
i s lidmi, co mi nejsou sympatičtí. Dříve jsem se jim radši vyhýbala“. Poslední otázka
Přemýšlím o tom, že použiji některé věci v životě? Jaké?: poskytla tyto odpovědi: „určitě
v práci, kterou chci jednou dělat, nebo podle situace“, „budu pozorovat lidi, abych zjistila,
jací jsou“. Jedna odpověď zněla: „jelikož jsem dostala k narozeninám nějaké knihy
o psychologii, ve kterých jsou nějaké testy i na typy temperamentu, tak je také určitě
použiji, inspirovaly mě k tomu hodiny ve škole“. Přiznám se, že taková odpověď do mé
představy přesně zapadala, vždyť učitel psychologie je jistě rád, když v žácích vzbudí
pozitivní motivaci k učení a zájem o obor.
Z pohledu žáků hodiny přispívaly k jejich osobnímu rozvoji. Jejich odpovědi, byť
bylo záměrem odlišit od sebe jednotlivé oblasti, se v oblastech prolínaly, ale lze rozhodně
říci, že metody k osobnímu rozvoji žáků ve všech hlediscích pomáhají.
Ještě bych se ráda vyjádřila k Nepovinné položce. Žáci většinou položku nevyplnili,
nebo znovu opakovali to, co už napsali výše. Mnohdy se ale žáci vyjádřili v této položce
výstižněji, než v otázkách předcházejících. A to byl také jeden z důvodů, proč byla položka
v dotazníku uvedena. Chtěla jsem dát v kvalitativním výzkumu žákům velký prostor pro
otevřené výpovědi. Původně jsem zamýšlela nechat žáky svobodně se vyjadřovat, ale
myslím, že jsem se právem obávala, že by toho žáci prvního ročníku nebyli ještě všichni
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zcela schopni. Proto jsem vytvořila otázky a podněcovala jejich myšlenky. Nepovinnou
položkou jsem ale žákům chtěla nabídnout prostor pro jakékoliv neomezené sebevyjádření.
A myslím, že se mi to podařilo a i tyto odpovědi přispěly ke kvalitativní analýze. Jako
příklad uvedu vyjádření, která mě přiměla k sebereflexi, leckdy ke změně metody nebo
k celkovému zamyšlení se nad výukou i nad sebou. V nepovinné položce: Chcete se ještě
nějak vyjádřit k dnešní hodině konkrétněji? Nebo chcete něco doporučit? se objevila
připomínka: „zajímavější výklad“, „Nelíbila se mi ta hra rybí polévka, nepochopila jsem,
co to mělo za smysl“, „hra rybí polévka byla nudná“, „jo, hodiny, kde se vykládá a píše
jsou velmi nudné, ale chápu, že se to bez nich neobejde.“ „Klidně ještě více diskuze. Je to
lepší na vyjadřování a učíme se tak lépe mluvit a rozhodovat se.“ „Je to dobré, zajímavější,
než normální výklad“, „bylo to fakt zábavné“, „více testů, baví mě“, „hodina byla super,
pokračovat v tom“, „zatím nic, protože mě tento předmět zatím bavil nejvíc“.
Zajímavé byly i kontrastní reakce na stejnou vyučovací hodinu: „podle mě ta
hodina nebyla moc zábavná, skoro jsem tu spala“ x „byla asi zatím nejlepší.“ (Napadá
mě k tomu otázka: Je vůbec účelem, aby všechny hodiny byly zábavné? Myslím, že při
určitých tématech to dokonce není ani možné. Ale už J.A.Komenský chtěl, aby škola byla
hrou, a tak možná volání dívky po větší zábavnosti je správnou výtkou.)
Jak jsem i předpokládala, problém byl i s metodou „psaní bez hranic“: „Nějak jsem
nepochopil to psaní bez hranic“, někteří naopak metodu hodnotili pozitivně: „psaní bez
hranic bylo zajímavý“. To mě samozřejmě přivádí na myšlenku, že žáci ve třídě jsou velmi
rozdílní, a proto i hodiny odlišně vnímají. Jen doufám, že chyba nebyla na mé straně, že se
mi podařilo všem tuto techniku správně vysvětlit, aby byla přínosnou.
Za povšimnutí stojí i další protikladné výpovědi: „no, mohli bychom ještě více
pracovat s knihou“ x „nechci neustále pracovat s knihou a psát, hodiny jsou pak
jednotvárné, chtělo by to více zpestření, hru, cvičení“. Odpovědi se dost lišily. Zatímco
někteří byli s hodinami spokojení, jiní by si rádi více „hráli“, hodiny s cvičením a hrami je
zaujaly nejvíce. Možná si někteří pod netradičními metodami představují spíše více „hraní“
než učení a studium na střední škole. Každopádně to vnímám jako možné potvrzení toho,
že s aktivizujícími metodami je potřeba se naučit správně pracovat a že není možné
tradiční metody z výuky vynechávat. Při správném použití poslouží dobře oboje.
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Závěr
Cílem rigorózní práce bylo vytvořit didaktický materiál – tzv. didaktické listy
a podle nich vést výuku psychologie v prvním ročníku střední odborné školy a následně
pilotně otestovat, jak žáci výuku za přispění aktivizujících postupů subjektivně vnímají
ve vybraných oblastech. Zájem žáků o psychologii bývá velký. Jak ale psychologické
poznatky zprostředkovat tak, aby studenti nebyli zaplaveni složitými teoretickými
formulacemi, aby si k psychologii vytvořili kladný vztah, a tím i kladné učební motivace
a aby se od začátku učili využívat psychologických poznatků k řešení životních situací či
problémů? Jelikož se výukou psychologie zabývám už několik let, rozhodla jsem se své
zkušenosti zúročit. Třeba mnou zjištěné poznatky napomohou dalším učitelům a budou jim
inspirací, jak se lze výuky psychologie zhostit.
Po podrobném prostudování tématu a pátrání knihovními katalogy jsem zjistila, že
aktivizujícím metodám ve výuce psychologie tolik pozornosti ještě věnováno nebylo.
Proto jsem se rozhodla vytvořit vlastní přehled výukových metod a postupů, zejména
aktivizujících a ty využít v praxi, při výuce psychologie. Zároveň jsem chtěla otestovat, jak
budou ony metody vnímány samotnými žáky a k tomu jsem připojila své postřehy a
hodnocení.
V teoreticko-aplikační části práce jsem podrobně popsala druhy metod a postupů
s akcentem na postupy aktivizující a věnovala jsem se problematice dalších pedagogickopsychologických charakteristik jako je například charakteristika vyučovacího procesu nebo
pedagogicko-psychologická charakteristika žáka střední školy.
V části nazvané Aktivizující metody ve výuce psychologie jsem vytvořila
didaktický materiál, který jsem nazvala didaktické listy, ve kterých jsem se zaměřila
na sledování metod užitých ve výuce. Podle takto připraveného didaktického materiálu
jsem jedno pololetí vyučovala psychologii v prvním ročníku střední odborné školy.
Proběhlé hodiny jsem evaluovala. Vytvořila jsem si vlastní terénní poznámky a dotazník
s názvem „Zpětná vazba z hodiny z pohledu žáků“ a jejich prostřednictvím jsem pilotně
ověřovala, jak výuku s důrazem na aktivizující metody vnímají sami žáci z hlediska
kognitivního, sociálního, didaktického a rozvojového. K testování jsem použila kvalitativní
metodu zkoumání: pozorování a dotazník.
Závěr, ke kterému jsem došla, možná nebyl tolik překvapivý, ale může být
dokladem teoretických předpokladů. Například otázka aktivní činnosti žáků je podle teorie
J. Skalkové aktuální už od 70. let 20. století, ale možná až dnes nastává doba, kdy
aktivizující metody a postupy nabývají svého pravého významu a efektivity. Možná až
186

dnes vznikají vhodné podmínky pro jejich uskutečňování. V současné době dochází ke
školské reformě, jejíž hlavní novinkou je změna pohledu na požadované cíle vzdělávání.
Ty se v pohledu reformních dokumentů výrazně mění. Hlavním cílem vzdělávání je
osvojení takzvaných klíčových kompetencí, tedy schopností a dovedností uplatnitelných v
praktickém životě. Zásadní cíl reformy by se v kostce dal shrnout do sdělení, že žáci by
toho měli více umět namísto znát. Právě výuka psychologie za přispění aktivizujících
metod může kompetence žáka rozvíjet. Žáci střední odborné školy, u kterých jsem výuku
psychologie testovala, skutečně vnímají aktivizující metody jako osobně přínosné a
efektivní z hlediska osvojování poznatků, získávání dovedností a zkušeností. Ze zpětných
vazeb dále vyplynulo, že aktivizující metody rozvíjející také žákův kognitivní styl učení
mají značný význam pro žáky z pohledu sociálního. Při vzájemné spolupráci při řešení
společného úkolu se mezi žáky rozvíjejí sociální interakce, takže chování jednoho je
podnětem k chování druhého a tohoto vzájemného působení lze didakticky využít. Činnost
jednotlivých žáků ve skupině pak ovlivňuje průběh procesu učení a kooperativní výuka
celkově přispívá ke zdokonalování a rozvíjení sociálních dovedností žáků. A v neposlední
řadě vyučování pod vedením aktivizujících metod žákům umožňuje zabývat se sebou
samými a může je přivést k hlubšímu sebepoznání a dalšímu osobnímu rozvoji. Velmi
cenným poznatkem pro mě bylo především to, a k tomu směřuje také současný trend
vzdělávání, že žáci právě díky aktivizujícím metodám a postupům získávají potřebné
kompetence do profesního i soukromého života.
Další význam rigorózní práce spatřuji

ve vytvoření didaktických listů

s komentářem. Ty mohou posloužit učitelům psychologie na střední škole jako inspirace
pro výuku. Zajímavé bylo také hodnocení takto strukturovaných hodin samotnými žáky.
Z práce se každý čtenář lehce dozví, jaký měly uvedené metody konkrétní dopad na žáky
střední odborné školy ve výuce. Poznatky jistě nelze zcela paušalizovat, přesto by mohly
mé analýzy a zjištění posloužit jako inspirace pro další testování a hlubší zkoumání
účinnosti aktivizujících metod v hodinách psychologie střední školy, a směřovat tak
k jejich ještě efektivnějšímu využití.
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Přílohy
Příloha č. 1
Klíčové kompetence
(Autor: Národní ústav odborného vzdělávání - http://www.nuov.cz/2008-06-15).
Kompetence k učení: Bude kladen důraz na samostatnou práci, na schopnost kritického
myšlení, na zlepšení orientace v klasických i digitálních informačních zdrojích. Žáci
prokáží schopnost abstrahovat z množství vyhledaných informací to podstatné. Budou
schopni odlišovat informace věrohodné od nevěrohodných, spolehlivé od nespolehlivých.
Kompetence komunikativní: Žáci budou pracovat s porozuměním s texty v tištěné
i digitální formě. Budou se obracet o radu na učitele nebo ostatní spolužáky, ale musí svůj
požadavek logicky a strukturovaně formulovat. Budou srozumitelně prezentovat výsledky
společné práce (postery).
Kompetence k řešení problémů: Žáci budou v situaci, v níž budou rozlišovat problémy
významné od méně důležitých. Budou se učit rychle rozhodovat a nést za své rozhodnutí
odpovědnost. Zvolí mluvčího, který bude třídu spolehlivě reprezentovat při závěrečném
představování posterů.
Kompetence pracovní: Při práci na projektu, a to jak s klasickými materiály a pomůckami,
tak při práci s digitální technikou, žáci prokáží manuální zručnost, schopnost pracovat
podle plánu a řídit se podle struktury myšlenkové mapy.
Kompetence sociální a personální: Při vyhlašování výsledků by měli žáci v konkurenčním
boji unést svoji porážku a dokázat se těšit z výsledků nejlepších. Vhodným způsobem
budou obhajovat vlastní názory a postupy.
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Příloha č. 2
Zpětná vazba z pohledu žáka
1. Co nového jsem se při hodinách dověděl/a/?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
2. Jaká byla při práci ve třídě atmosféra?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
3. Jak se mi spolupracovalo?
...........................................………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
4. Co mě při dnešní práci v hodině (hry, cvičení, test…) zaujalo asi nejvíce? /Proč?/
Přineslo mi to něco nového?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
5. Našel/našla/ jsem po dnešní hodině odpověď na nějakou otázku? Jakou?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
6. Zjistil/a/ jsem něco o sobě?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
7. Přemýšlím o tom, že použiji některé věci v životě? Jaké?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
8. Nepovinná položka. Chcete se ještě vyjádřit k dnešní hodině konkrétněji? Nebo
chcete něco doporučit?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
9. Kdybych měl/a/ dnešní hodinu hodnotit známkou jako ve škole, oznámkoval/a/
bych ji známkou:
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
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Příloha č. 3
KOMPLEXNÍ KLASIFIKACE ZÁKLADNÍCH SKUPIN METOD VÝUKY (Maňák,
1995):
I. Metody z hlediska pramene poznání a typu poznatků – aspekt didaktický
Metody slovní:
1. monologické metody (popis, vysvětlování, vyprávění, přednáška…),
2. dialogické metody (rozhovor, diskuse, dramatizace…),
3. metody práce s učebnicí, knihou.
Metody názorně demonstrační:
1. pozorování předmětů a jevů,
2. předvádění (předmětů, modelů, pokusů, činností),
3. demonstrace obrazů statických,
4. projekce statická a dynamická.
Metody praktické:
1. nácvik pohybových a pracovních dovedností,
2. žákovské laborování,
3. pracovní činnosti (v dílnách),
4. grafické a výtvarné činnosti.
II. Metody z hlediska aktivity a samostatnosti žáků – aspekt psychologický
1. Metody sdělovací.
2. Metody samostatné práce žáků.
3. Metody badatelské a výzkumné.
III. Struktura metod z hlediska myšlenkových operací – aspekt logický
1. Postup srovnávací.
2. Postup induktivní.
3. Postup deduktivní.
4. Postup analyticko-syntetický.
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IV. Varianty metod z hlediska fází výuky
1. Metody motivační.
2. Metody expoziční.
3. Metody fixační.
4. Metody diagnostické.
5. Metody aplikační.
V. Varianty metod z hlediska výukových forem a prostředků – aspekt organizační
1. Kombinace metod s vyučovacími formami.
2. Kombinace metod s vyučovacími pomůckami.
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Příloha č. 4
„Úvodní slovo“
Milí žáci, vyplňte, prosím, následující dotazník. Poslouží ke zhodnocení právě
proběhlé hodiny a umožní učiteli popřemýšlet nad tím, co by se v hodinách psychologie
dalo ještě vylepšit a změnit tak, aby byla hodina pro vás, žáky, co nejzajímavější a odnesli
jste si z ní co nejvíce. Tímto dotazníkem můžete přispět ke zjištění důležitých údajů a třeba
i ke zefektivnění výuky.
Napište svůj názor na dnešní hodinu podle předem nabídnutých otázek. Vyjádřete
se ke všem oblastem, které máte v dotazníku napsané. Jednu oblast vždy označte jako
nejvýznačnější nebo nejpříjemnější a o té se rozepište nejvíce. Tuto oblast označte
kroužkem. V každé hodině to může být něco jiného.
Zde máte nabídku případných odpovědí. Nabídka odpovědí slouží pouze pro
inspiraci první hodiny, než se naučíte s dotazníkem pracovat:
-

lépe jsem udržel pozornost,

-

byl jsem méně unavený,

-

byla legrace,

-

mohl jsem si během hodiny povídat se spolužáky,

-

nebyl jsem na problém sám,

-

sám jsem si nevěděl rady, ale spolupráce se spolužáky mi pomohla,

-

hodina byla veselá,

-

rychle utekla,

-

hodina byla zábavná,

-

mohli jsme si při hodině povídat,

-

mohli jsme si pomáhat,

-

ostatní mě rušili

-

nemohl jsem se soustředit, protože…,

-

hodina byla nudná.
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