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MOTTO:

 „Myšlenka vzdělání  společnosti  vychází  z předpokladu, 

že  základním  produkčním  faktorem  se  v  současné  době 

stává  kvalifikace  občanů.  Jen  taková  společnost  bude 

dlouhodobě  úspěšná  v  mezinárodní  soutěži,  která  dokáže 

investovat  do  celoživotního  vzdělávání  svých  občanů  a  v 

tomto  smyslu  rozvíjet  jejich  schopnosti.  Péči  o  vzdělání 

považuje  vláda  za  svou  prioritu  a  chápe  vzdělanost  jako 

výsledek optimální činnosti  institucí i  osobního úsilí.  Vnímá 

její  určující  vliv  na  hodnotovou  orientaci  občana,  způsob 

uvažováni, chování a jednání.“

  Z programového prohlášení vlády České republiky. Praha: 1999
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ÚVOD

Člověk se vždy rodí do světa v určité konkrétní časoprostorové a 

společenské realitě, která jeho celoživotní pouť ovlivňuje rozmanitými 

impulsy, se kterými se musí neustále vyrovnávat.  Jedná se zejména o 

materiálně existenční potřeby nebo formativní  tlaky norem chování a 

jednání  vytvořené  a  vyžadované  (vynucované)  společenským 

uspořádáním a společenskou konvencí  (stát,  obec,  sociální  skupina, 

rodina atd.). 

Takováto permanentní a celoživotní konfrontace vyžaduje výchovu 

a  takové  vzdělávání,  které  „by  člověku  mělo  umožnit,  aby  nově 

získávané informace zařazoval, třídil a chápal v souvislostech.“ 1) Z toho 

je zřejmé, že věková omezenost vzdělávání je z hlediska filosofického, 

sociálního, psychologického i pedagogického překonaná a neodpovídá 

realitě  současné  postmoderní  globalizované  informační  společnosti, 

charakterizované  bouřlivým  rozvojem  vědeckého  poznání, 

technologickou revolucí a webovým prostředím. 

Paradigma výchovy v tzv. znalostní společnosti zdůrazňuje význam 

profesní kvalifikace každého člověka, vzdělávání mládeže i dospělých 

v průběhu  celého  aktivního  života.  To  vyžaduje  vytvářet  širokou 

vzdělávací  nabídku,  kvalitativně  zdokonalovat  a  podporovat  takové 

formy odborného vzdělávání absolventů základních škol,  které budou 

odpovídat  mentalitě,  zájmům a  ambicím  dnešní  mládeže  ve  věkové 

skupině 15 - 19 roků.

Vyučování  a  učení,  jako  proces  socializace  a  celkové  kultivace 

člověka,  formy  a  technologie,  kterými  se  uskutečňují,  se  tak  stávají 

středem  zájmu  trvalého  snažení  odborníků  z oblastí  pedagogické 

teorie, praxe i výzkumu. 

Vstupem České republiky do Evropské unie v roce 2004 se naše 

státní vzdělávací soustava, jejíž součástí je střední vzdělání s výučním 

listem, stala nedílnou součástí evropského vzdělávacího a výzkumného 

1 )  Strunecká, A. Kultivace jako cesta moderního vzdělávání. 2003, s. 1.
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prostoru, jehož základem je mobilita žáků (učňů) i vzdělavatelů (učitelů 

odborných a všeobecně vzdělávacích  předmětů  a  učitelů  odborného 

výcviku), prostupnost studia a postupná harmonizace v cílech, obsahu, 

formách i v organizaci.

V praxi  to  vyžaduje  systémově  provádět  strukturální  změny  v 

obsahu,  cílech,  pojetí  a  organizačních  formách  tak,  aby  vybavovalo 

vzdělávanou klientelu nejen odbornými a etickými kompetencemi, ale i 

vypěstovanou potřebou dalšího a celoživotního vzdělávání. Dosud plně 

nevyžité možnosti se nabízejí jednak uvnitř systému samého, jednak v 

součinnosti s externími zdroji. 

Zvýšené  požadavky  na  vzdělanost  žáků  i  diverzifikovanost 

vzdělávací  nabídky  a forem  vzdělávání,  cílové  skupiny  klientů 

vzdělávacích služeb, konkurence poskytovatelů vzdělávání, to vše jsou 

aktuální  výzvy  pro  manažery  a  pedagogické  pracovníky  na stupni 

odborného vzdělávání  mládeže.  Vzdělávací  instituce mají  jedinečnou 

příležitost reflektovat směr vývoje v této oblasti, objevovat možnosti a 

výhody, ale i limity a mantinely realizovaných vzdělávacích cest. To se 

však neobejde bez teorie, která by anticipovala, objasňovala a odborně 

zastřešovala praktický rozměr odborného učení pro rozšiřování okruhu 

vzdělávacích záměrů a pro kvalitu jejich naplňování.

Konkrétní  východiska,  reálné  materiální  a  psychosociální  zázemí 

škol, demografický vývoj a mentalita mladé generace jsou témata, která 

přímo  vybízejí  k  širšímu teoretickému  podchycení  možností 

implementace nových technologií s podporou výukových prostředků do 

vzdělávání,  které  jsou  v odborném  školství  ne  zcela  dostatečně 

didakticky  rozpracovány  a  prakticky  využívány.  Tento  stav  je  zcela 

evidentní v prezenčních formách odborného vzdělávání, jehož zdárné a 

efektivní  fungování  se  dnes  neobejde  bez využívání  moderních 

informačních  a  komunikačních  technických  prostředků 

implementovaných do technologií vyučování i učení.
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Stále  více  se  prosazuje  požadavek  optimalizace  odborného 

vzdělávání  a  jeho  prostupnost,  která  by  absolventům  umožňovala 

následné vzdělávání v rozšiřující nabídce celoživotního učení. 

Problém  však  přetrvává  i  přesto,  že  dnes  existuje  penzum 

zpracovaných  pramenů  v odborné  literatuře,  která  se  zabývá 

didaktickými specifiky tohoto vzdělávacího prostředí. Na druhé straně je 

třeba vidět,  že autorské tvorbě se samostatně věnuje stále poměrně 

málo  pedagogických  pracovníků  z přímé  praxe.  Navíc  přetrvává 

absence takových materiálů, které by problematiku pojímaly komplexně 

a vytvářely  věcný rámec pro systémové  zavádění  konkrétních forem 

vzdělávací nabídky pro tuto specifickou klientelu.     

Z těchto  a dalších  důvodů vznikla  tato  disertační  práce,  která  je 

skromným  pokusem  autora  alespoň  částečně  vyplnit  tuto  mezeru 

a zároveň poukázat na to, že v  případě středního odborného vzdělání 

s výučním listem jde o problematiku mnohem širší a komplexnější, než 

je obecně pojímána a že k jejímu teoretickému uchopení je nezbytné 

vnímat  ji  v kontextu  pragmatických  modelů  současné  pedagogiky  a 

didaktiky, ve kterých musí sehrávat klíčovou roli žák a jeho vzdělávací 

potřeby.

Neméně  vážným  důvodem  byla  i  snaha  pomoci  tomuto  oboru 

vzdělání,  který  je  v současné době málo populární  z  hlediska zájmu 

absolventů základních škol a rodičovské veřejnosti 

Disertační práce je věcně strukturována do dvou nosných částí – 

teoretické a empirické. Samostatnou a organickou součástí jsou závěry, 

seznam použitých pramenů, obrázků, tabulek a grafů a přílohy.  

Prvních šest kapitol má charakter teoretické části. Sedmá až desátá 

kapitola prezentují empirickou část, tzn. předmět, cíle, přípravu, průběh 

a výsledky  dvou  výzkumných  šetření,  která  byla  provedena 

v návaznosti na teoretická východiska předchozích kapitol.  Jednalo se 

o výzkumné šetření,  jehož cílem bylo  zjistit,  jak učitelé chápou svou 

pedagogickou roli v této vzdělávací oblasti a dále o výzkumné šetření, 

jehož  cílem  bylo  komparovat  úroveň  vzdělávacích  zkušeností  žáků 
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vyučovaných  podle  pojetí  s vyšším  podílem technologie  modelových 

zaměstnání  v teoretické  výuce  a  praktickém  výcviku  a  žáků 

vyučovaných tradičními technologiemi. 

Zvolenou kompozicí jsme sledovali určitou rozsahovou vyváženost 

a obsahovou gradaci předložené disertační práce. 

První a druhá kapitola obsahují širší rámec vzdělávacích strategií 

současnosti  v evropském a  domácím prostředí  a  problémy,  které  je 

provázejí.  

Do  třetí  kapitoly zařazujeme  problematiku  středního  vzdělání 

s výučním  listem  a  jeho  cílů.  Uvádíme  didaktické  principy,  formy  a 

metody výuky a také smysl a význam výpočetní techniky jako nástroje 

modernizace vzdělávacího procesu. 

Čtvrtou  kapitolu  věnujeme  specifice  žáků  ve  věkové  kategorii 

dospívání a rolím učitelů v edukačním procesu.

Pátá  kapitola  je  zaměřena  na  objasnění  základních  principů 

modelování a na vytváření klíčových a profesních kompetencí žáků ve 

výuce prostřednictvím modelových zaměstnání jako konstruktivistického 

pojetí aktivizujícího duševní a fyzický potenciál žáků.

V šesté kapitole se věnujeme evaluaci pedagogických výsledků a 

vnějších  efektů  jako  organické  součásti  veškerých  procesů 

probíhajících  ve  škole,  sebereflexe  a  prostředku  dalšího  směřování 

školy. 

Sedmá až desátá kapitola  prezentují  empirické vyústění  čtvrté  a 

páté  kapitoly.  Poskytují  informace  o  přípravě,  průběhu  a  výsledcích 

realizovaných výzkumných experimentů a shrnutí jejich výsledků. 

Hlavním cílem předložené  disertační  práce je  v teoretické  rovině 

zdůvodnit legitimitu a didaktické aspekty modelových zaměstnání jako 

efektivní  výukové  technologie  vytváření  profesních  kompetencí 

žáků, konkretizovat  klíčové  role  učitelů  v intencích  nároků  na  tuto 

specifickou  vzdělavatelskou  pozici,  včetně  předpokládaných 

kompetencí.
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V rovině empirické si  práce klade za cíl  zjistit,  jak velký  význam 

přikládají učitelé v praxi jednotlivým činnostem a dovednostem, které se 

od  nich  v této  vzdělavatelské  pozici  očekávají.  Dále  pak  zjistit,  zda 

modelová zaměstnání zvyšují znalosti žáků v kognitivním učení.

Disertační práce se zabývá získáváním upřesňujících informací na 

tyto tři základní věcné oblasti:

 Jaké místo zaujímá v současné době střední vzdělání s výučním 

listem v systému odborného vzdělávání, co jej  charakterizuje, jaká 

cílová  skupina  je  v centru  jeho  pozornosti,  v čem  jsou  výhody  a 

úskalí této vzdělávací formy.

 Kdo je učitel odborných předmětů a odborného výcviku, čím se 

zabývá,  v čem  spočívá  náročnost  jeho  práce.  Které  činnosti 

tvoří náplň  jeho  práce,  jaké  konkrétní  role  zastává,  které 

kompetence podmiňují jeho činnost a do jaké míry se jeho působení 

promítá do úspěšnosti žáků.

 Jak vnímají samotní učitelé tuto vzdělavatelskou pozici, do jaké 

míry  jsou  pro  specifické  činnosti  připraveni,  jaké  názory  mají 

na nezbytnost  odborného  a  pedagogického  vzdělání  pro  výkon 

realizovaných činností,  jaký význam přikládají využívání moderních 

informačních a komunikačních technologií, které aktivity jako učitelé 

nejvíce vykonávají, co jim na práci vadí, co je motivuje a zda jsou 

ochotni se podílet na podpoře žáků. 

Pro prezentaci relevantních a ucelených informací a odpovědí na 

problémy,  které  se  jeví  jako  stěžejní  pro  teoretické  ukotvení 

problematiky a následně pro empirické doplnění teoretického pohledu, 

byly využity tyto metody a techniky:

 Metoda  logické  analýzy  byla  aplikována  kromě  postupu  při 

analýzách   k formulaci závěrů a doporučení postihujících současný 

stav  i  perspektivy  očekávaného  dalšího  vývoje  předmětné 

problematiky.

 Metoda sociologická byla použita za účelem analýzy měnících se 

ekonomických  a společenských  podmínek,  které  poznamenávají 
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život  a  nároky  na  vzdělání  v  současnosti,  i  ve  vztahu  k takovým 

jevům jako  jsou globalizace,  demografický  vývoj,  mobilita  profesí, 

růst  nezaměstnanosti,  informační  exploze  a dalším,  které  mění  i 

požadavky na vzdělanost dospívajících žáků.

 Nestandardizované  pedagogické  pozorování  bylo  uskutečněné 

prostřednictvím náslechů a hospitací realizovaných v rámci řízení a 

kontroly vzdělávacích efektů výuky učitelů odborných a všeobecně 

vzdělávacích předmětů i učitelů praktického výcviku.

 Výzkumné šetření jako výzkumnou metodu jsme použili v empirické 

části.

 Dotazník  jako  základní  výzkumný  nástroj  při  získávání  dat  za 

účelem  shromáždění  relevantních  informací  ke zjištění  mínění, 

postojů  a  motivů  respondentů o práci  vzdělavatele  a  pro  měření 

úrovně znalostí žáků. 

Dále jsme používali:

 Statistické  metody  při  zpracovávání  výsledků  měření  a  testování 

hypotéz  v obou  realizovaných  výzkumných  šetřeních.  Pro 

hodnocení a interpretaci  výsledků byla  využita  metoda statistické 

analýzy,  standardní  matematické  operace  a  metoda  základních 

statistických charakteristik prezentovaných v tabulkách a grafech.

  Techniky práce s odbornou literaturou při zběžné orientaci i hlubším 

studiu  odborné  literatury,  při  pořizování  excerpcí,  konspektů, 

bibliografických záznamů, terminologického slovníku a citací.  

Disertační  práce  se  opírá  o  monografie,  o  naše  i  zahraniční 

periodika, využívá materiály MŠMT, sborníky a studie, encyklopedie a 

odborné  slovníky,  studijní,  metodické  a  informační  materiály 

z internetového  zdroje.  Vychází  také  z  Národního  programu  rozvoje 

vzdělávání  v České  republice  ( tzv.  Bílá  kniha)  a z Memoranda 

o celoživotním učení.  

Zdrojem inspirace a základem empirie pro tuto práci se staly názory 

a praktické zkušenosti  učitelů,  kteří  realizují  vzdělávání žáků v oboru 

obráběč kovů, s nimiž měl autor možnost spolupracovat. Jejich vlastní 
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postřehy, nápady, ale i konkrétní didaktické přístupy, kterými obohatili 

svou práci, se zároveň staly inspirací, ale také i východiskem k analýze 

dosavadní  autorské,  pedagogické  a manažerské  činnosti  při řízení 

Středního odborného učiliště tradičních řemesel a Vyšší odborné školy, 

spol. s r. o. v Brně. 
Disertační  práce  prezentuje  i  vlastní  didaktické  znalosti,  osobní 

zkušenosti a postřehy autora.

Z hlediska  realizačního  plánu  jsme  postupovali  standardním 

způsobem, a to rozfázováním činností do tří  nosných a vzájemně na 

sebe navazujících etap.

První etapa zahrnovala výběr a věcné utřídění souboru pramenů a 

jejich  studium  (monografie,  slovníky  a  encyklopedie,  články 

v odborných  časopisech,  odborné  texty  publikované  na Internetu, 

odborné materiály MŠMT ad.). 

Druhá  etapa  spočívala  v přípravě,  provedení  a  hodnocení  dat  z 

výzkumných šetření a ve formulaci závěrů. 

Ve třetí etapě byla předmětná problematika stylisticky, typograficky 

a technicky zpracována do finální podoby disertační práce. 
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TEORETICKÁ ČÁST

1. STRATEGIE GLOBÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V 
SOUČASNÉ POSTINDUSTRIÁLNÍ 

SPOLEČNOSTI

„Každé  vědomé  výchovné  působení  se  zakládá  na  nějakém 

filosofickém  pojetí  člověka  a  jeho  vztahu  ke  světu,  na  pojetí 

předpokladů lidského zakoušení světa a jednání.“

             J. Pešková: Filosofie výchovy – filosofické hledání předpokladů 

výchovného působení.

Postmoderní globalizovaná společnost prochází etapou překotného 

rozvoje  informačních  a  komunikačních  technických  prostředků  a 

technologií, které determinují novou úlohu i pojetí všech forem a všech 

stupňů  vzdělávání.  Strategie  vzdělávání  světa  se  stala  prioritou 

reformních procesů, na nichž participují mezinárodní organizace, státní 

orgány  i  společenské  organizace,  nadnárodní  korporace,  základní  i 

aplikovaný  výzkum.  Vzdělávání  se  stává  celoživotní  aktivitou  a 

objektivní nutností. Filosofií výchovy a vzdělání je transformace znalostí 

v hodnoty a učení jako příprava pro život.

Pro  pedagogické  pracovníky  to  znamená  neustále  a  velmi 

zodpovědně  se  zamýšlet  nad  cíli,  obsahem,  formami,  metodami  a 

prostředky výchovně vzdělávacího působení, hledat a nalézat vztahy a 

takové  přístupy  k žákům  a  způsoby  pedagogické  a  didaktické 

komunikace,  které  by  umožňovaly  dosáhnout  kvalitnějších  výsledků 

v dimenzi odborné i mravní.

Reálná  edukační  současnost  informační  společnosti  motivuje 

naléhavou  potřebu vrátit  se  k  základním principům výchovy,  vytvořit 

jejich nový model  a jemu odpovídající  paradigma. K tomu významně 
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přispívá  i  webové  prostředí,  které  vyžaduje  rozvíjet  znalosti 

vzdělavatelů o vytváření účinnějších vzdělávacích zkušeností, protože 

předchozí  zkušenosti  nás  dostatečně  nepřipravují  na  možnosti 

racionálně a efektivně pracovat v tomto novém kontextu.

Vzhledem k tomu, že toto téma je velmi rozsáhlé, nepojednáváme 

ho  v celé  šíři.  Jsou  to  spíš  jakési  glosy  a  postřehy,  podle  našeho 

názoru, hodné zřetele. 

Vycházíme z premisy,  že každé organizované lidské společenství 

potřebuje pro své zdárné fungování, mimo jiné, také vytvářet, udržovat 

a  zdokonalovat  formy  a  systémy  vnitřní  i  vnější  komunikace  jako 

principy organizačního chování. Rozvoj věd, technický a technologický 

rozvoj iniciován společenskými potřebami umožnil překonat prostorové, 

časové  i  technické  bariéry.  Komunikační  exploze  a   možnosti 

vzdělávání  se  tak  v současnosti  stávají  stále  výraznější  a  budou 

sehrávat stále významnější roli v prosazování myšlenek nové koncepce 

lidství.

Dalším  faktorem  je  upřednostňování  morálních  a  sociálně 

psychologických  problémů,  které  tvoří  základní  pilíře  tzv.  „svobodné 

společnosti“,  přestože  jsou  dodnes  stále  nabourávány  mocenskými 

zájmy,  drogovou  kulturou,  zvyšující  se  kriminalitou,  terorismem, 

úpadkem rodinné struktury a permanentní nukleární hrozbou. Ohrožení 

životního  prostředí  a  míra  únosnosti  jeho  dalšího  zatěžování  jsou 

problémy,  které  musí  lidstvo  nejen  reflektovat,  ale  porozumět  jim  a 

neodkladně a radikálně je řešit (H. G. Gadamer, 1999). Ukazuje se, že 

svět  především potřebuje globální  společensko-sociální  filosofii,  která 

by  byla  liberální  k většině  lidí  v  podmínkách  rozdílného  socio-

ekonomického prostředí.  K tomu přistupuje proces globalizace světa, 

jako sociálně etický fenomén, vyvolaný možnostmi technologickými a 

komunikačními, provázaností ekonomickou i finanční. 

Rozdíly v chápání informační společnosti odrážejí složitost a dosah 

změn  probíhajících  v  současném  světě  ve  všech  oblastech 

společenské reality, tudíž i vědy. Zejména sociologie 60. let 20. století a 
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holistická  filosofie  odhalují  a  pojmenovávají  jejich  globální  charakter, 

který na jedné straně integruje, na druhé straně diferencuje světovou 

populaci.  Informační  a  komunikační  technologie  (dále  jen  „ICT“)  a 

Internet  vytvářejí  ze  světa  jakousi  globální  vesnici  (global  village)  a 

zkratka  www  (World  Wide  Web)  se  stává  určitým  symbolem 

současného světa.

Principy  vzdělávání  v  informační  společnosti  vycházejí  z 

dosavadních empirických zkušeností s uplatněním výpočetní techniky a 

ICT a předpokládaného vývoje, opírajícího se o poznatky a zkušenosti, 

které  dokumentují,  jak  ovlivnily  vývoj  společnosti  technické  a 

technologické  inovace  v  minulosti.   Termín  informační  společnost 

označuje současnou dobu a navazuje na teorie industriální společnosti 

z 50.  let  minulého století,  resp. postindustriální  společnosti  následně 

rozpracované  v  70.  letech.  Společným základem těchto  teoretických 

koncepcí je teze, že určující pro sociálně ekonomický vývoj společnosti 

jsou důsledky vědeckotechnické revoluce, rozvoj vědy a technologické 

aplikace  vědeckých  poznatků.  Informační  společnost  nachází 

filozofickou oporu v holistické teorii světověku, která pojímá společnost 

komplexně, včetně globální odpovědnosti za její další vývoj (R. Palouš, 

1996).

Termín  informační  společnost  se  poprvé  objevuje  v teoretických 

pracích  amerického  sociologa,  učitele  a  politika  Daniela  Bella  a  je 

určitým synonymem pojmu postindustriální  společnost,  jejíž  koncepci 

rozvíjeli i další teoretici, např. Zbigniev Brzezinski. 

Z pohledu věcné klasifikace základních rysů informační společnosti 

se jeví jako určující poznatek, že společenské vztahy jsou rozhodující 

měrou ovlivňovány technologickými procesy, které mohou produkovat, 

zpracovávat, zpřístupňovat a přenášet informace. V praxi to znamená, 

že každodenní život je postupně a stále intenzivněji ovlivňován výrobky 

a  službami  částečně  nebo  zcela  závislými  na  informačních 

technologiích. To vede k novým formám hospodářské a společenské 

organizace,  které  jsou  diktovány  komunikačními  sítěmi.  Informace  a 
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znalosti transponované prostřednictvím ICT jsou intenzivně využívány k 

ekonomickému, sociálnímu, kulturnímu i politickému rozvoji. Mimořádný 

a stále stoupající význam mají jak ve vzdělávání dětí, tak i dospělých. 

Dramatický rozvoj a pronikání ICT do všech struktur společnosti je 

základním atributem informační společnosti.  Více jak půl  miliardy lidí 

využívá  Internet  a  ještě  větší  procento  počítače,  přičemž  tato  čísla 

denně  rostou.  Vývoj  hardwaru  a  softwaru  zaznamenává  nebývalý 

rozmach,  mikroprocesory  jsou  stále  menší,  levnější  a  výkonnější. 

Kapacita  uchovávání  informací  meziročně  vzrůstá  o  60%.  Tuto 

skutečnost  musí  brát  v úvahu  globalizující  se  světová  ekonomika, 

stejně jako politika, vzdělávání, ale i životní realita moderního člověka. 

Tato  změna  paradigma  má  hlavní  vliv  na  ekonomické  procesy,  na 

důležitost znalostí, na kvalifikaci každého pracovníka, na roli manažera, 

na sociální odpovědnost státu a ekonomiky.   

Tyto a další důvody aktualizují teorie o síle a účinnosti vzdělávání 

při řešení společenských problémů, které byly v historii formulovány již 

mnohokrát. Myšlenky o vzdělávání světa jsou v různých modifikacích a 

na různých fórech opět nastolovány v posledních letech, kdy se lidstvo 

ztrátou obecných idejí pokouší hledat východiska z globálních problémů 

postindustriální společnosti. Termíny světové vzdělávání, učící se svět, 

globální  vzdělávání  nebo  vzdělávání  světa  nejsou  ale  zcela  přesné. 

V anglickém pojmu education je obsažena kromě vzdělávání i výchova, 

jako formativní aspekt, kterému se my spíš bráníme.

Pro  začlenění  člověka  do  jakéhokoliv  společenství  byla  a  je 

podmínkou  schopnost  socializace,  tedy  schopnost  učení  a  výchovy. 

Dnes  je  v podstatě  nemožné  prožít  plnohodnotný  život  bez 

bezproblémového  sociálního  začlenění,  bez  akceptování  obecných 

sociálních hodnot a norem, bez přijetí převládající sociální filozofie, tedy 

bez učení.  Vzdělávání  se  tak  stává  nezbytnou  nutností  a celoživotní 

aktivitou  bez ohledu na věk  a  profesi,  kterou se ten  či  onen člověk 

zabývá. V praxi to zároveň znamená, hledání a nalézání jiných přístupů 

pro pedagogické pracovníky i pro účastníky vzdělávání, které umožní 

24



sjednotit  řadu odchylných názorů,  pohledů a idejí  a  zároveň umožní 

nalezení konsensu při hledání cest k realizaci společných cílů. K tomu 

bude  však  nutné  předem  analyzovat  na  různých  úrovních  vstupní 

předpoklady, udělat jejich kritickou analýzu a předem vyloučit ty, které 

mají  minimální  šanci  na  úspěch,  případně  k nim  hledat  alternativní 

možnosti.

Státní  exekutiva  chápe  informační  společnost  jako  "společnost 

využívající v široké míře nástroje výpočetní a komunikační techniky a 

ICT a na jejich základě postavené informační  a komunikační služby, 

které se postupně stávají  dominantním faktorem života  jednotlivce  a 

svým dosahem výrazně ovlivňují dynamiku společnosti jako celku." 2) 

Dnes  záleží  více  než  kdy  dříve  na  informacích  a  vědomostech. 

Mají-li  však  lidé  informace a  vědomosti  efektivně  využívat,  musí  být 

vybaveni  souborem  schopností,  které  přesahují  tradiční  gramotnost 

spočívající ve triviu (čtení, psaní a počítání). To vyžaduje mnohem více 

orientovat  výchovu  a  vzdělávání  na  vytváření  takových  kompetencí, 

jako jsou:

• technologická gramotnost, spočívající ve schopnostech využívat 

nové prostředky k získání a sdělování informací, například Internet,

• informační gramotnost, jako schopnost shromažďovat, pořádat a 

hodnotit informace a vytvářet si na jejich základě vlastní názory a 

postoje,

• mediální tvořivost,  jejíž podstatou je schopnost vytvářet vlastní 

sdělení a prezentovat je před užším či širším publikem,

• globální gramotnost, která umožňuje chápat vzájemné závislosti 

mezi  lidmi  a  národy  a  determinuje  schopnost  úspěšně 

spolupracovat s lidmi z různého kulturního prostředí,

• gramotnost  spojená  s odpovědností,  která  je  předpokladem 

schopnosti  posuzovat  společenské  důsledky  médií  z  hlediska 

bezpečnosti, ochrany soukromí atd.

2) Státní informační politika, 1999, s. 5.
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Digitální  technologie  umožňují  vytvořit  nové  učební  prostředí, 

v němž  žáci  mají  přístup  k  informacím  bez  obvyklého  časového  a 

prostorového  omezení.  Takovéto  učební prostředí  nabízí  možnost 

vertikálně a horizontálně rozšiřovat a také přizpůsobovat obsah učiva 

zájmům, potřebám a schopnostem žáků, kteří nejen informace přijímají, 

ale mohou s nimi manipulovat  a vytvářet si  své vlastní multimediální 

aplikace.

Z toho je zřejmé, že vzdělávání se musí více zaměřit a následně 

reflektovat získávání základních kompetencí a gramotností v nejširším 

a  nejhlubším  slova  smyslu.  V praxi  to  znamená  zvládat  způsoby 

opravdového  učení,  které  vyžadují  schopnost  nejen  využívat  nové 

technologie, zvyšovat schopnost memorovat a opakovat fakta, ale také 

shromažďovat,  pořádat  a  hodnotit  informace  potřebné  k  řešení 

problémů  v  reálném  kontextu.  V technologiích  strategického  učení 

vytvářet pedagogické prostředí, v němž si lze proces učení samostatně 

řídit  a  přizpůsobovat  jeho  tempo  individuálním  potřebám,  výměně 

názorů a vzájemné spolupráci žáků. 

Edukační  proces  je  třeba  organizovat  a  vést  tak,  aby  účastníci 

vzdělávání dokázali využívat nové technologie odpovědně, uvážlivě a 

tvořivě, aby znali důsledky své činnosti.  Předpokladem úspěchu musí 

být  dostatečně  zodpovědní  žáci,  kteří  jsou  disponováni  schopnostmi 

převzít kontrolu nad svým vlastním učením a kriticky myslet.

Charakteristice změn vyvolaných zaváděním výpočetní  techniky a 

aplikaci ICT do institucionální edukace se budeme podrobněji věnovat 

v subkapitole pod signaturou 3.4.

V souvislosti  se  strategiemi  globálního  vzdělávání  však  nelze 

opomenout  filosofické  přístupy  a  jejich  vazby  na edukační  procesy, 

kterým učitelé mnohdy nepřikládají význam nebo si je sami dostatečně 

neuvědomují.  
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1.1  Filosofické aspekty výchovy a vzdělávání 

Informace  a  jejich  zpracovávání  rozumem  položily  základ  vědě, 

kterou Hérakleitos z Efezu pojmenoval filosofií a definoval jako “touhu 

po vědění,  jež by obsáhlo celou skutečnost a vyjevilo  člověku smysl 

jeho života, počínání a usilování.“ 3) 

Moderní filosofie se deklaruje jako věda o nejobecnějších zákonech 

přírody,  společnosti  a  myšlení,  které  je  východiskem  každého 

vědeckého poznání. Mění se ale v tom, že opouští popisné pojetí a spíš 

předkládá náměty a problémy, provádí jejich komparaci s dosavadními 

poznatky,  aniž  by  z nich  vyvozovala  jednoznačné  závěry  nebo 

hodnocení nebo jakési výstupy či definice.

I  když  nemáme  v úmyslu  tyto  úvahy  rozebírat  do  hloubky, 

považujeme za důležité upozornit na souvislost mezi filosofií, vzděláním 

a současným vývojem technologií.  Vodítkem  v tomto  směru  pro  nás 

mohou být myšlenky J. Patočky a R. Palouše. 

Podle  J.  Patočky  (1997)  nelze  výchovu  uskutečnit  zcela  bez 

konfliktu mezi vychovancem a vychovatelem, jenž se snaží vychovance 

usměrňovat  a dovést  ho až tak daleko,  aby byl  jednou lepší  než on 

sám. 

R.  Palouš (1996)  se  zabývá  výchovou  z pozice  holistické,  jež  je 

v překvapivém souladu s nejnovějšími poznatky jiných vědních disciplin, 

o nichž budeme mluvit později. Podle něho se v současné době mění 

vztah  člověka k okolnímu světu,  a  to  z pozice vnějšího pozorovatele 

okolního světa zpět do stavu, v němž je lidstvo chápáno jako součást 

vesmíru. Holismus je filosofický směr, který na všechny vlastnosti světa 

(kosmu) nahlíží jako na jeden celek, který se stále tvořivě rozvíjí a jehož 

všechny součásti spolu souvisí a mohou být stejně významné. Člověk 

je jednou z těchto součástí a má spoluzodpovědnost za celek. Příroda 

tvoří stále něco nového a vždy původního, takže každý jedinec je jiný. 

3) Kolektiv autorů.  Filosofický slovník. 1998, s. 123.
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Bylo by jistě pěkné, kdybychom mohli Paloušův světověk ztotožnit s již 

zmiňovanou informační společností. 

Podíváme-li se v tomto zorném úhlu na vzdělávání, uvědomíme si, 

že ve skutečnosti není možné připravit přesně takový studijní postup, 

který  by dokonale  vyhovoval  všem.  Nejlepší  je  proto  vytvořit  takové 

prostředí,  v němž  je  k dispozici  mnoho  různých  způsobů  a  cest 

poznávání, z nichž si každý žák může s pomocí učitele zvolit ten, který 

mu vyhovuje nejvíce.

Obdobnými cestami se v podstatě ubírá i filosofie výchovy, která se 

postupně  vyprofilovala  jako  svébytný  a  samostatný  obor  s vlastním 

předmětem a metodologií bádání. 

„Filosofie výchovy se nad samozřejmostí a každodenností procesu 

výchovy (ve smyslu Bildung i Erziehung) táže, co že to výchova je, a 

problematizuje  všechny  dosavadní  „samozřejmé“  definice,  jakož  i 

výzkumy na nich založené. V tom je její smysl a význam. Zabývá-li se 

tedy např. didaktika instrumentální stránkou pedagogických procesů, je 

úlohou filosofie výchovy především tematizace smysluplného předmětu 

vlastního  edukačního  procesu,  pedagogického  provozu  i  pedagogiky 

jako vědy obecné i v proměnách doby. Nezasahuje do pedagogiky, ale 

zkoumá základní antropologické konstanty v jejich aktuálním působení 

v jednotlivých  vrstvách  populace  a  metodologické  předpoklady  jejich 

spatřitelnosti speciálně vědním oborem (speciálně vědní obory vůbec).“ 
4) 

Současné pedagogické teorie chápou filosofii výchovy „ jako pojem, 

který  označuje  jednak  filosofii  procesu  výchovy,  jednak  filosofii 

pedagogiky jako vědeckou teorii, která zkoumá: (1) Komplexní nazírání 

na  svět  výchovy,  které  sebou  přináší  koncepci  člověka  a  jeho 

vychovatelnosti, rozvoje a životního smyslu. (2) Metodologické otázky 

zkoumání výchovných jevů, možnosti a meze lidského poznání a jeho 

předávání, sjednocení znalostí.  (3) Etické otázky výchovy,  stanoviska 

4 ) Pešková, J. Filosofie výchovy – filosofické hledání předpokladů výchovného působení.. 
2004, s. 3.
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k lidskému  životu  a  světu  hodnot,  které  určují  normativní  strukturu 

nutnou pro pojetí cílů a povahy výchovy.“ 5)

Eugen Fink, německý filosof výchovy a uznávaný odborník v tomto 

oboru, upozornil na fakt, že pedagogika není zdaleka vědou hotovou, 

vystavěnou a zajištěnou. „Výchova se pohybuje v mnohých dilematech, 

mezi které patří:  

• zdánlivá  samozřejmost  zakrývající  duchovní  a  emocionální 

napětí výchovného vztahu mez vychovávajícím a vychovávaným, 

• objektivní požadavky výchovy,

• subjektivní předpoklady a podmínky výchovy,

•  rozporná  je  i  povaha  pedagogické  skutečnosti,  jakožto 

akceptace daného a současně požadovaná otevřenost vůči světu, 

jiným lidem i novým hodnotám.“ 6)

Z těchto dilemat následně odvozuje řadu tzv.  antinomií, které by si 

měli uvědomovat rodiče, učitelé i vychovatelé. „Jedná se především o 

rozpor: 

• mezi výchovou jako pomocí a výchovou jako manipulací,

• mezi mocí a bezmocí vychovatele, 

• vycházející z faktu, že výchova je celoživotním procesem, a 

tudíž i vychovatel je zároveň vychovávaným, 

• spočívající  v napětí  mezi obecným, pro všechny společným 

nárokem kultury a jedinečnou individualitou vychovávaného, 

• vztahu  mezi  výchovou  k povolání  (odborná  kvalifikace)  a 

výchovou k lidství (obecná lidská vzdělanost),

• výchovy samé, která má své určité možnosti a meze.“ 7)

Z těchto  paradoxů  vyplývá  především  poučení  v uvědomění  si 

obrovské  složitosti  člověka.  Stejně  obtížné  a  snad  i  nemožné  je 

vymezovat  celou  složitost  procesu  výchovy,  jako  termínu,  nějakou 

5) Průcha, J. - Walterová, E. - Mareš, J. Pedagogický slovník. 1995, s. 68.
6 ) Pelcová, N. Vzorce lidství. Filosofie o člověku a výchově. 2001, s. 138. 
7 ) Podrobněji: Tamtéž, s. 139 – 149.
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obecnou taxonomií. Každý takovýto pokus by byl přinejmenším značně 

zploštělý, silně formalizovaný a tendenčně zavádějící. 

Dramatičnost  výchovy  spočívá  vždy  „v  napětí  mezi  dvojím, 

obrovským nárokem na profesionalitu, odbornost a duševní sebekázeň 

vychovatele a zároveň nárokem být a zůstat  veskrze živým vztahem 

nepoznamenaným řemeslnou rutinou a zvykem.“ 8)     

R. Palouš vyslovuje názor, že „filosofie výchovy by se měla zabývat 

spíše  edukačními  abstrakty,  dejme  tomu podstatou  výchovy,  jejím 

úkolem pro celek lidského života,  zatímco didaktické zřetele  určitých 

výukových  situací  by  měly  být  vyhrazeny  zkušeným  praktikům  – 

učitelům jednotlivých předmětů“,  aby v zápětí položil otázku: „Je však 

didaktická  praxe  skutečně  naprosto  originálním  jednáním  –  nebo  je 

poutána zvyky,  tradicí,  předsudky?“ 9) Jelikož  filosofie  má předsudky 

odhalovat  a  je  spojena  s odpovědností,  filosofie  výchovy  nemůže 

abstrahovat od didaktických principů, jako jsou např. názornost, vina a 

trest,  zvyk  a  návyk,  reprodukce  a  osvojování  nebo  aktuální  školská 

situace aj.   Na analýze věcného obsahu těchto didaktických principů 

ukazuje,  co všechno by mělo být podrobeno serióznímu zkoumání a 

z jakých hledisek, kolik otázek didaktická praxe při realizaci vyučování 

nebere   dostatečně  v úvahu,  z jakých  úhlů  pohledu  lze  interpretovat 

věcný obsah učiva, jak důležitými edukačními fenomény jsou vědění, 

víra,  tušení,  návyk,  učitelská  profesní  etika  atd.  Bez  rigidně 

formulovaných  závěrů  vyjadřuje  pochybnosti  o  dosavadních,  rádoby 

ověřených a neotřesitelných, přístupech k vyučování. Současně vyzývá 

a motivuje učitele k hledání a objevování netradičních taktik a strategií, 

aby efekt výstupů byl co nejlepší, aby edukace skutečně a komplexně 

pomáhala  člověku  dobře  a  pevně  zakotvit  v pracovním  i  v privátním 

životě (vzdělávání pro život).     

Přední  odborníci  si  uvědomují  složitost  problémů  a  přistupují 

k otázkám vymezování filozofie výchovy spíš problémově, vyhýbají se 

8 ) Pelcová, N. Vzorce lidství. Filosofie o člověku a výchově. 2001, s. 147. 
9) Palouš, R. Ars docendi. 2004, s. 9.
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jednoznačným  definicím  či  taxativním  stanoviskům  a  provokují 

přemýšlení o možnostech a mezích výchovy, které je třeba reflektovat 

v pedagogické  praxi.  Ta  nemůže  setrvávat  na  tradičním  způsobu 

vyučování  charakterizovaný  transmisivním  (instrukčním)  přenosem 

učiva, při kterém učitel sděloval žákům nové informace převážně již v 

hotové  podobě,  a  žáci  pak  tyto  informace  měli  většinou  pamětně 

ovládnout,  protože  neodpovídá  současnosti  a  nemůže  být  plně 

efektivní.  Učivo  se  může  přetvořit  v  živý  majetek  žáka  jen  za 

předpokladu, bude-li se ho zmocňovat pod vedením učitele v aktivní, 

samostatné činnosti, která si vyžaduje přiměřený čas i prostor, právě 

proto,  že  jde  o složitý  proces učení,  nikoli  o  jednorázové  předávání 

jednotlivých  poznatků  a  jejich  pasivní,  pamětní  osvojování  (A.  M. 

Dostál, 1967).

 Spolu s vyzvednutím samostatnosti a aktivity učícího se žáka proti 

mechanickému  zapamatování  hotových  poznatků  se  dostává  do 

popředí  názor,  že  místo  prostého  přiřazování  nových  poznatků  ke 

znalostem dřívějším je třeba usilovat o vytváření poznatkových struktur 

spjatých  se  soustavným  rozvíjením  myšlení  a  s  všestranným 

formováním osobnosti žáka. Se snahami o zvýšení celkové účinnosti 

vyučovacího procesu a se zdůrazněním zřetele k učícímu se žáku a k 

jeho  psychické  činnosti  velmi  úzce  souvisí  metody  produkčního 

vyučování a teorie cílových struktur. Hlavním úkolem formální edukace 

v současnosti je naučit žáky klást správné otázky a pracovat v  týmu, 

vyhledávat  a  vyhodnocovat  informace,  komunikovat  a  přesvědčit, 

přijímat  rozhodnutí  a  nést  za  ně  odpovědnost  a  formovat  jejich 

hodnotovou  orientaci  k  celoživotní  potřebě  vzdělávání.  Postupy 

vyvinuté  v  rámci  sociálně  psychologického  výcviku  dávají  žákům 

příležitost  k  aktivní  spoluúčasti  na  tvorbě  vyučovací  jednotky  a  na 

vytváření kognitivních zkušeností. 

Jak jsme výše uvedli, filosofie má vztah ke všem vědním oborům, a 

tudíž  i  k reálnému  životu  každého  člověka  v kategoriích  jako  je 

uvažování  nebo  chování  a  jednání  ve  veřejném,  pracovním  nebo 
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v privátním prostředí. A ty bývají zpravidla velmi konkrétní a prakticky 

účelové.  Z těchto  a  dalších  důvodů  pragmatická  filosofie  prodělává 

v dnešní době svou renesanci, a to i ve vzdělávání.  Z tohoto důvodu 

zařazujeme některé související myšlenky.

Pragmatismus  vychází  a  navazuje  na  tzv.  mravní  relativismus 

řeckých  sofistů  (Protágorás,  Gorgiás  ad.),  který  operuje  s kategorií 

dobra,  jako  něčeho,  co  je  člověku  prospěšné.  Jelikož  každý  člověk 

uvažuje  individuálně,  může být  pro  každého prospěšné něco jiného, 

obecné  dobro  tudíž  neexistuje.  Součástí  mravního  relativismu  je  i 

pragmatismus  prosazující  praktickou  hodnotu  a  užitečnost,  která 

vyhovuje zájmům jedince, za kritérium pravdivosti. 

Novodobý pragmatismus, se opírá o Nietzscheho „filosofii člověka“ 

a pozitivistickou filosofii.

„Filosofický  pragmatismus  je  idealistický  filosofický  směr  vzniklý 

v 70. letech 19. století v USA. Základní myšlenky vyložil Ch. S. Pierce, 

dále  je  rozpracovali  W. James,  J.  Dewey,  F.  C.  S.  Schiller  a  další. 

Východiskem pragmatismu je tzv. princip pragmatismu, který chápe a 

určuje pravdu jako praktickou hodnotu a užitečnost. 

Praktickou  užitečností  však  pragmatismus  nerozumí  potvrzení 

objektivní  pravdy  kritériem  praxe,  ale  pouze  to,  co  vyhovuje 

subjektivním zájmům jednotlivce.“ 10)

Jiné pojetí zdůrazňuje praxi jako kritérium správnosti a pravdivosti. 

„Jediným kritériem správnosti a pravdivosti je jednání, praxe. Pravdivé 

je to, co vede k cíli, co je užitečné, co se osvědčilo. Tím pragmatismus 

rehabilituje pojem účelu, stojí však před nesnadnou otázkou cíle; starší 

pragmatici  (J.  Dewey,  W.  James)  ji  řešili  odkazem  na  myšlenku 

pokroku, v současné době je opět nezodpovězena.“ 11)

Praktický smysl a účel jednání je považován za nejdůležitější pro 

jakoukoli oblast lidské činnosti, výchovu a vzdělání nevyjímaje.  

10) Pragmatismus. Dostupné z: http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/65448-pragmatismus
11)  Pragmatismus. Dostupné z:http://stano.web2001.cz/others/pojmy.htm
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Pro pedagogickou  praxi  to  znamená  favorizovat  věcnost  a 

nezaujatost, při řešení úkolů efektivnost a užitečnost, tzn. orientovat se 

na praktickou stránku, na každodenní život člověka. 

1.1.1 Transformace pragmatismu do edukační praxe

Současné trendy ve  výuce  a  v didaktice  samé,  kterým se v této 

subkapitole  věnujeme,  jsou  plně  ve  znamení  konstruktivismu  jako 

tvořivého vyučování a učení, pro které se vžil termín Nové paradigma, 

neboli konstruktivistické paradigma (C. G. Jung, R. Capra, S. Grof). Na 

jeho bázi je budována pragmatická pedagogika. Pro jasnou specifikaci 

a správné pochopení terminologie uvádíme jejich oficiální výklad. 

„Pragmatická  pedagogika  je  pedagogický  směr  vycházející  z 

americké pragmatické  filosofie  J.  Deweye  první  poloviny  20.  století. 

Vzdělávání  chápe  jako  nástroj  pro  řešení  problémů,  se  kterými  se 

člověk  setkává  v praktickém  životě.  Vytváří  vlastní  pojetí,  tzv. 

instrumentalismus.  Základním  pojmem  je  zkušenost  získaná 

v individuální  praxi.  Je  třeba  si  osvojit  metody,  jak  řešit  obtíže  při 

získávání  zkušenosti,  podstatným  je  rozvoj  aktivity  člověka.  Osobní 

zkušenost poskytuje motivy, rozvíjí zájmy a pomáhá odhalovat a řešit 

problémy.  Na základě této  teorie  vybudoval  J.  Dewey  činnou  školu, 

která  preferuje  ve  vzdělávání  projektovou  technologii.  Pragmatická 

pedagogika  ovlivnila  výchovu  a  školu  v  USA  a  přispěla  k její 

demokratizaci.  Ve  20.  a  30.  letech  se  stala  jedním  z nejvlivnějších 

pedagogických směrů i v ostatních vyspělých zemích. V současné době 

nastává její oživení. U nás měla vliv na reformní hnutí mezi světovými 

válkami. Významným představitelem byl V. Příhoda.“ 12)

Variantou pragmatismu je „Instrumentalismus, považující vědomí a 

poznání za prostředek přizpůsobení měnícím se podmínkám okolního 

prostředí.  Logické pojmy,  ideje,  vědecké zákony a teorie jsou pouze 

nástroje,  prostředky,  „klíče  k situaci“,  „plány  akce“.  Pravda  má  ryze 

funkcionální  význam  jako  něco,  co  zajišťuje  v dané  situaci  úspěch. 

12) Průcha, J. - Walterová, E. - Mareš, J. Pedagogický slovník. 1995, s. 164.
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Pokrok  vidí  v samém  procesu  pohybu.  Hlavními  představiteli  byli  J. 

Dewey, S. Hook, F. W. S. Schiller.“ 13)  

Aplikací obou směrů do edukační praxe byl vznik tzv. činné školy, 

která  se  metodologicky  opírá  o  produkční  metody,  zejména 

problémové, programované a projektové. „Činná škola je pedagogický 

směr,  který  se  opírá  o  hnutí  tzv.  „nových  škol“.  Kriticky  reaguje  na 

pasivitu,  encyklopedismus  a  autoritativnost  herbartismu  a  prosazuje 

aktivitu žáků nejen v tvořivé práci, ale i v procesech poznávání a učení.“ 
14)

O pragmatickou  filosofii  se  opírá  též  progresivismus,  který  „jako 

směr filosofie výchovy staví do středu vzdělávání potřeby a zájmy žáků 

a usiluje o jejich optimální rozvoj. Škola je nástrojem socializace, proto 

třída má být společenstvím, ve kterém žáci společně pracují na řešení 

problémů.  Hlavní  metodou  práce  má  být  projektové  a  problémové 

vyučování,  užívající  v zásadě  vědeckou  metodu  práce.  Tradiční 

předměty mají v tomto pojetí spíše instrumentální roli.“ 15)

Z toho, co jsme uvedli, je zřejmé, že pragmatická filosofie ovlivňuje 

jak pedagogickou teorii  a  praxi,  tak i  základní  a  aplikovaný výzkum, 

přičemž za merito problému považuje paradigma vyučování a výchovy. 

Paradigma  je  podle  T.  S.  Kuhna  (1962)  označení  pro  základní 

celkovou představu skutečnosti, jíž se řídí veškerá praxe určité vědy či 

oboru.  Původ slova paradigma pochází od Platóna,  kterým označuje 

svět  idejí,  jako  vzor  světu  hmotnému.  Pokud  zavedené  paradigma 

vyhovuje,  může věda kumulovat  výsledky.  Když  přestává  vyhovovat, 

může dojít ke změně paradigmatu. 

Pospíšil  (2001)  vychází  z premisy,  že  lidské  poznání  je  tvořeno 

kognitivní,  afektivní a racionální složkou. Mimořádný akcent klade na 

etická paradigmata výchovy a vzdělávání. Ta spatřuje jednak v osobní 

dokonalosti,  jednak  v komunikaci  a  empatii  a  jednak  v pravidlech  a 

1 3) Instrumentalismus.  Dostupné z: http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/33206-
instrumentalismus).

14) Průcha, J. - Walterová, E. - Mareš, J. Pedagogický slovník. 1995, s. 39.
15)Tamtéž, s. 172.
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normách. V nich shledává minimum etické podstaty chování, které by 

mělo směřovat k pochopení a dosažení společného dobra.  

Jestliže pohlížíme na filosofickou podstatu výchovy jako na hlavní 

prostředek edukace, dojdeme k závěru, že pedagogickou praxi je třeba 

vnímat  jako  komplexní  didaktickou  kategorii,  která  zahrnuje  takové 

fenomény,  jako  jsou  výuková  schémata,  cíle,  obsah,  metody  i 

organizační formy výuky, způsoby řízení procesu učení i pedagogickou 

a didaktická komunikace. K některým z nich se podrobněji  vyjádříme 

v následujících kapitolách.
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2. NĚKTERÉ VYBRANÉ PROBLÉMY A TRENDY 
SOUČASNÉ PEDAGOGIKY

„Cílem vzdělání je rozvíjení reflexivního, tvořivého a odpovědného 

myšlení.“

                                                       J. Dewey: Experience and Education

Tuto  kapitolu,  přestože  se  v mnoha  aspektech  týká  především 

představ  a  vizí  formálního  vzdělávání,  zařazujeme úmyslně,  protože 

vzdělávání dnes i v budoucnu už není omezeno věkem. Realizuje se v 

průběhu celého života  a  na  tuto  podstatnou změnu musí  především 

školy na všech stupních připravovat své absolventy.

Není  pochyb  o  tom,  že  složité  společenské  procesy  vyžadují 

naléhavou  potřebu  změny  v nazírání  na  místo,  funkci  a  očekávaný 

vývoj vzdělávání v tzv. znalostní společnosti. 

Při formulování teoretických východisek této disertační práce jsme 

se  nemohli  vyhnout  relevantním  výchovně  vzdělávacím  teoriím 

v pedagogickém,  psychologickém,  filosofickém  a  sociologickém 

kontextu a odpovědím na otázky,  co je výchova a vzdělávání, v čem 

spočívá učení a jak se vlastně uskutečňuje. 

Vyjdeme-li z všeobecně přijímané a uznávané premisy, že člověk je 

bytost společenská, nelze abstrahovat od úvah nad podstatou  procesu 

jeho socializace, fyzické a psychické kultivace i nad aspekty, které tento 

proces  vytvářejí  a  svým  specifickým  způsobem  ovlivňují.  Tradiční  i 

moderní sociologie hovoří o formativním působení vnějšího prostředí, 

které  spoluutváří  osobnost  člověka  psychicky  i  fyzicky.  Permanentní 

tlak objektivně existujícího světa představuje formu učení, protože, více 

méně, ovlivňuje určité ideály vnitřní hodnotové orientace, jako stimuly 

zpětně prezentované v konkrétních vnějších projevech komunikace za 

určitých situací a v určitém prostředí. Institut   učení, ale i výchovy, jak 

vyplývá  z předchozí  úvahy,  je  celoživotním  procesem  a  má  dvojí 

dimenzi.  V širším  slova  smyslu  znamená  reflexi  veškerých  impulsů 
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přicházejících z okolního světa permanentně a nezávisle na individuu 

samém  v určitém  čase  a  v určitém  prostoru  (informální  výchova  a 

vzdělávání).  V užším  slova  smyslu  prezentuje  institucionální  proces 

formální  výchovy  a  vzdělávání  ve  školních  zařízeních  (R.  Palouš, 

1991).    

Asociační  psychologie  a  sociologické  teorie  přelomu  19.  a  20. 

století (F. Tönnies, 1887) jsou vůči duševním a fyzickým schopnostem 

člověka velmi  skeptické a nereflektují  vlastní  aktivitu  člověka.  Přesto 

nezpochybnitelným  a  všeobecně  přijímaným  faktem  zůstává  vliv 

přírodního prostředí v konkrétním geografickém pásmu a klimatickém 

období na vývoj člověka, který asocioval duševní schopnosti a umožnil 

postupnou emancipaci na prosté spotřebě nabízených produktů (např. 

darwinovský  evolucionalismus).  Zhotovované  napodobeniny  přírodou 

vytvořených předmětů představovaly prvotní způsoby učení ve smyslu 

informačním i komunikačním.  

Výrazně  optimističtější  názor  přináší  L.  Kouba  (1979),  který 

považuje  učení  za  základní  myšlenkovou  aktivitu  člověka,  která 

v rozmanitých  podmínkách  probíhá  celý  život  a  prezentuje  se  jako 

vnitřní  a  vnější  poznávání  podmínek své  existence.  Učení  umožňuje 

reálně se vyrovnávat s impulsy přírodního a společenského prostředí, 

získávat kompetence vědomostí, dovedností a návyků všeobecné nebo 

úzce oborové či profesní povahy. 

Současní  autoři,  i  když  si  ponechávají  širší  pohled  a  syntetizují 

dosavadní přístupy a teorie, se v podstatě přiklánějí ke  Kuličovu pojetí. 

Podle  něho  je  učení  psychický  proces,  který  v jednotě  tělesných  a 

duševních předpokladů je rozhodujícím faktorem v adaptaci člověka na 

přírodní  i  společenské  prostředí,  rozvíjí  jeho  osobnost  ve  stále 

zdokonalovaném zvládání  a  organizaci  podmínek  jeho individuální  a 

společenské existence (V. Kulič, 1992).

Názor, že proces učení a poznávání se děje jen prostou asociací, 

spojováním  představ  na  základě  předchozí  zkušenosti,  je  dnes  v 

pedagogické psychologii i v dalších oborech překonán.
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Do opozice proti takovýmto a dalším teoriím na bázi konzervativní 

evropské školské tradice chápání podstaty učení vystoupili především 

američtí  pragmatisté  zdůrazňováním  zkušenosti,  která  je  zdrojem 

inspirace  a  motivace  k motorické  a  duševní  aktivitě  člověka. 

Pragmatická pedagogika tak přibližuje vyučování a učení ekonomické 

strategii  a  životnímu  stylu  ve  vyspělých  zemích,  kde  učení,  jako 

psychický  proces,  představuje  nástroj,  který  má  sloužit  k  řešení 

praktických  problémů  každodenního  života.  Výsledkem  formálního  i 

neformálního  učení  se  stává  osobní  zkušenost,  která  nese  jednak 

dimenzi poznávací (kognitivní), jednak dimenzi motivační, která má vést 

učícího se žáka k zájmu o vyhledávání  návazných problémů a jejich 

řešení. 

V české pedagogice 90. let  a  přelomu století  implikoval  uvedený 

termín J. Čáp (1993), který spatřuje smysl učení v získávání zkušeností 

a utváření jedince v průběhu jeho života. 

Činnostní psychologie chápe učení jako soustavu činností člověka s 

mechanismy anticipace a zpětné vazby. 

J. Boetcher (1995), ale i další   zahraniční odborné prameny druhé 

poloviny  minulého  století  a  v  současnosti  prosazují  pod  vlivem 

pragmatismu chápání a pojmenovávání  procesu učení jako vytváření 

vzdělávacích zkušeností učícího se žáka. 

Aktuální  úkoly  a  nutnost  změny  školy  i  celého  vzdělávacího 

systému  v současném  období  přechodu  vyspělých  zemí  na  tzv. 

znalostní  ekonomiku  podrobně  rozebírá  Z.  Helus  16),  který ve  svých 

úvahách ke změnám v současném školství vymezil čtyři základní teze.

V první poukazuje na výzvu  „nových“, „vzdělanostních“ ekonomik, 

ve kterých nabývá klíčového významu orientace na lidské zdroje, jejichž 

kvalita  úzce  souvisí  nejenom  s  institucionálním,  ale  především  s 

celoživotním vzděláváním. Proto k základním úkolům institucionálního 

vzdělávání patří  orientace na sebevzdělávání a na nezbytnou aktivní 

16)  Srovnej: Helus, Z. Čtyři teze k tématu „změna školy“.  2001, roč. LI, č. 1, s. 25 – 41.
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komunikaci se zdroji informací (zdůrazňuje tzv. „funkční gramotnost“). 17) 

Termínem  funkční  gramotnost  označuje  schopnost  aktivně  zacházet 

s informacemi, získávat je a v případě potřeby účinně využívat. Funkční 

gramotnost má složky literární, dokumentovou a numerickou. Literární 

složka  spočívá  ve  schopnostech  žáků  pohotově  se  orientovat 

v písemných materiálech, rozumět jim, nalézt v nich podstatné, využít 

jich,  kriticky je zkoumat.  Složka dokumentová spočívá  ve  schopnosti 

formulovat  žádost,  vyplnit  dotazník,  zpracovat  písemnost,  rozumět 

návodu  k obsluze  technického  přístroje  atd.  Složka  numerická 

představuje způsobilost orientovat se v číslech a provádět s nimi nutné 

operace,  rozumět  grafům  a  tabulkám.  Získané  hodnoty  funkční 

gramotnosti jsou zpravidla evaluovány v pěti úrovních, od nejnižší po 

nejvyšší.

Ve druhé a třetí  tezi zdůrazňuje nezbytnost hluboce fundovaného 

pohledu na osobnost žáka, který je, mimo jiné, také ovlivněn i řadou 

školských reforem probíhajících v Evropské unii i v našich podmínkách. 

Uplatňování osobnostního zřetele v přístupu k žákům  vidí v realizaci 

strategie  komplexní  edukační  péče,  kterou  představuje  hledání  cest 

aktivizace žáka jako subjektu se smyslem pro odpovědnost  za svou 

vlastní  úspěšnost,  za  svůj  všestranný  rozvoj.  Teoretický  význam  a 

praktické  důsledky  komplexní  edukační  péče  souvisejí  s  pojmem 

personalizace  v  současném  pojetí  školního  vzdělávání,  které  klade 

důraz na potenciality žáků úspěšně se učit.  „Personalizace znamená 

strategické  uplatňování  zřetele  k  žákově  kognitivní  autoregulaci; 

rozvíjení jeho metakognitivních způsobilostí;  posilování jeho motivace 

sebeuplatnění;  rozvíjení  základních  i  specifických  kompetencí  žáků 

produktivně se orientovat v komplexitě úkolových situací; facilitujícímu 

přístupu  učitele  k  využívání  žákových  vývojových  i  výkonových 

potencialit.“18) Rozvedení  poznatků  z  uvedených  oblastí 

psychologického  bádání  do  strategií  práce  s  učivem  a  do  pojetí 

17)  Srovnej: Helus, Z. Čtyři teze k tématu „změna školy“.  2001, roč. LI, č. 1, s. 25 – 41.
1 8)  Srovnej: Helus, Z. Kurikulum jako činitel žákovy personalizace. In Maňák, J., Janík, T. 

(ed.) Absolvent základní školy. 2007, s. 10-19.
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absolventa  školy  na  vybraných  výukových  situacích  má  přirozeným 

způsobem  pomoci  žákovi  překonat  případné  bariéry  při  osvojování 

základních  vědomostí,  dovedností  a  postojů.  K  realizaci  komplexní 

edukační  péče  o  žáka  mohou  být  významným  příspěvkem  dobře 

koncipované a do vyučování vhodně časově zařazené projekty, protože 

mohou:

•  rozvíjet  žákovu schopnost abstrakce, argumentace, diferenciace a 

klasifikace,

•  naučit  žáka vyrovnat  se se zátěžovými  situacemi  (s neúspěchy v 

učení, s nároky učitele, s klimatem školní třídy atd.),

•  významně ovlivňovat  žákovo přesvědčení o významu úrovně jeho 

školní úspěšnosti (motivační a aktivizující faktory učení),

•  umožnit  žákovi  procesuální  a  konceptuální  chápání  jedné  a  téže 

situace  v různých  kontextech,  nácvik  využití  různých  forem 

reprezentací  (slovních,  symbolických,  grafických,  tabulkových, 

obrazových, schematických, …) a jejich vzájemných transformací.

Ve  čtvrté  tezi  zdůrazňuje  naléhavost  nového  přístupu  ke 

kompetencím  a  zodpovědnostem  učitelů,  kteří  musí  být  pro 

pedagogickou  práci  všestranně  kvalifikováni,  protože  jsou  vůdčími 

aktéry změny školy.

Jiří Kotásek 19) se ve své vizi opírá především o základní dokumenty 

mezinárodních  organizací  UNESCO,  OECD a Evropské unie.  Stejně 

jako  Z.  Helus,  připomíná,  že  předpokládaným  hlavním  znakem 

současné  postindustriální  společnosti  je  vědění.  Zdůrazňuje  fakt,  že 

znalostní společnost si vyžaduje nové vzdělávací paradigma, kterým se 

stává celoživotní učení jako pragmatická součást lidského života. Pod 

obsah tohoto pojmu zahrnuje nejenom formální vzdělávání ve školách, 

ale i neformální vzdělávání a incidentální vzdělávání jako pedagogicky 

nezáměrné,  funkcionální  mimovýchovné  vlivy,  které probíhají 

spontánně  v pracovním,  veřejném  či  soukromém  životě.  Autorovy 

1 9)  Srovnej: Kotásek, J. Modely školy budoucnosti. In Walterová, E. (ed). Rozvoj národní  
vzdělanosti a vzdělávání učitelů v evropském kontextu. 1. díl: Teoretické a komparativní 
teorie. 2002, s. 8 – 24.
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úvahy o budoucnosti školství na základě analýzy OECD vycházejí ze tří 

základních  představ,  které  ovlivňují  šest  scénářů  pro  modely  školy 

budoucnosti.

První  alternativa  přepokládá  pokračování  současného  stavu, 

během kterého bude školský systém zdokonalován. Na této cestě uvádí 

dva scénáře: 

• udržování  byrokraticky  řízených  školských  systémů  a  zachování 

tradičního modelu veřejné školy,

•  privatizační model školy, tj. rozšířené uplatňování tržního modelu ve 

vzdělávání.

Druhá  alternativa  je  založena  na  předpokladu  posilování  funkcí 

školy. I zde uvádí dva scénáře:

•  školy jako hlavní střediska společenského života obcí (sociální model 

školy),

•  školy jako organizace zaměřené na řízené učení (model učící školy).

Třetí  alternativu spatřuje v oslabování  funkcí školy  Dva scénáře 

této alternativy jsou následující:

•  sítě učících se v podmínkách společnosti sítí (model učebních sítí),

• úpadek školství v důsledku nezájmu o učitelství (krizový model školy).

Autorovi  se jeví  jako  vysoce  žádoucí  model  učící  školy,  který  je 

spojený  se  zvýšeným  veřejným  financováním  škol,  individuálním 

přístupem učitelů k žákům, uplatněním ICT ve výuce i  v komunikaci, 

zvýšeným tokem peněz do výzkumu a s vyšším sociálním statusem 

učitelů. Kritickými místy tohoto scénáře je však  „změna v postojích a 

zvýšená  podpora  veřejnosti,  médií  a  politických stran,  ale  i  přijetí 

nových  přístupů  učitelstvem  a  institucemi  jejich  profesní  přípravy  a 

dalšího vzdělávání.“ 20)

Ekonomické a školské politické trendy proměňující školu v zemích 

Evropské unie, se promítají do teorie a politiky školního vzdělávání i u 

nás. Je to patrné v dokumentu, který představuje vizi dalšího rozvoje 

naší  vzdělávací  soustavy,  a  to  v  Národním  programu  rozvoje 

20)  Kotásek, J. Modely školy budoucnosti. 2002, s. 19.
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vzdělávání v České republice (Bílá kniha) vydaném MŠMT v r.  2001. 

V návaznosti  na  Bílou  knihu  vznikly  rámcové  vzdělávací  programy 

stanovující pro příští léta cíle, obsahy a výstupy českého vzdělávání. 

Podle  B.  Krause  „školy,  a  to  nejen  ty,  které  realizují  profesní 

vzdělávání  a  které  jsou dosud zaměřeny především  na všeobecnou 

vzdělávací činnost, budou muset změnit své vzdělávací vize i strategie 

a  orientovat  se  na  komplexnější  výchovu,  aby  jejich  absolventi  byli 

schopni  orientovat  se  a  uplatnit  v reálném  životě  postmoderní 

(postindustriální)  společnost,  která  je  charakterizovaná  celou  řadou 

nezvratných  změn,  jako  jsou  globalizace,  informační  exploze, 

ekologické problémy spojené s   problémy zdravotními, s uvolňováním 

tradičních vztahů v rámci rodiny i společnosti.“21) 

Žijeme  v  době  strojů a  moderních  technologií,  kdy  následkem 

vysoké  produkce  výrobků  všeho  druhu  se  stále  více  prosazuje 

spotřební styl života a všeobecné plýtvání všude a se vším. Člověk ale 

paradoxně svou  vrcholnou  technickou  civilizací  nedospívá  do  stavu 

většího  bezpečí  a  blahobytu,  nýbrž  do  stavu  ohrožení,  a  to  nejen 

lidstva,  ale  i  celé  biosféry.  Nerovnoměrný  globální  ekonomický  růst, 

nedostatek  vody,  nedostatek  kvalitního  životního  prostředí  a  energií, 

problémy s odpady, populační růst a migrace, prorůstání mafiánských 

struktur  do  mezinárodního  práva  a  další  vedou  ke  ztrátě  jistot,  ke 

zpochybnění tradičních hodnot, k pocitu marnosti a odcizení (srovnej: 

Šafařík, 1991;Töffler, 1992) 

Postmodernistické myšlenky, že „pravdu a dobro nelze poznat, že 

neexistují  žádné obecné principy,  žádné závaznosti,  platí  všechno a 

nic,  všechno  je  dovoleno“22),  podporují  hodnotově  neukotvenou 

společnost, pro kterou je charakteristická peněžní orientace, touha po 

svobodném životě bez závazků s cílem užívat si co nejvíce, nezajímat 

se  o  palčivé  otázky  lidstva.  Nezájem člověka  o  svůj  vlastní  osud je 

tragickým symptomem současnosti.

2 1) Srovnej: Kraus, B. Výchova ve společenských proměnách na počátku nového století. 2003, 
roč. LIII, č. 3, s. 254 – 269.

2 2)  Mühlpacher, P. Sociálně etický rozměr informatické společnosti. 2004, č. 2,  s. 88.
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K tomuto  stavu  značně  přispívají  masmédia,  která  na  základě 

svého  obrovského  vlivu  mají  schopnost  ovlivňovat   lidi,  zejména 

mládež. Moderní doba s sebou přináší velice sofistikovanou manipulaci, 

která je dnes tak promyšlená, že někdy demokracie slouží především 

manipulátorům. 

Jen  kvalitnějším  vzděláním  a  výchovou  lze  čelit  globální  krizi 

lidskosti, která je vyvolaná vzájemně propojenými faktory ekologickými, 

ekonomickými  a  etickými.  Stále  více  se  ukazuje,  že  prioritou  ve 

směřování  lidstva  totiž  není  technický  pokrok,  ale  právě  lidská 

(humanistická)  dimenze  tohoto  pokroku.  „Není  jistě  náhodou,  že  již 

v šedesátých letech minulého století si tuto skutečnost uvědomil J. F. 

Kennedy, když konstatoval, že zatímco 19. století  bylo stoletím páry, 

20. století bylo stoletím atomové energie a elektroniky a 21. století bude 

stoletím pedagogiky a psychologie.“ 23) To znamená, že člověk musí být 

vychován, aby dokázal zvládnout to, co sám dosud vytvořil.

Protože  nejvíce  podnětů  do  vzdělávání  přichází  ze  života 

společnosti,  musí  učitel,  jako  odborník  v pedagogice,  vidět  a  chápat 

nevratitelné procesy odehrávající  se v současné společnosti,  nemůže 

před  nimi  zavírat  oči,  ale  naopak  se  musí  snažit  je  převést  do 

současného  edukačního  procesu  a  připravit  tak  žáky  na  řešení 

problémů společnosti nejenom současné, ale i budoucí (Töffler, 1992). 

Vzdělání „jako skryté bohatství“ (Delors, 1996) bude zdrojem prosperity 

v  21.  století.  Vzdělanost  a  obsah  vzdělávání  se  stávají  prioritními 

hodnotami současné znalostní společnosti,  kterou lze rovněž nazývat 

společností  poznání  a  vzdělání,  informační  společností,  společností 

informačních sítí apod.

V rámci nového univerzálního vzdělávacího paradigmatu, kterým se 

stává  celoživotní  učení,  existují  různé  alternativy  budoucího  vývoje 

školství,  různé  modely  „škol  budoucnosti“  (J.  Kotásek,  2002),  různé 

teorie  vzdělávání  (Y.  Bertrand,  1998).  V každé  z  těchto  koncepcí  a 

teorií  je  něco,  co  lze  respektovat,  co  přispívá  k řešení  problémů 
23)  Pelikán, J. Výchova jako teoretický problém. 1995, s. 5.
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současné  společnosti,  a  proto  si  každá  z nich  zaslouží,  aby  byla 

prostudována  a  aby  z ní  byly  vybrány  ty  části,  které  nejlépe 

vyhovují podmínkám dané společnosti. Podle Z. Heluse (2001) směřují 

současné  tendence  v české  pedagogice  především  k posilování 

osobnostního růstu žáka.

Před výchovně vzdělávacím procesem jsou však závažné aktuální 

problémy,  na  které  chceme  upozornit,  protože  bude  nutné  na  ně 

připravit pedagogy a žáky i občanskou veřejnost. 

Neobyčejně  obtížným  problémem  se  stává  obsah  vzdělávání, 

protože má zvládat nevídanou explozi informací. Nejde přitom pouze o 

stanovení  optimálního  učiva  při  respektování  požadavků  integrace 

poznání a transdisciplinárnosti (Morin, 1995; Skalková, 2005).   

Je  třeba  si  rovněž  osvojit  novou  kulturu  učení,  která  se  bude 

vyznačovat  větší  samostatností  při  konstruování  vědomostí, 

kooperativností a zodpovědností učícího se žáka a která ho povede ke 

schopnostem  pracovat  s velkým  množstvím  snadno  dostupných 

informací,  hierarchizovat  je,  kriticky třídit  a  vytvářet  z  nich racionální 

konstrukce. 

Více než v minulosti  jsou vysoce aktuální požadavky výchovy ke 

kritickému myšlení  (Lorenz, 1997; Maňák, 2003). Větší zastoupení než 

doposud  budou  muset  mít  zřetele  k formování  osobnosti,  zvláště 

mravních vlastností, humánních vztahů, ale i prosté lidské slušnosti. 

Nelze  zapomenout  ani  na  problematiku  ekologickou,  na  nutnost 

naučit mladé lidi mít úctu k veškeré přírodě, protože na ní jako lidstvo 

závisíme. 

Nutnost zvládat tyto  náročné úkoly si  vyžaduje používání  nových 

modelů  výchovně  vzdělávacího  procesu,  využívání  efektivních 

výukových  metod,  koncipování  moderních  učebnic  a  výukových 

materiálů, zvládání multimediálních prostředků ve výuce.

Při  současné  explozi  poznatků  by  škola  měla  mít  syntetizující 

funkci. Tak,  jako  si  každý  učitel  musí  provést  syntézu  ze  svých 

vědomostí,  musí  totéž  naučit  i  žáka.  Na  nutnost  takovéto  syntézy 
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poukazuje i  Bertrand (1998,  s.  222 – 228),  Maňák (2004b,  s.  1  -5), 

Skalková(2005, s. 4 – 19) a další autoři. 

S webovým  prostředím  se  bude  měnit  též  role  učitele.  „Zatímco 

v tradičním  pojetí  školního  vzdělávání  funguje  učitel  jako  zdroj 

informací, v nových trendech vzdělávání je učitel průvodce informačním 

prostředím.“ 24)

Je rovněž nutné brát  do úvahy společnost,  ekologii,  multikulturní 

výchovu,  schopnost  „žít“  s informačními  a  komunikačními 

technologiemi,  i  když  v centru  pozornosti  pořád  zůstává  osobnost 

učícího se jedince v Rogersově (1998)  pohledu,  kterému škola musí 

pomoci utvořit  si konzistentní obraz světa, který bude základem jeho 

svobodného, etického rozhodování i  jeho občanských postojů. Pokud 

mu  škola  nepomůže,  jeho  cesta  bude  buď  příliš  dlouhá,  nebo 

k pochopení světa a zakotvení v něm nedojde vůbec.

V  současné  pedagogice,  zejména  v  souvislosti  s pojetím 

projektovaného  kurikula  a  výuky,  je  zřetelný  trend,  který  integruje 

výsledky  pedagogicko  -  psychologického  a  psycho  -  didaktického 

výzkumu,  strategie  školského  managementu,  práci  s  veřejností, 

politické rozhodování v této oblasti i nový pohled na pojetí profesionality 

učitele.  Jde  o  trend  širokého  reformního,  respektive  školského 

transformačního záběru, který vyzdvihuje náročnost učitelské profese. 

Jde o rozvíjení  schopností  a vytváření  dovedností  žáků v interakci  a 

kooperaci s nejbližším sociálním okolím, v2 psychosociálním prostředí 

rodinném,  pracovním  i  volného  času,  směrovaných  k  harmonizaci 

životního stylu a života v komunitách, včetně zájmových a rezidenčních. 

Tímto směrem je a bude třeba i v budoucnu orientovat vzdělávací cíle.

Jestliže  se  zájem  odborníků  v pedagogických  a  participujících 

vědách soustřeďoval převážně na učícího se žáka, byla tím následně 

otevřena  diskuse,  zaměřená  na  učitele,  jako  na  další  subjekt 

vzdělávacího procesu, a na jeho roli v moderním formálním vzdělávání. 

Ukazuje  se,  a  výsledky  výzkumů  potvrzují,  že  většina  učitelů  má 

24)  Slavík, J. - Novák, J. Počítač jako pomocník učitele. 1977, s. 15.
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dostatek  praxe  ve  vytváření  výuky  a  předávání  zkušeností  jejím 

prostřednictvím.  Avšak  převážná  část  nemá  čas  ani  příležitost  a 

mnohdy ani ochotu, se jakýmkoliv metodickým způsobem o výuce učit. 

Učitelé, velmi kompetentní ve svém oboru, získávají zkušenosti spíše 

pouze  v  přímé  výuce.  A  teprve  poté  se  dovídají  o  výuce  a  efektu 

vzdělávání pomocí zpětné vazby, srovnatelného bádání a diskusemi s 

kolegy,  systémem „pokus a omyl“.  Z tohoto faktu vyplývá,  že reálná 

edukační  současnost  motivuje  pedagogické  pracovníky  v praxi  i 

odborníky  v teorii  a  ve  výzkumu  k  naléhavé  potřebě  vrátit  se  k 

základním principům výuky a vzdělávání a vytvořit  jejich nový model, 

který by definoval nové paradigma institucionální výuky i celoživotního 

učení, které by zároveň zohlednilo nové, především webové prostředí. 

S jeho  příchodem vznikla  možnost  a  z ní  pramenící  potřeba  rozvíjet 

jednoznačnější  znalosti  o  vytváření  účinnějších  vzdělávacích 

zkušeností,  protože  naše  předchozí  zkušenosti  nás  dostatečně 

nepřipravují na možnosti v takovémto novém pedagogickém prostředí. 

V praxi  to  vyžaduje  hledat  a  vytvářet  nová  a  realitě  odpovídající 

výuková schémata. 

Zkoumáním výukového schématu dojdeme k vyspecifikování  jeho 

primárních aspektů.

• Prvním je analýza, neboli zkoumání výukového a vzdělávacího 

úkolu ve světle charakterových rysů žáka, v kontextu problému a 

potřebných průvodních znalostí a charakteristických rysů učitele.

• Druhý má určit jakési mezníky (posloupnost kroků a vědomostí) 

a konečné cíle. To znamená ujasnit si, co jako učitel chci, aby žáci 

znali, dělali a pamatovali si jako výsledek výuky.

• Třetím  je  výběr  výukové  taktiky,  obsahu  a  evaluace,  které  v 

souhrnu  ulehčí průběh  edukace  a  ve  výsledku  povedou  k 

úspěšnému dosažení cíle vzdělávacího úkolu.

Stručný a výstižný nástin poskytují dvě takové výukové schematické 

pomůcky, a to základní principy vzdělávací teorie a designu a základ 

výukových  a  vzdělávacích  taktik.  První  obsahuje  krátký  souhrn 
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klíčových  výukových  zásad,  které  pomáhají  vést  výběr  a  užití 

výukových metod ve webovém prostředí. 

Druhá  uvádí  základy  výukových  a  vzdělávacích  taktik,  ukazuje 

vztahy  výukových  cílů,  typy  dialogů,  technologie  a  hodnotící  taktiky. 

Předkládá některé z  obvyklých  "výchovných"  témat do perspektivy a 

slouží jako vodítko pro výběr správného prostředku a správného cíle. 

Jinými slovy, poskytuje informaci, co může být dostupné či nikoli.  

Pro pedagogy je důležité mít neustále na paměti to, že pedagogika 

tradičně staví na čtyřech až pěti prvcích vyučovacího a vzdělávacího 

modelu.  Na  této  základní  úrovni  se  výuka  a  vzdělávání  uskutečňují 

vždy,  když  existuje  žák,  učitel,  problém  nebo  úkol,  který  má  být 

vyřešen,  a  znalosti,  které  je  nutno  se  naučit,  aby  vyřešen  byl.  Pro 

vlastní  realizaci  dosažení  cílů  slouží  rozmanité  taktiky  pedagogické 

komunikace.  Obecně používané taktiky  k dosažení  cílů  výuky  přitom 

závisejí  na  jednom  nebo  více  ze  tří  základních  modelů  dialogů  a 

komunikace, kterými jsou: 

• dialog mezi učitelem a žákem,

• dialog mezi žákem a výukovými zdroji,  

• dialog mezi dvěma nebo více žáky.

Na  uvedených  modelech  jsou  vystavěny,  a  v současné  filosofii 

výchovy se prosazují, tři základní výchovně vzdělávací koncepce: 

• behaviorální, 

• kognitivistická  a 

• konstruktivistická.

Každá  z nich  se  soustřeďuje  na  jeden  nebo  více  prvků  těchto 

základních modelů. 
V behaviorální koncepci je základ edukace spatřován ve formování 

žákových odpovědí a ve schopnostech reagovat na podněty prostředí 

(stimul -reakce). Má se za to, že základní vzdělávací proces spočívá ve 

stanovení  podmínky,  že  žák  má  odpovídat  jistým  způsobem  na 

předkládané  podněty.  V praxi  to  znamená,  že  výukové  schéma  se 

soustřeďuje  na  vytváření  prostředí,  které  podporuje  vzdělávání  a 
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posiluje jisté způsoby chování.

Behaviorální  koncepce  edukace  jsou  založeny  na  teoretických 

základech  behaviorální  psychologie.  Na  počátku  tyto  koncepce 

vycházeli z Tolmanova a Hullova neobehaviorismu a Skinnerova pojetí.

B.  F.  Skinner  (1954)  věřil,  že  vzájemným  působením  s 

manipulovaným  prostředím  nastane  v  osobě  žáka  pozorovatelná 

(behaviorální)  změna.  Malý  zřetel  přitom  věnuje  vnitřnímu 

myšlenkovému  procesu  nebo  motivaci,  která  je  aktivizačním 

fenoménem vzdělávacího procesu.  Pozitivní  nebo negativní  posilující 

techniky  učitel  používá  k  tomu,  aby  změnily  nebo  podpořily  jisté 

způsoby chování. I když žáci a vzdělávací prostředí na sebe navzájem 

působí, oba jsou v zásadě pasivní a nemají žádný význam a vliv na 

způsoby, kterými je prostředí tvořeno nebo měněno. 

Ve  vzdělání  je  chování,  které  má  být  formováno  a  udržováno, 

obvykle  verbálně,  a  má  být  pod  kontrolou  jak  verbálních,  tak 

neverbálních  podnětů.  Jestliže  naše  současné  znalosti  o  získání  a 

udržení  verbálního  chování  mají  být  použity  ke  vzdělání,  je  potřeba 

nějaký  druh  výukové  formy.  Forma  sama  o  sobě  jistě  nevyučuje. 

Jednoduše přivádí žáka do kontaktu s osobou, která dává dohromady 

materiál, který doporučuje. To je práci zjednodušující záměr, protože tu 

může přivést jednoho programátora do kontaktu s neomezeným počtem 

žáků. Vyučující určuje a kontroluje výukové prostředí, se kterým je žák 

ve  vzájemném  vztahu.  Učitel  hodnotí  žákův  pokrok  založený  na 

cílových způsobech jeho chování.

V  dnešních  výukových  a  vzdělávacích  prostředích  se  projevuje 

záměr klást důraz na vnější kontrolu a podněty. Ale přesto existuje řada 

dovedností,  které  se  mají  učit  a  rozvíjet  a  které  mohou  mít  z 

behaviorismu  prospěch.  Snad  nejlepší  příklad  výukových  a 

vzdělávacích  prostředí  jsou  např.  letadlové  nebo  automobilové 

stimulátory používané k výcviku pilotů nebo řidičů.

V kognitivistické  koncepci  vzdělávání  probíhá  vzdělávací  proces 

tak,  že  žák  zpracovává  informace.  Uložení  a  znovunabytí  informace 
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představují procesy, které jsou středem vzdělávání. Učitel zůstává tím, 

kdo řídí  proces vstupu informací,  ale žák je aktivnější  v plánování  a 

provádění svého vlastního vzdělávání. Výuka tudíž není pouze něco, co 

je  děláno pro žáka,  ale  spíše  tím,  co ho zapojuje  a  podporuje  jeho 

myšlenkové procesy.

J.  S.  Bruner  (1977)  zdůrazňoval  prvek  sociální  interakce  jako 

nedílné  součásti  vytváření  informací  přijatých  teoriemi  interaktivního 

kognitivního  vývoje.  Inicioval  tzv.  objevnou  teorii  vzdělávání,  kterou 

definoval jako získávání znalostí pro sebe samého použitím své vlastní 

mysli. Potvrdil, že problém, který je řešen strukturovanými výzkumnými 

taktikami, je nedílnou součástí objevného vzdělávání.

Prvním účelem jakékoliv činnosti ve vzdělávání, je to, co by nám 

mělo  sloužit  v  budoucnosti.  Vzdělávání  by  nás  pouze  nemělo  brát 

někam, mělo by nám později umožnit jít dál jednodušším způsobem.

Základní  dopad  kognitivního  myšlení  na  výuku  a  vzdělávání  má 

význam  strukturálních  zkušeností,  které  aktivně  zapojují  žáka  do 

procesu  vyučování.  Čím  víc  výukové  schéma  preferuje  vyučovací 

aktivity,  které vyžadují  vysokou úroveň zpracování a myšlení v rámci 

měnícího  se  obsahu,  tím  více  se  zvyšuje  efektivita  vzdělávacího 

procesu. V interaktivním prostředí to znamená, že žáci dostávají úkoly, 

které  zahrnují  hledání  a  zkoumání  materiálu,  třídí  ho  a  syntetizují 

jeho obsah ve formulacích závěrů.

L.  S.  Vygotsky (1962) rozšířil  kognitivistickou pedagogiku o teorii 

zóny bezprostředního vývoje (dále jen ZBV), při jejíž aplikaci se žák, 

učitel a obsah vzájemně ovlivňují prostřednictvím řešeného problému. 

ZBV  představuje  určité  dilema  mezi  tím,  co  žák  může  udělat 

individuálně a co může udělat  s  pomocí  zkušenějších lidí,  například 

dalších žáků, odborníků v oboru nebo vyučujícího.  Tím také posiluje 

význam zásady pohotovosti a vytváří individuálně přiměřený vzdělávací 

prostor  pro  každého  jednotlivého  žáka,  v  němž  výukové  schéma  a 

vzdělávací  prostředí  poskytují  řadu  aktivit  i  obsah  pro  jakoukoliv 

skupinu žáků. Takže žáci si mohou zadat své vlastní vzdělávání v rámci 

49



struktury rozsáhlejších cílů a mezníků vzdělávacího programu. Zatímco 

všichni  žáci  v řízeném  vyučování  budou  potřebovat  zvládnout  řadu 

pojmů a zásad v jakékoliv vyučovací jednotce, ZBV umožňuje, aby si 

sami zadali vzdělání v rámci realizovaného systému.

Konstruktivismus je objevující vzdělávací teorie, která je rozšířením 

kognitivismu. Vychází ze zásad teorie vzniku informací a z filosofických 

prací J. Deweye a M. Knowlese. Jako v kognitivní teorii je žák aktivním 

účastníkem ve vzdělávacím prostředí. Rozdíl mezi oběma teoriemi je v 

tom, že v konstruktivismu je žák považován za tvůrce a zpracovatele 

vzdělávací  zkušenosti.  Vzájemné  působení  mezi  žáky  je  klíčovým 

prvkem vzdělávacího prostředí (kooperativní učení). Učitel je tím, kdo 

vytváří  vhodnou  situaci,  ve  které  žák  sbírá  nové  informace  a  z nich 

formuluje  cvičné hypotézy,  které pak konfrontuje  se svými  dřívějšími 

názory a vzdělávacími zkušenostmi na danou problematiku a koriguje 

je. Nejdůležitější vlastností učitele musí být kreativita (tvořivost).

Převedeme-li  konstruktivistické  paradigma  výuky  do  našich 

dnešních podmínek, znamená to, že pro výchovu a vzdělání žáka jsou 

určující myšlenky (chování a postoje) okolí. Vzdělávací technologie jsou 

jejich reflexí a mohou se tak na vzdělávání podílet jen nepřímo. Učení 

dostává  charakter  aktivní  duševní  práce žáka,  nikoli,  že je  pasivním 

přijímatelem hotových informací.

J. Dewey (1938) kladl důraz na význam zkušenosti ve výukovém a 

vzdělávacím prostředí a propaguje vizi o tom, co by technologie mohla 

udělat,  aby  umožnila  vzdělání  jednotlivému  žáku  podle  jeho  přání. 

Vytvořil vzdělávací model zkušenosti aktivního a spolupracujícího žáka, 

roli prostředí a prostředků, kterými by uskutečnil své vzdělávací ideje. 

Favorizuje  jedinečnou  a  individualizovanou  povahu  vzájemného 

působení učitele a žáka ve vytváření vzdělávací zkušenosti  a stejně, 

jako  mnozí  kognitivisté,  věřil,  že  nové  znalosti  jsou  postaveny  na 

znalostech prvotních  a  jedinečných pro  každého žáka.  Jinými  slovy, 

jeden  žák  by  z  takovéto  zkušenosti  získal  ty  samé  znalosti,  i  když 

odlišným způsobem, než žák jiný. Tím podporoval aktivní účast žáka na 
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vymezení vzdělávacího prostředí s tím, že učitel  by měl působit jako 

ten,  kdo  proces  učení  usnadňuje.  Cílem  vzdělání  je  rozvíjení 

reflexivního, tvořivého a odpovědného myšlení. 

Výchovně vzdělávacím pozitivem všech třech charakterizovaných 

teorií je rozvoj kognitivního myšlení a vytvořená vzdělávací zkušenost 

žáka samostatnou a aktivní prací ve formální výuce i mimo ní.

Didaktickou  technologií  konstruktivistického  paradigmatu  je 

projektové vyučování, jehož přednostmi jsou zejména:

• určitá  volnost,  kterou  poskytuje  žákům  oproti  tradičnímu 

frontálnímu způsobu výuky jako organizační formy,

• minimalizace  předmětového  pojetí  i  systému  vyučovacích 

hodin  jako  základních  forem organizace  výuky  v časové  dimenzi, 

protože  žáci  se  učí  v krátkodobých,  střednědobých  nebo 

dlouhodobých „projektech“ a  integrovaně. 

Technologie  projektového  vyučování  podporuje  žáka  v  tom,  aby 

řešil  úkol,  který  vychází  z teorie,  ale  při  jeho  zpracování  nabývá 

konkrétní  a  praktickou  podobu,  dostává  reálný  smysl  vycházející  ze 

života,  avšak  po  jeho  zpracování  získává  podobu  nové  teoretické 

vzdělávací  zkušenosti.  Veřejné  hodnocení  takovéhoto  projektu 

v kolektivu žáků a jeho obhajoba posilují aktivní myšlení.

Projektové  vyučování  má  základ  v projektové  metodě  s těmito 

nespornými výhodami:

• projekt poskytuje celistvé poznání, nikoli izolované poznatky 

jako v předmětovém pojetí výuky,

• žáci se učí samostatně rozhodovat, formulovat své problémy, 

plánovat si činnost,

• žáci  se  učí  spolupracovat,  rozdělovat  si  úkoly,  vzájemně 

komunikovat, pracují ve skupinách,

• podíl  jednotlivce  na  řešení  společného  úkolu  umožňuje 

sebereflexi,  pocit  potřebnosti,  užitečnosti  a  úspěšnosti,  motivuje 

rozvoj  iniciativy,  aktivity,  tvořivosti,  samostatnosti,  organizačních 

schopností i schopnosti překonávat překážky,
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• projekty vedou ke konkrétním a hmatatelným výsledkům.

Je však třeba upozornit na to, že implementace projektové metody 

je pro učitele značně náročná na čas, odbornou přípravu a organizaci 

práce v hodinách.

V rámci  pedagogického  konstruktivismu  prosadil  a  rozvinul  M. 

Knowles (1980,1984) koncepci andragogiky,  inspiroval vědecký zájem 

o  zkoumání  specifik  vzdělávání  dospělých  jako  samostatné 

pedagogické  disciplíny.  Jeho  pojetí  vzdělávání  představuje  silnou 

podporu současnému odklonu směrem k novému zdůraznění procesu 

"učení se něčemu". V podmínkách středního odborného vzdělávání to 

znamená  zabývat  se  složitými  otázkami  prostupnosti  vzdělávacích 

obsahů učebních oborů a technologiemi, které by umožňovali učícímu 

se žáku navazovat a následně pokračovat v dalším vzdělávání.  

Moderní  strategie  výuky  vyžaduje  vytvoření  aktivního  učebního 

prostředí, které zahrnuje širokou interakci, není ve skutečnosti normou 

pro průběh vzdělávání. V tradiční třídě není vždy možné strukturovat 

nebo uspořádat zkušenosti  učení u jednotlivce, ani není vždy možné 

zapojit strategie spolupráce v limitovaném čase synchronní vyučovací 

doby. Pedagogický model učitele jako převládajícího zdroje informace 

doposud  zamezoval  začlenění  vzájemného  působení,  které  probíhá 

mezi učitelem a žákem v konkrétním pedagogickém prostředí.

Z  pohledu  učitele  zdařile  shrnul  nový  pedagogický  model  J.  R. 

Moore  (1988)  ve  frázi  "participace  versus  prezentace".  Výuka 

konstituovaná  na  principu  vzájemného  působení  je  skutečně 

myšlenkovým  a  pedagogickým  směrem,  který  od  učitele  vyžaduje 

přemýšlet spíše o navození znalostí, než o jejich vštěpování, spíše o 

kladení  otázek,  než  o  podávání  odpovědí,  spíše  o  zaměření  se  na 

participaci žáka, než na prezentaci hotových informací. 

Dnešní  ideální  prostředí  pro  učení  angažuje  a  chápe  žáka  jako 

toho, kdo má schopnost být pánem svého vlastního osudu. Na základě 

tohoto modelu se učitel stává zkušeným a spolehlivým rádcem žákovi, 

který pracuje jako obsahový konzultant, integrační činitel kontextu, jako 
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ten, kdo motivuje a stejně tak jako manažer, který se účastní zkušenosti 

učení. Zatímco v tradičním vyučování jsou interaktivní strategie výlučně 

ovládány učitelem. 

Za velmi důležité považujeme, aby učitel znal a uvědomoval si, že 

vyučovací  proces má své  jednotlivé  části  (fáze),  se  kterými  je  třeba 

neustále kalkulovat. V praxi to znamená:    

• získat pozornost žáka,

• informovat žáka o cíli (cílech) vyučování,

• neustále připomínat žákům nezbytné podmínky učení,

• prezentovat stimulující materiál,

• být průvodcem vyučováním,

• vyvolat výkony,

• vyvolat zpětnou vazbu v rámci předvedených výkonů,

• vyhodnotit předvedené výkony,

• zvýšit penzum udržení látky v paměti a její přenos.

Dnes  je  velká  část  vyučování  zasazena  do  rámce  celkových 

vyučovacích zkušeností.  Záměry a cíle reprezentují  celkové prolínání 

kognitivního  a  emočního  učení.  Mnoho  problémů  vyžaduje  aktuální 

řešení  a  přístup  do  databáze  spíše,  než  oddělený  soubor  po  sobě 

následujícího učiva.  Těchto devět  bodů vyučování  je užitečných jako 

kontrolní  seznam,  aby  bylo  možno  vidět,  kdy  a  kde  by  mohly  být 

aplikovány.  Z toho  vyplývá,  že  pole  vyučovací  technologie  je  ve 

skutečnosti  interdisciplinární,  které  čerpá  z  velkého  pole  zkoumání. 

Technologie  vyučování  může  těžit  z  bohaté  znalosti  vědecky 

založeného  vědění,  ze  zkoumání  komunikace,  umělé  inteligence, 

počítačové vědy a kognitivní psychologie. 

Teorie  učebního  pole  (Lernfeld)  se  uplatňuje  v duálním  systému 

německého sekundárního školství.

Tab. č. 1: Hodnocení duálního systému školní edukace
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Přednosti Nedostatky
1. Usnadnění náboru nových 

pracovníků z řad absolventů 

profesní přípravy.

2. Pozitivní působení střídání 

školního vyučování s prací v 

podniku.

3. Dochází ke kompromisu mezi 

požadavky zadavatelů 

vzdělávací objednávky a 

požadavky profesí.

4. Vysoká společenská prestiž 

profesní přípravy v duálním 

systému.

5. Úspora nákladů pomocí 

výnosů z práce učňů. 

6. Tlak na školy, aby se 

přizpůsobovaly požadavkům 

praxe.

7. Respektování minimálních 

standardů.

8. Usnadnění přechodu ze 

vzdělávání do podniku.

1. Nabídka profesní přípravy 

nepokrývá vždy poptávku po 

ní.

2. Profesní příprava je 

kvantitativně i kvalitativně 

závislá na ochotě a 

připravenosti podniků.

3. Stát musí přispívat na 

profesní přípravu, aniž by 

měl možnost zasahovat do 

jejího řízení.

4. Nedostatečná spolupráce 

učitelů odborných škol a 

vzdělavatelů v podnicích.

5. Vysoké náklady na zajištění 

infrastruktury systému.

6. Nedostatečně zabezpečená 

návaznost dalšího vzdělávání 

a počáteční profesní 

přípravy.

Zdroj:   Zpravodaj, Odborné vzdělávání v zahraničí, 2002, č. 4 (převzato z Wirtschaft 
und Berufserzeitung, 2001, č. 9).

I když je systém vzdělávání stále zatížen určitým tradicionalismem, 

postupně se  prosazuje  koncepce učebního pole.  Nové učební  plány 

opouštějí předmětové pojetí výuky. Základní strukturální částí se stalo 

učební  pole,  které tvoří  tematickou jednotku vymezenou svými  cíli  a 

obsahem, které  jsou odvozeny od konkrétní  profesní  činnosti.  Cílem 

této  koncepce  je  přispívat  k  získání  kompetence  profesionálního 

jednání,  které  spočívá  v  samostatném  plánování,  provádění  a 
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kontrolování  vzdělávacích a později  i  pracovních činností,  v osvojení 

komunikačních způsobilostí  a ve vytváření  předpokladů a schopností 

pracovat v týmu. 

Účelem  zavedení  nové  koncepce  je  také  posílení  celostního 

vzdělávání, jehož prostřednictvím má být zajištěna i možnost snadno 

přizpůsobovat obsah vzdělávání probíhajícím změnám v technologiích 

a v organizaci práce. Předpokládá se zvýšení samostatnosti žáků při 

vzdělávání, protože vyučování má probíhat z velké části formou řešení 

určitých problémů a příprava ke zkouškám má spočívat ve vypracování 

komplexních úkolů - projektů. Absolventi by se tak měli lépe prosazovat 

na  trhu  práce.  V oblasti  profesní  přípravy  žáků  k  výkonu  povolání 

odborných profesí je v obou systémech faktická shoda. 

Jako  pozitivní  se  ukazuje  společná  tendence  k  opuštění 

předmětového  pojetí  výuky  a  směřování  k  integrovanému  pojetí 

edukačního procesu. Realizace nové koncepce dosud naráží na četné 

překážky, z nichž tou hlavní je, že učitelé nejsou dostatečně připraveni 

na  nový  způsob  práce,  mají  malé  zkušenosti  z praxe.  Vyučování 

vyžaduje více času, vznikají organizační nesnáze, rozvrh hodin je stále 

sestavován podle vyučovacích předmětů, učebny nejsou přizpůsobeny 

týmové práci. Porovnání pozitiv a negativ ukazuje následující tabulka.

Tab. č. 2: Základní rozdíly v předmětovém a integrovaném pojetí výuky

Systematika založená na 

vyučovacích předmětech - 

vědních disciplínách

Systematika založená na 

profesním jednání

Systematické předávání poznatků 

vědních disciplín

Používané metody:

induktivní, deduktivní, analytické

koncentrace na činnost učitele,

přednášky, didaktické rozhovory,

zkoušení

Neexistuje těsnější spojení s 

profesním a občanským životem

Podpora samostatného učení 

prostřednictvím profesních nebo

běžných životních situací

Používané metody:

projekty, případové studie, 

simulace,

orientace na žáka, týmová práce,

samostatné učení, prezentace 

výsledků
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=

soubor vědomostí

Spojování nových poznatků 

s poznatky

již získanými

=                  

 kompetence k jednání
Negativa:

demotivace, odcizení, zábrany 

učení

Negativa:

časová náročnost, přetížení méně

schopných žáků, zvýšené nároky 

na učitele
   Zdroj: Zpravodaj, odborné vzdělávání v zahraničí, 2002. č. 1.

Z uvedeného je zřejmé, že tato pole zkoumání jsou v současné době 

výjimečně dynamická, což bude pokračovat  i  v dohledné budoucnosti. 

V důsledku toho se  oblast  plánování  vyučování,  jak  se  zdá,  vyvine  v 

samostatnou profesi.

Všechny zmíněné pedagogické, psychologické a sociologické teorie 

se z hlediska předmětu bádání vyrovnávají  s faktem úporného hledání 

konkrétních, racionálních a efektivních technologii a jejich implementace 

do oborových a předmětových didaktik všech forem i stupňů edukace. 

Vedle uvedených pedagogických teorií  považujeme za mimořádně 

důležitý  fenomén  formativní  součásti  profesní  přípravy  výchovu  žáků 

vytváření vztahu k práci, který rozvíjí osobnostní identitu žáka. Jelikož se 

jedná o velmi důležitý pilíř a jednu z cílových struktur výchovy v procesu 

odborného vzdělávání, který bývá v přímé výuce i v odborném výcviku 

často opomíjen, věnujeme mu pozornost v následující subkapitole.    
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3. STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM - 
PROBLÉMY A CESTY DALŠÍHO SMĚŘOVÁNÍ

„V příštím  století  bude  mít  nutnost  nového  sociálního  postavení 

komunikace mezi lidmi zásadní vliv na provádění změn v ekonomice, 

na  způsob,  jakým  budou  vytvářeny  a  získávány  vědomosti,  a  na 

charakter dostupných povolání i práce, jíž se člověk zabývá.“ 

          Daniel Bell: The social framework of the information society 

Změny  v pojetí  procesu  vzdělávání,  od  časově  a  obsahově 

uzavřeného po dobu dětství  a mládí k celoživotnímu učení,  souvisejí 

s neustále  se  měnícími  ekonomickými  a  společenskými  podmínkami, 

které ovlivňují život každého člověka. Globalizace, demografický vývoj 

(stárnutí  populace,  růst  kulturních  a  etnických  rozdílů),  rozvoj 

informačních  a komunikačních  technologií,  mobilita  profesí,  růst 

nezaměstnanosti,  informační  exploze  a  probíhající  společenské 

procesy determinují požadavky na vzdělání.  Učitelé je musí přijmout a 

respektovat při každodenní realizaci v této vzdělávací pozici.

„Vzdělávání  se  stává  ekonomickým  faktorem,  iniciátorem 

ekonomického růstu, konkurenceschopnosti a celkového postavení na 

světovém trhu.  Jeho  výsledek  –  vzdělání  plní  v tomto  procesu  řadu 

dalších  funkcí  –  snižuje  nezaměstnanost  -  podporuje  osobní 

samostatnost  a  nezávislost  -  posiluje  rozvoj  demokracie  a  politické 

kultury - snižuje náklady státu na různé sociální programy - vede k vyšší 

kvalitě života a k větší spokojenosti lidí.“ 25)

„Úroveň  vzdělání,  kvalita  a  výkonnost  vzdělávacího  systému 

a především  míra  toho,  jak  společnost  dokáže  využít  tvůrčího 

potenciálu všech svých členů, se staly rozhodujícím činitelem dalšího 

vývoje společnosti i ekonomiky“ 26)

25)  Palán, Z. Základy andragogiky. 2003, s. 163. 
26)  Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. 2001. s. 15.
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Postindustriální  společnost,  do  níž  dnešní  mladí  lidé  vstupují  a 

budou žít, přináší s sebou požadavek neustále se orientovat v záplavě 

informací,  učit  se  a  vzdělávat.  Navíc  rychlost,  s jakou  se  ve  všech 

oborech vyvíjejí  nové poznatky,  vytváří  ze vzdělávání  permanentní a 

nikdy neukončený proces.

„Vzdělávání se stává organickou součástí života člověka, zasahující 

všechny  jeho  etapy  po  celý  život,  celoživotní  aktivitou  a  potřebou. 

Rozvíjí  vzdělanost  a  osobnost  člověka a umožňuje mu vzdělávat  se 

v kterémkoliv okamžiku životní dráhy podle aktuálních potřeb a zájmů.“ 

27)

3.1  Některé problémy středního vzdělání s výučním 
listem

V době technického pokroku, digitalizace a automatizace je ruční 
práce  původním  základem  k jakémukoliv  technologickému  řešení  a 
řemeslná zručnost je stále vysoce ceněnou hodnotou, kterou si udrží i 
v budoucnosti.  Přesto  je  situace  v učňovském  školství  celkově 
neutěšená, což se projevuje v klesajícím počtu žáků učebních oborů. 
Souvisí to, mimo jiné, s dopady nepříznivého demografického vývoje a 
snižujícím se zájmem žáků končících základní školu o řemeslné obory. 
Učňovské  školství  je  těmito  vlivy  zasaženo  významněji  než  ostatní 
typy škol zejména proto, že vystupující žáci preferují při výběru střední 
školy uvolněné kapacity maturitních oborů vzdělání. Na gymnáziích a 
středních  odborných  školách  tak  dnes  studují  i  žáci,  pro  které  by 
vzhledem  k  jejich  osobnostní  výbavě,  studijním  předpokladům, 
zájmům a zaměření, rodinné tradici nebo dalším faktorům byla daleko 
vhodnější  volba některého z řemesel,  ve  kterém by mnohdy daleko 
snadněji nacházeli profesní uplatnění na trhu práce a smysl života. 

Negativním  dopadem  tohoto  stavu  je  fatální  nedostatek 
řemeslníků některých profesí, který vede mnohde až k jejich vymizení, 
případně jejich nahrazením sekvencemi  operací  zjednodušenými  až 

2 7)  Charouzek, Z. - Bočková, V. - Petřková, A. Glosář k distančnímu vzdělávání. 1993, s. 7. 
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do  extrému  tak,  aby  je  mohly  vykonávat  i  naprostí  laici  například 
nekvalifikovaní pracovníci. 

Příčinami  tohoto  stavu  jsou degradace řemesel  v myšlení  velké 
části veřejnosti a zejména nesystémové odtržení učňovského školství 
od podniků, kdy střední školy vyučují  a zavádějí obory nikoliv podle 
zájmů zaměstnavatelů, ale téměř výhradně podle zájmu žáků a jejich 
rodičů.

Cestou  ke  změně  do  budoucna  je  nutnost  umožnit  podnikům 

působit na vzdělávací programy středních škol prostřednictvím přímých 

i  nepřímých  nástrojů  tak,  aby  byly  zmíněné  disproporce  postupně 

odstraněny a soustava učebních oborů co nejvíce  korespondovala  s 

potřebami trhu práce. Dále pak dosáhnout pozitivní změny ve vnímání 

učebních oborů a atraktivity řemesel v očích žáků, rodičů a veřejnosti 

kvalitní  informovaností,  vytvářet  vztah  žáků  k  řemeslům  v  rámci 

polytechnické výchovy na základních školách, zavést nový a účinnější 

systém  motivačních  pobídek.  Zároveň  bude  třeba  zlepšit  spolupráci 

základních a středních škol a podpořit absolventy učebních oborů při 

vstupu do zaměstnání i při zahájení samostatné výdělečné činnosti.

Základním  dokumentem  o  analýze  současného  stavu  středního 

odborného školství v ČR v kontextu se stavem v zemích EU a strategii 

vývoje do roku 2015 je Akční plán podpory odborného vzdělávání. 28)

Se změnou  politického,  sociálního  a  ekonomického  prostředí  po 

roce 1989 prošel systém počátečního odborného vzdělávání zásadním 

vývojem.  Zavedením  nových  druhů  odborných  škol  a  nových 

vzdělávacích  programů  se  rozšířila  nabídka  odborného  vzdělávání. 

Tyto  změny  přispěly  k významné  modernizaci  obsahu  odborného 

vzdělávání.  Byly  upraveny  mechanismy  rozhodování  projevující  se 

zejména ve zvýšení odpovědnosti škol a v zavedení nových způsobů 

financování škol.

Celkový  transformační  proces  odborného  vzdělávání  v ČR 

významnou  měrou  ovlivnil  i program  Phare,  v rámci  kterého  byla 

vypracována  Strategická  studie  odborného  vzdělávání  a přípravy 
2 8)  Akční plán podpory odborného vzdělávání. Praha: MŠMT, 2008, č. j.: 21 146/2008-23.

59



v České  a  Slovenské  republice  (1992).  Záměry  tohoto  dokumentu 

podpořila  i Zpráva  examinátorů  OECD o  vzdělávací  politice  v České 

republice (1995). 

Zatímco před rokem 1989 bylo  odborné vzdělávání  založené na 

statické  přípravě  pro  zaručené  a  stabilní  zaměstnání,  po  roce  1989 

připravuje  na  nejistý  a  nestabilní  trh  práce.  Mezi  klíčové  změny  ve 

středním vzdělávání patří zejména následující:

•  Změna struktury vzdělávací nabídky. Zatímco v roce 1990 byl poměr 

žáků přijímaných do středních odborných škol a středních odborných 

učilišť v poměru 26:74, v roce 2000 to bylo 44:56, je tedy zřejmé, že 

v devadesátých letech dochází k výraznému poklesu zájmu žáků o 

obory vzdělání poskytující vzdělání s výučním listem, dále jen „obory 

vzdělání s výučním listem“. (V materiálu je také použitá legislativní 

zkratka pro obory vzdělání poskytující vzdělání s maturitní zkouškou, 

dále jen „obory vzdělání s maturitní zkouškou“.)

•  Postupné odstraňování rozdílů mezi jednotlivými typy středních škol. 

Tento trend se projevil jak v institucionální rovině integrací několika 

typů středních škol do jedné vzdělávací instituce, tak v obsahových 

změnách  –  rozvojem  široce  profilovaných  oborů  vzdělání  a 

posilováním všeobecné složky vzdělávání, typickým příkladem jsou 

obory lyceí.

• Vyrovnávání  rozdílů  mezi  vzdělávací  poptávkou  a  nabídkou. 

Významnou  měrou  k rozšíření  nabídky  vzdělávacích  příležitostí 

přispěla zejména možnost zřizování nestátních škol (soukromých a 

církevních)  a  vznik  desítek  nových  oborů  vzdělávání  z oblasti 

managementu, peněžnictví a služeb.

•  Snižování průměrné velikosti škol. Tento negativní trend byl vyvolán 

jednak demografickým poklesem (v druhé polovině uplynulé dekády) 

a  jednak  nedostatečně  promyšleným  rozšiřováním  vzdělávací 

nabídky o nové obory vzdělání, často připravující na velice příbuzná 

povolání.  Snaha  o  odstranění  tohoto  nežádoucího  jevu  vedla 
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k procesu  tzv.  optimalizace  sítě  středních  škol,  za  niž  jsou 

v současné době odpovědné kraje.

Souběžně  s transformačním  procesem  odborného  vzdělávání 

zahájeným  po  roce  1989  probíhaly  a  probíhají  v české  společnosti 

rozsáhlé  hodnotící  diskuse  a  jsou  zpracovávány  analytické  studie 

zaměřené na celkové pojetí vzdělání.

Východiskovým  dokumentem  pro  zásadní  transformační  změny 

odborného vzdělávání byl Národní program rozvoje vzdělávání v České 

republice (Bílá  kniha,  2001),  který  byl  koncipován  na 

základě programových  dokumentů  –  analýz  a  hodnocení 

uskutečněných  v předchozích  pěti  letech  -  Školství  v pohybu  (1996); 

Školství na křižovatce (1999); Na prahu změn (2000); Zprávy o národní 

politice  ve  vzdělávání:  Česká  republika  (OECD  1996);  Priority  pro 

českou vzdělávací politiku (OECD 1999); České vzdělávání a Evropa: 

strategie  rozvoje  lidských  zdrojů  v České  republice  při  vstupu  do 

Evropské unie (tzv. Zelená kniha, 1999).

Nový školský zákon přinesl kurikulární reformu a zavedl, počínaje 

rokem 2005, systém vzdělávacích programů a dvoustupňovou tvorbu 

kurikula pro oblast primárního i sekundárního vzdělávání. Tento systém 

tvoří především rámcové vzdělávací programy (dále jen RVP) a školní 

vzdělávací  programy  (dále  jen  ŠVP).  MŠMT  vydává  rámcové 

vzdělávací  programy  pro  jednotlivé  obory  vzdělání,  podle  kterých 

vytváří školy vlastní školní vzdělávací programy.

Cílem  kurikulární  reformy  bylo  a  je  umožnit  pružnější  profilaci 

absolventů  podle  podmínek  školy,  potřeb  regionálního  trhu  práce, 

vývoje oboru, schopností a zájmů žáků a zároveň zajistit, že se všem 

žákům  dostane  srovnatelného  vzdělání  odpovídajícího  potřebám 

současného  trhu  práce  i občanského  života.  Školy  dostaly  možnost 

vytvářet  vlastní  vzdělávací  programy  a  být  nejen  realizátorem 

vzdělávání, ale podílet se i na jeho projektování.

RVP jsou  státem stanovené  a  schválené  kurikulární  dokumenty, 

které  vymezují  obecně  závazné  požadavky  pro  jednotlivé  stupně  a 
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obory vzdělání a cílové kvality osobnosti žáka, kterých má žák v závěru 

vzdělávání  dosáhnout.  Dále  stanoví  základní  podmínky pro  realizaci 

vzdělávání a pravidla pro tvorbu ŠVP. RVP se zpracovávají centrálně, 

jejich  tvorbou  byl  v oblasti  středního  odborného  vzdělávání  pověřen 

Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV).

ŠVP  vytvářejí  školy  podle  RVP  pro  obor  vzdělání,  který  chtějí 

realizovat  s ohledem  na  žáka,  vzdělávací  podmínky  v dané  škole, 

potřeby regionálního trhu práce a podle záměrů rozvoje školy. 

Koncepce středního odborného vzdělávání  konkretizovaná v RVP 

je  založena  na  konceptu  čtyř  cílů  vzdělávání  pro  21.  století,  které 

formulovalo  UNESCO.  Od nich  se  odvíjí  požadavky  na  kompetence 

absolventa  a  na  požadované  výsledky  vzdělávání.   RVP stanoví  tři 

okruhy kompetencí absolventa: občanské, klíčové a odborné. Odborné 

kompetence jsou  vymezeny na základě kvalifikačních  požadavků  na 

povolání  nebo  skupinu  příbuzných  povolání,  které  jsou  formulovány 

sférou práce. Východiskem pro odborné kompetence absolventa jsou 

profesní profily a Integrovaný systém typových pozic. 

Obsah vzdělávání je zpracován podle vzdělávacích oblastí (nikoli 

podle  vyučovacích  předmětů  –  do  předmětů  bude  rozpracován  ve 

školních  vzdělávacích  programech);  jedná  se  o  oblasti  jazykového 

vzdělávání,  společenskovědního,  přírodovědného,  matematického, 

vzdělávání  pro  zdraví,  ICT,  ekonomického  vzdělávání  a  specificky 

odborného  vzdělávání  (tj.  odborné  vzdělávání  v příslušném  oboru 

vzdělání pro povolání a pracovní činnosti vymezené v profesním profilu 

a  v kompetencích  absolventa).  Pro  jednotlivé  oblasti  jsou  stanoveny 

požadované výsledky vzdělávání (vědomosti,  dovednosti  a návyky)  a 

rámcově učivo. Praktické dovednosti jsou propojeny s teorií. Důraz se 

klade  na  výsledky  vzdělávání,  učivo  je  chápáno  jako  prostředek 

vzdělávání, ne jako cíl vzdělávání.

RVP dále  stanovuje  počet  vyučovacích  hodin  týdně  a  minimální 

časovou dotaci za 3 nebo 4 roky vzdělávání podle druhu vzdělávacího 

programu,  závazné  minimální  hodinové  dotace,  které  musí  být 
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jednotlivým oblastem věnovány ve školních vzdělávacích programech, 

a  dále  minimální  podíl  odborné  praxe  nebo  odborného  výcviku. 

Nejméně 20 % z celkového počtu hodin jsou disponibilní hodiny, které 

školy využijí podle svého uvážení při tvorbě ŠVP.

RVP  obsahují  také  tzv.  průřezová  témata,  která  mají 

nadpředmětový (kroskurikulární) charakter. Jedná se o témata, jež jsou 

aktuální, a proto by jim měla být věnována intenzívní pozornost (např. 

rozvoj  demokratické  společnosti  a  evropanství,  ochrana  životního 

prostředí, mediální výchova). Dále je v RVP řešeno vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání dospělých.

Připravované RVP pro střední odborné vzdělávání jsou vytvářeny 

v návaznosti  na  transformaci  oborů  zařazených  do  soustavy  oborů 

vzdělání. 29) Jsou vydávány od r. 2007 postupně.

 Nové obory vzdělání jsou založeny na širším základě a na rozdíl 

od některých úzce specializovaných oborů původní oborové soustavy 

budou  absolventům  umožňovat  širší  uplatnění  na  trhu  práce  a 

potřebnou flexibilitu.

Pro  možnost  porovnání  uvádíme  současný  stav  odborného 

vzdělávání v zemích EU. 

Praktikované  systémy  lze  rozdělit  podle  toho,  zda  hlavní  roli  při 

jejich řízení hraje stát nebo trh. 

Řízení systému odborného vzdělávání pomocí tržních mechanismů 

směřuje k deregulaci odborného vzdělávání tak, aby se toto vzdělávání 

orientovalo  na  potřeby  národního  hospodářství  a  aby  si  vzdělávací 

zařízení  co  nejvíce  konkurovala.  Rozhodující  roli  při  utváření  těchto 

systémů  mají  zaměstnavatelé.  Po  státu  se  požaduje  pouze  to,  aby 

definoval  kvalifikace a pravidla pro jejich hodnocení a uznávání,  aby 

kontroloval  kvalitu  vzdělávacích  zařízení  a  aby  sledoval  účelnost 

vynakládaných finančních prostředků. 

2 9)  Nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a 
vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
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Druhý  přístup  je  postaven  na  dominantní  roli  státu  při  řízení 

odborného vzdělávání a na argumentaci, že odborné vzdělávání patří 

k veřejným  statkům,  které  nepodléhají  zákonitostem  trhu.  Preferují 

státní  intervence  do  vzdělávání  a  takové  institucionální  uspořádání 

systému  odborného  vzdělávání,  které  by  zabraňovalo  různým 

deformacím způsobeným trhem. Systémy odborného vzdělávání řízené 

státem existují např. ve Francii, v Itálii a ve Švédsku.

Státy, jako Německo, Rakousko či Švýcarsko, uznávají, že ani stát 

ani trh nejsou schopny samy účinně řídit odborné vzdělávání. V těchto 

zemích jsou konstituována kompromisní řešení založená na dohodách 

a  smlouvách  mezi  státem  a  sociálními  partnery  (reprezentacemi 

zaměstnavatelů a zaměstnanců) tak, že odborné vzdělávání je řízeno 

tržními principy, ale podle rámcových pravidel stanovených státem.

Odborné  vzdělávání  poskytuje  odbornou  kvalifikaci,  která  je 

významná z hlediska uplatnění absolventa na trhu práce. Určitý význam 

má  odborná  kvalifikace  i  pro  výběr  technických  oborů  absolventů 

vstupující do terciárního vzdělání. 

Současný  vývoj  směřuje  k vzájemnému  prolínání  jednotlivých 

modelů.  Přitom roste  úloha  státu  při  řízení  odborného  vzdělávání  a 

úloha sociálních partnerů (organizací zaměstnavatelů a odborů) se do 

určité míry mění v důsledku individualizace pracovních vztahů, rostoucí 

autonomie podniků, nových výrobních postupů a způsobů komunikace, 

nových přístupů k řízení lidských zdrojů i globalizace hospodářství. To 

se ukázalo zásadně i na příkladu zemí střední Evropy (ČR, SR, Polsko, 

Maďarsko), kde byl systém odborného vzdělávání významně ovlivněn 

politikou privatizace po r. 1990. V důsledku toho bylo mnoho původně 

podnikových  učňovských  zařízení  převedeno  do  správy  státu,  což 

způsobilo,  že  v  systému  odborného  vzdělávání  začal  převažovat 

školský model.  I  za těchto okolností si  však určitá část vzdělávacího 

systému  (střední  odborná  učiliště)  zachovala  charakter  učňovských 

zařízení, tzn. vysoký podíl praktického výcviku, ale s omezenou účastí 

podniků a bez existence učňovské smlouvy mezi učněm a podnikem.
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V rámci  EU  se  prosazují  konvergentní  trendy,  které  se  ovšem 

promítají  různým  způsobem  v závislosti  na  konkrétní  podobě  a 

specifikách  jednotlivých  systémů  odborného  vzdělávání.  Odborné 

vzdělávání se stále více internacionalizuje tak, jak se postupně otevírá 

evropský  trh  práce  a  do  popředí  se  dostává  otázka  mobility 

kvalifikovaných  pracovních  sil  a  srovnatelnost  (ekvivalence) 

získávaného odborného vzdělání a kvalifikací. Tento trend neznamená 

snahu  o  harmonizaci  systémů  odborného  vzdělávání,  ale  naopak 

uznání a podporu jejich různorodosti, která by měla být chráněna. 

Systémy odborného vzdělávání v jednotlivých zemích směřují tedy 

spíše  k  hledání  rovnováhy  mezi  novými  možnostmi  integrace  a 

vlastními tradicemi.
Změny,  ke  kterým na pracovních  trzích  dochází,  se pochopitelně 

odrážejí  v  nárocích  a  požadavcích  na  pracovní  sílu  a  lidské zdroje. 

Zrychluje  se úbytek  málo  kvalifikovaných pracovních  míst,  a  naopak 

roste  počet  míst  s vyššími  kvalifikačními  požadavky.  Společenské  a 

ekonomické  změny  se  tak  promítají  do  odvětvových  a  profesních 

charakteristik pracovních míst, která jsou k dispozici na trhu práce, a do 

jejich kvalifikační náročnosti. 

Zaměstnavatelé upozorňují na skutečnost, že nedostatek dělnických 

profesí  zejména  ve  strojírenství  a  stavebnictví  v následujících  letech 

ještě vzroste s tím, jak množství stávajících dělníků bude odcházet do 

důchodu. Ve strojírenském sektoru, kam je disertační práce zaměřena, 

se  jedná  především  o  profese  obráběč,  technolog,  konstruktér, 

zámečník, CNC operátor, nástrojař, seřizovač, strojař, svářeč kovů ad. 

Vize počtu žáků pro období let 2008 – 2015   se snaží postihnout 

možné  dopady  demografického  poklesu  především  na vývoj  skupiny 

„oborů vzdělání E a H podle klasifikace KKOV“ 30). 

3 0)  Nařízení  vlády,  kterým  se  mění  nařízení  vlády  č.  689/2004  Sb.,  o  soustavě  oborů 
vzdělání  v  základním,  středním  a  vyšším  odborném  vzdělávání,  ve  znění  pozdějších 
předpisů

      (skupiny oborů vzdělání E a H - střední vzdělání s výučním listem).
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Zájem o tyto obory vzdělání je během posledních několika let spíše 

klesající,  a proto lze předpokládat,  že i  dopad demografického vývoje 

tyto  obory  postihne  výrazněji  než  obory,  o  které  uchazeči  projevují 

tradičně větší zájem.

Ukazuje se, že negativní dopad demografického vývoje na přijímání 

(a následně  tedy  i  na  počty  žáků  a  absolventů)  v oborech  vzdělání 

s výučním listem bude mimořádně významný. Školy, jejich zřizovatelé a 

další dotčené subjekty by proto měly na tento vývoj pokud možno včas 

a vhodně zareagovat. 

Na  základě  vývoje  zájmu  o  obory  vzdělání  skupin  E  a  H  lze 

předpokládat,  že efekt  nepříznivého  demografického  vývoje  dopadne 

především  na  obory  vzdělání  těchto  skupin,  a  to  cca  o  30%  proti 

současným  hodnotám.  Klesající  zájem  o  tyto  obory  vzdělání  se 

postupně  a  nevyhnutelně  projeví  i  na  poklesu  počtu  absolventů. 

Pozitivní změnu lze předpokládat až po roce 2011.

Graf č. 1: Vývoj počtu 15letých osob v jednotlivých krajích v období let 
2011–2015
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Zdroj: Akční plán podpory odborného vzdělávání. MŠMT, 2008, č. j.: 21 146/2008-23.
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Významným  negativním  jevem  současného  stavu  jsou  také 

problémy  s uplatněním  absolventů  na  trhu  práce,  přičemž  hlavní 

problémy, podle názorů pracovníků úřadů práce, jsou zejména:

• V nedostatečné praxi  žáků škol  v průběhu vzdělávání,  kde je  jako 

nízký hodnocen objem odborné praxe obecně a nedostatečná praxe 

žáků středních škol v reálném pracovním prostředí. K tomu přispívá i 

problém škol s moderním strojním a technologickým vybavením.

• V  nedostatečné  spolupráci  škol  se  zaměstnavatelskou  sférou 

(zaměstnavatelé a zaměstnavatelské svazy). Zaměstnavatelé by měli 

ve větší míře být vtahováni do výuky, prostřednictvím externí výuky 

odborníků  ve  školách,  stáží,  exkurzí,  zajištěním  praxe  přímo  v 

provozu.

Ke zvýšení zájmu o učební obory ze strany absolventů základních 

škol by dále přispěla:

• maximální  propustnost  odborného  vzdělání  s výučním  listem 

rozšířením vzdělávací nabídky návazného studia,

• zlepšení úrovně a kvality kariérového poradenství  a informovanosti 

žáků  na  základních  školách,  rodičů  a  veřejnosti  prostřednictvím 

harmonizace  a  integrace  poskytovaných  služeb  jednak  v resortu 

školství, jednak v resortu zaměstnanosti a dalšími subjekty

Důležitou oblastí,  která do značné míry determinuje zájem žáků o 

učební obory a pozdější setrvání v nich, je uplatnění absolventů na trhu 

práce. Výzkumy ukazují, že značná část absolventů z oborů vzdělání 

s výučním  listem,  ale  i  z  oborů  vzdělání  s maturitní  zkouškou  již 

bezprostředně  po  ukončení  školy  vykonává  jinou  profesi  a  odliv 

z vystudovaného oboru lze očekávat i v následujících letech. 

Příčinami odchodů do jiných oborů jsou především lepší pracovní 

nebo platové podmínky v jiném oboru, nezájem o práci v oboru nebo 

problémy absolventů získat pracovní uplatnění ve vystudovaném oboru. 
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Graf  č.  2:  Vývoj  pracovního  uplatnění  absolventů  oborů  vzdělání 
středních škol ve vztahu k vystudovanému oboru (v %)
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Zdroj: Akční plán podpory odborného vzdělávání. MŠMT, 2008, č. j.: 21 146/2008-23.

Důvody  pro  práci  v jiném  oboru  jsou  jak  subjektivní,  jako  jsou 

nezájem o obor, nízká atraktivita oboru, tak způsobené situací na trhu 

práce  –  nevhodnými  pracovními  podmínkami  (práce  na  směny)  a 

nízkými  platy  v některých  odvětvích  nebo  nízkou  poptávkou 

zaměstnavatelů po pracovnících s tímto vzděláním. 
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Graf č. 3: Důvody absolventů oborů vzdělání s výučním listem pro práci 

v jiném oboru (absolventi,  kteří  pracují  mimo obor 6 let  od 

ukončení vzdělávání)

Zdroj: Akční plán podpory odborného vzdělávání. MŠMT, 2008, č. j.: 21 146/2008-23.

3.2  Vzdělávání  pro  život  jako  cíl  středního  vzdělání 
s výučním listem 

Tato slova obsažená v Memorandu o celoživotním učení  (Praha: 

MŠMT, 2001) obsahují opodstatněnou naléhavost úkolu. Chce-li člověk 

obstát  v neustále  se  vyvíjející  společnosti,  chce-li  vést  úspěšný 

a odpovědný  život,  spolupodílet  se  na  veřejném  dění  a aktivně 

ovlivňovat svoje okolí, nevystačí již se vzděláním, které nabyl v mládí 

ve škole, nýbrž si ho musí průběžně doplňovat dalším vzděláváním a 

učením.  Zmíněná  osobní  odpovědnost  jednotlivce  za  kvalitu  svého 

vzdělání  a  míru  rozvoje  individuálních  kompetencí  by  však  měla 

korespondovat  s nabídkou  vzdělávacích  aktivit  a možností,  jež  by 

usnadnily každému, kdo se chce učit  a vzdělávat (v kterékoliv životní 

fázi), takový přístup ke vzdělávání a takovou cestu, která by byla pro 

něj optimální a efektivní podle konkrétních možností a přání. Proto se 
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stává  nanejvýš  aktuální  myšlenka  prosazující  pojetí  vzdělávání  jako 

veřejné služby s promyšleným systémem standardizace a dostatečně 

pružnou  nabídkou,  která  by  dokázala  uspokojit  vzrůstající  klientské 

potřeby.  

 Problematika přípravy a realizace kvalitních vzdělávacích produktů, 

nabízených  žákům  v rámci  odborného  vzdělávání,  je  tedy  nosným 

tématem,  který  musí  zajímat  všechny  vzdělavatele.  Vytváření 

profesních  kompetencí,  které  jsou  obsahem  a  cílem  však  musí 

překračovat  tento  rámec  a  formovat  osobnost  žáka  ve  středních 

odborných školách a učilištích k potřebě celoživotního vzdělávání. To je 

jedním z významných úkolů učitelů působících v této vzdělávací oblasti. 

Bez znalostí jeho specifik a jejich přijetí je celková úspěšnost takového 

vzdělávání  snížena  nebo  dokonce  ohrožena.  Úkoly  vzdělavatelů  při 

realizaci cílů podrobněji rozebíráme v kapitole 4.   

3.3 Některé faktory ovlivňující charakter středního 
vzdělání s výučním listem

3.3.1 Didaktické principy, formy a metody výuky

I když se tato subkapitola může jevit jako redundantní, zařadili jsme 

ji zcela záměrně a u vědomí, že téma disertační práce je orientováno 

na problematiku didaktickou. 

Principy vzdělávání jsou dnes již klasickým pojmem uváděným ve 

většině  monografií  z  pedagogiky  či  didaktiky.  Jsou  definovány  jako 

obecné požadavky, které jsou kladeny na proces výuky v souladu se 

stanovenými  cíli  a  obsahem.  Můžeme  vlastně  mluvit  o  soustavě 

didaktických  zásad,  které  procházejí  určitým  historickým  vývojem, 

odrážející  nejen  pedagogické  myšlení,  ale  též  praktické  zkušenosti 

učitelů.

Efektivní učení je zaměřeno na žáka a jeho výkony v edukačním 

procesu. Dobrý učitel by měl v přípravě a řízení výuky zohledňovat a 
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respektovat  následující  základní  principy.  Při  klasifikaci  a  obsahu 

jednotlivých principů prezentujeme zčásti Mužíkovo pojetí (Mužík, 1998, 

2004) a zčásti Skalkovo pojetí (Skalka, 1989).   

•  Princip uvědomělosti a aktivity

Vyžaduje takové vyučování, ke kterému mají žáci pozitivní vztah, ve 

kterém si znalosti, dovednosti a návyky osvojují aktivně a v němž se 

také  učí  nabyté  poznatky  a  dovednosti  prakticky  aplikovat.  Princip 

uvědomělosti je spjat s požadavkem interaktivity žáků.

Uvědomělé učení navozuje tím, že:

- v úvodu svého vystoupení seznámí žáky s cíli, obsahem a strukturou 

vyučovací jednotky,

-  motivuje žáky vysvětlením významu probíraného učiva pro praxi a pro 

osobní život,

-   uvádí úspěšné zkušenosti z aplikace poznatků a dovedností v praxi,

-  vede žáky ke spolupráci ve vyučování,

- usměrňuje žáky k promyšlení učiva, k indukci poznatků, k odhalování 

příčin jevů apod.,

-  vede  žáky  k  aplikaci  zkušeností  a  nově  nabytých  vědomostí  a 

dovedností do praxe.

•  Princip názornosti

Ve  vyučování  je  velmi  důležité  použití  konkrétního  předmětu, 

zobrazení, ilustrací, předvedení činnosti, simulace, animace a dalších 

vizualizačních technik. To vede ke zvýšení zájmu o učivo, k lepšímu 

pochopení  učiva,  k  trvalejšímu  zapamatování  a  k  dokonalejšímu 

osvojení učiva. Princip názornosti vede žáky, aby si vytvářeli představy 

a pojmy na základě bezprostředního vnímání  předmětů a jevů  nebo 

jejich  zobrazení.  Názornost  v  současné  době  výrazně  ovlivňují 

multimediální a informační technologie.

•  Princip přiměřenosti

Přiměřeností rozumíme požadavek, aby obsah a rozsah učiva, jeho 

obtížnost a způsob vyučování odpovídaly schopnostem a úrovni žáků. 

Přiměřené učivo si žáci mohou za vedení učitele uvědoměle osvojit a 
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prakticky použít. Přiměřené vyučování má vliv na postoje žáků k učivu a 

učení a umožňuje prožívat úspěch z učení. Prožitek z úspěchu v učení 

je důležitou motivací k dalšímu osvojování znalostí a dovedností.

Je nezbytné, aby učitel znal úroveň vědomostí a zkušeností žáků, 

aby znal pracovní prostředí, v němž probíhá odborný výcvik, prováděné 

pracovní úkoly, jejich věkové zvláštnosti, role a funkce, které zastávají 

ve  třídě.  Jen  tehdy  je  totiž  možné,  aby  navazoval  na  úroveň  jejich 

poznatků a zkušeností.

•  Princip trvalosti

Významným  principem  výuky  je  zapamatování  osvojených 

vědomostí a dovedností tak, aby si je žáci mohli  podle potřeby v paměti 

opět  vybavit  a  prakticky  uplatnit.  Trvalost  osvojených  vědomostí  a 

dovedností se váže na zákonitosti paměti.

Aby vyučování vedlo k trvalému osvojení učiva, má se vyučovací 

proces orientovat na záměrné a úmyslné zapamatování. Učivo by mělo 

být  žákům  vyloženo  jasně  v  logickém  sledu  a  struktuře  se  všemi 

souvislostmi  pro  plné  pochopení,  kdy  si  budou  schopni  vyčlenit 

podstatné.  Zapamatování  má výběrový  charakter.  Žáci  si  zapamatují 

především to, co je pro ně osobně významné.

Trvalost  osvojování  učiva  se  zajišťuje  v  průběhu  celého 

vyučovacího  procesu.  Pro  trvalost  zapamatování  jsou  významné 

zejména  tyto  faktory:  aktivita  žáků,  metoda  jejich  práce  či  systém 

procvičování učiva.

•  Princip soustavnosti

Princip soustavnosti uplatňuje požadavek, aby učivo bylo podáváno 

v  logickém  uspořádání  a  aby  vyučování  vedlo  k  osvojování 

strukturovaných  vědomostí  a  dovedností  v  ucelené  soustavě.  Učitel 

tento  princip  uplatňuje  zejména  tím,  že  připraví  žáky  k  aktivnímu 

vnímání učiva, sdělí v úvodu výuky cíle a strukturu probíraného učiva, 

utřídí si učivo a seznamuje žáky s novým učivem v logickém sledu a u 

významných částí shrnuje nové poznatky. Na závěr vyučování by měl 

zopakovat nejvýznamnější a nové poznatky a provést shrnutí výkladu.
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•  Princip spojení výchovy se životem

Princip spojení výchovy se životem je vyjádřením požadavku, aby 

výchovně  vzdělávací  činnost  ve  všech  oblastech  výchovy  byla  v 

souladu se základními sférami života společnosti, s jejím ekonomickým, 

sociálním, politickým, vědeckým a kulturním životem.

Uplatňování  tohoto  požadavku  výrazně  vystupuje  do  popředí 

zejména v současnosti  v sepětí s vědeckotechnickým rozvojem a se 

schopností  každého  jedince  racionálně,  pružně,  operativně  využívat 

teoretické poznatky v praxi.

•  Princip individuálního přístupu k osobnosti a princip kolektivnosti

Princip individuálního přístupu k osobnosti a princip kolektivnosti se 

prolínají.  Vyjadřují  požadavek,  aby  učitel  a  vychovatel  při  řízení 

skupinové činnosti uplatňoval zároveň individuální přístup a respektoval 

individuální  zvláštnosti  a  vlastnosti  s  cílem  dosáhnout  maximálního 

rozvoje každého žáka. Existují individuální rozdíly v kvalitě vědomostí, 

ve schopnostech, charakterových rysech, v psychice, ve zkušenostech 

apod. 

•  Princip jednoty náročnosti a úcty k osobnosti

Vztahy  učitele  a  žáků,  které  jsou  založeny  na  vzájemné  úctě 

spojené s vysokou náročností na jejich činnost i osobní kvality, zesilují 

účinnost výchovného vlivu.

Postupy, které by snižovaly důstojnost žáka, mohou vést ke ztrátě 

zájmu,  k  nedůvěře  ve  vlastní  síly,  k  rezignaci  a  k  přesvědčení,  že 

požadavky,  které  před  ně  staví  učitel,  nelze  zvládnout.  Nicméně 

nevhodný se jeví i opačný přístup - příliš nízké nároky na žáky. Ti pak 

ve výchovném procesu nenacházejí dostatek podnětů pro svůj rozvoj, 

nedochází k uspokojování jejich vzdělávacích potřeb a zájmů, což také 

snižuje kvalitu výchovně vzdělávacího procesu.

•  Princip pozitivnosti

Podstatou  principu  pozitivnosti  je  pedagogický  optimismus, 

založený na hluboké víře v člověka, v jeho kladné síly,  schopnosti a 

vlastnosti, které lze vhodně využívat při motivaci a dynamizaci činnosti 
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žáků  i  při  řešení  obtíží  a  problémů,  které  se  vyskytují  ve  výchovně 

vzdělávacím procesu i v osobnostním rozvoji. Mnoho výchovných chyb 

vzniká právě v důsledku nerespektování tohoto principu.

•  Princip jednoty výchovy a vzdělávání 

Vzdělávání  a  výchova  jsou  jednotným  procesem  formování 

osobnosti. Princip jednoty výchovy a vzdělávání je základním principem 

výchovy ve všech stupních výchovně vzdělávací soustavy.

Princip  jednoty  vzdělávání  a  výchovy  vyjadřuje  požadavek,  aby 

učitel  v  součinnosti  se žáky uskutečňoval  vzdělávací  cíle  i  úkoly.  Ve 

vzdělávacím  procesu  neusiluje  jen  o  dosažení  systému  vědomostí, 

dovedností a návyků. Působí i na prohlubování vědeckého světového 

názoru, rozvíjí jejich poznávací zájmy a schopnosti, vede je k aktivnímu 

a tvořivému osvojování učiva, k formování morálních kvalit, charakteru, 

osobnostních  vlastností  apod.  Realizuje  tak  v  jednotě  dvě  základní 

úlohy ve výchovně - vzdělávacím procesu - informativní a formativní.

•  Princip komplexnosti

Princip  komplexnosti  odráží  celistvost  výchovného  procesu  a 

koordinaci  veškerého  výchovně  vzdělávacího  působení  na  osobnost 

žáka. Vyjadřuje skutečnost, že různé druhy výchovné činnosti nepůsobí 

izolovaně,  nýbrž  jsou  organicky  spjaté.  To  znamená,  že  cíl,  obsah, 

metody, formy, prostředky i součinnost učitele a žáků tvoří ve výchovně 

vzdělávacím procesu vnitřně propojený jednotný celek. Naproti tomu při 

nadměrném používání určitých metod nebo forem činnosti ve výchově 

dochází  k  pedagogickým  stereotypům,  k  snižování  zájmu  a  aktivity 

žáků.

•  Princip didaktické redukce

Tento princip obecně znamená výběr informací pro výuku směrem 

k těm, které jsou pro výuku nejdůležitější. Vertikální redukce znamená 

zužování počtu jednotlivých témat. Horizontální redukce se zaměřuje na 

vypouštění málo relevantních dílčích obsahů, vztahujících se k hlavním 

tématům výuky.  Zkušenosti  z praxe  ukázaly,  že  učební  předpoklady 

žáků spoluurčují rozsah didaktické redukce. Proto je redukce silnější u 
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začátečníků než u pokročilých. Redukce učební látky však často vede 

až k „typickým případům“, čímž se ztrácí vyjádření všeobecného.

Tento  princip  úzce  souvisí  s principem  přiměřenosti.  Učivo  je 

vybíráno s ohledem na žáky, ale samozřejmě i v závislosti na potřebu 

pomoci a na ochranu občanům v České republice. Učitelé používají pro 

konkretizaci výuky aktuální příklady ze života dle operativních potřeb a 

snaží se didaktickou redukci aplikovat s ohledem na individuální, ale i 

skupinové zvláštnosti žáků.

Didaktickou  formou  většinou  rozumíme  určitý  organizační  rámec 

výuky,  tj.  proces vyučování  a  učení.  Jsou to  vlastně  různé způsoby 

řízení a organizace didaktického procesu.

Teorie  i  vzdělávací  praxe  dělí  didaktické  formy  podle  celé  řady 

hledisek. Například Z. Palán (2003) upřednostňuje dělení:

• podle  časového  hlediska  (základní  vyučovací  jednotkou  je 

vyučovací hodina, příp. dvouhodina ve vzdělávání dospělých),

• podle prostředí výuky (ve třídě, laboratoři, dílně, na pracovišti, v 

terénu apod.),

• podle  organizačního  uspořádání  studujících  (vyučování 

individuální, skupinové apod.) včetně typu interakce mezi žákem a 

učitelem  (vyučování  kooperativní,  participativní,  individualizované, 

příp. formy řízené a volné),

• podle stavu systémů, v nichž vzdělávání probíhá, přičemž tyto 

systémy rozděluje na živé (učitel, lektor, konzultant apod.) a neživé 

(vyučovací technika, didaktické pomůcky). 

J.  Mužík  (2005)  klasifikuje  vzdělávací  formy  podle  zaměření 

pedagogické akce (specializační kurzy, inovační, rekvalifikační atd.). 

J. Skalková v rámci obecné didaktiky dělí vzdělávací formy na: „

• frontální  vyučování  v  systému  vyučovacích  hodin  (učitel 

pracuje  s  žáky  plánovitě  a  soustavně,  s  velkým  vlivem  na 

usměrňování výuky),
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• skupinové a kooperativní vyučování (žáci a učitel spolupracují 

na řešení společného úkolu),

• individualizované  vyučování  (zachycující  a  respektující 

zvláštnosti procesu učení u jednotlivých žáků).“ 31)

Pro účel této práce se budeme věnovat pouze charakteristice přímé 

(prezenční) výuky.

Přímá (prezenční) forma je klasický způsob výuky, kdy se učitel i 

žák  musí  plně  uvolnit  ze  svých  pracovních  povinností  pro  osobní 

setkání ve výuce. 

Teorie i praxe ukazují, že tato forma práce je založena na přímém 

partnerství. Učitel si musí v rámci výuky vybudovat svoji autoritu, a to 

odbornou, didaktickou i komunikační úrovní svého vystoupení.

Jedním z klíčových faktorů této formy výuky je stanovení obecných i 

dílčích cílů.  Cíl  vyučování  zachycuje  to,  co má žák na  konci  výuky, 

určitých tematických celků i jednotlivých učebních jednotek znát nebo 

umět. Didaktický proces lze cílevědomě připravit, provést a kontrolovat 

jeho úspěšnost pouze v případě, jsou-li stanoveny učební cíle.

„Výběr učební látky by měl být v souladu s učebním plánem a měl 

by  zahrnovat  mimo  jiné  také  kritéria  významu  učební  látky  pro 

současnost  a  hlavně  pro  budoucnost  rozvoje  oboru,  teorie  i 

společenské  praxe.  Měl  by  rovněž  respektovat  studijní  předpoklady 

žáků výuky.  Oblast,  kde učitel  v přímé výuce nejvíce dominuje,  jsou 

didaktické metody, které jsou často do svazku spojovány s pomůckami 

a technologiemi výuky“ 32)

Výuková  metoda  (technologie) je  prostředkem  k  dosažení 

výukového cíle. „Výuková metoda je tedy způsob činnosti vzdělavatele i 

vzdělávaného  směřující  k dosažení  vzdělávacího  cíle  (osvojení 

vědomostí, vytvoření dovedností, návyků atd.). Vzdělavatel podněcuje, 

řídí a usměrňuje osvojovací proces vzdělávaných.“ 33)

31)  Srovnej:Skalková, J. Obecná didaktika. 1999, s. 205, 207, 212.
32)  Mužík, J. Didaktika profesního vzdělávání dospělých. 2005, s. 56.
33)  Tamtéž, s. 22.
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• Metody monologické

Základem těchto metod je jednosměrnost toku informací od učitele 

k žákovi. Pozitivem je možnost výkladu velkého množství učební látky, 

časová  úspornost  a  možnost  realizace  pro  velký  počet  žáků.  Avšak 

negativem je nízká aktivita žáků a absence zpětné vazby.

Mezi monologické metody patří přednáška, výklad nebo vyprávění. 

• Metody dialogické

Podstatou  dialogických  metod  je  obousměrný  informační  tok  od 

učitele k žákovi a opačně. Mezi pozitivní stránky můžeme řadit aktivitu 

všech a blízkost přirozené mezilidské komunikaci. Najdeme zde však i 

negativa: náročnost na čas nebo limit počtu žáků.

Mezi  tyto  výukové  metody  řadíme:  výukový  rozhovor,  dialog 

v plénu, skupinový dialog nebo brainstorming.

• Metody problémové

Při  realizaci  těchto  metod  se  využívá  tzv.  řešení  problémové 

situace,  kdy  je  nastolena  určitá  situace,  kterou  je  zapotřebí  vyřešit. 

Během jejího řešení se pak osvojuje daná problematika. Výhodou je 

vysoká  aktivizace  žáků,  blízkost  běžnému  životu  a  vysoká  míra 

osvojení problematiky. Nevýhodou je velká náročnost na čas nebo limit 

počtu žáků.

Mezi  problémové  výukové  metody patří:  metody  situační  (řešení 

případových studií), metody inscenační (hraní rolí) a metody projektové 

(vypracovávání projektů). 

• Metody výcvikové

Podstatou  těchto  metod  je  praktické  osvojování  dovedností 

metodou  opakovaného  tréninku,  který  směřuje  až  k nácviku  aplikací 

vědomostí osvojované učební látky.

Mezi pozitiva patří vysoká aktivita žáků a okamžitá zpětná vazba. 

Jako  mínusy  zde  vidíme  limit  počtu  žáků  nebo  omezenou  možnost 

využití jen na některá témata.
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Podporou jsou didaktické pomůcky, které mají především usnadnit 

a napomáhat v práci učiteli, mezi nejznámější patří například tabule a 

promítací  plochy,  PC, internet,  různé přístrojové  techniky,  CD,  DVD, 

testovací stroje a další.

Systémem vyučovacích činností učitele a učebních činností žáků, 

zaměřený na aktivní osvojování obsahu učiva a směřující k dosažení 

stanovených  výchovně  vzdělávacích  cílů,  jsou  metody  celoživotního 

učení.  Vycházejí  nejen z potřeb a zájmů žáků, ale např.  i  sociálního 

postavení, pracovních a životních zkušeností, způsobu života a mnoha 

dalších. Jiné dělení metod vychází ze zaměření na motivaci k výchově 

a  vzdělávání,  vytváření  vědomostí,  dovedností  a  návyků,  tvorbu 

systémů  hodnot  a  postojů.  Prezentujeme  klasifikaci  podle  několika 

hledisek:

• podle  vyučovacích  prostředků  -  např.  aktivní  verbální  metody 

(diskuse),  aktivní  situační  metody  (případové  studie),  konfliktní, 

kreativní,  s podílem fyzické  manipulace,  zprostředkovatelské  (CD-

ROM, internet), autodidaxe, kombinované metody

• podle  fází  -  utváření  a  osvojování  vědomostí,  utvrzování  a 

prohlubování učiva, hodnocení učební akce

•   empirické - prohlubují konkrétní myšlení, mají vztah k práci (sběr dat, 

naslouchání, experiment, terénní výzkum…)

•  teoretické  a  založené  na  rozumovém  zprostředkovaném  odrazu 

reality,  kterou  vysvětlují.  Předpokládají  znalosti  zákonů  logického 

myšlení (logická analýza, syntéza, indukce, dedukce abstrakce)

•  hypotetické  -  používání  hypotetických  metod,  slouží  k přiblížení 

skutečnosti,  jako  jsou  hypotézy,  domněnky,  analogie  (metoda 

analogie, srovnávání, modelování,…)

•  diskusní  metody  a  techniky  -  těžiště  vzdělávacího  procesu  je 

přeneseno na žáky

• metody  rozhovoru  -  komunikace  učitel  -  žák  (rozhovor 

standardizovaný,  hloubkový,  skupinový),  průběh  rozhovoru  může 

být otevřený nebo standardizovaný
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•    metoda argumentace

•   operační metody - slouží k přímému rozvíjení tvůrčího myšlení s cíle 

překonat individuální a sociální zábrany a iniciovat rozvoj tvořivého 

řešení (metody analytické, volných asociací, neobvyklých vztahů,…)

•  výchovné  metody  -  slouží  k posilování  a  využívání  tvůrčích 

schopností žáků (situační, inscenační metody a hry).

3.3.2 Integrovaná výuka jako cesta od prakticismu k technologii

Věcný význam termínu integrace obecně znamená scelení, ucelení, 

sjednocení.  Já se budu zamýšlet nad integrovaným vzděláváním jako 

pojetím školní edukace. Vycházím z premisy, že „škola je společenská 

instituce, jejíž tradiční funkcí je poskytovat vzdělání žákům příslušných 

věkových skupin v organizovaných formách podle určitých vzdělávacích 

programů. Pojetí a funkce školy se mění se změnami společenských 

potřeb.  Je  místem  socializace  žáků,  podporující  jejich  osobnostní  a 

sociální rozvoj a připravujících je na život osobní, pracovní a občanský.“ 
34)  

„Střední  vzdělávání  poskytuje  žákům  obsahově  širší  všeobecné 

vzdělání nebo odborné vzdělání spojené se všeobecným vzděláním a 

upevňuje jejich hodnotovou orientaci.  Střední  vzdělávání  dále  vytváří 

předpoklady  pro  plnoprávný  osobní  a  občanský  život,  samostatné 

získávání  informací  a  celoživotní  učení,  pokračování  v navazujícím 

vzdělávání  a  přípravu  pro  výkon  povolání  nebo  pracovní  činnosti. 

Úspěšným  ukončením  příslušného  vzdělávacího  programu  středního 

vzdělávání se dosahuje těchto stupňů vzdělání: a) střední vzdělání, b) 

střední  vzdělání  s výučním  listem,  c)  střední  vzdělání  s maturitní 

zkouškou.“ 35)  

34)  Průcha, J. - Walterová, E. - Mareš, J. Pedagogický slovník. 1995, s. 221.  
3 5)  § 57 a 58, hlava I, část čtvrtá  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním,  vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).  
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„Střední  odborná  škola  připravuje  žáky  zejména  pro  výkon 

odborných činností i pro studium na vysoké škole.“ 36)  

Při zkoumání obou typů výuky je třeba vždy vycházet ze školního 

kurikula (vzdělávacího programu). To znamená z priorit a specifičnosti 

školy  (z  konkrétní  resortní  zakázky)  a  kurikulární  nabídky  (povinné, 

nepovinné,  volitelné  předměty),  z nabídky  mimoškolních  aktivit, ze 

způsobu  organizace  vnitřního  školního  života  a  ze  způsobů  vztahů 

školy  s rodiči  a  dalšími  vnějšími  subjekty.  Následně  pak  je  třeba 

analyzovat předmětová  kurikula,  která  tvoří  vždy  konkrétní  část 

příslušného vzdělávacího programu.

Poznání  a  popsání  rozdílů  mezi  předmětovým  a  integrovaným 

kurikulem  má  zásadní  význam  pro  komplexní  řešení  cílů,  obsahu, 

strategií  a  metod,  způsobů  organizace  a  hodnocení  školního 

vzdělávání.

Předmětové  pojetí  kurikula  vychází  z  výběru  věcných okruhů či 

témat didakticky zpracovaných a upravených do konkrétních učebních 

osnov  a  tematických  plánů  vyučovaných  předmětů.  Každý  učební 

předmět  má  přitom  v rámci  učebního  plánu  značnou  autonomii. 

Výchovně  vzdělávací  cíle  jsou  založeny  na  zvládnutí  stanoveného 

penza  obsahu  a  rozsahu  učiva,  pojmů  a  definic  a  na  pochopení 

vzájemných  vztahů  mezi  nimi.  Pro  učícího  se  žáka  to  představuje 

zvládnout  a  recipovat  větší  či  menší  penzum  encyklopedických 

informací,  které  získává  od  učitele  prostým  přenosem  a  v hotové 

podobě.  Praktické  využití  následně  spočívá  ve  schopnosti  zvládnout 

tzv.  aplikační  postupy  užívané  v metodologii  příslušného  vědního 

oboru.  Každý  takový  aplikační  postup  se  prezentuje  prakticismem, 

jehož  charakteristickým  znakem  je  receptářství  a  snaha  učitelů 

zlepšovat  výsledky  učení  cestou  jakýchsi  přímých  a  striktně 

implementovaných návodů.  

Pedagogická  práce  učitele  v předmětovém  pojetí  se  většinou 

zužuje  na   transfer  odborných  informací  předkládaných  instruktivním 

36)  Průcha, J. - Walterová, E. - Mareš, J. Pedagogický slovník. 1995, s. 215. 

80



didaktickým  způsobem  s převahou  využívání  monologických  metod. 

Podle  charakteru  učiva  doplňuje  teorii  demonstrací  standardního 

aplikačního  postupu.  Případné  zařazování  materiálních  didaktických 

prostředků nebo pomůcek plní většinou pouze ilustrační, dokumentační 

nebo argumentační funkci. Z toho plyne, že nejde o produkční učení, 

nýbrž o tradiční výuku s prvky názornosti.  

Aplikační  povaha  oborových  metodik  odborných  předmětů  se 

projevuje  v jejich  empirickém  charakteru  tím,  že  zjišťuje  a  rozšiřuje 

dobré výsledky zkušených učitelů nebo je deklaruje a zevšeobecňuje 

jako vzory a modely. Úskalí spočívá v tom, že jde o prakticistní postup, 

který ne vždy respektuje podmínky, v nichž se tzv. „dobrých“ výsledků 

dosahuje. Kategorie „dobrý výsledek“ je už sama o sobě problematická. 

Oborové metodiky navíc dostávají podobu návodů nebo předpisů, jak 

uplatnit  obecné  didaktické  principy  ve  výuce.  Mnohdy  je  také 

považován  za  aplikaci  odborné  vědy,  jejího  systému  a  struktury  do 

výuky. Je třeba si uvědomit, že v tomto pojetí jde pouze o praktickou 

stránku zaměření činnosti na vyučovací proces, nikoli  o integrovanou 

výuku. Takový přístup má za následek mechanické a strnulé vyučování 

(herbartismus ve 2. pol. XIX. st.).  

Podstata metodické erudice učitele je v tom, jak si osvojí plejádu 

základních  vyučovacích  postupů.  Ty  pak  podle  momentální  situace 

operativně využívá, mění a kombinuje tak, aby vyhovovaly žáku i učiteli, 

obsahu vyučování, charakteru a podmínkám výuky a hlavně, aby vedly 

k   dosažení  výchovného  a  vzdělávacího  cíle  vyučování.  V této 

souvislosti je třeba se zabývat řešením dvou hlavních otázek:

• otázkou vztahu odborného předmětu a vědního oboru, který ho určuje, 

• otázkou základního učiva, které musí být v každém tématu jasně a 

jednoznačně stanovené.

„Prakticistní  přístup  se  dnes  v didaktikách  odborných  předmětů 

opouští  a  nahrazuje  ho  přístup  tvůrčí  (vědecký),  který má teoretický 

základ a vědecké zdůvodnění v široce provedeném výzkumu.“ 37)  

37)  Drahovzal, J. - Kilián, O. - Kohoutek, R. Didaktika odborných předmětů. 1997, s. 39.
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„Nové pojetí kurikula – především důraz na klíčové kompetence i 

osvojení  postojů  a  hodnot,  posílení  integrace  výuky  a 

mezipředmětových  vztahů,  větší  míra  diferenciace,  uplatnění  nových 

témat  i  zpracovávání  vlastního  vzdělávacího  programu školy  značně 

zvýší nároky na školy i učitele a budou vyžadovat jejich systematickou 

přípravu a stálou podporu. Budou rozvíjeny mezipředmětové vazby a 

výuka v integrovaných celcích i  uplatňovány nové formy výuky,  které 

usnadní vnitřní diferenciaci až individualizaci vzdělávání. Jednou z nich 

je např. projektová výuka založená na aktivní, samostatné práci žáků, 

jimž  dává  příležitost  jít  v daném  tématu  do  větší  hloubky.  Značné 

důsledky bude mít  širší  uplatnění  a  zejména pedagogické  využívání 

ICT.“ 38)

Co  je  integrovaná  výuka  a  v čem  přináší  změnu?  „Integrovaná 

výuka  je  výukou  realizující  mezipředmětové  vztahy  a  spojení 

teoretických činností s praktickými v následujících hlavních formách: 1. 

integrované předměty nebo kurzy; 2. moduly nebo témata zařazované 

jako  součást  více  předmětů;  3.  projekty  spojující  poznatky  z více 

předmětů s praktickými zkušenostmi a produktivními činnostmi.“ 39)

Pro  učitele  je  důležité  mít  neustále  na  paměti,  že  integrovaná 

výuka,  má-li  splnit  svůj  účel,  vyžaduje  změnu  tradičních  paradigmat 

výuky.  Jde o změnu v systému výchovy a vzdělávání,  v komplexním 

řešení cílů, obsahu, strategií a metod, způsobů organizace a hodnocení 

školního vzdělávání.  

38)  Národní program rozvoje vzdělávání v České republice (Bílá kniha). 2001.
39)  Průcha, J. - Walterová, E. - Mareš, J. Pedagogický slovník. 1995, s. 87.
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Obr.  č.  1: Systém   integrované  koncepce  výchovy  a  vzdělávání  v 

odborných předmětech 

Systém  integrované koncepce výchovy a vzdělávání v odborných 
předmětech

Vzdělávací projekt Prostředky 
edukačního procesu

Osobnostní činitelé 
edukačního 

procesu

Nemateriální Materiální

Cíle 
edukace

Obsah 
(učivo)

Metody 
výuky

Formy 
výuky

Učební 
pomůcky

Technické 
prostředky

Učitel Žák

Zdroj: Drahovzal, J. a kol. Didaktika odborných předmětů. 1997, s. 21. 

V integrované  koncepci  výchovně  vzdělávacího  procesu profesní 

přípravy  jsou  vzdělávací  zkušenosti  žáků  tím  nejdůležitějším  cílem. 

Představují  požadovaný  stav  zkušeností  a  vlastností  žáka,  který 

reprezentuje změnu (ve vědomí, v chování a v postojích), které má bát 

dosaženo výukou. Jejich ujasnění má význam jednak pro výběr učiva a 

jeho  strukturování,  jednak  pro  řízení  procesu  výuky,  jehož  těžiště 

spočívá v tvůrčí  práci učitele i žáka. Učitel při promýšlení přípravy na 

vyučovací  jednotku  by  si  měl  dobře  uvědomovat  a  stanovovat  cíle 

poznávací  (vědomostní),  dovednostní  (psychomotorické)  a  postojové, 

obsahující sociálně komunikativní dovednosti. Zároveň musí dbát na to, 

aby cíle výuky plnily svou funkci, tzn., že musí být přiměřené, jasné a 

jednoznačné  a  také  kontrolovatelné.  Málo  využívané  jsou  např. 

rozsáhlejší práce výzkumného charakteru nebo tzv. případové studie, 

které  lze  zadávat  do  autodidakce  a  které  lze  efektivně  využívat 

v hodinách. Propojování formální, neformální a informální edukace jsou 
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propagovaným pedagogickým trendem přípravy pro život. Uvědomění 

si  funkce  cíle  ovlivňuje  rozhodování  o  volbě  soustavy  metod  a 

prostředků výuky, které učitel volí a následně implementuje do procesu 

vzájemné  interakce  s učícími  se  žáky.  V učební  činnosti  žáka  cíl 

přispívá k aktivizaci jeho činnosti jako motivační činitel. V řídící činnosti 

učitele  jde  vždy  o  stanovení  celého  systému  cílů,  a  to  cíl  hlavní  a 

vedlejší a cíl blízký a perspektivní. Cílové zaměření se v řídící činnosti 

učitele projevuje následovně:      

• cíl vede k jasnému členění hodiny na úseky s dílčími, jasně 

formulovanými problémy a úkoly,

• cíl  vede  učitele  k výběru  faktů,  pojmů,  důkazů,  zobecnění, 

pokusů, na které se bude v průběhu hodiny klást důraz,

• formulace  stěžejních  otázek  vede  žáky  k poznávání 

vzájemných vztahů z hlediska cíle hodiny,

• žáci jsou vedeni k aktivní myšlenkové činnosti, k srovnávání, 

řešení  problémů,  k samostatné  formulaci  vlastních  závěrů  a 

hodnocení,

• získáváním zpětné vazby,

• učitel  navazuje  na  probranou  látku  a  zároveň  vytváří 

předpoklady pro látku následující (vytváření poznatkové soustavy),

• k cílové orientaci slouží formulace cíle na počátku vyučovací 

jednotky  i  průběžné  sledování  a  zdůraznění  splněného  cíle  na 

závěr. 

Stupeň  plnění  výchovně  vzdělávacích  cílů  je  také  rozhodujícím 

kritériem pro hodnocení úrovně a kvality školy. Jde vlastně o problém 

komparace výsledků se zamýšlenými cíli.

Integrovaný  model  v praxi  edukačního  procesu  znamená nově 

definovat  status učebních předmětů v rámci učebního plánu z hlediska 

obsahu,  vnitřní  struktury  a  vnějších  vazeb  jako  určitý  mezioborový 

konsenzus,  oborově  vymezit  základní  učivo  a  jeho  didaktickou  a 

metodickou  interpretaci  i  validní  a  reliabilní  srovnávací  kritéria  pro 

evaluaci  výsledků  vyučování  a  učení  i  pro  hodnocení  vzdělávacího 
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programu z důvodu jeho další  optimalizace. Jak se už nyní  ukazuje, 

integrovaná  výuka  poskytuje  prostřednictvím  zpětné  vazby  mnohé 

podměty pro didaktickou analýzu obsahu učiva.

Dále  je  třeba  permanentně  upravovat  a  specifikovat  procesy 

v oblasti změn edukačního prostředí. Jedná se o fyzikální, ergonomické 

a  především   psychosociální  parametry,  které  jsou  nezbytným 

předpokladem pro dosažení očekávaných vzdělávacích výsledků. Jde 

především o to, aby učitel mohl měnit prostředí a vytvářet podmínky pro 

aktivní učení s cílem umožnit dosahování vyšších výkonů v kognitivním 

učení a behaviorálních změn kvality a trvalosti fixace zkušeností žáků. 

Mimořádnou a trvalou pozornost je přitom třeba věnovat kognitivním, 

motivačním  a  regulačním  aspektům  pedagogické  komunikace, 

vymezení obsahu, sociálních rolí všech zúčastněných subjektů (žák x 

učitel, pedagogičtí pracovníci mezi sebou) a stanovení komunikačních 

pravidel.    

Protože se na výchovně vzdělávacím procesu odborných předmětů 

účastní  řada  oborů  a  disciplín,  je  třeba  postihnout  jejich  vzájemné 

integrované  vztahy.  Vytvoření  této  nové  integrované  kvality  je 

podnětem  pro  metodologický  rozvoj  a  vypracování  teorie 

mezisystémové analýzy jako předpokladu pro integrační řešení oborové 

didaktiky. Integrace didaktiky odborných předmětů a její diferenciace od 

jiných disciplín jsou ve vzájemném vztahu. Z toho plyne, že integrace a 

diferenciace je součástí každého společenského jevu, tedy i vzdělávání, 

protože  každý  jev  vypovídá  nejen  sám o  sobě  ale  také  o  vztazích 

k jevům  jiným.  Podobně  každý  jev  nevypovídá  přitom  jen  svým 

obsahem,  ale  též  o  přístupech  a  postupech,  kterých  jsme  užili, 

abychom  jev  zjistili,  popsali  yložili,  zařadili  a  fixovali  do  systému 

profesních zkušeností.  V přípravě učitelů  na integrované zaměstnání (i 

na vyučovací  jednotku) to znamená vystihnout,  co lze z vědomostí  a 

dovedností  žáků získaných v předmětovém pojetí  výuky  jednotlivých 

odborných předmětů stanovit a využít jako společné a v čem je třeba 

zachovat specifiku i nezastupitelnost.
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K účinnosti  výchovy a vzdělávání  významně (z hlediska dosažení 

stupně  cílů  vyučování  a  učení)  přispívá  dodržování  normativních 

požadavků a didaktických zásad, které v sobě integrují složky výchovy, 

které mají regulativní funkci  a jsou principem jednoty, všestrannosti a 

harmoničnosti rozvoje osobnosti žáka. 

Integrovaná  výuka  se  vyznačuje  bohatou  škálou  zvláštností 

technického  a  technologického  základu.  Těžiště  výuky  spočívá 

především  v konstruktivním  pojetí  výuky,  v  praktických  metodách 

produkčního  vyučování  a  učení,  v nichž  se  nejintenzivněji  formují 

profesní  dovednosti  a  návyky  budoucího  řemeslníka.  To  znamená 

v procesu  řízení  vyučování  implementovat  vyučovací  metody  aktivní 

součinnosti žáků s učitelem, které vedou jednak k efektivnímu osvojení 

učiva,  jednak  ke  splnění  výchovně  vzdělávacích  cílů.  K úspěšné 

realizaci vyučovacích metod slouží materiální didaktické prostředky, k 

jejich metodickému  zvládnutí  ve  výuce  profesní  dovednosti  učitele. 

Nesmírně  důležité  jsou  i  vnitřní  (procesuální)  a  vnější  (organizační) 

podmínky, v nichž proces učení probíhá. 

Na  efektivnost  integračních  procesů  ve  výuce  mají  zásadní  vliv 

aplikované metody, organizační formy a didaktické prostředky. 

Integrovaná  výuka  jako  technologie  vytváří  podmínky  pro  rozvoj 

tvořivosti  (kreativity)  žáků a nacházení  netradičních přístupů k řešení 

problémových situací. K tomu napomáhá např. experiment, manipulace 

nebo pátrání, učení z vlastní iniciativy, cvičení v samostatném myšlení 

a rozvíjení dovedností, modelová zaměstnání a odborný výcvik. Úkolem 

učitele je vytvářet takovou atmosféru vyučování, která vyvolává u žáků 

zvídavost  a úsilí  učit  se.   V podmínkách středních odborných škol  a 

učilišť představuje integrovaná výuka výukovou technologii  celostního 

pojetí vytváření zkušeností a formování myšlení žáků.

Učitel žákům nesděluje hotová řešení, ale účastní se spolu s nimi 

analýzy faktorů, na jejichž podkladě se snaží vybrat optimální řešení 

synteticky zpracované konkrétní situace. Zatímco v předmětovém pojetí 

výuky  odborných  disciplín  jde  o  dosažení  porozumění  vyloženému 
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obsahu učiva  a získání  dílčích dovedností  a návyků,  v integrovaném 

pojetí  jde o to,  aby žáci  prostřednictvím nalezení  optimálního řešení 

situačního námětu na základě logického zpracování dosahovali nejen 

věcného porozumění,  ale  i  jeho pochopení  a  fixace v souvislostech. 

Takto  vedená  zaměstnání  podporují  samostatné  myšlení  žáků  na 

principech  analýzy  a  syntézy,  logiky  i  abstrakce,  vytvářejí  návyky 

profesionálních  dovedností.  Integrovaná výuka  tak  umožňuje  žákům, 

aby  k řešení  didakticky  modifikovaných  námětů  využívaly  nejen 

odborných znalostí a zkušeností z předmětové výuky, ale i spontánní a 

aktivní tvořivost.

3.3.3  Výpočetní technika jako nástroj změny technologií výuky 

V  současné  době  je  oblast  vzdělávání  konfrontována  s 

dramatickým  rozvojem  a  vstupem  informačních  a  komunikačních 

technologií (dále jen „ICT“) do všech sfér života společnosti. Vzrůstající 

význam informací a práce s nimi je též základním atributem vznikající 

informační společnosti, jež je standardně charakterizována právě  jako 

společnost, v níž jsou informace a znalosti prostřednictvím nových ICT 

intenzivně  využívány  k ekonomickému,  sociálnímu,  kulturnímu  i 

politickému  rozvoji.  Problematika  podmínek  a požadavků  informační 

společnosti  ve  vztahu  ke  vzdělávání  a  s  tím  spojených  proměn 

edukačního prostředí se vzhledem ke svému mimořádnému významu 

a  dopadu  stává  předmětem  zájmu  státních  orgánů,  pedagogické 

i rodičovské  veřejnosti  a  pochopitelně  též  předmětem  vědeckého 

bádání. 

Prioritním cílem s přímou vazbou  na oblast vzdělávání je podpořit 

proces  začlenění  škol  do  informačního  věku  a  zakotvit  digitální 

gramotnost i) jako základní  dovednost,  kterou si  budou muset  osvojit 

všichni  mladí  lidé.  To předpokládá mimo jiné  též  změnu vzdělávací 
i)  Pod pojmem digitální gramotnost se zde rozumí:  

- schopnost pracovat s Internetem a multimediálními  zdroji,
- schopnost používat tyto zdroje k učeni a osvojováni nových vědomostí a 

dovedností, 
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politiky ve směru rozvoje informační a funkční gramotnosti, podporu 

všech učitelů s příslušnou kvalifikací či kompetencí i vytvoření systému 

dalšího vzdělávání v dané oblasti. Tento záměr byl legislativně ošetřen 

ve  strategickém  dokumentu  Státní  informační  politika  -  cesta  k 

informační společnosti přijatém vládou 31. 5. 1999. 

Konfrontaci  s  možnostmi  ICT  je  vedle  obsahu  vystavován 

především  dosavadní  typický  způsob  či  styl  vyučování,  v němž, 

bohužel, stále převažuje jednosměrný transfer učiva od učitele směrem 

k  žákům  a  vnější  řízení  podporující  pasivní  příjem  předkládaných 

poznatků v hotové podobě. Přitom učení formou činností  (learning by 

doing) je považováno za nejefektivnější  cestu získávání a využívání 

znalostí.  Poznatky  psychologie  dokládají  potřebu  zvyšování 

autonomie  žáka  při  učení,  potřebu  přechodu  od  vnějšího  řízení  k 

autoregulaci  a  autokonstrukci.  Pedagogika  vyzdvihuje  potřebu 

výukového  dialogu a  potřebu  širšího  užívání  metod založených na 

aktivizaci  a  kooperaci,  tedy  metod  umožňujících,  aby  si  žák  své 

znalosti  vytvářel  sám  aktivní  činností  a  komunikací,  nikoli  aby  je 

pasivně  přijímal,  a  aby  si  rozvíjel  svoji  schopnost  komunikovat, 

spolupracovat  a  učit  se  po  celý  život.  Lze  pociťovat  odklon  od 

deterministických  behaviorálních  modelů  direktivně  orientované 

edukace  ve  prospěch  kognitivních,  resp.  konstruktivních  modelů 

edukace  založených  na  objevném,  kooperativním  či  kolaborativním 

učení. Zvyšuje se též důraz na reflektivitu výuky a práci učitele.

Díky snadnému přístupu k technologiím a zvláště k Internetu klesá 

potřeba  encyklopedických znalostí  a  stoupá  význam  schopnosti 

informace vyhodnocovat, třídit a na jejich základě konstruovat znalosti 

vlastní.  Technologie  tak  umožňují  šířeji  prosazovat  prvky 

konstruktivismu  do  žákova  učení,  praktikovat  učení  činnostmi, 

-    schopnost ovládnutí klíčových kompetencí, za něž se považuje získávání, analýza a 
organizace informací,  komunikováni myšlenek a informaci, plánování a organizace 
pracovních aktivit,  schopnost spolupráce a práce v týmu,  užívání matematických
pojmů a technik,  aplikování efektivních strategií při řešeni problémů,  schopnost využívat 
příslušná technická zařízení. 
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uplatňovat projektově orientovanou metody užívané stále častěji též v 

podobě projektů překračujících rámec učebních předmětů.

ICT mohou  žáku  napomoci  vyvinout  se  v  aktivní,  kreativní  a 

samoregulující osobu schopnou sebevzdělávání a stávají se primárním 

zdrojem proměn edukačního prostředí a prostředkem změny  kvality a 

efektivity vyučování  a učení.  V tomto směru mají  moderní technické 

prostředky a technologie značný potenciál  a mohou být  pro podporu 

edukačních procesů využity v řadě funkcí -  instrumentální, kognitivní, 

intencionální i regulativní.  

Vedle  kvality  edukace  se  tak  zvýrazňují  dimenze  sociální  a 

ekonomické, jež dříve nebývalou měrou umocňují potřebu začleňovat 

ICT do  systému  vzdělávání  a  adekvátně  danou  problematiku 

inkorporovat i  do přípravy učitelů. Nové ICT navozují rostoucí význam 

znalostí,  vzdělání  a  kontinuálního  vzdělávání  daného  i  potřebou 

opakované  rekvalifikace.  Vzdělání  se  stává  podmínkou  i  atributem 

vznikající informační společnosti, resp. společnosti vědění. 

Všimneme-li  si  dále  hlavních  přínosů  ICT pro  vzdělávání,  lze  v 

nejúspornějším vyjádření mezi ně řadit zvýšení kvality, efektivity, resp. 

produktivity  a  dostupnosti  vzdělání  a  samozřejmě  i  vlastní  fakt 

formativního  působení,  připravujícího  žáky  pro  život  ve  společnosti 

založené na  těchto  technologiích.  Hlavní  přínos  ICT  shrnujeme  do 

následujících bodů:

• Umožňují  zvýšit  kvalitu  průběhu a  výsledků  vzdělávacích aktivit. 

Dovolují v řadě směrů zlepšit  transfer obsahu vzdělávání a podpořit 

proces konstruování znalostí z informací.

• Vytvářejí předpoklady pro systematické a utříděné získávání znalostí 

a jejich efektivní a globální  předávaní,  čímž usnadňují spolupráci, 

týmovou práci i dostupnost vzdělávání. Mezi tyto předpoklady patří 

především  zpřístupnění  celosvětového  informačního  a 

komunikačního prostoru bez časových a geografických bariér.
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•  Mohou snížit  náklady za realizaci  daných vzdělávacích cílů nebo 

uspořit čas nutný k jejich realizaci, a zvýšit produktivitu vyučování i 

učení.

Uvedené  přínosy  a  hlavní  směry  využívání  ICT  jsou  dány  jejich 

charakteristickými vlastnostmi a rysy, kterými jsou:

• Interaktivita,  jako vlastnost  umožňující  obousměrnost  komunikace, 

dovolující  uživateli  zasahovat  do  procesů  nebo  reagovat  na 

získávané informace.

•  Multímedialita představující funkční integraci textu, obrázků, grafiky, 

zvuku, animací i videa ve spojení se shora uvedenou interaktivitou 

za  účelem  zprostředkování  informaci.  Užívání  různých  médií  k 

efektivnímu  zprostředkování  informací  pomocí  počítače  a  jejich 

kombinovanou  komunikaci  po  více  kanálech  podporuje  motivaci, 

prezentaci učiva, konstrukci vědomostí i jejich retenci.

• Víceúrovňovost  informace  zabezpečovaná  v  hypertextově  či 

hypermediálně orientovaném prostředí většiny současných na práci 

s informacemi orientovaných programových produktech.

•  Globalita povyšující veškerou práci s informacemi či komunikaci na 

úroveň  aktivity  s celosvětovou  působností,  umožňující  překonat 

geografické  bariéry  a  v  rámci  „globální  vesnice"  porozumět 

„sousedům" a učit se s nimi spolupracovat.

•  Virtualita dovolující vytvářet virtuální mikrosvěty, manipulovat s nimi, 

vstupovat do nich za účelem řešení vážných problémů i za účelem 

zábavy, pojímat kyberprostor jako novou dimenzi globálního života.

Prostředí a požadavky informační společnosti vedou k výrazným 

proměnám edukačního prostředí, vzdělávacího modelu školy, kurikula, 

metod i prostředků a promítnou se výrazně do práce učitele i přípravy 

na tuto profesi, včetně vlastního pojetí institucí připravujících učitele. 

Škola  počátku  třetího  tisíciletí  je  školou  éry  nastupující  společnosti 

věděni,  školou,  jež  je  povinna  připravovat  své  žáky  pro  život  ve 

společnosti  založené na informacích,  informačních a komunikačních 
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technologiích  a  vzdělávání.  Významná  úloha  musí  v  tomto  směru 

připadnout vzdělávacím institucím připravujícím učitele.

Soudobé  technologie  vytvářející  otevřený  globální  informační  a 

komunikační prostor vystavují učitele do nové pozice, pro kterou by též 

měli  být  nově  připravováni.  Způsobilost  využívat  ICT a  realizovat 

informační  výchovu  se  stává  jedním  z podstatných  úkolů  přípravy 

učitelů  i  předpokladů  pro  výkon  učitelského  povolání.  Informační a 

komunikační technologie je nutno integrovat do vysokoškolské přípravy 

učitelů všech oborů a do celého prostředí  vysoké školy,  v němž tato 

příprava  probíhá.  Kompetence  v  oblasti  ICT  nabývají  jako  složka 

profesní výbavy  současného učitele stále na větším významu. Proces 

napomáhající  rozvoji  těchto  kompetencí,  tedy  všeobecné  nebo 

specializované vzdělávání učitelů v oblasti ICT, může být proto vnímáno 

jako  významná  složka  profesní  přípravy  učitele,  stejně  tak  jako 

významný  a  navýsost  aktuální  úkol  stojící  před  širokou  školskou 

veřejností. Jako složka profesní výbavy je kompetence v oblasti ICT jistě 

jedním  z  předpokladů  kýžených  změn  v  dosud  převažujícím 

instruktivním  transmisním  výukovém  modelu,  předpokladů 

implementace  metod  podporujících  aktivní  práci  s informacemi, 

komunikaci,  kooperaci  a  konstruktivní  klima  i  personálních 

předpokladů naplňování uvažovaných procesních a kurikulárních změn 

ve vzdělávání. Jako složka profesní výbavy je kompetence v oblasti ICT 

současně neméně důležitým předpokladem pro zabezpečení informační 

výchovy  ve  školách  směřující  k  získání  způsobilostí  či  klíčových 

kompetencí  postihovaných  pojmy  informační  gramotnost,  resp. 

digitální gramotnost 

Vzhledem  k  tématu  disertační  práce  se  dále  budeme  věnovat 

charakteristice  základních  změn  v  oblasti  výchovy  a  vzdělání  v 

souvislosti  se  zaváděním  výpočetní  techniky  a  aplikací  ICT 

v institucionální edukaci a neformálním učení.

Dosažení  všeobecné informační  gramotnosti,  jako cíle  vzdělávací 

politiky  státu,  souvisí  s  vyššími  požadavky  na  vzdělání  a  s  novými 
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technickými  prostředky  na  něm  participujícími.  To  znamená,  že 

všeobecná  počítačová  gramotnost,  objektivní  nutnost  celoživotního 

vzdělávání a rekvalifikace jsou nezbytnými předpoklady vstupu ČR do 

informační společnosti. K zajištění tohoto požadavku to znamená:

•  Napojit všechny odborné školy na informační infrastruktury, zejména 

na Internet  a  Intranet  se  širokým využitím jejich výhod v procesu 

výuky, ovládnout práci s informacemi a ICT jak žáky, tak i učiteli a 

implementovat  ICT do  školního  kurikula,  učebních  plánů  a  osnov 

jednotlivých předmětů. 

• Provést  odpovídající  změny v  obsahu  a  metodách výuky  a  všech 

formách  vzdělávání.  To  znamená  souběžně  s  tradičními  formami 

výchovy  rozvíjet  i  metodiku  výuky  orientovanou  na  systém 

celoživotního profesního vzdělávání.

•  Permanentním vzděláváním učitelů v používání prostředků výpočetní 

techniky a ICT v pedagogickém procesu výrazně zvýšit  efektivnost 

výuky.  Kromě vzdělávání  žáků a pedagogů bylo  třeba se v každé 

 odborné škole  zaměřit  na zřizování  týmů odborníků  informatiků  a 

jejich výchovu a vzdělávání. K tomu využívat mezinárodních kontaktů 

škol, studia doma i v zahraničí, pracovních stáží a dalších forem. 

V současné  době  se  uplatňuje  celé  spektrum  ICT,  rozvíjí  se 

multimediální  aplikace,  zvyšuje  se  nejen  kvalita  hardware,  ale  i 

spektrum a kvalita programových produktů, rozšiřují se demonstrační a 

simulační  programy,  modelování,  didaktická  diagnostika  s  pomocí 

počítačů,  atd.  S  určitým časovým odstupem se  tyto  základní  trendy 

uplatnily i u nás.

Dosavadní  poznatky  základního  a  aplikovaného  výzkumu  i 

praktické  zkušenosti  učitelů  svědčí  o  tom,  že  stále  širší  aplikace 

výpočetní techniky ICT,  Internetu a Intranetu přináší řadu pozitivních 

změn v  charakteru  výchovy  a  vzdělání,  ve  školní  výuce  i  v  domácí 

přípravě ve srovnání s "tradičním" způsobem výuky v tom, že umožňují 

a usnadňují: 
• Přístup k prakticky neomezeným zdrojům průběžně aktualizovaných 
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informací stále širšímu okruhu uživatelů. Tyto informace mohou být 

využity k rozvoji všeobecného vzdělání, k odborné přípravě, ke školní 

výuce i pro domácí přípravu prakticky všemi vrstvami obyvatelstva, 

od žáka mateřské školy až po důchodce. Přitom nejde jen o pasivní 

čerpání těchto informací, ale Internet a www stránky otevírají široké 

možnosti ke zpracování vlastních materiálů, rešerší, přehledů, textů, 

cvičení, matematických a dalších úloh.

• Uplatňování  nových  forem komunikace  prostřednictvím  Internetu  v 

distančním vzdělávání,  pořádání  konferencí  s  mezinárodní  účastí, 

výměnu poznatků a zkušeností pracovníků různých oborů, realizaci 

mezinárodních  projektů  apod.  Velmi  významný  kvalitativní  posun 

představuje  i  využití  Internetu  pro  oboustrannou  interaktivní 

komunikaci  mezi  učitelem a žákem kdykoliv  je  to  třeba a hranice 

komunikace je možné podle potřeby rozšiřovat. Vzdálenost přestává 

být bariérou vzdělání.

• Zkvalitňování  prezentace  učiva  a  objektivizaci  výuky,  zejména 

názornost výuky s využitím kvalitních textů, obrázků, schémat, modelů, 

animací aj., (hypertext) a zároveň i objektivizaci průběžné diagnostiky a 

hodnocení dosažených výsledků. 

• Diferenciaci  a  individualizaci  výuky,  v  určitých  fázích  výuky,  resp. 

vyučovací  hodiny  v  určité  proporci  k  dosud  převládajícímu 

hromadnému, kolektivnímu vyučování.  Tato diferenciace směřující  k 

individualizaci  umožňuje  ve  větší  míře  respektovat  individuální 

schopnosti žáků. 

• Zvyšovat podíl aktivní tvůrčí činnosti žáků v interakci s počítačem, zvýšit 

pozornost,  motivaci  k  řešení  úkolu,  rozvoj  logického  myšlení, 

úspornosti  a  přesnosti  vyjadřování,  posílení  samostatnosti, 

sebevědomí a zdravé soutěživosti.

•  Umožňují volbu vlastního individuálního tempa a času řešení úkolů a s 

využitím  zpětné  vazby,  okamžité  kontroly  správnosti  už  v  průběhu 

řešení úlohy s možností korekce, opakování, hledání jiného algoritmu 

řešení výpočtu, apod.
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• Zvýšení  atraktivnosti  a  zajímavosti  výuky  s využitím  prostředků 

audiovizuální techniky, animace, virtuální techniky, apod. Atraktivnost 

výuky spolu s interaktivní  formou vyučování  zajišťuje  stálou aktivitu, 

eliminují rušivé momenty a umožňují žákům i učiteli soustředit se na 

práci.

•  Vytváření pozitivního vztahu k výpočetní technice, ICT a Internetu od 

raného věku u většiny žáků, vnímání počítače, ICT a Internetu jako 

běžného způsobu komunikace, což je významným předpokladem pro 

pozdější  adaptabilitu  a  uplatnění  každého  jedince  v  podmínkách 

rozvinuté informační společnosti.

Uvedené pozitivní změny se v konečném důsledku projevují ve dvou 

základních efektech:

•   Ve zvýšení kvality výchovy a vzdělání, školní výuky i domácí přípravy 

(kvalita  a  dostupnost  aktualizovaných  informací,  multimedialita, 

interaktivita,  omezení  nebo  eliminace  rutinních  činností  a  jejich 

přenesení na techniku, zvýšení atraktivity výuky aj.).

• V racionalizaci  výuky a zvýšení  její  efektivnosti  v  důsledku úspory 

času a nákladů.

I  když  poznatky  z  dílčích  projektů  nelze  vždy  zcela  zobecňovat, 

dosavadní  zkušenosti  prokazují  pozitivní  přínos  Internetu  a  www 

stránek jak pro školní výuku, tak i pro autodidakci ve všech formách 

vzdělávání. 

Zavádění  moderních  metod  výuky  je  třeba  řešit  jako  složitý 

strukturovaný  problém  nejen  z  hlediska  vhodného  technického 

vybavení,  ale i  odpovídajícího programového vybavení,  organizace a 

forem výuky. Právě kvalifikace a zkušenosti učitele by měly zaručit, že 

případné  negativní  faktory  budou  v  maximální  míře  eliminovány  a 

naopak nesporné objektivní výhody moderních metod výuky maximálně 

využity.

Dnes je již zcela prokázané, že ICT přinášejí vzdělávání a výchově 

prospěch,  a  to  hned  dvojí.  Jednak  jsou  nástrojem,  který  napomáhá 

učení, jednak poskytují žákům i další klíčové dovednosti, které mohou 
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později  uplatnit  na  trhu  práce.  Zejména  používání  počítače,  jako 

didaktického prostředku, vyžaduje speciální kompetence. Žáci si musí 

osvojit práci s různými počítačovými programy, naučit se, jak si vybírat 

na  Internetu  relevantní  a  seriózní  informace  a  jak  je  vyhledávat  v 

databázích. Totéž platí  i  pro učitele.  Má-li  se však využít  jejich plný 

potenciál,  musí se změnit postoj  k nim a vyučovací  metody se musí 

přizpůsobit novým možnostem, které ICT otevírají. Při tom je třeba mít 

na  paměti,  že  učení  má  také  svou  etickou  a  emocionální  dimenzi, 

kterou  počítač  nemůže  poskytnout.  Zkušenosti  z pedagogických 

výzkumů potvrzují, že nedostatečná znalost možností vede k tomu, že 

ICT  jsou  stále  ještě  často  chápány  a  implantovány  do  formální, 

neformální  a  informální  edukace  pouze  jako  elektronické  verze 

stávajících učebnic či dalších materiálních prostředků výuky nebo jako 

pouhý podpůrný prostředek (on-line) běžné vyučovací hodiny. 

Nenahraditelný  význam  využívání  materiálních  didaktických 

pomůcek  spočívá  v posílení  názornosti  výuky  a  kreativity  veškeré 

pedagogické práce, v podněcování aktivity a tvůrčího potenciálu žáků, 

ve zvyšování efektivity,  celkové výslednosti a produktivity práce obou 

subjektů ve vzájemné interakci.   

Z toho plyne, že pedagogičtí pracovníci ve všech typech a na všech 

stupních  institucionálního  vzdělávání  musí  bez  jakýchkoliv  emocí  a 

předsudků akceptovat tento technický a technologický fakt doby stejně, 

jako  vnímat  měnící  se  osobnost  žáků,  kteří  dnes disponují  značnou 

počítačovou gramotností  a příznivě akceptují  tento způsob výuky.  Již 

zřídka  dostaneme  od  žáků  práce,  které  by  nebyly  zpracovány  na 

počítači. Většina mladých lidí má také značné zkušenosti s Internetem, 

kterých využívá  v učení.  E-mail  se stává normální a běžnou formou 

odborné i občanské komunikace. Pro učitele je tedy objektivní nutností 

akceptovat novou realitu edukačního prostředí, a je jejich pedagogickou 

povinností  obohacovat  a  rozvíjet  výchovně  vzdělávací  proces 

využíváním elektronických zdrojů, spolu se specialisty vytvářet kvalitní 
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multimediální  výukový  programy,  hledat  a  nalézat  jejich  racionální 

využití ve školní i mimoškolní edukaci.

Dnes  je  již  nespornou  reálií  běžně  přijímaný  názor,  prověřený 

pedagogickým výzkumem i praxí ve školském terénu, že elektronické 

zdroje  zvyšují  přesvědčivost  a  názornost  faktografické  argumentace 

verbálně sdělovaného obsahu učiva. Umožňují vytvářet ve vyučovacích 

jednotkách  novou  dimenzi  tvůrčího  klimatu,  jsou  nezastupitelnou 

součástí  heuristických  metod  edukace.   Je-li  verbální  projev  učitele 

podpořen  vhodně  zakomponovanými  sekvencemi  prezentovanými 

materiálními  výukovými  prostředky,  lze  očekávat  zvýšenou  motivaci, 

aktivitu  i  koncentraci  žáků  na  řešený  problém,  volnější  a  obsahově 

věcnou diskusi, lepší fixaci zkušeností ukládaných do vnitřních struktur 

vzdělávacího  i  hodnotového  systému  učícího  se  žáka.  Elektronické 

zdroje  (multimediální  nosiče)  jsou  v technologických  aplikacích 

moderními  prostředky metod práce erudovaného učitele, které doplňují 

a podporují, ale v žádném případě nenahrazují tradiční i moderní formy, 

metody a didaktické postupy ve výuce. Je výlučně na učiteli, na jeho 

odborné  úrovni,  pedagogické  zdatnosti  a  tvořivosti,  aby  dokázal 

posoudit,  zda  a v jaké míře tyto  didaktické prostředky napomáhají k 

dosažení stanovených učebních i etických cílů.

Zavádění  informační  techniky  a  technologií  do  výuky  jako 

výchovných  a  vzdělávacích  prostředků  souvisí  technicky  se  třemi 

důležitými předpoklady:

•  s koncepcí řešení systému digitalizované výuky a výchovy,

•  s použitím technologií – hardware,

•  s použitím programového vybavení – softwaru.

Učitel  se  v teorii  celoživotního  vzdělávání  stává  „speciálním“ 

sociálním pracovníkem, který musí zvládat informační a komunikační 

technologie, jako pedagogizované prostředky vyučování. Podrobněji na 

s. 114.

Implementace  ICT  do  vzdělávání  je,  mimo  jiné,  určována  také 

skutečností,  že  jsme  se  stali  součástí  informační  společnosti,  jejíž 
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fungování  je  bez  informačních  systémů  nemožné.  Počítačové 

technologie pomáhají zdokonalit učení a vyučování a přispět k rozvoji 

myšlenkových a tvůrčích aktivit žáků (Černochová – Komrska - Novák, 

1998).

     Skutečnost, že vyučování v největší možné míře využívá multimédia, 

jak pro prezentaci učiva, poznatků a informací prostřednictvím různých 

studijních opor umožňuje plnohodnotně reagovat na potřeby žáků. 

     Ve vzdělávání stále platí  pravidlo: „Slyším a zapomenu, vidím a 

vzpomenu si, jednám a osvojím si.“

Kromě  těchto  nesporných  pozitivních  změn  jsou  prezentovány  i 

kritické  názory,  které  poukazují  na  nesplněné  aspirace,  rizika  a 

negativní dopady aplikace výpočetní techniky ve výuce. Je kritizováno 

zejména  to,  že  děti  a  mládež  tráví  u  počítače  a  na  Internetu  příliš 

mnoho  času,  poukazuje  se  často  na  přecenění  nebo  nevhodnou 

aplikaci programovaného vyučování, ICT a Internetu. Předmětem kritiky 

je i kvalita výukových programů a vhodnost jejich aplikace, resp. využití 

adekvátní  didaktické  techniky.  Kritické  názory  vyslovují  zejména 

pedagogové,  psychologové  a  sociologové,  ale  i  odborníci  z  dalších 

vědních oborů včetně lékařů. Hlavní kritické výhrady lze shrnout takto:

•  Vysoké náklady na technické a programové vybavení škol, relativně 

vysoké  poplatky  za  telekomunikační  užívání  Internetu  v  podstatě 

monopolním  prostředím  a  další  náklady  jsou  jednou  z  bariér 

rychlejšího budování informační společnosti. Na druhé straně je třeba 

uvést, že ceny výpočetní techniky na rozdíl od ostatního zboží a služeb 

výrazně klesají a je naděje, že i na trhu telekomunikačních služeb se 

vytvoří konkurenční prostředí. 

•  Dehumanizace výuky,  ochuzení sociální komunikace stykem žáka s 

učitelem a žáků navzájem.

•  Negativní dopad na rozvoj verbální komunikace, nedostatečný rozvoj 

slovní  zásoby  heslovité  vyjadřování,  jednoduchý  jazyk,  nedostatek 

citového prožitku a určité tendence k primitivnímu slovnímu projevu. 
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Podle učitelů českého jazyka používání Internetu žáky motivuje, ale 

"kazí úroveň vyjadřování a svádí ke gramatické nedbalosti". 

•  Nebezpečí individualismu a předčasné nežádoucí diferenciace žáků.

•  Jednostrannost a monotónnost činnosti.  Tato námitka je oprávněná 

zejména u textových, programů, monofunkčních programů. 

•  Únavnost, namáhání a možné zhoršování zraku při práci s PC plyne z 

toho, že monitor je zdrojem světla a při dlouhodobém působení dojde k 

obdobným  důsledkům,  jako  kdybychom  se  dívali  do  stolní  lampy. 

Negativně působí dlouhodobá práce s PC i  na nežádoucí  omezení 

pohybových  aktivit  a  dalších  činností  ve  využívání  volného  času. 

Kritické hlasy upozorňují  i  na možné důsledky nadměrné psychické 

zátěže, při příliš častém využívání počítače a surfování na Internetu, 

nejen ve škole, ale zejména doma.

• Negativní  výchovné  působení  některých  počítačových  her,  riziko 

gamblerství, nelegální využívání software (podle některých odhadů je u 

nás až 80 % nahrávek nelegálních) patří k častým kritickým námitkám. 

Velmi kriticky je hodnoceno riziko nárůstu kriminality dětí a mládeže, 

tendence  k  násilí,  volný  přístup  k  pornografii  a  dalším  závadným 

materiálům v síti Internetu. 

3.3.4  Sociální charakter práce a jeho význam pro výchovu a 
vzdělávání žáků ve středních odborných školách a učilištích 

Práce  je  „plánovitá  a  vědomá  činnost,  kterou  člověk  vykonává 

s nasazením fyzických  a  duševních  sil  a  která  směřuje  k uspokojení 

lidských  potřeb  a  poskytuje  různé  hodnoty,  např.  způsob  obživy, 

osvojení  si  dovedností,  strukturování  času,  sociální  kontakty  či 

sebehodnocení.“ 40)

40)  Jandourek, J. Sociologický slovník. 2001, s. 191.
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V  psychologickém  pojetí  je  práce  „cílevědomý,  plánovitý,  a 

produktivní proces charakterizovaný myšlenkovým projektem výsledku 

práce a plánem pořadí všech operací.“ 41)

Z obou definic vyplývá, že práce je základní lidskou činností. Prací 

člověk pozměňuje své okolí i sebe sama, kultivuje svou osobnost, která 

zase  zpětně  ovlivňuje  průběh  vykonávané  pracovní  činnosti.  Jde  o 

uvědomělou činnost  zaměřenou na utváření  hmotných a duchovních 

hodnot. Vytváří svět kultury a přetváří přírodní prostředí.  Z toho plyne, 

že  každý  člověk  absolvuje  v reálném  pracovním  životě  složité 

socializační procesy, jimiž si osvojuje specificky lidské formy chování a 

jednání a začleňuje se do společnosti. Tyto procesy se realizují hlavně 

sociálním  učením,  sociální  komunikací  a  interakcí  s okolím,  ale  i 

nátlakem (např.  zákony).  Představují  celoživotní  socializační  aktivitu, 

která „umožňuje jedinci začlenit se do určité sociální skupiny, osvojit si 

její  normy,  její  hodnoty,  učit  se  sociálním  rolím spojeným s určitými 

pozicemi ve skupině i dalším dovednostem a schopnostem.“ 42)

V této souvislosti je třeba zdůraznit, že sociální skupiny tvoří jedinci 

s  různými  zájmy  a  potřebami.   Uvnitř  sociálních  skupin  platí  určitá 

pravidla,  která  mají  závazný  charakter  a  která  vytvářejí  a  udržují 

sociální  řád.  Mimo tento rámec je chování  jedince dále  ovlivňováno, 

omezováno,  regulováno  a  vynucováno  normami  společenské 

konvence.   

Dovednosti,  které  umožňují  realizovat  se  v takovémto  prostředí, 

sdělovat druhým své pocity, prožitky, ale i potřeby, představují sociální 

zdatnost.  Podle  ní  se  vytváří  tzv.  socioekonomický  status,  který  je 

odrazem  postavení  jedince  nebo  skupiny  v ekonomické  a  sociální 

struktuře společnosti. Sociální status je respektovanou pozicí jedince ve 

skupině. Může být nízký nebo vysoký podle toho, zda je ve skupině 

vůdcem  nebo  vedeným.  Každý  člověk  má  více  statusů,  protože  se 

pohybuje ve více skupinách (pracovní tým, rodina, veřejný život atd.). 

41)  Hartl, P. - Hartlová, H. Psychologický slovník. 2000, s. 93.
42)  Jandourek, J. Sociologický slovník. 2001, s. 191.
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Chování  spojené  s dílčím  statusem  představuje  v  sociologickém 

chápání tzv.  roli.  Ta je souhrnem očekávaných jednání jedince, který 

zastává určitou sociální pozici. Řídí jeho chování skrze očekávání okolí 

a  je  usměrňováno  tzv.  regulátory,  což  jsou  signály  změn,  které 

vyjadřují, mimo jiné, také důležitá sdělení o síle a postavení jedince v 

pracovní činnosti. 

Cenná  poučení  o  psychologických  zvláštnostech,  podmínkách  a 

vztazích  v  pracovní  činnosti  člověka  v  určitém  pracovním  prostředí 

poskytuje  studium  psychologie  práce,  která  je  teoretickou  a  užitou 

vědou. Z teoretického hlediska poskytuje soustavu poznatků získaných 

zkoumáním zákonitostí,  kterými lidská psychika řídí pracovní činnost. 

Jejich následnou aplikací  je prakticky využitelné penzum poznatků pro 

úpravu pracovních postupů, objektivních vnějších a vnitřních podmínek 

práce i  pro řízení a organizaci  práce na všech úrovních a ve všech 

organizacích.

V současné  době  se  při  řízení  lidských  zdrojů  v  organizacích 

prosazuje metoda tzv.  coachingu, která využívá zejména poznatky z  

inženýrské  a  sociální  psychologie  a  psychologie  práce.  Předmětem 

jejich bádání jsou vztahy v pracovních skupinách (týmech) a jejich vliv 

na  pracovní  výkonnost  člověka.  Úspěšně  zvládat  složité  procesy 

kvalitního  řízení  lidských  zdrojů  je  dnes  téměř  nemyslitelné  bez 

součinnosti  s  psychology práce a se  specialisty  z dalších  sociálních 

věd.  Fenomény,  jako  jsou  pohybová  ekonomie,  pracovní  motivace, 

zvláštnosti  role  vedoucího  pracovníka  nebo  vliv  faktorů  pracovního 

prostředí na pracovní výkon člověka, určují kvalitu pracovního prostředí 

a jejich neustálé sledování  vystupuje dnes do popředí  se stále větší 

naléhavostí.   

Jde  hlavně  o  vytváření  takového  pracovního  prostředí,  které  by 

podporovalo možnosti implementovat technologie aktivního výkonu, aby 

zaměstnanec vykonával pracovní činnost s kladným vztahem k ní, se 

zájmem a rád. Důležité také je, aby na pracovní činnost stačil  svými 

tělesnými a duševními silami a aby práce obohacovala a rozvíjela jeho 

100



osobnost. Zaměstnanec potřebuje mít i jistotu o užitečnosti své práce 

pro  společnost.  Takovéto  uznání,  ale  i  solidarita,  je  pro  dodržování 

pracovní morálky a produktivity často důležitější než fyzikální podmínky 

práce.

Stejně významné pro příznivé vztahy jsou etické hodnoty pracoviště. 

Ty  se  projevují  v  respektování  zákonů  a  interních  aktů  řízení,  ve 

způsobech řešení konfliktů a zájmů, v serióznosti při uzavírání a plnění 

pracovních smluv, v úrovni bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti 

atd.

Nutným  předpokladem  pocitu  spokojenosti  je  úspěch  v  pracovní 

činnosti. Na něj má vliv také hygienická úroveň, adekvátnost, důstojnost 

a  reprezentativnost  pracovního  prostředí,  pracovní  řád  nebo  image 

pracoviště. Tyto faktory vytvářejí  psychologický a tržní obraz, který je 

souhrnem  představ,  citů,  myšlenek,  přání,  hodnot  i  asociací 

zainteresovaných  pracovníků.  V  duševnu  člověka  se  vždy  pojí  s 

nějakou institucí, věcí nebo i s osobou. Image pracoviště je tedy obraz, 

který si o organizaci vytváří vnější okolí.  Vytváření žádoucího vztahu 

předmětu a jeho obrazu (image), který propagační psychologie nazývá 

mentálním mostem. Vysoký nebo nízký kredit pracoviště je společným 

dílem všech pracovníků bez ohledu na interní organizační strukturu.

Nelze opomenout ani  významný vliv pracovní  činnosti  na vývoj  a 

zrání celé řady osobnostních vlastností,  např. na pracovitost,  ochotu, 

iniciativnost, snaživost, přesnost, spolehlivost aj. 

Požadavky  na  profil  absolventů  odborného  vzdělávání  podléhají 

všem  probíhajícím  změnám  ve  společnosti,  zvláště  měnícím  se 

požadavkům  firem  působících  v  evropském  teritoriu  a  rychle  se 

rozvíjející  profesní  nadstavbě.  Tato  skutečnost  zvyšuje  naléhavost 

odborné flexibility , která  se musí nutně stát významným cílem výchovy 

a vzdělávání nejen v zájmu samotných žáků a jejich budoucích šancí 

pro  uplatnění  na  trhu  práce,  ale  také  v zájmu  státu,  který  musí 

zabezpečovat  potřebné  profese  a  odborně  (řemeslně)  kvalifikované 

pracovní síly.
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Odbornou  flexibilitu  chápeme  na  jedné  straně  jako  schopnost  a 

připravenost vykonávat obor, kterému se žák vyučil v různých podnicích 

nebo  živnostenských  řemeslech,  na  druhé  straně  ji  chápeme  jako 

připravenost  ke  zvládnutí  perspektivních  technologií  při 

výkonu příslušných  odborných  činností.  Orientace  na  jediné  profesní 

vzdělávání a zároveň na odbornou flexibilitu nejsou spolu v protikladu, 

protože  odborná  flexibilita  musí  vyplývat  z kompetence  jednání. 

Potenciál  této  kompetence  jednání  daleko  překračující  základní 

odbornou výchovu se může rozvíjet zvláště tehdy,  jestliže zkušenosti 

odborné práce uplatněné na vědeckých a společenských souvislostech 

a  zahrnuté  v rámci  příslušných  školních  vzdělávacích  programů  se 

prosazují do rozsáhlých společenských systémů. 

Kompetence v odborné praxi a důsledky z ní vyplývající se ověřují 

schopnostmi zacházet s  neustále se zdokonalující technikou a zvládat 

nové technologické postupy. Technika představuje účelově zaměřené 

vytváření okolí pomocí materiálních prostředků, které nutně nevyplývají 

z vlastních zákonů, ale odpovídají tvořivé vůli a síle člověka. Způsoby 

jeho  uskutečňování  podléhají  společenským  rozhodnutím  v  situaci 

vícenásobné  dimenzifikace  zájmů  na  pozadí  determinujících 

ekonomických podmínek. Pokud je technický vývoj procesem sbližování 

mezi technicky možným, přírodně omezeným, ekonomicky únosným a 

společensky chtěným, dotýká se až samých hranic existence, za jejichž 

peripetií by byly narušovány základy přirozeného života. 

Na  základě  tohoto  pohledu  je  nasnadě  vzájemná  oprávněnost 

utváření techniky a ochrany životního prostředí, což ve svém důsledku 

představuje  těžiště  rozvoje  kompetence  jednání  jako  jednoho  s  cílů 

učňovského vzdělávání. 

Nutnost a kompetence utváření techniky je založena na zásadních 

schopnostech  člověka.  Tyto  schopnosti  tvorby  se  vztahují  k funkcím 

technických  systémů  skládajících  se  ze  strojů,  aparátů,  přístrojů  a 

k jejich realizaci  technickými prostředky a k další  součinnosti  člověka 

s technickým  systémem,  jak  na  jednotlivém  pracovním  místě,  tak 
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v komplexních výrobních nebo služby poskytujících jednotkách. Stroje a 

zařízení jako celek jsou užity tak, aby jejich jednotlivé obslužné prvky 

byly  přizpůsobeny  vlastnostem  s nimi  pracujícího  člověka,  jeho 

pracovním možnostem a aby byla zohledněna jeho tělesná a duševní 

výkonnost.  Měřítkem tvořivosti  je  zásadně a  jen  člověk.  Technika  je 

pouze prostředkem. Odborná kompetence a flexibilita jednání zahrnuje 

schopnost  a  připravenost  vykonávat  určitou  pracovní  pozici,  osobní 

angažovanost při zlepšování pracovních podmínek a v případě potřeby 

i  schopnost vytvořit  vlastní  tlak na nutná opatření.   Místo  techniky v 

souvislosti  s lidskou  prací  se  navenek  projevuje  prostřednictvím 

každého  jednotlivého  pracovního  místa  ve  výrobě  i  při  poskytování 

služeb. Cílem technického pokroku by měla být taková technika, která 

současně podporuje vysokou efektivnost a humanizaci práce. 

Z  technologického  rozvoje  stále  jasněji  vyplývá,  že  velmi 

specifikované jednoduché výroby se dlouhodobě přetváří na technické 

systémy. Výkon lidských schopností se díky tomu přesouvá do oblasti 

myšlenkového  spojování  odborných  znalostí  se  zkušenostmi  a 

vytvářením vlastního ideového pojetí vykonávané práce. Pro učitele to 

znamená naučit žáky, jak lze ve větším měřítku plánovat a realizovat 

konkrétní  činnost,  jak  postupovat  při  identifikování  chyb  nebo  při 

odstraňování poruch a nepředvídatelných problémových situací, jakož i 

při  výměně  odborných  znalostí,  zkušeností  a  idejí  mezi  pracovními 

skupinami  nebo  v  diskusi  s výkonnými  odborníky.  Schopnost 

samostatného plánování, provádění a kontroly by měla tvořit standard 

výchovy nových odborných pracovníků. Odborná výchova ve školách 

proto  musí  být  zaměřena  k  rozvoji  kompetence  jednání  a  odborné 

flexibility  tak,  aby se  mohla  dále  rozvíjet  u  jednotlivce  v jeho dalším 

životě.  V žádném  případě  si  odborná  výchova  nemůže  dovolit 

rozkouskování odborné práce na pouhé dílčí části. 

Učňovská  zařízení  jsou  vázána  svým  výchovným  posláním  tj. 

výchovou k odborné flexibilitě a ke kompetencím v jednání svých žáků 

tak  dlouho,  jak  umožňuje  jejich  nadání  a  připravenost,  aby  učňové, 
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absolventi i odborní dělníci se mohli podílet i na utváření techniky (velmi 

dobře  tuto  problematiku  promítl  do  svého systému  již  Tomáš Baťa). 

Takováto podpora připravenosti pro zaměstnání musí pokračovat dále 

v  celoživotním vzdělávání.  

Pro  didaktiku  vyučování  na  učňovských  školách  vyplývají  z této 

oblasti rozsáhlé problémy. V žádném případě není možné cíle a obsahy 

odborné výchovy odvozovat pouze z příslušných kvalifikačních potřeb 

zaměstnaneckého  systému.   Všestranná  podpora  rozvoje  technické 

tvořivosti,  která  je  dlouhodobým  procesem,  má  klíčovou  funkci  pro 

primární  odborné  i  pro  další  vzdělávání  v oblasti  ochrany  životního 

prostředí.  Schopnost  a  připravenost  aktivně  se  podílet  na  ochraně 

životního prostředí se musí stát jedním ze vzdělávacích cílů v učebních 

plánech odborných škol i v osnovách učebních předmětů. Znalosti žáků 

a  jejich  postoje  k  ochraně  životního  prostředí  mohou  být  významně 

účinné při předcházení nebo omezování škodlivých vlivů, které se jako 

důsledky technických činností  mohou projevovat.  Praxe potvrzuje,  že 

úsporné  využívání  surovin  a  materiálů  i  odpovědné  zacházení 

s informacemi  představují  znaky technicky kompetentního  odborného 

jednání. 

Je zřejmé, že odborné kompetence nemohou samy o sobě ještě 

přinést  účinná  řešení,  neboť  tyto  otázky  souvisejí  s celkovou  osobní 

identifikací  jednotlivce  s příslušnou  úlohou  a  současně  s jeho 

angažovaností v přesvědčování druhých. Ukazuje se, že na tomto poli 

rozvoje  kompetence  jednání  má  mimořádný  význam úzké  propojení 

odborných, osobních a sociálních kompetencí.

K naplnění výše uvedených úkolů je nezbytná změna role učitelů ve 

výchovně vzdělávacím procesu, kteří musí pro získávání vzdělávacích 

zkušenosti vytvářet takové pedagogické prostředí, které bude příznivé 

pro  motivaci  žáků  a  které  bude  aktivizovat  jejich  tvořivý  potenciál. 

Z toho plyne, že učitelé musí zvládat a do každodenní praxe vyučování 

implementovat  výukové  technologie  konstruktivistické  pedagogiky  a 

zvýšit  podíl  činností  žáků  na  realizovaném  obsahu  výuky.  To  ale 
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vyžaduje,  aby  především  sami  znali,  uměli  a  chtěli  podporovat 

samostatnost a tvořivé myšlení,  které může následně vyvolávat vyšší 

výkony žáků v produkčních činnostech, aby vedli žáky ke schopnostem 

a dovednostem svá tvrzení  obhajovat,  a tím dosáhnout  vysoké míry 

sebereflexe a zároveň i trvalé fixace vzdělávacích zkušeností.

Zařazením  těchto  dvou  kapitol  chceme  orientovat  přemýšlení 

pedagogických pracovníků a manažerů ve středních odborných školách a 

učilištích na problematiku změny cest vytváření vzdělávacích zkušeností 

žáků (modelování odborných kompetencí) v reálné současnosti, kdy není 

vhodné, prakticky možné ani žádoucí prodlužovat délku profesní přípravy 

v institucionální  formě  vzdělávání.  Změnu  je  třeba  hledat  a  nalézat 

v oblasti  didaktické  a  ve   školním  kurikulu,  které  bude  preferovat 

racionalizaci  výuky,  integrované  pojetí  teoretické  výuky, optimalizaci 

vzdělávacích  cílů,  obsahů  a  technologií  tak,  aby  vytvářely  podmínky 

k prostupnosti  vzdělání.  K tomu  je  třeba  vytvořit  širokou  nabídku 

zdokonalovacích, specializačních nebo rekvalifikačních kurzů. 
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4. SUBJEKTY VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO 
PROCESU 

Podstatou  jakéhokoli  učení  je  sociální  činnost,  tzn.  poznávací 

proces, v němž je zastoupena složka motivační, výkonová a kontrolní.

Z hlediska  obecné didaktiky jde  o  systém,  který  zahrnuje  jednak 

proces  vyučování,  jednak  cíle,  obsah,  podmínky  determinanty  a 

prostředky výuky.   

Jeho subjekty jsou žáci (edukanti, …) a učitelé (edukátoři,…), kteří 

vstupují do určitých vztahů s cílem dosáhnout vzdělávacích zkušeností 

stanovených  ve  statusu  vzdělávacího  programu,  jeho  učebních 

dokumentech  realizovaných  určitou  vzdělávací  formou  a  výukovými 

technologiemi. 

Kvalita  vzdělávacího  procesu  je  odrazem  úrovně  vzájemných 

vztahů mezi žákem a učitelem a jeho pojetím výuky. 

  

4.1  Žák v odborném vzdělávání 

4.1.1   Specifika učení žáků ve věku dospívání  

Období  dospívání  je  významnou,  ne-li  stěžejní  etapou  pro 

formování a rozvoj osobnosti člověka. V jeho vývoji  obecně probíhají 

procesy  diferenciační  i  integrační,  zrání  i  postupného  vyspívání  a 

střídají  se  období  kvalitativních  skoků  s  fázemi  relativně  stabilních 

projevů. Dospívání má v kontextu celkové životní dráhy člověka velice 

významné místo a na jeho průběhu značně závisí další vývoj. Během 

několika  let  se  má  dítě  přeměnit  tělesně,  fyziologicky,  psychicky  i 

společensky  v  dospělého  člověka.  Mít  zformovanou  a  vyhraněnou 

osobnost,  ucelený  světový  názor,  má  být  připraveno  na  produktivní 

práci a vstup do zaměstnání, pro začlenění do občanského života.

 Chápeme-li  dospívání  jako přechod mezi  dětstvím a dospělostí, 

můžeme  je  charakterizovat  jako  přechod  od  nesamostatnosti  k 
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samostatnosti, od závislosti k nezávislosti, od neodpovědnosti k morální 

zodpovědnosti,  tj.  přechod od konzumace společenských produktů a 

hodnot k jejich tvorbě.

Nástupem  puberty  se  dovršuje  zvláště  výkonnost  poznávacích 

procesů,  ať  jde  o  čivost,  vnímání,  paměť,  pozornost,  obrazotvornost 

nebo myšlení.  Mezi chlapci a dívkami jsou patrné rozdíly jak v době 

nástupu,  tak  i  v  průběhu  a  způsobech  prožívání  puberty.  Dívky 

předbíhají chlapce ve vývoji v průměru o jeden rok i víc.

Adolescence je  také  fází  postupného  vyhraňování  a  stabilizace 

povahových  vlastností.  Podstatné  rysy  bývají  spatřovány  ve  dvou 

vzájemně se doplňujících a ovlivňujících procesech. Jedny jsou vázány 

na postupující personalizaci či individuaci- tj. uvědomení, restrukturaci a 

upevnění  nové  osobité  struktury  cílů,  hodnot  a  projevů,  druhé  se 

vztahují spíše k problematice socializace a kultivace- tj. včleňováni do 

užších i  širších společenských vztahů. Zvláště ony otázky týkající se 

vlastního  „já",  jeho  zařazení  ve  světě  i  společnosti  nabývají  na 

významu.

Poznávací funkce pubescentů prodělávají kvantitativní i kvalitativní 

změny. Vzhledem k vyšší úrovni myšlenkových operací podílejících se 

na vnímání  se mění i  užívání  a význam názorových pomůcek. Větší 

důležitost nabývají schémata, modely,  technické výkresy,  grafy apod. 

Efektivita pozorování narůstá se schopností nejen údaje registrovat, ale 

zvláště  je  zpracovat.  Samo  vnímání  je  tedy  především  zdrojem 

informací pro zpracování vyššími funkcemi. Je-li pozorování povrchní a 

nepřesné- ať jde o mezilidské vztahy či jevy v nějaké předmětné oblasti, 

bývají závěry zjednodušené a ukvapené. Řada pojmů i zcela abstraktní 

povahy  se  stává  obsažnější,  srozumitelnější  a  operativnější,  jsou-li 

doprovázeny jasnými ilustrativními představami.

Pubescenti  v  rámci  myšlenkových  operací  nevyžadují  vazbu  na 

konkrétní předměty a jevy (tzv. názorné operace), ale nacházejí se ve 

stadiu  "formálních  operací",  kdy  jsou  schopni  uvažovat  o  jevech  a 

vztazích bez názorného podkladu. Dospívající žáci dokáží postihnout v 
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zadaném úkolu základní problém, orientovat se v problémové situaci, 

koncipovat  hypotézy,  ověřovat  je  či  zamítat  a  kontrolovat  získané 

výsledky. Jsou tedy schopni samostatného tvůrčího přístupu. 

U adolescentů již bývají tvůrčí aktivity promyšlenější a plánovitější, 

umí  se  poučit  z  chyb  a  snadno  se  nevzdávají.   Pozornost  je 

vyhraněnější,  paměť  spočívající  ve  vštípení,  podržení  a  vybavení 

osvojeného,  vykazuje  v  pubertě  výrazný  přechod  od  neekonomické 

mechanické paměti na paměť logickou, vázanou na hlubší porozumění 

látce a její přiřazování k dříve vytvořeným základům.

Tyto skutečnosti můžeme shrnout do závěru, že vyučování pro tuto 

věkovou kategorii má svá specifika a potřebuje být zaměřeno více na 

průběh než na obsah, který je určen. Nejužitečnější strategií  je např. 

studium příkladů, hraní rolí a sebezhodnocování. Učitelé v edukačním 

procesu jsou spíše v roli pohotového, usnadňujícího pomocníka neboli 

zdroje, než přednášejícího nebo klasicky vykládajícího učitele základní 

školy v tradičním vyučování.

     Pro učení a vzdělávání existuje několik klíčových předpokladů, které 

v značné míře ovlivňují jeho kvalitu a výsledky. Lze je vyjádřit v podobě 

následujícího schématu.

Obr. č. 2: Schéma úspěšného učení (A. Petřková, 2000)

Pro pedagogické pracovníky je důležité, aby si uvedené skutečnosti 

nejen  uvědomovali,  ale  také  dokázali  přizpůsobit  jim  vyučování 

v hodinách a způsoby a formy vzájemné inteakce.
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4.2 Učitel a jeho role v edukačním procesu  

„Od učitele se vyžaduje schopnost učiti  - aby uměl, mohl a chtěl 

vyučovati;  to jest,  aby předně sám znal to, čemu, čím a jak má jiné 

učiti.“

                                                       J. A. Komenský: Analytická didaktika

Činnosti vzdělavatelů jako subjektů edukačního procesu ve všech 

formách učení považujeme za zcela zásadní, a proto jsme zařadili tuto 

subkapitolu,  v níž  se  věnujeme  popsání  rolí,  které  v této  vzdělávací 

pozici vykonávají.   

„Obecně je přijímán názor, že pedagogova osobnost je jedním ze 

základních  problémů  pedagogické  teorie,  neboť  na  jeho  kvalitách 

morálních, odborných a pedagogických závisí průběh i výsledek celého 

výchovně  vzdělávacího  procesu.  Ať  již  je  to  lektor,  učitel,  tutor, 

instruktor,  kouč nebo jakýkoliv  jiný  zprostředkovatel  vzdělávání,  jeho 

pojetí vzdělávání, přístup ke studujícím, metody, osobnostní vlastnosti 

a další dispozice mohou velice významně učení  ovlivnit v pozitivním či 

v negativním směru.“ 43)

     K zvyšování efektivity celého vzdělávacího procesu ,přispívá řada 

dalších  faktorů.  Ty  nejvýznamnější,  jež  se  vztahují  k činnosti 

vzdělavatele, ale i učební činnosti účastníků uvádí Bočková (1991):

•   vytýčení jasného a konkrétního cíle,

•   strukturace učiva a jeho logické uspořádání,

•   motivace učební činnosti žáků,

•   vyvolání a rozvíjení aktivity žáků,

•   posilování správných postupů žáků při učení,

•   průběžné zabezpečování informací o výsledcích učení,

4 3)   Hartl, P. Kompendium pedagogické psychologie dospělých. 1999, s. 185 – 209. 
       Prusáková, V. Metodika vzdelávania dospelých. Ako úspešne a presvedčivo vzdělávat. 

2000, s. 41 – 49.
Bočková, V. et al. Nárys didaktiky dospělých. 1991, s. 61 – 75. 
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•   propojování teorie s praxí a se zkušenostmi žáků,

•   vytváření příznivého pedagogického ovzduší.

Pro učitele  považujeme za velmi  důležité  uvědomovat  si  základní 

principy učení, které výstižně shrnul J. R. Moore (1988):

•   Učení závisí na motivaci.

•   Učení závisí na schopnosti učit se.

•   Učení závisí na předchozích zkušenostech.

•   Učení závisí na osobní angažovanosti a zájmech žáků.

•  Učení  závisí  na  prostředí,  ve  kterém  probíhá  (bezpečí,  pohodlí, 

respektování hygienických, ergonomických požadavků apod.). 

•  Učení je efektivní,  má-li  praktický charakter a zaměření na řešení 

problémů.

•   Učení je efektivnější, vyhovuje-li učebnímu stylu žáků.

Za stejně významné považujeme činitele, kteří tvoří učitelův profil, 

protože přímo podmiňují výchovně vzdělávací efekty jeho pedagogické 

práce. Jedná se především o:

•  všeobecné vzdělání, které by mělo být zaměřeno v několika směrech. 

(hluboké všeobecné vzdělání a široký filozofický, politický, vědecký a 

kulturní rozhled);

• odborné  vzdělání  v oborech,  které  vyučuje  (teoretické  poznatky 

konkrétního  oboru  včetně  široké  praktické  zkušenosti,  neustále 

doplňované novými poznatky daného oboru);

•  pedagogické vzdělání (osvojení  si  teoretických vědomostí  obecné 

pedagogiky  a  dalších  souvisejících  věd  a  vypěstování  si  souboru 

praktických  pedagogických  a  metodických  dovedností  a  návyků), 

z celého  souboru  dovedností  a  návyků  zabezpečujících  účinné 

pedagogické působení hrají významnou roli především komunikativní 

dovednosti, organizátorské dovednosti a dovednosti rétorické.

•  osobnostní  profil (řada  pedagogů  upozorňuje,  že  vyhraněný  typ 

učitele  neexistuje,  ale  u  každého  učitele  některé  prvky  pouze 

dominují),  v pedagogickém  procesu  se  uplatňuje  mnoho  rysů 

pedagogovy  osobnosti,  které  ovlivňují  průběh  i  výsledky  tohoto 
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procesu. Mezi ně patří například tvořivost, zásadový morální postoj, 

pedagogický  optimismus,  pedagogický  takt,  pedagogický  klid, 

pedagogické zaujetí,  hluboký přístup k žákům, přísná spravedlnost 

(Jůva, 2001). 

4.2.1 Kompetence učitele jako předpoklad školní úspěšnosti žáků 

Je zřejmé, že úloha učitele v sobě zahrnuje řadu kvalit, které jsou 

předmětem zkoumání a diskusí. Zjednodušeně řečeno jde o požadavky 

toho, co má  znát, co má umět, ale také jakým má být. Nejvýstižněji 

vyjadřuje tyto atributy termín kompetence (způsobilost).

Jde  o  schopnost  vykonávat  určitou  funkci  nebo  soubor  funkcí 

a dosahovat  při  tom  jisté  úrovně  výkonnosti.  Kompetence  bývají 

vyjádřeny  popisem  znalostí,  schopností,  povahových  rysů,  postojů, 

dovedností a zkušeností. (Palán, 2002).

Přívlastek  „klíčové“  kompetence,  tj.  „základní“,  „podstatné“ 

znamená,  že  musí  být  pro  každého  jedince  i  pro  celou  společnost 

prospěšné a nezbytné.

Klíčové  kompetence  jsou  pak  takové  znalosti,  schopnosti  a 

dovednosti,  s pomocí  kterých  je  možno  v daném  okamžiku  zastávat 

velký počet pozic a funkcí a které jsou vhodné ke zvládání problémů 

celé řady většinou nepředvídatelných a měnících se požadavků. Jsou 

výrazem  způsobilosti,  tedy  schopnosti  chovat  se  přiměřeně  situaci. 

(Belz - Siegrist, 2001).

„Kompetence se vztahují k profesnímu standardu, který určuje, co 

by měl učitel znát, ovládat, čím by měl disponovat, aby byl oprávněn 

kvalifikovaně  vykonávat  svoji  profesi  v současných  a  perspektivních 

vzdělávacích  podmínkách.“44) Kompetence  člení  do  několika  oblastí, 

které  jsou  dále  specifikovány  v požadovaných  znalostech, 

dovednostech,  postojích  a  zkušenostech.  Součástí  jejího  modelu  je 

také rozvaha pokrytí kompetencí studijními disciplínami. 

44)  Vašutová, J. Profese učitele v českém vzdělávacím kontextu. 2004, s. 105.
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Podíváme-li  se  na  učitele  z hlediska  dříve  naznačených  rolí  a 

činností zjistíme, že jej charakterizuje pět druhů kompetencí: edukační, 

poradenská,  administrativní,  manažerská  a technická  (Bednaříková 

2006c,d,e). 

1.  Edukační kompetence vyžaduje, aby učitel nejenom ovládal obor, 

v rámci kterého působí, ale především, aby měl základní pedagogicko-

psychologické a andragogické znalosti  a dovednosti.  Být  kompetentní 

v edukační práci znamená splňovat předpoklady na její vykonávání, být 

v ní úspěšný, umět ji vykonávat účinně a zároveň si uchovat potřebnou 

míru autenticity vlastní osobnosti.

Do  edukační  kompetence  učitele  lze  zahrnout  taktéž  znalosti 

z psychologie,  diagnostiky,  sociologie,  managementu,  komunikace, 

rétoriky. Součástí edukační kompetence by měla být i  komunikativní a 

také reflexivní kompetence, která spočívá ve schopnosti diagnostikovat 

a hodnotit své jednání a práci. 

V oblasti odborně předmětové (oborové)   a   didaktické:  

• dokáže  v  rámci  své  odbornosti  vyhledávat  doplňující  materiály 

a informační zdroje k prohloubení znalostí, k většímu pochopení učiva 

a motivaci žáků,

•   dokáže vytvářet a formulovat zadání korespondenčních úkolů,

•   umí hodnotit dílčí úkoly i přidělené samostatné práce,

•  je schopen zodpovídat dotazy žáků týkající se studia a obsahu učiva,

• dovede  korigovat  nesprávné  myšlenkové  postupy  a  přetvářet 

prekoncepty, 

•   dokáže regulovat vlastní proces učení, navigovat žáky,

•   umí poskytovat žákům zpětnou vazbu o míře zvládnutí učební

     problematiky.

V     oblasti účinné motivace dokáže:  

•  diagnostikovat  pedagogicko  psychologické  zvláštnosti  jednotlivých 

žáků i specifika celé třídy,

•  respektovat odlišnost schopností, studijní motivace a učebního stylu 

konkrétních žáků využíváním diferencovaného přístupu k nim,
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• povzbuzovat,  aktivizovat  a  celkově  evalvačně  působit  zejména  na 

nejisté a méně asertivní žáky,

•   motivovat a usměrňovat zaostávající nebo problémové žáky,

•  vytvářet ve třídě přátelské ovzduší, atmosféru pohody a vzájemné 

spolupráce.

V oblasti komunikace umí:  

•  aktivně naslouchat, klást otázky, řídit diskusi žáků,

• vyjadřovat  se  stručně,  jasně,  srozumitelně,  k věci,  s vhodnou 

argumentací,

•  mluvit plynule, přiměřenou silou a rychlostí, s náležitým frázováním,

•  komunikovat i neverbálně (pokud to je žádoucí a možné).

V     oblasti evaluace dovede:      

•   hodnotit kvalitu a didaktickou efektivitu studijních materiálů,

•   posuzovat kvalitu komunikace se žáky i organizace studia,

•  hodnotit průběh a výsledky studia jednotlivých žáků i třídy jako celku,

•   provádět sebereflexi a autoevaluaci svého působení.

2.  Poradenská  kompetence předpokládá  náležitou  psychologickou 

a pedagogickou  výbavu  učitele  se  schopností  pohotově,  operativně 

a konstruktivně řešit především studijní problémy žáků. V jejím rámci se 

očekávají  též  specifické  komunikativní  dovednosti,  zvláště  umění 

naslouchat.

Učitel dokáže:

•   doporučit studujícímu vhodný způsob učení,

• vést  žáka  k sestavení  řebříčku  osobních  priorit  a  k sestavení 

studijního plánu,

•   motivovat jej k učení skrze jeho vlastní důvody,

•   pomáhat jednotlivým žákům hledat jejich nejvhodnější styl učení,

•  navrhovat postup plnění harmonogramu studijních aktivit i případné 

změny.

V oblasti komunikace umí:  

•  aktivně naslouchat,
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•  zajímat se o žáky i z lidského hlediska,

•  vcítit se do potřeb i problémů žáků,

•  postupovat s taktem, nevnucovat se, nevyzvídat,

•  povzbuzovat žáky k dalšímu hovoru,

•  chovat se přátelsky, projevovat o každého žáka vřelý zájem,

•  pomáhat hledat řešení či intervenci v případě osobních problémů.

3.  Kompetence  manažerská vyžaduje  především  organizační 

schopnosti  a vůdcovské  předpoklady,  znalost  sociální  psychologie  a 

managementu.

Učitel je schopen:

•  plánovat časový harmonogram termínů pro odevzdávání samostatných 

prací, řídit proces učení dle stanovených intervalů, povolovat změny, 

zvláště odklad,

• upozorňovat žáky na obsahovou, časovou náročnost a neodkladnost 

některých úkolů,

•   rozhodovat o náplni vyučovacích jednotek, připravit pro ně svůj vlastní 

scénář,

•  vést, moderovat a usměrňovat průběh diskuse či jiných prezenčních 

vystoupení,

•  zapojovat  všechny  žáky  do  skupinové  a  kolektivní  práce,  vytvářet 

kooperující komunitu,

•  podporovat spolupráci mezi žáky,

• vtáhnout do řešení problémů všechny, zejména méně aktivní žáky,

• aktivně  naslouchat,  klást  otázky,  vstupovat  do  diskuse,  řídit  jí 

a hodnotit,

•  usměrňovat a korigovat kontroverzní příspěvky, emocionální výlevy či 

nezvládnuté emoce některých žáků, 

• pohotově  reagovat  i  na  podněty  neočekávané,  být  schopen 

improvizace,

•  kontrolovat dodržování časového harmonogramu odevzdávaní úkolů 

a samostatných prací,
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• podílet  se  na  organizaci  různých  anket  a  hodnocení,  včetně 

autoevaluace své práce.

4.  Administrátorská  kompetence vyžaduje  od  učitele  spolehlivost, 

systematičnost a důslednost, pečlivost při evidování a vedení databází, 

schopnost vést studijní agendu a dokladovat konkrétní činnost. Základy 

administrativy a výkaznictví jsou pro tuto oblast nezbytné.

Učitel je schopen:

•  vyplňovat požadované formuláře, písemnosti, výkazy, evidenční karty 

dle požadavků vzdělávací instituce,

•   zpracovávat různá hodnocení a hlášení,

•   evidovat prezenční listiny o konzultacích, plnění úkolů, připomínkách 

a námětech žáků (ke kvalitě opor, k organizaci vzdělávání apod.),

• podílet  se  na  distribuci  a  kompletování  hodnotících  dotazníků 

a anketních lístků,

•   podávat informace vedení školy o evaluaci,

• spolupracovat  při  vlastním  hodnocení  své  práce  při  hospitacích, 

anketách apod.,

• vytvářet  portfolio  jednotlivých  žáků pro potřeby hodnocení  a řešení 

případných stížností.

5.  Technická  kompetence vyžaduje schopnost  využívat  didaktickou 

a komunikační techniku, včetně práce s PC.

Učitel je schopen:

• ovládat  a  funkčně  využívat  technické  didaktické  prostředky  (např. 

videorekordér,  dataprojektor,  televizor,  DVD  přehrávač  apod.), 

poradit si s jejich zapojením a drobnějšími závadami,

•  používat fax, telefon - zvláště mobilní, kopírovací stroje a multifunkční 

zařízení (např. tiskárnu, skener),

•  prakticky využívat osobní počítač a pracovat s nástroji jako MS Word, 

Excel, Power Point, e-mail,

• funkčně  využívat  Internet,  Intranet,  digitální  knihovny,  databáze, 

webové  vyhledávací  nástroje,  on-line  dokumenty,  elektronické 

slovníky, glosáře apod.,
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•  vytvořit svoji vlastní www stránku,

• pohybovat se v prostředí LMS,

Uvedený  výčet  naznačuje,  že  vztah  dříve  formulovaných  rolí  a 

činností  učitele  ke  kompetencím  je  dynamický.  Neustálé  změny 

a zvýšené požadavky na učitele vyvolávají potřebu flexibility jejich práce 

a tím  i flexibilitu  kompetencí.  Chápeme-li  pojem  kompetence  jako 

schopnost  plnit  úkoly,  zjistíme,  že  jde  o  mnohem širší  problém než 

získat pro nějakou činnost kvalifikaci.

„Kompetence je vektor formálních, neformálních a informálních lidských 

produktivních schopností, různě nabytých v průběhu života. Nezískává 

se profesní přípravou, protože se vyvíjí a mění. Je výsledkem vrstvení 

zkušeností,  znalostí  a  know-how  při  dosahování  požadovaného 

výkonu.“ 45)

4.3 Některá specifika učitele v učňovském školství

Úloha  učitele  ve  výchovně  vzdělávacím  procesu  nespočívá  jen 

v navozování  učebních situací,  při  kterých žáci získávají  požadované 

vědomosti, dovednosti, zkušenosti ad. Role učitele je mnohem širší, je ji 

možno specifikovat ve třech oblastech:

• Učitel  jako  odborník,  profesionál  –  ve  svém  oboru,  v didaktice, 

pedagogické psychologii a v sociální psychologii.

Učitel musí být odborně vzdělán ve vyučovaném oboru, musí mít 

kontakt  s  aktuální  praxí.  V oblasti  didaktiky  musí  zajišťovat  přípravu 

výuky,  realizaci  výuky,  řízení  výuky  a  proces  hodnocení,  evaluace 

výsledků a činností.

Pro tuto roli je podstatná vysoká odborná úroveň a značné profesní 

dovednosti.  V oblasti  pedagogické  psychologie  musí  umět  vytvořit 

vhodné klima ve třídě, při výuce i v praktickém výcviku žáků a zajistit 

potřebnou  kázeň.  Pro  tuto  roli  je  podstatná  prosociální  orientace, 

mnohostranné zaměření, přiměřené sebepojetí, integrita a určitý stupeň 

dominance. 

45)  Palán, Z. Základy andragogiky.  2003, s. 164-165.
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V oblasti sociální psychologie musí umět vytvářet příznivé sociální 

vztahy (interakce) ve škole, třídě, na pracovišti,  kde probíhá odborný 

výcvik. Sociální dovednosti v interakci se žáky je nutné považovat za 

součást profesních kompetencí.

•  Učitel v roli stále vzdělávajícího se člověka.

Vzhledem k tomu, že ve sféře techniky permanentně vznikají nové 

technologie (materiál, postup ad.), je nezbytné, aby si učitel neustále 

doplňoval své odborné vzdělání, sledoval nejnovější poznatky, trendy, 

používání nových technologií, nástrojů a postupů. V praxi to znamená 

zdokonalovat  pedagogické  dovednosti  získáváním  dostupných 

informací  o  nových  (alternativních)  postupech,  vyměňováním  si 

zkušeností s jinými učiteli a specialisty v oboru s cílem vyšší efektivity 

pedagogického působení.

•  Učitel jako nositel progresivních změn v odborném školství.

Učitel je rozhodující silou při snaze o realizaci pozitivních změn ve 

vzdělávání. Máme na mysli činnosti spojené se zaváděním ICT do škol, 

vybavování  moderními  prostředky  a  pomůckami,  vytváření  možností 

dalšího  vzdělávání  učitelů,  demokratizace  školství,  zavádění 

alternativních vzdělávacích programů, ale i snahu o změnu sociálního 

postavení  učitelů,  neboť  školský  systém  sám  o  sobě  nikdy  nebude 

nositelem těchto změn.

Současný  trend  učňovského  vzdělávání  favorizuje  v edukačním 

procesu aktivní spolupráci učitelů se žáky, která je nutnou podmínkou 

zvyšování  účinnosti  a  efektivity  vzdělávání.  Problematika  aktivního 

zapojení  žáků  v odborných  předmětech  a  v odborné  praxi  má  tři 

základní parametry:

-  nastolení  vhodné  pozitivní  motivace  jako  konstitutivní  složky  celé 

výuky,

-  vhodné nastavení vzájemných poměrů učebních činností od přímého 

předávání poznatků (dovedností) až po řešení problémových situací,

-  vytváření  vhodných  sociálně  psychologických  podmínek  učení 

využíváním aktivizačních metod a dalších prostředků.
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Aktivita žáků jako určitá úroveň dynamiky jejich činnosti je závislá 

na mnoha aspektech. 

-  na  anticipačním  významu  cíle  (výuky,  činnosti),  který  může  být 

negativně  ovlivňován  nevyjasněností  cílů,  nevhodnou  formulací, 

neaktuálností nebo příliš nízkým či vysokým stanovením cíle. Naopak 

vhodně nastavená úroveň cílů, aktuálnost vědecká i časová, možnost 

ovlivňování cílů žáky působí velmi pozitivně.

-  na systému motivačních činitelů, což znamená orientovat motivační 

procesy  na  využitelnost  znalostí  v praxi,  na  trhu  práce,  využívání 

nejnovější  techniky  a  technologie,  používání  motivačních 

problémových situací, využívání osobní aspirační úrovně ad. 

-  na  struktuře  a  didaktické  náročnosti  poznávacích  procesů 

prostřednictvím  využívání  aktivizujících,  problémových  metod, 

programového nebo projektového učení.

-  na regulaci napětí vycházejícího ze sociálně psychologických situací 

při výuce nebo výcviku, kdy aktivitu žáků vytváří podpora sebedůvěry 

žáka,  příznivé  klima,  oddělování  osobních  hodnot  žáka  od 

„neúspěchu“ ve studiu, vhodný pracovní kolektiv, účelná komunikace 

se  žáky  a  rodiči,  včasné  řešení  kázeňských  problémů,  vhodné 

uspořádání ve třídě a na pracovišti.

Aktivita  žáků  je  předpokladem  a  zároveň  podmínkou  aktivního 

učení, které představuje činnosti, při nichž je žákům umožněna značná 

míra samostatnosti a svobody rozhodování o organizaci, provádění a 

zaměření učebních činností. Aktivní učení je určitým protikladem výuky 

založené  na  výkladu,  kdy  učitel  předkládá  žákům  učivo  v hotové 

podobě a žák je v roli více méně pasivního příjemce. Z tohoto faktu je 

zřejmé, že aktivní učení má řadu výhod, např.: 

-  je intelektuálně podnětnější, má výrazný motivační vliv,

-  napomáhá rozvoji organizačních a řídících schopností,

-  napomáhá rozvoji komunikačních a interakčních dovedností,

-  umožňuje  pochopit  procesy  učení,  učí  žáky  se  učit,  podporuje 

kreativitu,
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-  umocňuje vliv prožitku při výuce, podporuje vhled do situací

-  zvyšuje míru fixace poznatků nebo dovedností ad.

Učitel odborných předmětů a odborného výcviku může napomáhat 

 aktivnímu  přístupu  k učení  u  žáků  vhodnými  metodami,  formami  i 

prostředky, které stimulují jejich samostatnou činnost, např.:

-  problémové vyučování,

-  skupinová práce,

-  kooperativní učení,

-  hraní rolí,

-  simulace,

-  projektové vyučování,

-  brainstorming,

-  synektika,

- laterální učení (záměrný odklon od procesu učení s cílem získat jiné 

hledisko pohledu…),

-  metoda PRO-KONTRA,

-  metoda černé skříňky,

-  soutěže nebo kvízy.
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Pro  školní  úspěšnost  žáků  je  zásadní  (pedagogická,  didaktická) 

komunikace, jejíž podstatou je vzájemná výměna informací. Ve školním 

prostředí má stránku obsahovou (kognitivní), procesuální (regulační) a 

vztahovou  (afektivní).  Komunikace  mezi  učitelem  a  žáky  probíhá 

nejčastější formou verbální komunikace a dále také řadou neverbálních 

způsobů.

Při  verbálním  způsobu  komunikace  je  třeba  dodržovat  několik 

zásad. Učitel by se měl vyjadřovat se především popisným, odborným 

jazykem, v přesných a odborných pojmech a totéž vyžadovat od žáků. 

Dále  je  třeba  minimalizovat posuzující  výrazy  a  vyjadřování,  které 

mohou  vést  k vytvoření  názoru  u  žáků,  že  hodnota  osobnosti  je 

především závislá na úspěšnosti. Je třeba se také vyhnout nechtěným 

výrazům,  výrokům  nebo  sdělením,  omezit  nic  neříkající,  prázdná 

sdělení, sdělení „post festum“ (např. „nerozebírej tu převodovou skříň!“, 

když  je  již  rozebraná).  Dobrý  učitel  by  měl  umět  svým  verbálním 

projevem a osobnostními kvalitami žáky zajmout, aby ho poslouchali, 

ale umět zároveň naslouchat jejich názorům a postojům.

Efekty  verbální  komunikace  lze  umocnit  neverbálními  projevy,  z 

nichž  nejdůležitějším  je  vizuální  kontakt,  především  pokud  hovoříte 

s jediným žákem. Dále je vhodné používat komunikačních symbolů a 

dohodnutých signálů, např. pro přerušení práce, soustředění pozornosti 

na učitele, atd. Při  řešení výchovných problémů je výhodné používat 

asertivní komunikaci, vyhnout se submisivním i konfrontačním reakcím.
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Podpůrným prostředkem při převládající verbální komunikaci může 

být  vizualizace,  tzn.  doplňování  mluveného slova  psaným,  grafickým 

sdělením  (zápis  na  tabuli,  vytvářený  výkres,  graf,  náčrtek,  ad.). 

Vizualizace  může  být  za  určitých  okolností  i  hlavním  komunikačním 

médiem.  Může  mít  podobu  přímé  vizualizace  pomocí  pomůcek, 

reálných  předmětů  nebo  modelů,  nebo  nepřímé  (zprostředkované) 

vizualizace pomocí technických prostředků (např. prezentační technika, 

počítač,  pedagogizované pomůcky nebo vizualizér.  V současné době 

se  začíná  některých  formách  vzdělávání  (distanční)  prosazovat 

tzv. elektronická komunikace.

Významným  prostředkem  celkové  kultivace  žáka  jsou  sociální 

přístupy ve vyučování.

Škola svými vzdělávacími cíli formuje žáka nejen v oblasti kognitivní 

(poznání,  výkonů),  ale  také  ho  nutí  do  osvojování  nových  způsobů 

chování, přejímání rolí, dodržování pravidel, vystupování a spolupráce 

ve  skupině,  podřizování  se  skupinovým  cílům  a  zájmům  atd.  Tyto 

socializační vlivy probíhají prostřednictvím učitele, školní třídy, skupiny 

a  dalších  subjektů  výchovně  vzdělávacího  procesu  (vychovatelů 

v domovech mládeže), přičemž nejčetnějšími formami sociálního učení 

jsou:

-  učení  napodobováním (imitací),  kdy žák  napodobuje  činnost,  práci 

mistra učitele odborného výcviku,

-  učení posilováním, které je založeno na systému odměn a trestů (od 

pochvaly  až  po  projev  uznání  ze  strany  učitele,  u  trestů  od 

nesouhlasu až po ignorování, zavržení),

-  observační učení realizované odezíráním nebo pozorováním,

- učení anticipací – očekáváním, kdy učitel může pozitivně posilovat u 

žáka důvěru v jeho vlastní schopnosti,

-  učení identifikací (ztotožněním).

Z myšlenek,  které  jsme  uvedli  je  zřejmé,  že  rozhodujícím 

předpokladem  úspěšnosti  učitele  odborných  předmětů  i  učitele 
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odborného  výcviku  je  vedle  jeho  odborné  a  pedagogické  kvalifikace 

také úroveň psychosociální vybavenosti a schopností:

-  vcítění, empatie,

-  odlišování pocitů, prožitků od racionálních úvah, úsudků,

-  respektování osobnosti žáků,

-  respektování odlišných pohledů na projevy interakcí,

-  upřímnost a otevřenost vztahů k žákům,

-  umění naslouchat, chválit,

- vyjadřovat se ke konkrétním situacím, odmítat nepodložené a často 

zobecňující závěry,

- rozvíjení odpovědnosti  žáků za sebe i sociální prostředí,  vedení ke 

spolupráci,

-  podporování sebekontrolních mechanizmů žáků (autoregulace),

-  rozvíjení sebedůvěry žáků.

Učitel  je  modelem chování  žáků v sociálních vztazích.  Aby mohl 

úspěšně  ovládat,  řídit,  usměrňovat  výchovně  vzdělávací  proces  a 

veškeré dění ve třídě, musí být splněny následující podmínky:

- vytvořen  potřebný  status  (postavení,  autorita)  učitele,  především 

v odbornosti, viz role učitele,

- kompetentní vyučování (efektivní, zajímavé, motivující, cílevědomé, 

smysluplné vyučování), viz role učitele,

- manažerský přístup, spočívá ve stanovení jasných pravidel, dohod 

chování a jednání žáků, v pozitivním vztahu k žákům, dále v dobré 

organizaci  práce,  v zadávání  jasných  a  jednoznačných  pokynů, 

v pracovním zatížení všech žáků, v diferenciaci práce žáků vzhledem 

k jejich možnostem,

- vhodná  korekce  nežádoucího  chování  žáků,  spočívá  v prevenci 

nevhodného  chování,  v objektivním  prosazování  pravidel  a 

následného trestání za jejich nedodržování.

Stejně jako každá lidská činnost musí mít i edukační proces, má-li být 

efektivní, vytvořená pravidla, která budou respektována a vyžadována 

od obou subjektů.  Na tvorbě pravidel by se měli spolupodílet i  žáci, 
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přebírají  tím  částečně  i  zodpovědnost  za  jejich  dodržování.  Počet 

pravidel  by  měl  být  přiměřený  charakteru  činnosti  (pracovišti),  spíše 

menší, tak aby byla možná efektivní kontrola. Příkladem skupin těchto 

primárních pravidel jsou:

-  pravidla pro příchod a odchod z pracoviště, třídy,

-  rušení práce ostatních,

-  pravidla pro zadávání a především odevzdávání hotové práce,

-  pravidla bezpečnosti práce,

-  pravidla pro komunikaci s učitelem,  

-  pravidla pro zacházení s majetkem, nástroji a vybavením.

K předcházení nežádoucího chování žáků by měl učitel uplatňovat 

zejména tyto strategické postupy:

- sledovat všechny žáky na pracovišti,

- procházet celým pracovištěm, nevytvářet zaběhnutý rituál pohybu,

- zaměstnávat vhodně všechny žáky (pomalé i rychlé a aktivní),

- pomáhat žákům s prací,

- využívat kontaktu očí, fyzické blízkosti (proxemiky),

- všímat si nežádoucího chování, především neúcty a včas reagovat,

- vytvářet vhodné pracovní skupinky,

- vytvářet optimální podmínky práce,

- být důsledný, přísný, spravedlivý,

- využívat kladného oceňování,

- hledat skutečné jádro problému,

- nedopouštět konfliktní vyhrocování situací.

Interakce  ve  třídě  představuje  složitou  vztahovou  strukturu  při 

procesu vyučování, které ukazuje schéma: učitel a jeho reálné chování 

(jednání,  činnost) – žák a jeho reakce (prožívání)  na učitele – to se 

přetváří na reálné chování žáka (jednání, činnost) – zpětně pak reaguje 

učitel (prožívání) – to ovlivňuje jeho reálné jednání.

Toto  schéma  může  mít  podobu  uzavřeného  bludného  kruhu, 

sestupné nebo vzestupné spirály. 

123



Charakter interakce se promítá jako klima ve třídě. Jeho vytváření a 

úprava  je  podstatnou úlohou učitele.  Optimální  klima je  cílevědomé, 

orientované  na  úlohy,  uvolněné,  vřelé,  podporující  žáky  a  s určitým 

systémem (pořádkem).

Cílevědomé a úkolově orientované klima znamená, že žáci uznávají 

autoritu učitele, jeho právo organizovat a řídit učební činnosti vzhledem 

k známým cílům.  Zároveň  žáci  pozitivně  přistupují  k zadané  práci  a 

snaží se dosáhnout co nejlepších výsledků.

Vřelá a podporující klima znamená, že žáci cítí,  že se o ně (jako 

osobnost,  jednotlivce)  učitel  zajímá,  rozumí  jejich  problémům, 

procesům učení atd.

Systém,  pořádek  je  dán  schopností  učitele  řídit  a  organizovat 

činnosti s ohledem na bezpečnost, vybavením a organizací pracoviště, 

řádem pracoviště a reálným akceptováním daného pořádku žáky.
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5. KOMPETENCE A JEJICH VYTVÁŘENÍ 
VÝUKOVOU TECHNOLOGIÍ MODELOVÁNÍ

Každá lidská činnost vychází z předem daného cíle. Co musí znát a 

umět  absolvent  školy,  aby  uspěl  u  závěrečné  zkoušky  nebo  u 

absolutoria,  aby  mohl  kvalifikovaně  zakotvit  v konkrétní  profesi,  aby 

zdárně dokázal realizovat svou občanskou roli ve společnosti. 

Mnoho  činností  je  dnes  natolik  komplikovaných,  že  mohou  být 

zvládnuty  pouze  vysoce  racionálními  postupy,  opřenými  o  vědecké 

poznání. Porozumění změněným podmínkám vyžaduje diferencované, 

odborně  fundované  vzdělání  orientované  na  řešení  teoretických  i 

praktických problémů.

Cílem vzdělávání  žáků v oboru obráběč kovů musí  být  realizace 

požadavku profesionality,  kvalifikovanosti,  kvality  práce a motivace k 

dosažení  etických  standardů  v budoucí  praxi.  Obsahem  profesní 

přípravy  pak  formování  vědomostí,  dovedností,  návyků  pro  získání 

profesních kompetencí s využitím propojení formálního a neformálního 

vzdělávání. 
Z toho  plyne  potřeba  úzkostlivě  pečovat  o  úroveň  a  kvalitu 

primárního stupně odborného vzdělání a koncipovat k němu nabídku a 

možnosti širokého spektra navazujícího vzdělávání. 

To odůvodňuje potřebu kvalitního fungování odborných škol, které 

musí dynamicky reagovat  na společenské změny a procesy v pojetí, 

cílech a obsahu realizovaných vzdělávacích projektů odborné přípravy 

vzdělávané klientely. Povinností a úkolem pedagogických pracovníků je 

vybavit žáky odbornými i etickými kompetencemi tak, aby v praktické 

činnosti  dokázali  naplňovat  nejen  prestižní,  ale  i  sociální  a 

společenskou dimenzi budoucí vykonávané profese.     

Jestliže  jsme  se  v předchozích  kapitolách  zabývali  širší 

problematikou  současného  školství,  sledovali  jsme  tím  vytvoření 

určitého  věcného  a  didaktického  rámce  pro  uchopení  nosného  cíle 

disertace,  kterým  je  problematika  výukových  technologií 
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implementovaných v odborném vzdělávání, konkrétně pak technologie 

modelování klíčových kompetencí žáků v oboru obráběč kovů.

Vzhledem k současnému trendu v pedagogickém bádání, kdy se 

většina pedagogů obrací k modernizaci vyučovacího procesu, jsme se 

rozhodli  prozkoumat  otázku  kompetencí,  a  to  zejména  profesních 

kompetencí  v  oblasti  pracovní  činnosti  technického  oboru  přípravy 

obráběče kovů.

Pro  řešení  tohoto  problému byla  k  dispozici  jen  sporá  literatura. 

Většina  pramenů  se  zabývá  řešením  otázky  tzv.  klíčových  nebo 

základních  kompetencí  ve  všeobecné  rovině  a  pouze  s  okrajovým 

průnikem do čistě profesních záležitostí. Protože je práce zaměřena na 

konkrétní obor obráběč kovů,  uchopili  jsme problematiku modelování 

profesních kompetencí z hlediska potřeb pedagogických, personálních 

a technických.  

5.1 Vymezení pojmů kompetence, profesní a klíčové 
kompetence v národním a evropském rámci 
Pojem kompetence se v literatuře týkající se naší vzdělávací politiky 

často používá. Hovoří se o klíčových kompetencích (oblast kurikulární 

politiky,  např.  Rámcové  vzdělávací  programy)  nebo  o  „profesních 

kompetencích učitele vyjadřujících soubor kvalifikačních a osobnostních 

předpokladů nezbytných pro úspěšný výkon profese“  46), o profesních 

kompetencích souvisejících  především  s odborným  vzděláváním. 

Termín  kompetence byl  původně  spjat  právě  s profesními 
46) Podroběji:
      Janík, T. Znalost jako klíčová kategorie učitelského vzdělávání. 2005b, s. 16 a 69. 
      Kohnová, J. Teoretické otázky dalšího vzdělávání učitelů. In Kohnová, J. Další  vzdělávání  

učitelů a jejich profesní rozvoj. 2004, s. 64-77. 
      Průcha, J. Současné poznatky o profesi.2002a, s. 105-109.  
      Spilková, V. Proměna školy jako výzva pro učitelské vzdělávání.  In Pešková, J.- 

Lipertová, P. (ed.) Hledání učitele. Škola a vzdělání v proměnách času. 1996, s. 207-209. 
      Švec, V.et al. Praktikum didaktických dovedností. 2002, 53-56. 
     Vašutová, J. Kvalifikační předpoklady pro nové role učitelů. In Walterová, E (ed.)  Učitelé
       jako profesní skupina, jejich vzdělávání a podpůrný systém. 2001, s. 30-40. 
     Vašutová, J. Proměny profese, klíčové role a profesní kompetence učitele v českém kontextu. 

In Walterová, E. (ed.) Rozvoj národní vzdělanosti a vzdělávání učitelů v evropském kontextu. 
2000, s. 63-75.    
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kompetencemi  souvisejícími  s odborným  vzděláváním,  v jehož  rámci 

jsou kompetence vyjmenovány jako „schopnost nebo způsobilost něco 

dělat“ nebo „způsobilost k určité činnosti“. 47) V současné době se však 

tento  termín  posunul  do  sféry  všeobecně  vzdělávací  jako  jedna 

z charakteristik vzdělávání dětí, mládeže i dospělých.

V Pedagogickém  slovníku  je  pojem  kompetence  definován  jako 

„podstatné  vědomosti,  dovednosti,  schopnosti  a  také  způsobilosti 

přesahující školní prostředí, které si student osvojí a bude schopen je 

uplatňovat  i  v dalším  vzdělávání,  případně  v reálném  životě. 

Kompetence přitom nejsou vázány na jednotlivé předměty, ale měly by 

být  rozvíjeny  jako  součást  obecného  základu  vzdělávání  (viz  heslo 

klíčové kompetence a heslo kompetence žáka).“ 48) Přesné vymezení 

pojmu kompetence co do obsahu a rozsahu je však v  současné době 

obtížné  definovat,  protože  kompetence  nejsou  teoreticky  dostatečně 

ujasněny a rozpracovány.  Např.: Janík, T., 2005, s. 14-15, Skalková, 

J., 2005, s. 8-14,   Průcha, J., 2005, s.  27-35.

 Běžně  s  pojmem  kompetence  operuje  i  vzdělávací  politika 

v zemích  Evropské  unie  (publikace  Eurydice  Klíčové  kompetence, 

dokument Rady Evropy Společný evropský referenční rámec pro jazyky 

aj.).   Vedle  termínu  kompetence  se  v různých  zemích  EU používají 

další  přibližné  ekvivalenty  tohoto  pojmu.  Nejčastěji  to  jsou  klíčové 

kompetence (key competences, schlüsselkompetenzen), dále základní 

kompetence (competências essencias, basiskompetenzen) či základní 

dovednosti  (core  skills).  Všechny  tyto  termíny  vychází  z obecné 

charakteristiky pojmu kompetence jako schopnosti, která je založena na 

„znalostech, zkušenostech, hodnotách a dispozicích, již jedinec rozvinul 

během své činné účasti na vzdělávání.“ 49) Klíčové kompetence a výše 

uvedené  varianty  tohoto  termínu  jsou  potom  v kurikulárních 

dokumentech  jednotlivých  zemí  charakterizovány  obecnými 
4 7)  Kofroňová, O. Evaluační standardy pro odbornou složku vzdělávání ve středoškolském 

studiu. 2004, s. 5.
48)  Průcha, J. - Walterová, E. – Mareš, J. Pedagogický slovník. 2003, s. 99, 104.
4 9)  European Commission: Second Report on the activities of the Working Group 

on  Basic Skills, Foreign Language Teaching and Entrepreneurship. 2003, s. 13.
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formulacemi navzájem si podobnými. Jako příklad uvádíme vymezení 

klíčových kompetencí v Německu, kde termín „Schlüsselkompetenzen 

se  používá  k označení  kompetencí,  které  nejsou  spjaty  s určitým 

předmětem a  představují  logicky  provázaný  soubor  postojů,  hodnot, 

vědomostí a dovedností. Patří k nim i schopnost zvládat složité situace 

(řešení  problémů)  a  sociální  kompetence  (například  komunikace  a 

ochota pracovat v týmu).  Kompetence se však mohou rozvíjet  pouze 

pomocí předmětových dovedností, ale vědomosti nemohou nahradit.“ 50) 

Výzkum klíčových kompetencí v zemích EU provedený Evropskou 

komisí  v letech  2001  a  2002  ukázal,  že  jednotlivé  země  mají  ke 

kompetencím různý přístup a konfrontují tento pojem se svým vývojem. 

Přesto  pracovní  skupina  Evropské  rady  dospěla  ke  stanovení  osmi 

hlavních  oblastí  klíčových  kompetencí  pro  prezenční  povinné 

vzdělávání dětí ve věku 7 až 15 let v celé Evropské unii, a to: 

„•  komunikace v mateřském jazyce,

 •  komunikace v cizích jazycích,

 •  informační a komunikační technologie,

 • matematická  gramotnost  a  kompetence  v   oblasti  matematiky, 

přírodních a technických věd,

 •  interpersonální a občanské kompetence,

 •  osvojení schopnosti učit se,

 •  všeobecný kulturní rozhled.“ 51)

Klíčové  kompetence  jsou  pojímány  jako  kombinace  znalostí, 

dovedností  a  postojů  odpovídajících  určitému  kontextu  a  definovány 

jako kompetence, které všichni potřebují ke svému osobnímu naplnění 

a  rozvoji,  aktivnímu  občanství,  sociálnímu  začlenění  a  pro  pracovní 

život.  Během počátečního vzdělávání  a  odborné přípravy  by  si  měli 

mladí  lidé  osvojit  klíčové  schopnosti  na  takové  úrovni,  aby  byli 

připraveni  na  dospělost,  a  tyto  schopnosti  by  si  měli  dále  rozvíjet, 

zachovávat a aktualizovat v rámci celoživotního vzdělávání. 

50)  Tamtéž, s. 59.
51)  Tamtéž, s. 21. 
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U každé z uvedených oblastí  kompetencí je nejprve uvedena její 

definice  a  poté  nejdůležitější  znalosti,  dovednosti  a  postoje,  které  s 

jejím rozvojem souvisejí,  přičemž řada kompetencí  se  překrývá  a  je 

vzájemně propojena. Zdůrazňuje se nezbytný základ vzdělání, kterým 

jsou elementární jazykové dovednosti, čtení, psaní, ovládání početních 

úkonů, informační a komunikační technologie a pro všechny vzdělávací 

aktivity je nezbytná schopnost umět se učit. Rámec se rovněž zabývá 

řadou témat, která hrají svou úlohu ve všech osmi oblastech klíčových 

kompetencí:  kritické  myšlení,  tvořivost,  iniciativa,  řešení  problémů, 

hodnocení rizik, rozhodování a ovládání pocitů.

Tento model mát být jako společný referenční nástroj pro klíčové 

kompetence využíván  pro  usnadnění  úsilí  dosáhnout  prostřednictvím 

vzdělávacích  reforem  na  národní  i  evropské  úrovni  společně 

dohodnutých  cílů.  Doporučení  by  se  měla  projevit  jak  při  koncepci 

vzdělávací  politiky  státu,  tak  i  při  jejím  meziresortním  propojování  s 

politikou z oblasti sociální a zejména s politikou zaměstnanosti. 

Ačkoliv tato doporučení nejsou pro členské státy právně závazná, 

předpokládá  se,  že  rámec  bude  zásadním  způsobem  ovlivňovat 

vzdělávací  politiku  členských  zemí  EU.  Lze  očekávat,  že  jednotlivé 

země budou navrhovat a realizovat opatření k uplatňování evropského 

referenčního rámce klíčových kompetencí v praxi počátečního i dalšího 

vzdělávání  při  utváření  systému  celoživotního  učení.  Vytvoření 

evropského referenčního rámce klíčových kompetencí pro celoživotní 

vzdělávání  tedy  znamená  významný  posun  v  úsilí  o  dosahování 

konsensu  o  prioritách  vzdělávání  souvisejících  s  realizací  konceptu 

celoživotního učení na úrovni  evropského společenství i na vnitrostátní 

úrovni. 

Pojem  kompetence  lze  tedy  chápat  jako  střechový  termín  pro 

znalosti,  dovednosti,  zkušenosti,  postoje a hodnoty,  čímž se dostává 

nad  rámec  jednotlivých  předmětů.  Orientuje  se  na  nové 

socioekonomické  potřeby  společnosti  a  postihuje  současné  trendy 

vývoje. Velkým přínosem kompetencí je to, že kladou důraz na výsledky 
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učení v podobě činností žáků. „Opakovaně se zdůrazňuje, že rozvíjení 

kompetencí  se klade proti  pamětnímu osvojování  množství  poznatků 

v jednotlivých předmětech, že nejde o předávání faktů ve výuce, ale o 

aktivní utváření určitých dovedností, postojů, vlastností subjektu, které 

mají  obecný  význam,  nejsou  spjaty  s jedním  předmětem,  mají 

nadpředmětový  charakter,  což  vede  ke  zdůraznění  formativního 

významu  vzdělávání.“ 52) Kompetence  aktualizují  taktéž  vztah  mezi 

formálním  a  odborným  vzděláváním,  např.  kompetence  „učit  se“  je 

stejně důležitá jako kompetence „řešit problém“. Kompetence je akční, 

je chápána jako realizace činnosti ve smyslu performance.

Nedostatkem je, že pojem kompetence zůstává dodnes didakticky 

hlouběji  nepropracovaný,  vágní.  „Pro  učitele  je  např.  důležité,  jak 

hodnotit dosažené kompetence u žáků, pokud nejsou přesně stanovené 

evaluační standardy výkonu žáka, kterými lze hodnotit úroveň dosažení 

příslušných  kompetencí.“ 53) „Pro  školy  u  nás  i  v  zahraničí  je  zase 

obtížné  uzpůsobit  obsah  a  formy  školního  vzdělávání  tak,  aby 

požadované kompetence v příslušných kurikulárních dokumentech žáci 

opravdu získávali.“ 54)

Kompetence, kterými jsou pracovníci  a uchazeči o zaměstnání v 

různé míře vybaveni, je třeba dále diferencovat na profesní a klíčové. 

Profesní kompetence jsou úzce svázány s konkrétní odborností a 

jejich zvládnutí umožňuje, případně usnadňuje výkon určitých profesí či 

povolání.  S  tím,  jak  získávají  na  významu  kvalifikace  přesahující 

jednotlivé profese, se mění požadavky na práci, roste i důraz kladený 

na klíčové kompetence. 

Klíčové (přenositelné) kompetence jsou takové znalosti, schopnosti 

a  dovednosti,  které  se  jeví  jako  nezbytné  pro  úspěšné  uplatnění 

nejenom na trhu práce, ale i v běžném životě. Jejich zvládnutí by mělo 

přispět k větší flexibilitě pracovníků v širokém slova smyslu, tzn. k jejich 

52)  Skalková, J. Rámcové vzdělávací programy – dlouhodobý úkol. 2005, s. 9.
5 3)  Průcha, J. Rámcové vzdělávací programy: problém vymezování kompetencí žáků. 2005, s. 

34-35.
54)  Průcha, J. - Walterová, E. – Mareš, J. Pedagogický slovník. 2003, s. 104.
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schopnosti vykonávat rozličné odborné úkoly nebo měnit bez větších 

problémů různé profese, a napomáhat slaďovat schopnosti pracovníků 

a požadavků kladených ze strany zaměstnavatele. 

5.1.1 Koncepce klíčových kompetencí v RVP středního odborného 
vzdělávání

V souvislosti s nastíněným mezinárodním vývojem došlo v letech 

2006-2007 k inovaci konceptu klíčových kompetencí v RVP středního 

odborného  vzdělávání: V  inovované  koncepci  (RVP  SOV  2007)  je 

zohledněna  existence  společného  evropského  rámce  klíčových 

kompetencí pro pojetí a vymezování klíčových kompetencí (viz s. 124), 

které rozšiřují o  smysl pro iniciativu a podnikatelské myšlení.

V současném  pojetí  představují  soubor  požadavků  na  vzdělání, 

zahrnující vědomosti, dovednosti, postoje a hodnoty, které jsou důležité 

pro  osobní  rozvoj  jedince,  jeho  aktivní  zapojení  do  společnosti  a 

pracovní uplatnění. Jsou univerzálně použitelné v různých situacích. Ve 

výuce  se  neváží  na  konkrétní  vyučovací  předměty,  lze  je  rozvíjet 

prostřednictvím všeobecného i  odborného vzdělávání  v  teoretickém i 

praktickém  vyučování,  ale  i  prostřednictvím  různých  dalších  aktivit 

doplňujících  výuku,  kterých  se  žáci  sami  aktivně  účastní.  Klíčové 

kompetence  odborného  vzdělávání  se  odvíjejí  od  Evropského 

referenčního rámce klíčových kompetencí pro celoživotní vzdělávání a 

navazují na klíčové kompetence RVP základního vzdělání.

Pro  obory  vzdělání  „kategorie  H“  55)  uvádíme  příklad  klíčových 

kompetencí z RVP:

„a) Kompetence k učení

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli  schopni efektivně 

se  učit,  vyhodnocovat  dosažené  výsledky  a  pokrok  a  reálně  si 

stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání,  tzn., že by měli:

5 5)  Část nové soustavy oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem 
obory kategorie H. Dostupné z: http://zpd.nuov.cz/celkove_h.htm  [cit. 2010-11- 21].
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− mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání,

− ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a 

podmínky,

− uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl.  studijní a analytické 

čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace,

− s  porozuměním  poslouchat  mluvené  projevy  (např.  přednášku, 

výklad, proslov aj.) a pořizovat si poznámky,

− využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností 

svých i jiných lidí,

− sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení a přijímat 

hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí,

− znát  možnosti  svého  dalšího  vzdělávání  v  oboru  a  povolání.

b) Kompetence k řešení problémů

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni samostatně 

řešit běžné pracovní i mimopracovní problémy, tzn., že by měli:

− porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace 

potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty 

řešení,  a  zdůvodnit  jej,  vyhodnotit  a  ověřit  správnost  zvoleného 

postupu a dosažené výsledky,

− uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové 

operace,

− volit  prostředky  a  způsoby  (pomůcky,  studijní  literaturu,  metody  a 

techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností 

a vědomostí nabytých dříve,

− spolupracovat při řešení problémů s jinými žáky (týmové řešení).

c) Komunikativní kompetence

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni vyjadřovat 

se v písemné i ústní formě v různých učebních, životních i pracovních 

situacích, tzn., že by měli:

− umět se přiměřeně vyjadřovat účelu jednání a komunikační situaci v 

projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat,
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− formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě 

přehledně a jazykově správně,

− účastnit  se  aktivně  diskusí,  formulovat  a  obhajovat  své  názory  a 

postoje,

− zpracovávat běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty,

− snažit  se  dodržovat  jazykové  a  stylistické  normy  i  odbornou 

terminologii,

− zaznamenávat  písemně podstatné myšlenky a údaje z textů,  popř. 

projevů jiných lidí,

− vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a 

chování,

− dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní komunikaci v 

cizojazyčném prostředí nejméně v jednom cizím jazyce,

− dosáhnout  jazykové  způsobilosti  potřebné  pro  základní  pracovní 

uplatnění dle potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. 

porozumět  základní  odborné  terminologii  a  základním  pracovním 

pokynům v písemné i ústní formě),

− pochopit výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, 

být motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností.

d) Personální a sociální kompetence

Vzdělávání  směřuje  k  tomu,  aby  absolventi  byli  připraveni 

stanovovat  si  na  základě  poznání  své  osobnosti  přiměřené  cíle 

osobního rozvoje v oblasti zájmové i pracovní, pečovat o své zdraví, 

spolupracovat  s  ostatními  a  přispívat  k  utváření  vhodných 

mezilidských vztahů, tzn., že by měli umět:

− posuzovat  reálně  své  fyzické  a  duševní  možnosti,  odhadovat 

důsledky svého jednání a chování v různých situacích,

− stanovovat  si  cíle  a  priority  podle  svých  osobních  schopností, 

zájmové a pracovní orientace a životních podmínek,

− reagovat  adekvátně  na  hodnocení  svého  vystupování  a  způsobu 

jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku,
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− ověřovat  si  získané  poznatky,  kriticky  zvažovat  názory,  postoje  a 

jednání jiných lidí,

− mít  odpovědný  vztah  ke  svému  zdraví,  pečovat  o  svůj  fyzický  i 

duševní rozvoj, být si vědomi důsledků nezdravého životního stylu a 

závislostí,

− adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých 

schopností a možností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své 

sociální i ekonomické záležitosti, být finančně gramotní,

− pracovat v týmu a podílet  se na realizaci  společných pracovních a 

jiných činností,

− přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly,

− podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení 

úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých,

− přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení 

osobním  konfliktům,  nepodléhat  předsudkům  a  stereotypům  v 

přístupu k druhým.

e) Občanské kompetence a kulturní povědomí

Vzdělávání  směřuje  k  tomu,  aby  absolventi  uznávali  hodnoty  a 

postoje podstatné pro život v demokratické společnosti a dodržovali je, 

jednali  v  souladu  s  udržitelným  rozvojem  a  podporovali  hodnoty 

národní, evropské i světové kultury, tzn., že by měli:

− jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, 

ale i ve veřejném zájmu,

− dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. 

jejich kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a 

diskriminaci,

− jednat  v  souladu  s  morálními  principy  a  zásadami  společenského 

chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie,

− uvědomovat si  – v rámci plurality a multikulturního soužití  – vlastní 

kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí 

k identitě druhých,

− zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě,
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− chápat  význam  životního  prostředí  pro  člověka  a  jednat  v  duchu 

udržitelného rozvoje,

− uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a 

spoluodpovědnost  při  zabezpečování  ochrany  života  a  zdraví 

ostatních,

− uznávat  tradice  a  hodnoty  svého  národa,  chápat  jeho  minulost  i 

současnost v evropském a světovém kontextu,

− podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít 

k nim vytvořen pozitivní vztah.

f) Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni optimálně 

využívat  svých  osobnostních  a  odborných  předpokladů  pro  úspěšné 

uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry a s 

tím související potřebu celoživotního učení, tzn., že by měli:

− mít  odpovědný  postoj  k  vlastní  profesní  budoucnosti,  a  tedy  i 

vzdělávání;  uvědomovat  si  význam  celoživotního  učení  a  být 

připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám,

− mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; 

cílevědomě  a  zodpovědně  rozhodovat  o  své  budoucí  profesní  a 

vzdělávací dráze,

− mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v 

oboru  a  o  požadavcích  zaměstnavatelů  na  pracovníky  a  umět  je 

srovnávat se svými představami a předpoklady,

− umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích 

příležitostech, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb 

jak z oblasti světa práce, tak vzdělávání,

− vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj 

odborný potenciál a své profesní cíle,

− znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků,

− rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, 

ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech 

soukromého  podnikání;  dokázat  vyhledávat  a  posuzovat 
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podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, svými 

předpoklady a dalšími možnostmi.

g) Matematické kompetence

Vzdělávání  směřuje  k  tomu,  aby absolventi  byli  schopni  funkčně 

využívat matematické dovednosti v různých životních situacích, tzn., že 

by měli umět:

− správně používat a převádět běžné jednotky,

− používat pojmy kvantifikujícího charakteru,

− číst  různé  formy  grafického  znázornění  (tabulky,  diagramy,  grafy, 

schémata apod.),

− provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy,

− nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, 

umět je popsat a využít pro dané řešení,

− aplikovat znalosti  o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné 

poloze v rovině i prostoru,

− aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžných 

situacích.

h)  Kompetence  využívat  prostředky  informačních  a  komunikačních 

technologií a pracovat s informacemi

Vzdělávání  směřuje  k  tomu,  aby absolventi  pracovali  s  osobním 

počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením, ale 

i  s  dalšími  prostředky  ICT  a  využívali  adekvátní  zdroje  informací  a 

efektivně pracovali s informacemi, tzn., že by měli umět:

− pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a 

komunikačních technologií,

− pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením;

− učit se používat nové aplikace,

− komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a 

offline komunikace,

− získávat  informace  z  otevřených  zdrojů,  zejména  pak  s  využitím 

celosvětové sítě Internet,
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− pracovat  s  informacemi  z  různých  zdrojů  nesenými  na  různých 

médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím 

prostředků informačních a komunikačních technologií,

− uvědomovat  si  nutnost  posuzovat  rozdílnou  věrohodnost  různých 

informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být 

mediálně gramotní.“ 56) 

5.2 Diagnostika profesních kompetencí ve vztahu k
      preferenci zaměstnavatelů 

Pokud má být  přechod ze školy  na  trh  práce plynulý,  je  kromě 

jiného důležité, aby absolventi byli připraveni na požadavky a potřeby 

budoucích  zaměstnavatelů.  Vzhledem  k tomu,  že  se  v předložené 

disertaci přímo nezabýváme zkoumáním potřeb zaměstnavatelů, využili 

jsme  pro  tento  účel  údajů  z materiálů  publikovaných  Národním 

ústavem  odborného  vzdělávání  (Dostupné  z:  http//nuov.cz/potreby-

trhu-práce ).

Přestože  se  nároky  zaměstnavatelů  na  jednotlivé  kompetence 

často odvíjejí od konkrétní pracovní pozice, celkově (tzn. bez ohledu na 

velikost či odvětví firmy) je možné říci, že zaměstnavatelé působící v 

průmyslové  sféře  i  v  sektoru  služeb  pouze  mírně  preferují  profesní 

dovednosti  oproti  dovednostem klíčovým. Pokud mají rozdělit  100 % 

mezi  tyto  dva  typy  dovedností,  pak  v  průměru  přisuzují  51,5  % 

profesním  kompetencím  a  48,5  %  kompetencím  klíčovým 

v průmyslovém sektoru a 51,9 % a 48,1 % v sektoru služeb.  Jde o 

poměrně důležité zjištění,  že zaměstnavatelé si  uvědomují  důležitost 

klíčových  dovedností,  které  považují  za  srovnatelné  s  profesními 

dovednostmi. Z podrobnějšího zkoumání ale plyne, že záleží jednak na 

oboru činnosti dané firmy, jednak na její velikosti. V celkovém průměru 

všechny firmy relativně nejčastěji přisuzují jak klíčovým, tak profesním 

5 6)  Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23 – 56 – H/01 Obráběč kovů. Dostupné 
z:  http://zpd.nuov.cz/RVP_kategorie_H/RVP_2356H01_Obrabec_kovu.pdf [cit. 2010-10-08].
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kompetencím  stejný,  tzn.  50%  význam.  Zřetelně  se  ale  odlišují 

nejmenší  firmy,  pro které jsou důležitější  spíše klíčové kompetence, 

což zřejmě velice úzce souvisí se skutečností, že v těchto organizacích 

je velice často zapotřebí, aby pracovníci byli schopni vykonávat větší 

množství činností, byli všestrannější, nikoli úzce specializováni. 

Zároveň se ukazuje,  že celkově je větší  důraz kladen na široké 

profesní dovednosti (na hodnotící škále od 1 do 6 vychází průměr 4,11 

v průmyslovém  sektoru  a  3,98  v  sektoru  služeb)  oproti  hlubokým a 

úzkým  profesním  dovednostem.  Opět  je  zřejmý  mírně  vyšší  důraz 

kladený na široké profesní dovednosti malými firmami. 

Prostřednictvím  dotazníkového  šetření  byly  zjišťovány  názory 

zaměstnavatelů  z  průmyslové  sféry  (tzv.  sekundéru)  a  ze  sektoru 

služeb (tzv. terciéru) nejenom na to, jak hodnotí důležitost vybraných 

kompetencí ve vztahu k dosaženému vzdělání pracovníků (viz stránka 

Důležitost  kompetencí  pro  zaměstnavatele  v  jednotlivých  sektorech 

národního hospodářství) a na které z uvedených kompetencí by školy 

měly více zaměřovat více pozornosti (stránka Kompetence, na které by 

se  měly  školy  zaměřit).  Předmětem  zkoumání  byl  rovněž  pohled 

zaměstnavatelů  na  to,  které  další  znalosti,  schopnosti  a  dovednosti 

zaměstnavatelé  pokládají  za  důležité  a  o  kterých  kompetencích  se 

respondenti domnívají, že jejich význam v budoucnu ještě vzroste. 

Jedná  se  o  základní  výčet  klíčových  znalostí,  schopností  a 

dovedností,  který  samozřejmě  není  zcela  vyčerpávající.  Dotázaní 

zaměstnavatelé proto měli možnost k uvedeným kompetencím doplnit 

další,  o kterých se domnívají,  že v seznamu chyběly a které rovněž 

považují  za  důležité.  Pro  naše  potřeby  uvádíme  pouze  názory 

zaměstnavatelů  průmyslového  sektoru  a  sektoru  služeb. 

Zaměstnavatelé  z  průmyslového  sektoru  nejčastěji  doplňovali 

následující kompetence: 

•  komunikační schopnosti a dovednosti,

•  znalost platné legislativy v rámci ČR, ale důraz je kladen rovněž na 

znalost právních norem EU, 
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•  kreativita - tato schopnost byla zmiňována spíše menšími firmami,

•  praktické dovednosti - tuto kompetenci uváděly naopak firmy střední 

a větší,

•  prezentační dovednosti - zahrnují i schopnost sebeprezentace, 

•  samostatnost,

•  ekonomické základy a ekonomické myšlení. 

Zaměstnavatelé ze sektoru služeb nejčastěji doplňovali následující 

kompetence: 

• mezilidské  vztahy  či  umění  jednat  s  lidmi  -  patří  sem  i  takové 

požadavky,  jako úcta k zákazníkovi,  umění jednat s podřízenými i 

nadřízenými,  mezilidské  vztahy  na  pracovišti,  umění  ctít  nepsaná 

pravidla chování, slušnost v jednání, asertivita či emoční inteligence,

• praktické  dovednosti  a  znalost  praxe  -  zaměstnavatelé  žádají 

především větší sepětí s praxí během studia, rozšíření a zkvalitnění 

praktické výuky žáků a studentů; z odpovědí respondentů je patrné, 

že značné mezery ve školní přípravě budoucích absolventů pociťují 

nejenom v nedostatku praktických znalostí z daného oboru, ale i v 

nedostatečné znalosti reálného pracovního prostředí,

• loajalita  k  firmě  -  slovy  dotázaných  zaměstnavatelů  je  možné  ji 

konkretizovat  jako  přirozené  soucítění  s  firmou,  vedením  a  její 

politikou či ztotožnění se s firemními cíli,

• schopnost  analytického  myšlení  -  pod  tento  pojem je  možné  dále 

zahrnout analýzu problému, schopnost analyzovat příčinu a vymyslet 

řešení či logický postup při rozhodování,

•  pracovitost a ochota pracovat - tuto kompetenci lze specifikovat i jako 

pracovní nasazení, pracovní morálku či pracovní disciplínu.

Jako  kompetence,  jejichž  význam  v budoucnu  vzroste,  uvádějí 

zaměstnavatelé z průmyslové sféry relativně nejčastěji: 

•  zběhlost v cizích jazycích, 

•  zběhlost v používání výpočetní techniky, 

•  adaptabilitu a flexibilitu, 

•  ochotu učit se, 
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•  zběhlost v zacházení s informacemi, 

•  vyjednávací schopnosti a jednání se zákazníky,

•  odbornost. 

Zajímavé je  podrobnější  zkoumání v  závislosti  na velikosti  firmy, 

kdy kupříkladu nejmenší firmy do pěti zaměstnanců relativně nejčastěji 

uvádějí  zběhlost  v  zacházení  s  informacemi  a  zběhlost  v  používání 

výpočetní  techniky  a  v  porovnání  s  ostatními  firmami  tak  kladou 

relativně menší důraz na zběhlost v cizích jazycích. 

V  celkovém  souhrnu  (bez  ohledu  na  velikost  organizace) 

zaměstnavatelé  ze  sektoru  služeb  relativně  nejčastěji  uvádějí  jako 

kompetence, jejichž význam vzroste: 

•  zběhlost v cizích jazycích, 

•  zběhlost v používání výpočetní techniky, 

•  ochotu učit se, 

•  adaptabilitu a flexibilitu, 

•  schopnost rozhodovat se. 

Někteří  zaměstnavatelé  přímo  odpověděli,  že  předpokládají  růst 

všech  uvedených  kompetencí.  Je  tedy  zjevné,  že  za  významné  do 

budoucna považují především přenositelné, klíčové kompetence. 

Pro úspěšný vstup  absolventů škol  na trh práce je  důležité,  aby 

jejich  znalosti,  schopnosti  a  dovednosti  (kompetence)  co  nejvíce 

odpovídaly tomu, co od nich očekávají budoucí zaměstnavatelé. 

Základní informace o tom, které znalosti, schopnosti a dovednosti 

jsou pro úspěšné zahájeni pracovního života nejvíce potřebné, a to na 

základě toho, jak hodnotí jejich důležitost zaměstnavatelé z průmyslové 

sféry,  ze  sektoru  služeb  a  z  kvartérního  sektoru  (tzn.  z  oblasti 

finančního  zprostředkování,  podnikání,  veřejné  správy,  vzděláváni, 

vědy a výzkumu, sociálních, zdravotních a osobních služeb). 

Zvolená vzdělanostní skupina: střední vzdělání s výučním listem 

Zvolený sektor: průmyslový sektor 

Pro absolventa vybraného druhu vzdělání jsou nejdůležitější tyto tři 

kompetence: 
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• čtení a porozumění pracovním instrukcím 

• adaptabilita a flexibilita 

• ochota učit se 

Následující  graf  zobrazuje  jednotlivé  znalosti,  schopnosti  a 

dovednosti v pořadí podle celkové důležitosti. Zahrnuje údaje, do jaké 

míry jsou jednotlivé kompetence hodnoceny jako zcela nezbytné, velmi 

důležité a důležité.
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Graf  č.  4:  Důležitost  vybraných  kompetencí  pracovníků  z  pohledu 
zaměstnavatelů (NÚOV.  Dostupné z: http//nuov.cz/potreby-
trhu-práce [ cit. 2010-12-09]).
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Na  vyučené  pracovníky  jsou  obyčejně  kladeny  nejnižší  nároky. 

Jejich hodnocení je zřejmě úzce svázáno s charakterem pozic, které tito 

pracovníci nejčastěji zastávají. Vyžadovány jsou tak především: 

- čtení a porozumění pracovním instrukcím, 

- ochota učit se, 

- schopnost týmové práce, 

- ochota nést zodpovědnost, 

- adaptabilita a flexibilita. 

5.3 Modelování jako výuková technologie vytváření
       profesních kompetencí 

5.3.1  Podstata,  podmínky  a   přístupy  k  modelování,  obecná 
východiska k modelování soustavy vědomost – dovednost

Modelování  jako  obecně  vědecká  metoda,  jejíž  rozvoj 

v poválečném  období  je  úzce  spjat  s rozvojem  kybernetiky,  proniká 

stále více nejen do věd přírodních, technických, lékařských, ale i do věd 

společenských včetně věd pedagogických (K. Berka, 1967).

Jde totiž o to, že realitu nedokážeme zachytit přímo a v její úplnosti. 

Pro účely poznání a zásahů do reality nezbývá proto nic jiného než 

pouze  určité  přiblížení  -  aproximace.  To  že  se  realitě  pouze 

přibližujeme,  znamená,  že  ji  zjednodušujeme.  Výsledek  tohoto 

vynuceného zjednodušení nazýváme model.

Modely lze rozlišovat podle různých hledisek. Jsou to např.:

•  modely materiální - věcné, např. model mostu, letadla apod. nebo 

• modely  myšlenkové  -  ideální,  které  jsou  zkonstruovány  ve  formě 

myšlenkových  obrazů  v hlavě  výzkumného  pracovníka.  Jsou  to 

vlastně jeho myšlenkové experimenty.

Význam modelování ve výzkumné práci je dán obecně řadou příčin, 

z nichž některé platí i pro pedagogiku. Na prvním místě je to složitost 

jevů,  reálných  procesů  a  jejich  komplikovaná  struktura,  v níž  jsou 

propojeny podstatné i  nepodstatné vztahy.  Při  modelování  se složitý 
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objekt  zbavuje  pomocí  abstrakce  nepodstatných  i  náhodných 

souvislostí a vztahů. Poznávací funkce modelu spočívá v tom, že se s 

ním snadněji experimentuje než s originálem a je také mnohem snažší 

jej zkonstruovat. V modelování vidíme významný prostředek získávání 

nových  poznatků  a  zároveň  důležitou  cestu  posilování  teoretického 

rozvoje vědního oboru. Modelování posiluje úlohu teoretického myšlení 

i  teorie,  neboť  je  nutné  teoreticky  zdůvodnit  vztah  mezi  modelem a 

přirozeným předmětem.

Pedagogický model lze pracovně vymezit jako adekvátní vyjádření 

určité myšlenkové konstrukce, která vychází ze základních poznatků a 

premis  o  výchově  a  vzdělávání  pro  pedagogiku  nebo  pedagogickou 

praxi podstatných stránek odpovídajících zkoumanému objektu.

Modelování se uplatňuje v následujících situacích:

a) není-li vypracována teorie zkoumaného objektu,

b) není-li teorie dostatečně rozvinutá,

c) je-li  sice  teorie  objektu  dostatečně rozvinutá,  ale  je-li  aplikace 

teorie na analýzu zkoumaného objektu příliš složitá,

d) je-li třeba vytvořit mezičlánek mezi teorií a skutečností (hlavním 

úkolem modelu je pak interpretace teorie),

e) je-li třeba propojit dvě dříve zcela izolované teorie (model je pro 

to vhodným nástrojem),

f) je-li  třeba ověřit  poznatky,  jejichž bezprostřední potvrzení  není 

možné.

Pro modelování soustavy vědomost – dovednost se vztahuje obsah 

bodu c)  a  d),  jejichž  společný význam je  charakteristický  pro  řešení 

problému, to znamená teorii vytváření vědomostí a dovedností.

Jelikož aplikace teorie na analýzu činností v soustavě vědomost – 

dovednost vybrané profese je náročná ve vytvoření  mezičlánku mezi 

zkoumaným  objektem  a  teorií,  bude  hlavním  úkolem  modelování 

soustavy vědomost – dovednost interpretace teorie. Podle klasifikace 

modelů z hlediska charakteru reprodukovaných stránek originálu se jeví 

nejvhodnější „strukturní model“, imitující strukturu, tzn. vnitřní organizaci 
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originálu. Lze ho dále rozčlenit  na modely relativně statických věcí a 

modely relativně stabilních nebo dynamických procesů, což odpovídá 

našemu případu.

Z hlediska  míry  obecnosti  lze  využít  pro  teoretickou  část 

modelování  soustavy  vědomost  –  dovednost  obecné  (abstraktní) 

modely, postihující pouze hlubší strukturu celostních jevů.

Pro  další  část,  v  níž  prezentujeme model  profesních  dovedností 

operátora,  považujeme  za  vhodné  použití  aplikovaného  strukturního 

(funkcionálního) modelu. Podle míry komplexnosti vybíráme kombinace 

modelů  komplexního  s dílčími.  Podle  způsobu  prezentace  budeme 

používat  kombinací  modelu znakového ve  formě schémat,  tabulek a 

vyjádření  deskriptivním  jazykem.  Tato  kombinace  je  v tomto  případě 

vhodná z hlediska náročné obsahové členitosti vyjádření problematiky 

prostorovým rozčleněním.

V procesu modelování soustavy vědomost – dovednost v teoretické 

i aplikační rovině se uvažuje s vytýčením čtyř přístupů.

• Vytýčení  obsahu  a  cíle  úkolu,  vyčlenění  vlastností  a  vztahu 

zkoumaného  objektu,  který  bude  fakticky  předmětem  dalšího 

zkoumání.  Shromáždění  odpovídajících  poznatků  o  předmětu 

výzkumu.

•  Výběr typu modelu (není správné model příliš detailovat, zjemňovat, 

doplňovat  o  nové  proměnné  a  operátory  a  vůbec  dělat  jej  stále 

složitějším).

•  Zpracování modelu, přičemž objektem  činnosti  je  sám  model  a 

nikoliv   jím  zobrazovaná  skutečnost.  Proto  veškeré  operace  se 

budou provádět na modelu:

- analýza činností profese pomocí operátorů rozčlenění a přiřazení 

složky dovedností s odpovídajícím vyhodnocením a

- empirické  porovnávání   výsledků  z  modelování  s  poznatky o 

originálu.

• Přenos  poznatků  z modelů  na  originál. Bude  záviset  na  zdařilosti 

základního obecného modelu soustavy vědomost – dovednost,  na 
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tom, jaký vliv budou mít na vývoj objektu faktory, od nichž bude při 

analýze  odhlédnuto,  a  na  správném  vymezení  operátorů  pro 

soustavu modelování v oboru vědomost – dovednost.

V případě vynuceného a záměrného zjednodušení modelu, což je 

v přiměřené  míře  jedním  z podstatných  znaků  modelování  bude  na 

uváženou, zda do modelové tvorby nelze vznést určité předpoklady – 

hypotézy.  Míra  zjednodušení  modelu  je  arbitrální  záležitostí  tvůrce 

modelu.  Protože tyto  okolnosti  nebývají  vždy  uživatelům konkrétních 

modelů známy, může dojít k falešným výkladům výsledků dosažených 

experimentováním na modelech.

5.4 Základní model soustavy vědomost – dovednost

Model  aplikuje  dvě  základní  kategorie  vědomost  –  dovednost. 

Vzájemná  vazba  a  koordinace  obou  základních  prvků  soustavy  je 

zřejmá  z modelového  vyjádření.  Funkčnost  soustavy  je  podmíněna 

usměrněným obsahem, který modifikuje hierarchickou úroveň struktury 

soustavy.  Výsledek  vztahu  vědomost  –  dovednost  je  obsahově 

zaměřen ke struktuře osvojené činnosti.  Zdrojem vědomostí  je teorie 

s obsahovou stránkou.

Veškeré  dovednosti  mají  společné  to,  že  jsou  to  soustavy 

dočasných spojů, učením získané dispozice, které umožňují správné, 

rychlé  a  úsporné  plnění  činností.  Přitom však  jsou  značně složité  a 

rozmanité.

Dovednosti  dosud chápou někteří  autoři  jako určité predispozice, 

předpoklady k činnosti. Novější pohledy na dovednostní stránku chápou 

dovednosti jako činnosti, které si člověk osvojil (např. v daném tématu, 

předmětu,  v průběhu  cvičení,  odborné  praxi  apod.).  Dovednosti  tedy 

budou chápány v modelu jako osvojené činnosti intelektuální, manuální 

-  motorické  spojením  se  senzorickými  dovednostmi  vznikají 

senzomotorické  (psychomotorické)  a  sociální  komunikativní  povahy, 

které úrovní svého rozvoje odpovídají stanoveným obsahovým cílům. 
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Odtud je patrné, že dovednosti se rozvíjejí, zdokonalují a zapojují do 

soustavy  již  osvojených  dílčích  dovedností.  Postupně  tím  vznikají 

dovednostní struktury.

V těchto dovednostních strukturách se opakováním dílčích složek 

různých druhů činností  (podle charakteru činnosti,  např.  vyučovacího 

předmětu) tyto dílčí činnosti mohou automatizovat a tak vznikají návyky 

(návyky tedy nejsou zautomatizované dovednosti, jak se předpokládalo 

ve starších pedagogických pracích). Již z vymezení modelového pojmu 

dovednosti vyplývá, že lze rozlišovat základní rozdělení dovedností na 

rozumové  (intelektuální),  psychomotorické  (manuální)  a  sociálně 

komunikativní. Pro  rozvoj  určitých  profesí  jsou  důležité  ty  druhy 

dovedností, které vyplývají z obsahové činnosti člověka.

Empirie  (zkušenost),  která  ovlivňuje  veškeré  procesy  probíhající 

v soustavě  vědomost  –  dovednost  je  jednou  z dominantních  složek, 

které upravují a modifikují interakce a transfery vzájemné potřebné a 

účinné sounáležitosti.

Uvedený  model  soustavy  vědomost  –  dovednost  je  základní 

modifikací  pro  další  modely  s profesním  zaměřením,  které  budou 

rozvíjeny a strukturálně rozpracovávány v dalších subkapitolách.
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Obr. č. 3: Základní model dovedností

Zdroj: Vlastní schéma

  

5.5  Model profesních dovedností

Profesní dovednosti jsou takové, které jsou předpokladem úspěšné 

profesní činnosti žáků, učňů, ale i pracovníků. To znamená, že profesní 

dovednosti  zahrnují  dovednosti  osvojené  v různých  aktivitách,  jak 

teoretických, tak i praktických.

Prezentovaný  model  profesních  dovedností  vychází  ze  základní 

modifikace  modelu  dovedností  a  je  rozvinutý  do  obvykle  užívané 

struktury  modifikované  obecně  platným  obsahem  pracovní  činnosti 

operátora na stroji.

Při sledování rozdílu pracovních dovedností podle stupňů ve vývoji 

výrobní techniky lze konstatovat, že s mechanizací a automatizací se 

zmenšuje  podíl  náročných  dovedností  vykonávacích  –  výkonných 

(senzomotorických)  a  zvyšuje  se  podíl  dovedností  jiných,  např. 
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dovednosti  v navrhování  pracovních  postupů,  ve  čtení  a  případně 

kreslení  technických  výkresů,  v kontrole,  v diagnostice  závad, 

v konstruování  apod.,  tedy  dovedností  převážně  rozumových 

(intelektuálních).

Při  sestavování  modelu  je  využito  základního  tradičního 

psychologického  rozlišování  na  dovednosti  smyslové  (senzorické), 

pohybové (motorické) a rozumové (intelektuální), ale v podobě poněkud 

rozšířené v porovnání se základním modelem dovedností.

Ve specifikaci modelu profesních dovedností s obecně zaměřeným 

obsahem  pro  operátorskou  činnost  je  důležité  zdůraznit  některé 

konkrétní nuance a další strukturování základních složek dovedností.

K pojmu  psychomotorické  dovednosti,  který  se  užívá  nejen 

v pedagogické a psychologické teorii, ale i v praxi, je nutné říci, že jsou 

to dovednosti komplexnější povahy, i když tomu tak nemusí vždy zcela 

jednoznačně  být  (viz  např.  relativně  jednoduché  činnosti).  Tyto 

dovednosti  zahrnují  složku  motorickou,  ale  i  senzorickou  (např. 

reagování na různé signály, instrukce, vnímání řešené situace, objekty, 

s nimiž  člověk  provádí  manipulaci  atp.)  a  intelektuální.  Podle  druhu 

činnosti  může některá ze složek dominovat.  U pracovně technických 

dovedností může dominovat složka intelektuální a složka senzorická ji 

může v procesu řešení pracovní úlohy završovat (např. při řešení úlohy 

odstraňování závad technického zařízení člověk často nejdříve vytváří 

myšlenkový model řešení, který pak prakticky ověřuje na technice, tzn., 

že provádí různé manipulace s využitím přístrojů, nářadí ad.). Nutné je 

si  uvědomit,  že uvedené složky psychomotorické činnosti nevystupují 

izolovaně, nýbrž se prolínají a projevují mnohdy v jednotě.

Při  řešení  rozmanitých  technických,  technologických,  ale  i  jiných 

úloh z praxe, nestačí pouze umět manipulovat s technikou, přístroji, ale 

umět používat těchto manipulací při řešení různě náročných úloh, tzn., 

umět analyzovat úkol,  problémovou situaci,  umět se rozhodovat,  volit 

způsob a okamžik použití osvojených manipulativních činností atd.).
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Motorická složka, která je charakterizována pohybovou dovedností, 

má  ve  své  struktuře  složku  automatičnosti  a  plasticity.  V každé 

pohybové  dovednosti  je  určitá  míra  automatičnosti  a  naopak.  Obě 

složky  se  nevylučují,  nýbrž  se  vzájemně  doplňují.  Na  určité  míře 

automatičnosti závisí i úspěšnost rozvoje kreativní složky a stejně tak 

tvůrčí  pohybová  činnost  na  nižší  úrovni  postupně  dostává  charakter 

automatičnosti  a  algoritmičnosti  a  vytváří  předpoklady  pro  další 

kvalitativní kreativní pohybový rozvoj.

Z uvedeného  je  zřejmé,  že  složky  dovedností  nevystupují 

izolovaně,  nýbrž  se  vzájemně  prolínají  a  mnohdy  se  projevují 

v kompaktní  jednotě.  Vzájemná  provázanost  je  zřejmá 

z mikrostrukturování  základních složek dovedností.  Příklad je uveden 

v modelu profesních dovedností (obr.  3), kde obsah přímo modifikuje 

složku  intelektuální  v její  jemnější  struktuře  reprezentující  složky 

informační, poznávací,  rozhodovací,  výkonné, řídící a kontrolní,  které 

se mohou dále vydělovat  na jemnější  mikrostruktury podle obsahu a 

náplně  činnosti.  Toto  dělení  lze  aplikovat  i  u  manuální  složky 

dovedností  a  empirické  s vhodnou  aproximací  struktury.  Vzájemná 

provázanost  je  naznačena  v modelu,  i  když  z  důvodu  přehlednosti 

modelu  nelze  provést  úplnou  konkrétní  strukturalizaci  všech  složek 

dovedností. Uvedené  typy  dovedností  v této  subkapitole  se 

týkají zacházení s předměty. Nelze ale opomenout další typ dovednosti, 

který se týká styku mezi lidmi - sociální interakce.

Lze tedy rozlišovat dovednosti předmětově interakční a dovednosti 

sociálně interakční, které vytvářejí  sociální klima a sociální vztahy na 

pracovišti.

150



Obr. č. 4: Model profesních dovedností 

Zdroj: Vlastní schéma

5.6 Model vývoje profesních dovedností k dokonalosti 

V každé  činnosti  nastávají  fáze,  kdy  člověk  od  povrchového 

vnějšího seznámení s předměty a jevy přechází a dále proniká stále 

hlouběji  do  jejich  vnitřní  struktury.  Tímto  způsobem,  na  základě 

bezprostřední  zkušenosti  (empirie),  narůstají  praktické  vědomosti  o 

struktuře předmětů a jevů, které mu dovolují provádět jednotlivé úkony 

s maximálním efektem. Vědomosti o vnitřní skladbě stroje si osvojil na 

základě  své  vlastní  činnosti,  která  je  předpokladem  praktických 

dovedností a dosažení vysokého stupně mistrovství.

Souhrn  a  růst  zvládnutých  dovedností  tvoří  strukturu  složenou 

z menších  soustav,  jejichž  soudržnost  se  rovná  míře  ovládnutí 
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jednotlivých okruhů činnosti, přičemž ve středu pozornosti jsou takové 

dovednosti,  které  jsou  v současné  chvíli  rozvíjeny.  Na  jejich  okraji 

zůstávají dovednosti dokonale zautomatizované, tzn. návyky smíšené 

s automaticky prováděnými zvyky.

Charakter této soustavy je závislý na způsobu zvládnutí dovedností. 

Drilem  prováděná  činnost  čistě  mechanicky  a  rychle  vedoucí 

k vytvoření  návyků  za  minimální  účasti  vědomého  rozumového 

soustředění  získávají  dovednosti  statický  a  strnulý  ráz.  Nedochází 

k pozitivnímu  transferu  mezi  jednotlivými  pohybovými  soustavami. 

Naopak  byla-li  každá  pohybová  soustava  zvládnuta  za  účasti 

vědomého rozumového soustředění, promyšlena v různých variantách, 

vyhledávána v nejlepším provedení a v nuancích nejlepšího provedení, 

přizpůsobovaných  různým  situacím,  vyznačují  se  soustavy  vnitřní 

aktivitou a dynamičností. Mohou se přemisťovat a měnit a vzájemně se 

ovlivňovat. Taková soustava dovedností se stává základem mistrovství 

v oboru činnosti, přičemž pro mistrovství na nízkých stupních činnosti 

postačují zpravidla empirické vědomosti, kdežto na vyšších stupních je 

nezbytná znalost teorie. 
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Obr. č. 5: Model vývoje dovedností k dokonalosti  

tvoří

v míře ovládání 
jednotlivých 
okruhů činnosti

středem pozornosti jsou dovednosti, které 
jsou v současné chvíli rozvíjeny. Na jejich 
okraji jsou dovednosti dokonale 
zautomatizované, návyky

Způsob zvládnutí dovedností Dril mechanický bez účasti vědomého 
STATICKÉ  
rozumového soustředění 
nedochází k pozitivnímu 
TRANSFERU mezi 
pohybovými soustavami
Promyšlená – za účasti 
vědomého 
DYNAMIČNOST 
rozumového soustředění

Pozitivní transfer (tvárnost, 
pružnost)

Základ dovedností 
dovedených 
k dokonalosti polarizuje 
podle hlavního oboru

Nadání, talent
intuice (neexistuje 
mistr všeho)

Legenda.: V – vědomost; D – dovednost; E - empirie
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Zdroj: Vlastní schéma 

Bez osvojení vědomostí nelze dosáhnout  dokonalosti (mistrovství) 

v dovednostech,  přičemž  vědomosti  a  dovednosti  jsou  kategorie 

dynamické  a  souvisejí  s rozvojem  vědních  disciplín  a  technologií 

v konkrétním oboru.

5.7 Model soustavy vědomost – dovednost - myšlení

Schopnost  člověka  řešit  problémy  myšlením  na  základě  dříve 

osvojených  poznatků  je  produktem  dlouhého  biologického  a 

společenského  vývoje.  Myšlení  v této  kapitole  budeme  chápat  jako 

složitý zprostředkovaný proces (je zprostředkován jazykem, osvojenými 

logickými  metodami  apod.)  umožňující  poznání,  které  spočívá 

v proniknutí  od  jedné  stránky  skutečnosti  k její  podstatě  (J.  Linhart 

(1976). Myšlení má tedy řadu aspektů, jako je např. vztah myšlení a 

řeči,  vztah k logice, k informaci,  k učení a v našem případě k modelu 

soustavy vědomost – dovednost.

Tento  problém  lze  důkladněji  vysvětlit,  jestliže  konfrontujeme 

výkonnou dokonalou dovednost s různými druhy myšlení. 

Za nejnižší úroveň budeme brát myšlení operativní, zpracovávající 

údaje  a  podklady  podle  hotových  vzorců  a  programů.  Operativní 

myšlení vede známými cestami ke známým výsledkům. Může jím být 

doprovázena  dovednost  mistrovská,  která  se  v tom  případě  bude 

projevovat  maximální  dokonalostí  provedení  a  naprostou  přesností. 

Dovednost  v této  podobě nepřináší  nová řešení,  ale zato dokonalým 

způsobem reprodukuje  i  ty  nejobtížnější  existující  vzory.  Přednostmi 

tohoto  druhu  mistrovství  je  vysoká  kvalita  provedení,  samostatnost 

v provedení a sebekontrola.

Kvalitativně  vyšší  dokonalá  dovednost  se  utváří  spojením 

dokonalosti provedení úkonu s produktivním myšlením. Jde o způsob 

myšlení,  který operuje se známými pravidly a procedurami,  ale vede 
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k novému  výsledku  na  základě  uplatnění  jiné  kombinace  známých 

prvků. V praxi to znamená, že program i cesty myšlení jsou známé, ale 

výsledek  je  nový.  Pružnost  manuálních  dovedností  se  spojuje 

s pružností intelektuálních dovedností, přičemž oboje závisí na způsobu 

učení.  Produktivní  myšlení  se  vyznačuje  logičností,  nápaditostí  a 

vynalézavostí.  Prvky  problémového  učení  v teoretické  výuce  i 

v praktickém výcviku,  organizování  vlastní  práce při  řešení  problémů 

jsou cesty vedoucí k vytváření intelektuálních dovedností.

Je  samozřejmé  a  přirozené,  že  výsledky  spojení  mistrovského 

provedení  a  mistrovského  ovládání  teoretických  dovedností  vedou 

k vysokým  ukazatelům  produktivity  práce  a  zlepšovatelství 

v technologiích. Podstatou je přenesení určitého způsobu práce z jedné 

oblasti  do  druhé,  ve  zjednodušení  procedur,  ve  vytváření  nových 

soustav  ze  známých  prvků.  Hlavními  znaky  zlepšovatelství  jsou 

transpozice a kompilace.

Obr. č. 6: Model soustavy vědomost – dovednost - myšlení  

      TRANSFEREM  vzniká
     nárůst základních dovedností

                             rozvoj dovedností poskytnout 
podmínky

                                                  pro rozvoj

                               zlepšovatelství

přenesení dovedností    utvoření nové činnosti
   z jedné oblasti do na základě nové dovednosti
  druhé transpozice z jiných poznatků kompilace

Zdroj: Vlastní schéma

155



Podmínkou  tvůrčího  myšlení  žáků  v edukačním  procesu  jsou 

osobní  zájmy,  správná  motivace,  ctižádost  a  prožitky  úspěchu, 

hodnotová orientace, talent a intuice. T. A. Edison tvrdil, že „vynález je 

z 1% inspirace a 99% pot.“ 57)

Při  získávání  odborného  profesního  vzdělání  a  profesních 

kompetencí nejde jen o to, aby žák a budoucí pracovník byl vybaven 

instrumentálními  vlastnostmi,  tzn.  dovedností  používat  určitých 

intelektuálních  a  manuálních  procedur,  nýbrž  aby  v obou  případech 

bylo dosaženo pružnosti těchto soustav a aby byly spojeny v sevřenou 

strukturu  odborného  vzdělání  spojenou  s pracovitostí,  trpělivostí, 

hlubokým  zájmem,  duševní  bystrostí  a  odvahou  experimentovat, 

citlivostí na pracovní podmínky a situační změny.

5.8  Model  stupňovitého  vývoje  soustavy  vědomost  - 
dovednost - empirie

Na  předcházejících  modelových  situacích  byly  uvedeny  některé 

důležité  aspekty  ovlivňující  vývoj  a  rozvoj  dovedností.  V  návaznosti 

uvádíme model  soustavy  vědomost  –  dovednost  –  empirie,  který  je 

detailním rozborem hierarchického vývoje  této  soustavy  až  do  stavu 

relativního nasycení.

Základním předpokladem funkčnosti každé soustavy dovedností je 

obsah,  který  modifikuje  vztahy  vědomost  –  dovednost  –  empirie  za 

přítomnosti dalších složek působících na jejich vývoj a rozvoj. Jsou to 

např.  transfery,  a  to  pozitivní  nebo  negativní,  podmínky,  ve  kterých 

proces probíhá,  motivace a postoje  jedince (v  našem případě žáka) 

k tomuto procesu. Model je proveden ve třech stupních vývoje, takto:

• I. stupeň představuje základní a počáteční vývoj vztahu vědomost – 

dovednost,  přičemž  vědomost  je  transformována  z teorie  a  je 

předávána do oblasti  činnosti,  kde se vytváří  manuální dovednosti, 

5 7)  T. A. Edison.Dostupné z: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Thomas_Alva_Edison#V.C3.BDroky. [cit. 12. prosince 2010].
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z nichž  vznikají  empirie,  které  formou  transferu  zobecněných 

poznatků se vrací do oblasti vědomostí a vytváří jakousi nadstavbu 

základních vědomostí prvního stupně. 

• II. stupeň obsahuje vědomost a zobecněné poznatky ze zkušeností 

v činnosti, které vytvářejí novou kvalitativní část celku vědomostí.

•  III.  stupeň zahrnuje transformaci empirické dovednosti (zkušenosti) 

do  dovedností  II.  stupně  činnosti  prostřednictvím  transferu  a 

interakce. Celý proces se může opakovat až do stavu nasycení. 

Důležitým a snad i diskutabilním momentem v přechodu vědomost 

– dovednost – empirie z I. do II. a III. stupně je jejich interval přechodu 

(na  modelu  označeného  jako  výška  stupně).  Z uvedeného  lze 

konstatovat,  že proces stupňovitého vývoje vědomost – dovednost – 

empirie  v prezentovaném  modelu  není  lineární  a  jeho  intervaly 

přechodu do jednotlivých stupňů jsou přímo závislé na kvalitativním a 

kvantitativním obsahu jednotlivých soustav v hierarchii. To znamená, že 

intervaly přechodu ve smyslu časové délky mohou být rozdílné.

Obr. č. 7: Model stupňovitého vývoje 
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Zdroj: Vlastní schéma

5.9  Aplikace modelování profesních dovedností 
v pracovní činnosti operátora

Uvedené  modelové  situace  v předcházející  subkapitole  jsou 

podkladem pro  aplikaci  modelu  profesních  dovedností  v operátorské 

činnosti,  která  bude  konkretizována  do  specifických  operátorských 

bloků činnosti s algoritmicky uspořádanou strukturou operací. Na tomto 

základě se provádí modelování operátorských dovedností shrnutých ve 

strukturální analýze.

5.9.1 Vývoj interakcí prvků systému člověk – stroj pro modelování 
soustavy vědomost – dovednost 

Termín operátor je převzat z angličtiny (operace = řídit, obsluhovat 

stroj), kde má však mnohem širší význam než v češtině. V angličtině je 

používáno k označení takové profesní činnosti, jež souvisí s obsluhou 

jakéhokoliv stroje či strojního zařízení. Např. ve sborníku profesí, který 

vydal  v r.  1969  Mezinárodní  úřad  práce  v Ženevě,  (V.Kulič,Člověk-

učení-automat,1989) je uvedeno několik desítek profesí operátorů jen 

v rámci  strojírenství,  jež  odpovídají  našemu  označení  soustružník, 

frézař,  brusič  atd.  Podrobněji  jsou  např.  v Tarifním  kvalifikačním 

katalogu vymezeny tři  kategorie operátorů (třída 4 až 6) pro obsluhu 

některých typů kovoobráběcích a tvářecích poloautomatů a automatů. 

Toto  dělení  zhruba  odpovídá  popisům  analogických  operátorských 

funkcí v mezinárodním třídění.

Současné  běžné  užívání  pojmu  operátor  v češtině  se  většinou 

redukuje na činnosti, jež mají určité specifické znaky.

Podle  obsahu  pracovní  činnosti  operátorů  se  v praxi  vyskytují 

nejrůznější  druhy,  přičemž  rozdíly  jsou  dány  typem  převažující 

psychické  funkce  (pozornost,  složitost  diagnózy  příčin  odchylek, 

závažnost a složitost rozhodovacího procesu apod.) a mírou aktivace 
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těchto  procesů.  Například  v některých  systémech  činnost  operátora 

záleží v nepřetržitém sledování speciálního scelovače. Jeho pozornost 

je zaměřena na jednu proměnnou veličinu, jejíž odchýlení je pro systém 

rozhodující. Činnost tohoto typu operátora jsou označovány jako úlohy 

vigilanční,  sledovací  či  stopovací.  Na  druhé  straně  se  ve  výrobních 

systémech vyskytují typy činností, kdy operátor či operátoři střídavě a 

většinou  nepravidelně  sledují  scelovače  (jejich  počet  může  být  od 

několika málo k několika stům),  přičemž jejich pozornost  není  na ně 

stále  upnuta.  Riziko  přehlédnutí  významných  informací  je  obvykle 

sníženo zvukovým návěstím (akustickým sdělovačem). Příkladem jsou 

systémy  s aparaturní  chemií,  kondenzační  elektrárny,  strojírenské 

výrobní linky ad.

Způsob  kontroly  veličin  klade  nároky  na  koncentrovanou  či 

distribuční pozornost.  Počet sledovaných veličin,  typ  a míra zapojení 

pozornosti  však  nevyčerpává  charakteristiky  operátorských  činností. 

Dalším  závažným  faktorem  je,  jakým  způsobem  jsou  odhalovány 

příčiny  odchylek  systému  od  předpokládaných  parametrů  a  jak  je 

systém přiváděn do rovnovážného stavu. Tyto fáze činnosti operátorů, 

označované jako diagnóza příčiny odchylky a způsob ručního řízení, 

mohou být různě složité. V některých případech je vztah mezi informací 

(stavem veličiny na sdělovači) a žádoucím zásahem velmi jednoduchý. 

Například porucha – zastavení, tj. signální světlo – tlačítkový ovládač. 

Většinou  však  u  složitějších  systémů  odchýlení  může  mít  více  než 

jednu příčinu a operátor na základě návěstí informace si musí vyhledat 

další  relevantní  informace,  aby  původní  informaci  zpřesnil  a  popř. 

provedl  několik  zásahů prostřednictvím ovládačů tak,  aby se systém 

dostal do původního stavu. Tato různě složitá činnost (složitost je dána 

funkčními  vazbami  mezi  kontrolovanými  a  řízenými  veličinami)  je 

vyjádřitelná  typem  algoritmu.  V prvním  případě  (porucha  –  „stop“ 

tlačítko) jde o jednoduchý algoritmus. V druhém případě (tj. sekvence 

informací – údajů na sdělovačích  - a manipulace s více ovládači) může 
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mít velmi rozmanitou dynamiku. Pracovní postup je však vždy přesně 

určen a není možno se od něj odchýlit.

Jiným typem vztahu mezi kontrolovanými a řízenými veličinami jsou 

systémy,  kdy  odstranění  odchylky  systému  je  možno  dosáhnout 

různými způsoby. Jinými slovy, existuje několik postupů (algoritmů), jež 

vedou  ke  stejnému  cíli.  Rozdílnost  je  v tomto  případě  subjektivní 

povahy,  to  znamená,  že  operátoři  na  jednom  pracovním  stanovišti 

používají  rozdílných  stereotypů  v pracovním  postupu,  které  jsou 

založeny na osobní zkušenosti.

Nejnáročnějším  typem  operátorských  činností  jsou  pracovní 

postupy,  které  nejsou  algoritmizovatelné.  Je  to  zejména  tehdy,  kdy 

varieta  stavů,  v nichž  se  systém  může  octnout,  je  velmi  rozsáhlá  a 

strategie při řešení mimořádné situace vyžaduje nekonvenční způsob 

pracovního  postupu.  V tomto  případě  má  operátorská  činnost  znaky 

heuristické.

Při každé výrobní činnosti člověk působí prostřednictvím nástrojů a 

techniky  na  předmět  výroby,  který  je  cílem  této  činnosti.  Tuto 

skutečnost budeme prezentovat jako konkrétní projev systému člověk – 

stroj s těmito prvky:

-  subjekt (S), tj. člověk (popř. více lidí), jeho činnosti a chování,

- objekt (O), tj. cíl činnosti subjektu; jsou to předměty hmotného světa 

(např. výrobky, ale též transport apod.),

-  médium (M),  tj.  zprostředkující  článek mezi  subjektem a objektem; 

jsou  to  nástroje,  mechanismy  a  různá  technická  zařízení,  jejichž 

forma je závislá na úrovni technického rozvoje.

Mezi S, O a M se ve výrobním procesu realizují různé vztahy, různé 

druhy působení. 

Mezi  O  a  M  je  vždy  oboustranný  vztah,  vzájemné  působení; 

řekněme, že mezi M a O je realizována interakce, kterou značíme jako 

O <–> M. Interakcí je rovněž vztah mezi S a M:   S <–> M; subjekt 

přímo působí na médium a obráceně, vliv média na subjekt se projevuje 

ve způsobu jeho pracovní činnosti. Úroveň a stupeň interakce S <–> M 
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může být různý; neuvažujeme taková média, která jsou „mimo kontrolu 

člověka“.

Při realizaci interakce M <–> O je vždy realizována i interakce S <–

> M. To platí i obráceně: je-li realizována interakce S <–> M, pak vždy 

současně s interakcí M <–> O. To znamená, že nebudeme uvažovat 

„samoúčelnou“  interakci  mezi  subjektem  a  médiem  bez  výrobní 

činnosti, která se může uskutečnit jen interakcí M <–> O.

Realizace interakcí S <–> M a M <–> O je vyjádřením nepřímého 

působení  člověka  na  objekt  výroby  (působení  prostřednictvím  M). 

Zpočátku nás bude zajímat jen přímé působení S na O a obráceně, tj. 

O na S, tedy interakce S <–> O. Byla-li prvotní forma výrobní činnosti 

zastoupena jen  touto  interakcí,  pak  nejmodernější  způsoby výroby ji 

zcela eliminovaly.

Přehledně  jsou  všechny  možné  kombinace  uvažovaných  tří 

interakcí  S  <–>  M,  M  <–>  O  a  S  <–>  O  v následující  tabulce 

s charakteristikou média, interakcí, technické úrovně a výrobní činnosti. 

Tři  z osmi  možných  kombinací,  které  jsou  při  výrobních  činnostech 

realizovatelné, jsme rozdělili do dvou skupin:

1.  výrobní  činnosti  „neoperátorské“,  které  odpovídají  prvním  dvěma 

kombinacím uvažovaných interakcí a

2.  výrobní  činnosti  operátorské,  které  odpovídají  třetí  kombinaci 

uvažovaných interakcí

Manuální  („neoperátorská“)  výrobní  činnost,  tj.  práce  s nářadím, 

nástrojem  i  obsluha  mechanismů  s ovládači,  vyžaduje  zvládnutí 

náročnějších  speciálních  pohybových  dovedností,  avšak  relativně 

jednoduchých pracovních postupů (algoritmů).
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Tab. č. 3: Kombinace interakcí S-M-O 

Výskyt jednotlivých 
interakcí charakt. 

media
charakt.
Interakcí

technická 
úroveň

výrobní 
činnost

S-M M-O S-O
Ne Ne Ano

neexistu
je

primitivní člověk 
využívající pouze 
svých rukou (bez 
nářadí, nástrojů)

nelze hovořit 
o technické 
úrovni

P
rim

iti
vn

í

Ano Ano Ano nářadí- 
nástroj

přímé působení na 
objekt 
nářadím/nástrojem, 
jež člověk drží v 
ruce. Přímá 
kontrola výsledku 
zrakem

nejnižší 
technická 
úroveň, 
nástroje, 
nářadí je 
prodloužení
m ruky, 
zdrojem 
energie je 
člověk

M
an

uá
ln

í

N
eo

pe
rá

to
rs

ká

mechani
smus 
s ovláda
čem

působení na objekt 
prostřednictvím 
ovládačů, jež jsou 
součástí 
mechanismů 
(stroje). Přímá 
kontrola zrakem

nejjednodušš
í typy 
systému 
člověk - stroj. 
Vnější přívod 
energie. 
Nižší stupně 
mechanizace

Ano Ano Ne mechani
smy  s 
ovládači 
a 
sdělova
či

působení na objekt 
prostřednictvím 
ručního řízení - 
soustavy ovládačů. 
Kontrola 
sledovaných veličin 
a výsledků je 
zprostředkována 
soustavou 
sdělovačů 
(informační 
soustava).

složitější typy 
systémů 
člověk - stroj. 
Vnější přívod 
energie. 
Vyšší stupně 
mechanizace

R
uč

ní
 ří

ze
ní

O
pe

rá
to

rs
ká

regulačn
í obvody 
– auto 
mechani
ka

Kontrola a 
programování 
systému 
prostřednictvím 
relativně malého 
počtu ovládačů, 
sdělovačů či jiných 
prostředků

Složité typy 
systémů lidé 
- stroje. 
Různé 
úrovně 
využití 
automatiky a 
programován
í. 
Automatiza-
ce.

A
ut

om
at

ic
ké

 ří
ze

ní

Zdroj: Švec V. Didaktické problémy řízení procesu osvojování prac.tech.doved.1984
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Při operátorské činnosti téměř mizí nároky na pohybové dovednosti 

a  výrazně se  zvyšují  požadavky na odborné znalosti  a  na zvládnutí 

složitých  algoritmů,  ať  už  se  využívají  tzv.  „přečtené“ informace  ze 

sdělovačů či celé informační soustavy (při ručním řízení), nebo jsou do 

výrobní činnosti zapojeny na vyšší technické úrovni regulační obvody 

(při automatickém řízení).

Manuální (neoperátorskou) i operátorskou činnost podle charakteru 

(diferenciace) média lze rozdělit na dvě skupiny.

Při používání nástroje je člověk v přímém spojení jak s médiem, tak 

s objektem činnosti. Charakter obou těchto spojení je odlišný – subjekt 

musí  pozorovat  nástroj  i  objekt  (podle  změn  na  objektu  reguluje 

působení nástroje, resp. mění jeho polohu vzhledem k nástroji apod.).

Obr. č. 8: Působení subjektu na objekt prostřednictvím nástroje

                                    S <–> Nástroj <–> O

Zdroj: Vlastní schéma

Na nástroj však vždy působí přímo svou energií (přesněji řečeno, 

energii  předává  nástroji),  která  transformovaná působí  na  objekt;  na 

objekt je toto přímé působení již podstatně menší.

Pracovní  činnost  s mechanismem,  který  má  speciální  zařízení 

k ovládání  - ovládač (obr. 2), je výsledkem členění interakce S <–> M: 

člověk pozoruje na objektu výsledek svého přímého působení  ne na 

mechanismus, ale na ovládač, jehož obsluha je závislá jak na interakci 

ovládač <–> mechanismus, tak na interakci S <–> O, která může být 

realizována  pouhým  pozorováním  objektu  bez  jakéhokoliv  přímého 

hmotného působení.

Obr. č. 9: Vztah subjekt – ovládač – mechanismus – objekt

                                         M

        S                                                                  O 

Zdroj: Vlastní schéma
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Skutečnost,  že  interakce  S  <–>  M  a  M  <–>  O  jsou  vzájemně 

neodlučitelné,  můžeme  zapsat  jako  S  <–>  M  <–>  O;  manuální 

(neoperátorské) činnosti pak odpovídá schematický zápis S <–> M <–> 

O, S <–> O, popř. S <–> [(M < –> O), O].

Při  operátorské  činnosti,  ve  srovnání  s manuální,  dochází 

k podstatné změně.  S není s O v žádném přímém spojení, Interakce S 

<–> O je anulována. 

K médiu  (které  bylo  na  druhém  stupni  manuální  činnosti 

představováno mechanismem s ovládačem) přistupuje sdělovač, který 

je  základem  informační  soustavy  (obr.  3):  z O  jsou  „snímány“  či 

„modelovány“ potřebné údaje (informace) a prostřednictvím vhodného 

kódu jsou „sdělovány“ S.

Obr. č. 10: Operátorské činnosti a využitím informační soustavy 

                    S  O

Informační sestava

Zdroj: Vlastní schéma

Nejvyšší stupeň operátorské činnosti se realizuje nejen bez interakce S 

<–> O, ale i bez interakce mezi S a nějakým přímým zdrojem informace 

o O.

Informační  soustava  je  nahrazena  regulačním  obvodem,  který 

zpracovává  informace  o  O  a  vstupuje  do  interakce  ovladač  <–> 

mechanismus  jako  funkčně  nový  prvek  celého  systému  výrobních 

činností. 

Obr. č. 11:  Schema operátorské činnosti s využitím regulačního 

obvodu 

S                                O             S                                  O                       O

Zdroj: Vlastní schéma
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Při  operátorské  činnosti  s automatickým  řízením  probíhá  jen 

interakce mezi člověkem a ovládačem (nikoli však v rámci průběžného, 

tj. provozního řízení, nýbrž v přípravě provozu). Je to činnost se znaky 

„programování“, ať jen určitých parametrů, či některých samostatných 

technických subsystémů, až po programování chování celého systému 

(různé  stupně  automatizace). Oba  druhy  operátorských  činností 

můžeme schematicky zapsat jako S <–> M <–> O.

5.9.2 Orientační klasifikace operátorských činností

V předcházející subkapitole jsme se pokusili na základě kombinaci 

mezi  subjektem,  médiem  a  objektem  rámcově  vymezit  operátorské 

činnosti a na příkladech ukázat, že existují různé typy těchto profesí.

Na základě tří  kritérií  -  konceptuální,  strojové  a  lidské -  činnosti 

jsme vybrali  pro modelování  vědomostí  a profesních dovedností  typ: 

operátor technolog, neboť je bezprostředně součástí  technologického 

procesu,  trvale  obsluhuje  zařízení,  provádí  řídící  činnosti  podle 

instrukcí, jež obsahují výčet situací a způsoby jejich řešení. 

Jsou to nejčastěji operátoři na automatických linkách, programově 

řízených  strojích  apod.   To  znamená,  operátoři  „příjmu  a  předávání 

informací“.

Činnost  operátora  je  primárně  determinována  technickým 

systémem, který operátor řídí a kontroluje. Značná varieta existujících 

systému  člověk  –  stroj  nabízí  jako  základní  kritérium  klasifikace 

operátorů  složitost  či  náročnost  obsluhy.  Složitostmi  se  však  v této 

souvislosti často rozumějí pouze vnější znaky systému přímo zrakem 

pozorovatelné, jako např. počet a velikost řídících a kontrolních panelů, 

počty  typu  sdělovačů  a  ovládačů,  rozlehlost  a  technická  vybavenost 

řídícího centra atd.

Činnost  operátora  je  charakterizována  příjmem  informací, 

zpracováváním  informací  (rozhodování)  a  provedením  akce  (ruční 
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regulace). Rozhodující  je  tedy  počet  a  typy  sdělovačů  a  ovládačů, 

s nimiž operátor pracuje.

Jakou funkci  bude mít  v systému člověk – stroj  operátor, je  dále 

dáno technickou úrovní systému. Konkrétně je to kvantitativně určeno 

počtem  prvků  automatiky,  tzn.  poměrem  ručně  řízených  veličin  a 

počtem regulačních obvodů na jedné straně a úrovni programování na 

straně  druhé.  Obě  tato  kritéria  (podíl  ručně  a  samočinně  řízených 

veličin  a  možnost  programovaného sledování  systému)  na  rozdíl  od 

počtu sdělovačů a ovládačů mohou nabývat nulových hodnot tzn., že 

všechny veličiny jsou řízeny ručně a možnost programování neexistuje.

Nepřímými  ukazateli  složitosti  práce  operátora  jsou  kvalifikační 

požadavky a nezbytná délka jeho zácviku pro samostatný výkon práce. 

V nich  je  zprostředkovaně  vyjádřena  složitost  obsluhy,  úroveň 

žádoucích  speciálních  znalostí  technologie  strojů  a  technologických 

postupů.

5.9.3 Stěžejní činnosti operátora

Pro  odpovídající  obsah  modelu  dovedností  pracovní  činnosti 

operátora  –  technologa  (ve  strojírenství)  je  důležité  provést  z jeho 

operátorské  činnosti  klasifikaci  a  výběr  pracovních  úkolů  a  jim 

odpovídajících  dovedností.  Na  podkladě  předběžného  srovnávacího 

rozboru  (v  kterém  bylo  využito  popisu  různých  prací  v tarifních 

kvalifikačních katalozích a v technické literatuře i vlastních pozorování) 

mohou se uvést především tyto skupiny, typy dílčích pracovních úkonů, 

které  jsou  obsahem  činnosti  operátorů  na  obráběcím  stroji.  Z toho 

plyne, že operátor musí umět:

-  přečíst si a promyslet výrobní dokumentaci,

-  rozmyslet si způsob práce, navrhnout nebo upřesnit pracovní postup,

-  vykonat pohyby a úkony s nástroji, stroji, přístroji, systémy, materiály,

-  kontrolovat  materiál,  stroj,  nástroje  a  zařízení,  průběh  a  výsledky 

práce,
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-  zjistit  závadu  (v  chodu  mechanismu,  v průběhu  nebo  výsledcích 

práce)  příčinu  závady  a  navrhnout  vhodné  opatření  ke  zjednání 

nápravy,

-  upravit  si  nástroj,  stroj,  přípravek (nebo zlepšení  jejich konstrukce, 

navrhnout úpravu pracovního místa, technologického postupu apod.ú

-  spolupracovat s dalšími lidmi. 
K plnění těchto úkolů je zapotřebí – vedle vědomostí, motivů, rysů 

charakteru a schopností - těchto dovedností:

-  čtení a promýšlení výrobní dokumentace a kreslení náčrtů,

-  stanovení pracovních postupů,

-  obsluhovat a řídit stroj (sledovat, manipulovat, kontrolovat),

-  měření a kontrola,

-  zjišťování závad a jejich příčin (diagnostika),

-  konstrukční a technicko organizační,

-  vztahy mezi lidmi při práci.

Jednotlivé  základní  typy  pracovních  dovedností  budeme  dále 

charakterizovat pro potřebu sestavení analýzy a modelu dovedností.

• Dovednosti  ve  čtení  výrobní  dokumentace  a  kreslení  technických 

náčrtů

Při čtení technické dokumentace lze rozlišovat následující úkony:

-  vyčlenit  jednotlivá  označení  na  výkresech  a  porozumět  jim  (např. 

označení  děr,  závitů  apod.).  Záleží  tu  na  vědomostech,  spojení 

jednotlivých  strukturních  znaků  předmětu  s příslušným  grafickým 

označením

-  představit  si  celkový  tvar  trojrozměrného  tělesa  podle  plošného 

znázornění,  nejčastěji  podle  pravoúhlých  průmětů.  Tento  úkol  je 

velmi náročný, vyžaduje spoje mezi předmětem a jeho znázorněním, 

prostorovou představivost, rekonstruující fantazii

-  představit si velikost předmětu podle udaného měřítka

-  postupovat  systematicky  při  čtení  výkresů  (bez  splnění  tohoto 

požadavku  je  čtení  výkresu  chaotické,  stává  se  neúplným  a 
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nespolehlivým, dochází k vynechání dílčích i podstatnějších údajů a 

ztěžuje se vytvoření ucelené představy znázorněného předmětu)

-  číst výkres podrobně a přesně, s využitím kót a tolerancí (problém 

mají začátečníci, poněvadž jsou soustředěni na první tři úkoly)

-  pochopit vzájemné vztahy mezi jednotlivými údaji na výkresu a na 

podkladě toho si odvodit potřebný údaj, který není na výkresu přímo 

uveden (předpokládá to  myšlení,  užití  vědomostí  a  intelektuálních 

dovedností)

-  pochopit  funkci  znázorněného  předmětu  a  jeho  jednotlivých 

strukturních prvků (např.  porozumět chodu stroje podle výkresu, u 

výkresu jednotlivých součástí  porozumět tomu, jak je tvar součásti 

určován její funkcí, nebo proč je určitá plocha opracována s vysokou 

přesností  a  jiná  nikoli),  přičemž  předpokladem  jsou  zejména 

vědomosti  z technologie,  praktické  zkušenosti  a  schopnost  jejich 

využití.  Při  kreslení  se  postupuje  od  vjemu  a  představy  k jeho 

grafickému  znázornění  k představě  předmětu.  Jsou  to  opačné 

postupy, oba však jsou založeny v zásadě na týchž spojích předmětu 

a jeho představy s grafickým znázorněním.

Z uvedené stručné charakteristiky lze odvodit,  že čtení a kreslení 

výkresů,  schémat  a  náčrtů  předpokládá  především  tyto  skupiny 

dovedností:

-  představy  součásti  a  grafické  znázornění  a  naopak  při  vnímání 

předmětu si vytvořit představu jeho grafického znázornění,

-  dovednost  vytvořit  spoje,  které  jsou  podkladem  měřítkových 

transformací,

-  dovednosti senzomotorické koordinace zajišťující kontrolu a regulaci 

grafických pohybů při kreslení náčrtů,

-   dovednost  vytvářet  dynamické stereotypy  zajišťující  účelný postup 

(algoritmus) při čtení výkresu a při kreslení náčrtů,

-  dovednost zajišťující užití vědomostí k odvození dalších údajů z údajů 

uvedených na výkresech,
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-   dovednost spojení konstrukčních a funkčních znaků znázorněných 

předmětů pro vybavení funkce předmětu.

• Dovednost  ve  stanovení  pracovních  postupů vycházejí 

z charakteristických  činností.  Těmi  jsou  rozmyšlení  způsobu  práce, 

ujasnění  pracovního  postupu,  jeho  navržení  nebo  upřesnění  a 

naplánování  práce. Plánovitost,  vykonávání  úkolů  podle  cíle 

vytvořeného předmětem v představě a v myšlení  a víceméně i  podle 

postupu  předem  promyšleného,  je  podstatným  znakem  práce 

operátora.

Nejdůležitější  dílčí  úkony  a  dovednosti  při  stanovení  pracovních 

postupů:

- zvolit jednotlivé úkony a operace, případně příslušné nástroje a 

stroje, způsob upnutí, chlazení a mazání,

- stanovit účelné pořadí jednotlivých úkolů a operací,

- stanovit způsob práce,

- zvolit materiál, jeho druh a množství,

- vybrat  nejvhodnější  pracovní  postup  se  stanovením  režimu 

obrábění.

Tomu  odpovídají  tyto  nejdůležitější  skupiny  dílčích  dovedností 

v navrhování pracovních postupů:

-  dovednosti ve volbě jednotlivých úkonů a operací, nástrojů a strojů na 

základě porozumění technické dokumentaci,

-   dovednosti  ve  stanovení  způsobu  práce  strojů  a  jejich  nastavení 

podle požadavků technologie výroby,

-   dovednosti ve volbě materiálu, jeho druhu a množství,

-  dovednosti ve stanovení pořadí jednotlivých úkonů a operací, volbě 

způsobu měření.

Ve všech těchto případech jde o intelektuální dovednosti zajišťující 

řešení úkolů s užitím určitých vědomostí a zkušeností.

Základem  dovedností  ve  volbě  jednotlivých  úkonů  a  operací, 

nástrojů  a  strojů  jsou  vědomosti,  např.,  kterými  úkony a  operacemi, 

stroji  a  nástroji  můžeme  dosáhnout  určitých  vlastností  výrobku 
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(rozměru,  tvaru  a  povrchu).  Např.  při  obrábění  kovů  se  operátorovi 

s těmito dovednostmi vybavuje při pohledu na výkres nejen představa 

znázorněné  součásti  a  jejich  vlastnosti,  ale  současně  též  představa 

znázorněné součásti a jejich vlastnosti s představou způsobů, kterými 

se dá vyrobit. Tyto dovednosti lze nazvat kognitivní.

Dovednosti  ve  volbě  materiálu,  stanovení  způsobu  práce  se 

zakládají  na  vědomostech  z technologie,  např.  při  obrábění  na 

vědomostech o řezné rychlosti a posuvu, o užívání příslušných tabulek 

a kalkulátorů. Tyto dovednosti lze nazvat mezipředmětovými s využitím 

transferu  mezi  teoretickými  vědomostmi  a  praktickou  dovedností  a 

jejího uplatnění v oboru intelektuálních dovedností.

Náročné  jsou  dílčí  dovednosti  ve  stanovení  pořadí  jednotlivých 

úkonů  a  operací.  Navržení  takového  pořadí  vyžaduje  v obtížnějších 

případech  analyticko  syntetické  zpracování  úkolů  a  všech  podmínek 

vybavení  vědomostí  z technologie a z nauky o materiálech, vybavení 

zkušeností  výroby a zhodnocení,  zda se předcházející  zkušenost dá 

aplikovat  ve  speciálních  podmínkách současného úkolu;  vyžaduje  to 

myšlenkový experiment na podkladě těchto vědomostí a zkušeností.

• Dovednosti obsluhovat a řídit stroj (vykonávací) jsou charakterizovány 

činnostmi vedoucími k bezprostřednímu plnění pracovního úkolu, které 

se  uskutečňují  vykonáváním pohybů  a  pohybových  úkonů  s nástroji, 

ovladači apod. Jsou to typické senzomotorické dovednosti, vycházející 

z vědomostí a zkušeností.

Zobecněné úvahy o překonávání rozdílů mezi tělesnou a duševní 

prací rozvojem automatizace mohou vést k názoru, že klesá význam 

pohybových dovedností nezbytných k vykonávání pracovních pohybů a 

pohybových úkolů. Tento názor je oprávněný pouze v tom, že pohybová 

virtuozita již nemá takový význam v specifických pohybech a úkonech 

ruční  řemeslné výroby ve  srovnávání  s vědomostmi  a  intelektuálními 

dovednostmi.  Značný  význam  však  nadále  mají  motorické  a 

senzomotorické  dovednosti  při  vykonávání  pracovních  úkolů.  Při 

vykonávání  pomocných  pohybů  a  úkonů  musí  operátor  zpravidla 
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zároveň kontrolovat jiný proces nebo již promýšlet další úkol, takže je 

žádoucí,  aby  si  příslušné  vykonávací  motorické  a  senzomotorické 

dovednosti dobře osvojil, aby byly přímo ve stadiu automatizace.

Proces  rozvíjení  nové  dovednosti  je  třeba  vždy  promýšlet 

v návaznosti na dosud osvojené dovednosti a existujícími návyky.

Uvědomělé  úsilí  má  pozitivní  význam  tehdy,  když  se  součástmi 

dovednosti stávají nové prvky, které je třeba rozumově zvládnout. Vliv 

uvědomělého myšlení může být též negativní, a to tehdy, orientuje-li se 

rozumové soustředění na zautomatizované pohyby, v nichž není třeba 

nic měnit,  a které pod vlivem rozumového soustředění ztrácejí znaky 

svého  automatismu.  Rozumové  soustředění  je  pouze  částečně 

omezeno  v procesech,  které  probíhají  bez  závad  a  jsou 

zautomatizované.  Vystupuje  naopak  do  popředí  při  formování  nové 

dovednosti, která zahrnuje nezautomatizované prvky.

• Dovednost v     měření a kontrole  

Kontrola je permanentní činností, která se provádí před započetím 

práce, v průběhu práce i po jejím ukončení. Pro plnění kontrolních úkolů 

jsou důležité návyky. Plnění kontroly zvláštními kontrolními operacemi 

je  umožněno  speciálními  dovednostmi  v měření  a  kontrole,  popř. 

dovednostmi v užívání měřících a kontrolních nástrojů a přístrojů.

Plnění  kontroly  v průběhu  vykonávacích  úkonů  bývá  zajišťovno 

příslušnou  pracovní  senzomotorickou  dovedností  (např.  dovednost 

v pilování  rovinné  plochy  zajišťuje  kontrolu  a  regulaci  tlaku  oběma 

rukama  při  vedení  pilníku).  Při  kontrole  se  především  vyžaduje 

rozlišování specifických signálů: zrakově vnímané údaje měřidel, vzhled 

opracované součásti, sluchově vnímané změny v chodu stroje atd. Jde 

o  zvláštní  formy  vnímání,  často  vysoce  vyvinutého.  Při  kontrole  se 

současně  srovnávají  vnímané  údaje  s údaji  očekávanými, 

předpokládanými podle programu. Pro toto srovnávání jsou nezbytné 

odborné vědomosti s aktivizací myšlení. Pro výkon zvláštních pohybů a 

pohybových  úkonů s pracovními  předměty  a  nástroji  se  předpokládá 

náročná  senzomotorická  koordinace  nebo  dynamický  stereotyp.  To 
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znamená,  že  dovednosti  v měření  a  kontrole  zahrnují  složky 

senzomotorické  i  intelektuální  u  různých  dovedností  v nestejném 

poměru.

• Dovednost  ve  zjišťování  závad,  jejich příčin  a  navrhování  opatření 

k     nápravě  

Tyto  činnosti  se  vyskytují  v různém rozsahu  a  různých  stupních 

obtížnosti. Někdy stačí ke zjištění příčiny závady a k nalezení vhodného 

způsobu  nápravy  jednoduchá  zkušenost  (empirie)  a  elementární 

vědomosti  z mechaniky  apod.  S rozvojem  automatizace  a  dalších 

směrů soudobého rozvoje výroby a techniky v oboru obrábění se stává 

toto  povolání  mimořádně  významným  v oblasti  diagnostiky  poruch 

s hlubším a mnohostranným technickým vzděláním a se specifickými 

zkušenostmi.  Zjišťování  závady příčiny závady a  navržení  vhodného 

opatření  ke  zjednání  nápravy  vyžaduje  vědomosti  z fyziky,  chemie, 

technologie  a  dále  specifické  dovednosti  ve  zjišťování  závad,  příčin 

závad a v navrhování opatření ke zjednání nápravy. Jsou to dovednosti 

převážně intelektuální, i když někdy má značný význam i komponenta 

senzorická.

Samotné  zjednání  nápravy  se  často  uskutečňuje  pomocí 

pohybových  úkonů,  tj.  s dovednostmi  motorickými,  které  již  bývají 

poměrně  méně  náročné,  např.  pohyby  potřebné  k výměně 

opotřebované nebo poškozené součásti. Určení povahy závady a její 

příčiny  je  náročný  myšlenkový  pochod  podobný  stanovení  lékařské 

diagnózy.

S využitím  odborných  vědomostí  a  zkušeností  v odstraňování 

závad  se  předvídají  následky  zvoleného  opatření  –  myšlenkový 

experiment. Je důležité stanovit účelné pořadí, v kterém máme vykonat 

jednotlivá  opatření  (obdobně  jako  při  dovednostech  v navrhování 

pracovního postupu).

Z uvedeného  je  zřejmé,  že  zjišťování  příčin  závady  a  navržení 

vhodného  opatření  ke  zjednání  nápravy  vyžaduje  myšlení  ve  dvou 

směrech: jednak od pozorovaného jevu zpět k příčině a naopak od jevu 
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(od určitého zásahu do chodu mechanismu) k jeho možným následkům 

v budoucnosti – prognostikování.

Z rozboru postupu zkušených pracovníků se dají  určit  čtyři  různé 

metody ke zjišťování závad:

-  použití obecných technologických principů,

-  použití schémat, algoritmů pro typické situace,

-  podle signálu blížícího se nebezpečí,

-  podle  informace  zpětné  vazby,  tj.  drobnými  pokusnými  zásahy  do 

chodu  mechanismu  a  pečlivým  sledováním  následků,  ke  kterým 

vedou tyto zásahy.

• Dovednost konstrukční a technicko organizační

Úkoly  konstrukční  a  technicko  organizační  jsou  neodlučitelnou 

součástí  pracovních  úkolů.  Je  účelné,  a  v praxi  se  tak  děje, 

zdokonalovat  konstrukce nástrojů  a  strojů,  úpravu  pracovního  místa, 

technologických postupů průběhu výroby podle získaných zkušeností. A 

toto není úkol jen inženýrů a techniků, proto není žádoucí, aby operátoři 

– technologové byli  jen pasivními vykonavateli  uložených příkazů, ale 

aby přemýšleli o své práci a hledali způsoby jak zlepšit její technickou a 

organizační  úroveň.  K tomu  je  zapotřebí  vedle  motivů,  charakteru  a 

schopností, technických vědomostí a intelektuálních dovedností, které .

označujeme jako dovednosti konstrukční a technicko organizační.

Konstrukční  a  technologické  dovednosti  jsou  blízké  ostatním 

intelektuálním  pracovním  dovednostem.  Zakládají  se  na  odborných 

vědomostech a na promyšlení praktických zkušeností. Ke specifickým 

znakům těchto dovedností patří využití představ z náčrtů a výkresů.

• Dovednost týkající se vztahu mezi lidmi v     pracovní činnosti  

Pracovní  činnost  v období  aktivního  života  lidé  vykonávají   vždy 

v určitém konkrétním oboru, čase a v konkrétním pracovním prostředí. 

Pracovní  prostředí  je  obecně  deklarováno  jako  „soubor  činitelů 

působících  na  činnost  člověka  v určitém  prostoru  nebo  také  soubor 

podmínek, za jakých se uskutečňuje pracovní proces.“ 58)

58)  Štikar, J. a kol. Základy psychologie práce a organizace. 1996, s. 44.
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R. Kohoutek definuje pracovní prostředí jako „ souhrn materiálních a 

společenských  podmínek  pracovního  procesu,  které  jsou  dány 

stavebním,  prostorovým  a  technickým  vybavením  pracovišť, 

technologickým procesem,  hygienou i  estetickou úrovní  a  organizací 

práce spolu s tepelnou, ventilační, světelnou a zvukovou pohodou.“ 59) 

K tomu přistupují i  další  faktory,  které v reálném pracovním prostředí 

jsou nositeli  kvality zajišťovaného pracovního programu a pracovních 

výkonů  zaměstnanců.  Máme  na  mysli  etické  hodnoty  pracoviště, 

úspěchy  v pracovní  činnosti,  image  organizace  (mentální  most), 

interakci pracovníků s prostředím a naopak, typ pracovního prostředí, 

kariérní růst (vzdělávací a rekvalifikační programy), motivy pracovního 

prostředí  (motivující  x  demotivující),  technologické  a  organizační 

systémy.  Důležité je, aby všichni zúčastnění bez ohledu na pracovní 

zařazení v organizační struktuře pracoviště permanentně, bez zábran a 

předsudků  komunikovali  na  toto  téma.  Všechny  faktory  pracovního 

prostředí  mají  přímý  vliv  také  na  zdraví  a  psychiku  zaměstnanců. 

Materiální  a  sociální  pracovní  podmínky s optimem motivace,  zájmů, 

přání a postojů zaměstnanců v souhrnu představují chování organizace 

a firemní nebo také organizační kulturu. Ta je konglomerátem společně 

sdílených  představ,  které  si  osvojili  členové  organizace  a  které 

postupně  recipují  i  noví  zaměstnanci.  Silná  firemní  kultura  se  stává 

regulativem  chování  lidí  v organizaci,  směšuje  kulturu  organizace  a 

subkultury,  udržuje  se  a  zdokonaluje  personálním  výběrem,  akcemi 

vedení, socializací nových členů a dalšími nástroji.     

Pracovní prostředí je tedy vytvářeno:

-  materiálními,  technicko-technologickými  podmínkami  (estetická 

úroveň prostorů, zařízení, osvětlení, vytápění, klimatizace apod.), 

-  sociálními podmínkami (sociální klima, sociální - mezilidské vztahy, 

vztahy vedoucích k podřízeným apod.),

-  organizačními  podmínkami  (organizace  práce,  informační  systém, 

systém zásad a pravidel pracovní činnosti),

59)  Kohoutek, R. Psychologie práce a organizace. 2000, s. 19.
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-  subjektivními  činiteli  (kvalifikace,  znalosti  a  schopnosti,  kulturní 

úroveň,  morálně  charakterové  a  hygienické  návyky  zaměstnanců 

atd.). 

V psychologii  práce, ale i  v personalistice a manažeringu se dnes 

stále  více  hovoří  o  potřebě  vyhledávat,  pozorovat,  popisovat  a 

klasifikovat  faktory,  které  mají  vliv  na  pracovní  výkon  zaměstnanců. 

Výsledky  výzkumů  ukazují,  že  „mimořádný  význam  mají  faktory 

pracovního prostředí i vlivy vycházející z druhu práce a její organizace.“ 

60)

Uvedené  skutečnosti  dostatečně  odůvodňují  potřebu  záměrně  a 

trvale  měřit,  přehodnocovat  a  upravovat  pracovní  prostředí  tak,  aby 

pokud  možno  optimálně  působilo  na  lidské  smysly  a  jejich 

prostřednictvím  na  jednání,  myšlení  a  city  člověka,  aby  vytvářelo 

pracovní  pohodu  a  následnou  spokojenost  zaměstnanců.  Pracovní 

pohodou a  spokojeností  se  v tomto  smyslu  rozumí  souhrn  hodnot  a 

parametrů charakterizujících pracovní  prostředí  a příznivě působících 

na  činnost  zaměstnance  a  též  příznivě  subjektivně  hodnocených. 

Jestliže  působí  pracovní  prostředí  a  pracovní  podmínky  na 

zaměstnance nepříznivě, zhoršuje se jejich tělesná i duševní pohoda, 

snižují se jejich pracovní výkony a kvalita práce, je ohrožováno jejich 

zdraví a zvyšuje se nebezpečí konfliktů. Vkládat prostředky do kvality 

pracovního prostředí má ekonomický, morální a sociální význam.

Optimální pracovní prostředí je takové, v němž jsou všechny složky 

kultury  práce  komplexně  upraveny  v souladu  s úrovní  techniky  a 

implementované  technologie.   Hlediska  estetiky  a  ergonomie,  jsou-li 

dobře vyřešena, mají kladný vliv jak na produktivitu a kvalitu práce, tak i 

na společenský rozvoj člověka a kultivaci jeho schopností a vlastností. 

Vytváření  optimálního  pracovního  prostředí  je  zároveň  řešením 

problematiky kultury práce a její humanizace. 

Jestliže  jsme  dosud  řešili  problematiku  spíš  z hlediska 

zaměstnavatelů, nelze opomenout řadové zaměstnance, kteří se také 

60)  Štikar, J. a kol. Základy psychologie práce a organizace. 1996, s. 44
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musí aktivně spolupodílet na vytváření příznivého pracovního prostředí. 

Zajisté  by  si  ani  nepřáli,  aby  byli  z tohoto  procesu,  který  se  jich 

bezprostředně  dotýká,  vyřazeni  do  role  jakéhosi  outsidera,  jehož 

jediným právem a povinností  je mlčet a plnit  uložené úkoly.  Druhým 

důvodem  je  fakt,  že  zaměstnanci  jsou  nenahraditelným  subjektem 

pracovního procesu s vlastními  etickými  a  estetickými  představami  o 

kultuře a hygieně pracovního prostředí, v němž tráví poměrně značnou 

část  dne  i  života.  Jejich  představy  a  návrhy  navíc  plní  důležitou 

autoevaluační  úlohu  a  poskytují  cennou  zpětnou  vazbu  řídícímu 

managementu na tomto úseku i  v širším zorném úhlu komunikačních 

toků a firemní kultury. 

To  vše,  podle  v současnosti  preferovaných  filosofických, 

psychologikých  a  sociologických  teorií,  aktualizuje  potřebu  zkoumat 

otázky spjaté s úlohou pracovního týmu a jednotlivce v něm. Výchova 

ke schopnostem pracovat v týmu je dnes také všeobecně přijímaným 

úkolem jakéhokoli typu vzdělávání.      

5. 10 Edukační strategie osvojování profesních kompetencí 

Výchovné a vzdělávací strategie, které vedou k utváření a rozvíjení 

profesních kompetenci, by měly být jasně vymezeny a kodifikovány ve 

školním vzdělávacím programu  s  tím,  že  budou uplatňovány všemi 

pedagogy nejen ve výuce, ale i v rámci dalších forem vzdělávacího a 

výchovného  působení.  Měly  by  být  východiskem  pro  metodické 

přístupy,  které  budou  vyučující  následně  specifikovat  v učebních 

osnovách vyučovacích předmětů. Pro školu to znamená:

• formulovat k jednotlivým klíčovým kompetencím společně dohodnuté 

zásady a pravidla pedagogického působeni na žáky směřující k jejich 

utváření, 

•  stanovit společně uplatňované a upřednostňované postupy, metody a 

formy práce, 

•  vymezit další aktivity a příležitosti, které škola zprostředkuje žákům 
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za účelem rozvoje klíčových kompetencí. 

Při  formulováni  těchto  společných  postupů  má  každá  škola 

příležitost  rozhodnout  se  pro  takové  pojetí  vzdělávání,  které 

pedagogům i  žákům nejvíce  vyhovuje.  Doporučujeme  však,  aby  při 

rozvíjení klíčových kompetenci byl  kladen důraz na formativní aspekt 

vzdělávání. Škola by tedy měla omezit reproduktivní pojetí  výuky,  při 

němž jsou žáci víceméně pasivními příjemci poznatků předkládaných 

učiteli,  a  využívat  široké  škály  metod  a  forem  práce  směřujících  k 

vytváření  a upevňováni  vhodných osobnostních i  pracovních návyků, 

postojů a dovednosti,  které žáci  získávají  při  osvojování  teoretických 

znalostí i dílčích specificky odborných dovedností. 

Přestože  není  možné  jednoznačně  přiřazovat  k  jednotlivým 

klíčovým kompetencím příslušné metody a formy práce, lze posoudit 

význam konkrétních vyučovacích metod i možností organizace výuky 

pro rozvoj různých klíčových kompetenci: 

-  využívání  autodidaktických  metod  výuky  (tj.  učit  žáky  technikám 

samostatného učeni a práce) je významné zejména pro personální 

kompetence  a  kompetence  k  řešení  problémů.  Doporučuje  se 

zejména zadávat žákům náročnější samostatné práce heuristického 

typu, při kterých získávají znalosti a dovednosti na základě vlastního 

pozorováni  a  objevováni,  poskytovat  jim  příležitosti  k  učení  se 

v reálných  situacích,  aplikovat  metodu  problémového  vyučováni, 

apod.; 

-  aplikace  metod  činnostně  zaměřeného  vyučování  má  význam 

zejména pro rozvoj kompetenci k pracovnímu uplatnění. Doporučuje 

se zaměřovat se na činnostní učení žáků, učit žáky aplikovat získané 

vědomosti a dílčí dovednosti při řešení praktických úkolů z pracovní 

oblasti  ale  i  občanského  života,  uplatňovat  metodu  projektového 

vyučováni apod.; 

-  zdůrazňování sociálně komunikativních aspektů učení a vyučování 

má  význam  zejména  pro  rozvoj  komunikativních  a  sociálních 

kompetenci  žáků.  Spočívá  především  v  uplatňování  dialogických 
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slovních  metod  (diskuse,  panelové  diskuse,  brainstorming),  co 

nejčastější  umožňováni  prezentace  práce  žáků  na  veřejnosti, 

zařazování  týmové  práce  do  výuky,  aplikaci  kooperativního  učeni 

apod. 

Nezbytným  předpokladem  k  naplnění  klíčových  kompetenci  je 

aktivizace  žáků  a  vzbuzení  jejich  zájmu  o  učivo  a  výuku,  což  je 

primárně  podmíněno  vhodnou  motivací.  Motivačního  efektu  lze 

dosáhnout,  např.  zařazováním  soutěží  a  kvízů,  simulačních  a 

situačních metod (např. simulace a řešení konfliktů). 

Volba metod a didaktických postupů výuky by měla odpovídat cílům 

a obsahu vyučování, možnostem a potřebám žáků a výběru vhodných 

vzdělávacích  taktik,  které  se  učitelům  osvědčily  při  realizaci  své 

pedagogické  role  a  jsou  zároveň  jejich  nezadatelným  právem.  V 

charakteristice ŠVP by tedy mělo být uvedeno, že volba metod a jejich 

zařazování do výuky je v kompetenci jednotlivých vyučujících, kteří na 

základě svých zkušenosti posoudí jejich efektivitu a mohou je aplikovat 

s požadovaným  didaktickým  efektem.  Jejich  konkretizace  se  uvede 

v učebních  osnovách  vyučovacích  předmětů  nebo  vzdělávacích 

modulů, které tvoří organickou součást ŠVP.  

Významným  prostředkem  vytváření  profesních  kompetencí  jsou 

také další aktivity školy v práci se žáky orientované mimo standardní 

školní  vyučování.  Zde  by  měly  být  favorizovány  zejména  aktivity 

zaměřené na otevřenost školy vůči veřejnosti, popsány formy konkrétní 

spolupráce s rodiči, podniky a firmami a jejich vzdělávací a formativní 

význam pro celostní rozvíjení osobnosti žáků (např. realizace praktické 

přípravy na reálných pracovištích). Významnou je případná účast školy 

v  různých  projektech,  její  spolupráce  s  ostatními  školami  v  regionu 

nebo zahraničními školami (např. výměnné pobyty žáků). Prezentace 

školy na veřejnosti také přispívá k rozvoji klíčových kompetenci žáků, 

kteří by se měli aktivně podílet na pořádání a zajišťováni společenských 

i kulturních akci požádaných školou. Velmi přínosný je také podíl žáků 

na  hospodářské  činnosti  školy.  Nelze  opomenout  ani  materiální  a 
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technické  vybavení  školy,  které  by  např.  mělo  poskytovat  žákům 

dostatek  příležitosti  k  využívání  prostředků  informačních  a 

komunikačních technologii  a internetu nejen ve výuce, ale i mimo ni. 

Totéž platí i o podpoře zájmové činnosti žáků (kroužky, soutěže, účast 

v olympiádách, tvorba vlastního školního časopisu, provoz fiktivní firmy 

apod.). 

Klíčové kompetence mají nadpředmětový charakter a lze je rozvíjet 

při výuce různého obsahu učiva především prostřednictvím vhodných 

metod a forem výuky (např.  v odborném výcviku lze bez ohledu na 

obsah předmětu významně rozvíjet sociální, personální i komunikativní 

kompetence žáků zařazením týmové práce, kooperativního vyučováni, 

nácviku komunikace se zákazníky apod.). 

Proto  je  velmi  důležité,  aby  koncepce  jednotlivých  vyučovacích 

předmětů (či tvorba vzdělávacích modulů) neprobíhala izolovaně, ale 

byla průběžně diskutována, připomínkována a slaďována s ostatními 

předměty  (moduly)  na  základě  průběžné  spolupráce  celého 

pedagogického sboru. Všichni vyučující by měli mít základní přehled o 

tom, co se žáci budou učit v jiných oblastech vzdělávání a navrhovat 

obsah i metody a formy práce ve svých vyučovacích předmětech při 

vzájemných konzultacích s kolegy. 

Některé  z  klíčových  kompetenci  k  určitému  obsahu  vzdělávání 

těsnější  vazbu  a  k  jinému  volnější.  Učitelé,  kteří  budou  výuku  v 

jednotlivých  vyučovacích  předmětech (nebo vzdělávacích  modulech) 

koncipovat, by si tedy měli ujasnit následující otázky: 

• Které klíčové kompetence můžeme v daném předmětu především 

rozvíjet? 

• Které metody či formy výuky budou přispívat k rozvoji dalších 

klíčových kompetenci? 

• Jak může konkrétní tematický celek podpořit rozvoj jednotlivých 

klíčových kompetenci? 

Teprve na základě takto provedené analýzy by měli navrhovat a 

strukturovat  příslušný vyučovací  předmět  nebo  vzdělávací  modul  a 
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zařazovat do něj potřebné tematické celky. 

Způsob  (forma)  rozpracováni  klíčových  kompetenci  do  ŠVP  a 

jednotlivých  učebních  osnov  by  měl  být  pokud  možno  jednotný  v 

úrovni výsledků vzdělávání. 

V této  souvislosti  je  třeba  brát  v úvahu  skutečnost,  že 

pedagogizované  pomůcky,  didaktické  multimediální  a  technické 

prostředky, a následně i zkušenosti učitelů z práce s nimi v konkrétních 

hodinách  plní  formou  zpracování  často  pouze  funkci  doplňku  či 

zpestření  teoretického  výkladu  učitele  konkrétním  příkladem,  tedy 

jakéhosi sice názorného, ale didakticky a metodicky méně využitelného 

materiálu.  Nedostatkem  je  zpravidla  i  mnohdy  neúměrný  rozsah 

především  výukových  filmů,  který  nedává  učiteli  příliš  možností 

pracovat  s nimi  problémově.  Pouhé  pasivní  zhlédnutí  takovéhoto 

nahrávky,  nebo  dokonce  jen  jeho  části,  nezvyšuje  produktivitu 

pedagogické  práce,  nemotivuje  ani  neaktivizuje  žákovo  myšlení 

k tvořivým činnostem vlastního učení ve smyslu získávání zkušeností a 

dosahování lepších výkonů.        
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6. PEDAGOGICKÁ EVALUACE JAKO 
PROSTŘEDEK MĚŘENÍ KVALITY 

POSKYTOVANÉHO VZDĚLÁNÍ A PŘIDANÉ 
HODNOTY ŠKOLY

Vzdělání  v  institucionálním  pojetí  je  společensky  organizovaná 

činnost zabezpečovaná školou a zahrnující činnosti učení a vyučování, 

které podmiňují jeho pragmatický smysl vzdělávací a výchovný. Jejich 

uvědomování si, významové pochopení a systémová implementace do 

edukační praxe jsou předpokladem a podmínkou pro následné naplnění 

socializační funkce vzdělávání v rovině vytváření odborných zkušeností 

učících se žáků a formování jejich hodnotového systému. 

Jednou z důležitých rolí zdárného fungování a strategie plánování 

rozvoje školy je pedagogická evaluace. 

 Evaluace je základní součástí provádění jakékoli kvalitní práce. Je 

jedním  z fenoménů  nejen  pro  hodnocení,  ale  také  pro  stanovení 

hodnoty a ceny organizace,  jednotlivých pracovníků i  produkovaných 

výstupů. 

Systémově  prováděná  pedagogická  evaluace  je  základním 

předpokladem a účinným nástrojem pro zdárné fungování a další rozvoj 

školy.  Nachází  praktické  využití  při  tvorbě  školního  kurikula,  tvoří 

organickou  složku  školního  vzdělávacího  programu  a  je  jedním 

z kriteriálních hledisek při koncipování oborových didaktik vyučovaných 

předmětů. Pedagogická evaluace umožňuje měřit kvalitu vzdělávacích 

programů, učebnic,  reálné výuky,  edukačního prostředí, vzdělávacích 

výsledků,  i  celkové  efektivnosti  školy.  Takto  získané  informace  jsou 

dobře využitelné v procesu řízení školy a lidských zdrojů v ní,  stejně 

jako  při  zjišťování  a  hodnocení  výkonů  učitelů,  kterým  poskytuje 

možnosti sebereflexe implementovaného stylu pedagogické práce. 
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Pedagogická  evaluace  má  významnou  výchovnou  a  motivační 

funkci pro pedagogický management a diagnostiku podmínek, výsledků 

a výstupů edukačního procesu.

S vědomím společné odpovědnosti vedoucích pracovníků i učitelů 

za  trvalé  zvyšování  kvality  edukačního  prostředí  a  procesu  je  třeba 

neformálně,  systematicky  a  systémově  provádět  evaluaci  veškerých 

řízených procesů ve škole.

K měření  výkonů  pedagogických  pracovníků  a  žáků  ve  všech 

formách vzdělávání a dalších parametrů je nutné ujasnit si a následně 

stanovit  obsah  a  cíle,  nástroje  a  časově  obsahový  plán  provádění 

evaluace  a  zároveň  i  způsoby  zpracovávání  výstupních  informací  a 

mechanismy k jejich dalšímu využití, tedy jakousi evaluační filosofii.  

6.1 Pojem a funkce evaluace 

V  současné  době  se  termín  evaluace  stal  jedním  z  nejvíce 

frekventovaných jak v  pedagogické  teorii a výzkumu, tak i v oficiálních 

dokumentech státní vzdělávací  politiky  a v přímé pedagogické praxi. 

Původ termínu evaluace je v latině, kde sloveso valere znamená být 

silný,  mít  platnost,  závažnost.  Anglický  výraz  evaluation  obecně 

znamená určení hodnoty, ocenění.

Evaluace  je  tedy  procesem  systematického  shromažďování  a 

analýzy informací podle určitých kritérií za účelem dalšího rozhodování. 

(Bennet, N. et al, 1994). Tato definice naznačuje, že evaluace, má-li mít 

smysl, musí být činností:

 systematickou, tzn. explicitně vymezit oblast a její strukturu; 

 prováděnou správně metodicky; 

 prováděnou pravidelně; 

 řízenou podle předem stanovených kritérií; 

 použitelnou pro rozhodování a další plánování.
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P.  Roupec  (1997)  pod  pojmem  autoevaluace  (sebeevaluace) 

rozumí systematicky připravené a plánovité hodnocení, směřující podle 

předem stanovených kritérií k předem stanoveným cílům. 
Autoevaluace je proces systematického sběru a analýzy informací 

za účelem vytvoření  soudů o hodnotách založených na spolehlivých 

důkazech (G. Rogers – L. Badham, 1994). Takovéto pojetí se zaměřuje 

na zjišťování stavu dosažených konkrétních cílů. Má-li plnit svou funkci, 

musí být plánována a prováděna tak, aby získané penzum informací 

umožňovalo  kvalifikovaně  rozhodovat  ve  všech  oblastech  řízení  a 

dalšího rozvoje školy.

Podle pedagogického slovníku  „evaluace v pedagogice znamená 

zjišťování,  porovnávání  a  vysvětlování  dat  charakterizujících  stav, 

kvalitu,  fungování,  efektivnost  škol,  části  nebo  celku  vzdělávacího 

systému.  Zahrnuje  hodnocení  vzdělávacích  procesů,  hodnocení 

vzdělávacích  projektů,  hodnocení  vzdělávacích  výsledků,  hodnocení 

učebnic  aj.  Má  důležitou  roli  pro  korekce  a  inovace  vzdělávacího 

systému, pro strategie plánování jeho rozvoje, priorit aj.“ 61)   Hodnocení 

vzdělávacích  procesů  zahrnuje  pozorování  výuky  (náslech  nebo 

hospitace),  výpověď  subjektů  výuky  (učitelů,  žáků)  o  prožívaném 

klimatu třídy a analýzu vzdělávacích výsledků. Naproti tomu hodnocení 

vzdělávacích  projektů  spočívá  v hodnocení  kurikulárních  dokumentů 

(učební plán, učební osnovy nebo učebnice). Hodnocení vzdělávacích 

výsledků  v posuzování  kvality  učení  na  úrovni  tříd,  škol,  vzdělávací 

soustavy (měření výkonů žáků, srovnávací testy).     

Z  uvedené  taxonomie  pojmu  lze  vyvodit  závěr,  že  pedagogická 

evaluace je systematickým hodnocením dosažených cílů podle předem 

stanovených kritérií, prováděným pracovníky školy. Je autoregulačním 

mechanismem  vlastní  pedagogické  práce  školy.  Poskytuje  zpětnou 

vazbu  o  kvalitě  a  úrovni  dosažených  cílů  vzhledem  k cílům 

projektovaným. Zároveň však je nutné zdůraznit, že autoevaluace, má-li 

být smysluplná, má v praktické činnosti školy důležité funkce, zejména:
61)  J. Průcha, E. - Walterová, J. – Mareš, J. Pedagogický slovník.  2003, s. 154 – 155.
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 instrumentální (je nástrojem konkrétně sledovaného záměru), 

 výchovně  vzdělávací  (je  komunikátorem  mezi  zadavatelem, 

respondentem   a   sledovaným  pedagogickým  jevem  či  jinou 

sledovanou oblastí), 

 kognitivní  (poznávací  -  je  významným  zdrojem  informací  o 

reálném stavu edukačního procesu a pedagogických jevů),

 kontrolní (je mechanismem měření úrovně, technologií a výkonů 

vedoucích, pedagogických a dalších pracovníků školy i žáků),  

 řídící  (je  jedním  z nástrojů  strategického  a  personálního 

rozhodování) a

 regulativní  (umožňuje  přehodnocovat  priority  a  implementovat 

konkrétní opatření). 

6.2 Předmět a obsah pedagogické evaluace

Předmětem pedagogické evaluace ve všech   řízených procesech 

školy je průběžné a dlouhodobé získávání informací o pedagogické a 

další realitě a následná permanentní práce na   koncepcích zvyšování 

kvality  a  efektivnosti  výchovně  vzdělávacího  procesu v realizovaných 

oborech a programech vzdělávání. 

Pedagogická evaluace jako systémová činnost musí být teoreticky 

vymezena a popsána jednak v  RVP, ve ŠVP a dále také například v 

učebních dokumentech realizovaných rekvalifikačních, specializačních 

nebo jiných kurzů. Z toho vyplývá, že musí být zadokumentována ve 

všech  krátkodobých,  střednědobých  a  dlouhodobých   projektech 

koncepčních záměrů rozvoje školy. 

Aby bylo možné dosahovat stanovených cílů, je nezbytné vytvářet 

konkrétní a funkční mechanismy, které umožní systémově a relevantně 

hodnotit:

 materiální podmínky ke vzdělávání (fyzikální a ergonomické); 

 systém  řízení  školy,  personální  práce,  funkčnosti  vnitřního 

komunikačního  systému,  úroveň  a  kvalitu  vzdělávání 
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pedagogických  pracovníků,  kvalitu  a  úroveň  prováděných  i 

nabízených služeb (psychosociální klima školy); 

 výsledky  práce školy  vzhledem k  podmínkám a ekonomickým 

zdrojům  v měřitelných  parametrech  (efektivita  investovaných 

finančních  prostředků,  systemizace  pracovních  míst,  plánování, 

prognózování trendů a následných  potřeb atd.); 

 průběh vzdělávání (organizace, plánování a kontrola výchovně 

vzdělávací činnosti); 

 podporu školy učícím se žákům (vliv vzájemných vztahů školy a 

studujících na průběh a výsledky vzdělávání); 

 výsledky  vzdělávání  (z  hlediska  obsahu  vyučování,  získaných 

kompetencí  absolventů  vzdělávacích  programů  a  hodnocení 

strategickými zákazníky a partnery). 

V zorném úhlu uvedených oblastí je třeba zaměřit  autoevaluační 

aktivity na konkrétní témata, kterými jsou:

 soulad  realizovaných  vzdělávacích  programů  se  ŠVP  a  RVP 

v různých aspektech, z nichž jako příklady uvádím věcné náměty 

typu: 

• nedochází-li  k  opomíjení  některých  jeho  důležitých 

aspektů,

• zda  je  všem  jeho  aspektům  věnována  odpovídající 

pozornost apod. 

 realizace individuálních vzdělávacích potřeb, např.: 

• jak jsou zjišťovány vzdělávací potřeby žáků,

• na čem  by  měla  být  podle  potřeb  žáků 

postavena výuka, 

• jak  učitelé  při  výuce  důsledně  dbají  na 

zohledňování  individuálních  vzdělávacích  potřeb  jednotlivých 

žáků apod. 

 spolupráce  se  strategickými 

zákazníky a partnery, např.:
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• zda  vůbec  funguje,  jakými  způsoby  a 

s jakými konkrétními výstupy je vedena vzájemná komunikace, 

• zda a do jaké míry jsou brány v potaz názory 

a podněty strategických zákazníků a partnerů,

• jaké akce škola pořádá a jak jsou otevřeny 

strategickým zákazníkům a partnerům,

• jakými  způsoby  strategičtí  zákazníci  a 

partneři pozitivně ovlivňují školní vyučování apod. 

  výuka, např.: 

• zda  a  jak  je  výuka  obsahově  strukturována  podle 

potřeb studujících a RVP, 

• zda a v jaké míře je výuka efektivní z hlediska obsahu 

a didaktické interpretace,  

• do  jaké  míry  odpovídají  vzdělávací  výsledky 

studujících  vynaloženým  prostředkům,  úsilí  pedagogů  a 

managementu školy, 

• používají  učitelé  ve  výuce dostatečně pestrou  škálu 

výukových nástrojů tak, aby vyšli  vstříc individuálním potřebám 

jednotlivých žáků, 

• je výuka dostatečně stimulující, 

• je výuka dostatečně náročná, 

• reflektuje  výuka  počáteční  znalosti  žáků  a   je 

propojena se zkušenostmi, které mají z dosavadního studia a z 

reálného života,

• poskytují  učitelé  ve  výuce  studujícím  dostatečný 

prostor pro samostatnou tvůrčí činnost, 

• dávají  učitelé studujícím dost  prostoru k vyjadřování 

vlastních názorů,

• není  ve  výuce  kladen  příliš  velký  důraz  na 

encyklopedické znalosti,

• rozvíjí výuka v dostatečné míře oborové  dovednosti a 

klíčové (např. profesní) kompetence žáků apod. 
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  materiální  zajištění  výuky  studijními 

pomůckami, např.: 

• mají žáci a učitelé k dispozici učebnice, 

skripta a jiné učební texty, v jakém množství, jak vyhovují a jak 

jsou využívány, 

• mají žáci  a učitelé k dispozici výukové 

multimediální  programy,  v  jakém množství,  jak  vyhovují  a  jak 

jsou využívány, 

• mají žáci a učitelé k dispozici didaktické 

a pedagogizované prostředky a pomůcky, v jakém množství, jak 

didakticky vyhovují a jak jsou využívány, 

• jaké studijní materiály jsou nebo budou 

zpracovány, kdy, kde a v jakém množství budou k dispozici pro 

výuku a pro autodidakci žáků,

• sociální    klima   a    sociální   vztahy  ve 

škole,   např.:  přispívá   klima  školy k dosahování strategických 

záměrů a cílů  školy,  je  klima přátelské a motivující  k  učení  a 

k pedagogické práci, 

• nedochází k zesměšňování a ponižování 

žáků, 

• chovají  se  učitelé  k  žákům  vstřícně  a 

s respektem, 

• chovají  se  k  sobě  učitelé  vstřícně  a 

s respektem, 

• chová  se  vedení  školy  k  učitelům 

vstřícně a s respektem, 

• je prostředí školy bezpečné, 

• mají žáci důvěru k učitelům a k vedení 

školy, 

• daří se škole úspěšně eliminovat projevy 

šikanování a dalších negativních jevů  apod. 
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 hodnocení  žáků, 

např.:

• jak  je 

podporováno sebehodnocení žáků, 

• jsou 

odpovídajícím    způsobem   podporovány   všechny   vztahové 

normy  v   hodnocení   žáků,   zejména   ke   stanoveným 

požadavkům, ke spolužákům, k individuálnímu pokroku, 

• jsou 

používané nástroje hodnocení dostatečně validní a reliabilní,

• jsou 

používané  nástroje  hodnocení  dostatečně  rozmanité,  aby 

umožňovaly vyniknout žákům s různými schopnostmi, 

• jsou  kritéria, 

podle  kterých  jsou   výkony  žáků  hodnoceny,  jasná  a 

srozumitelná,znají žáci předem kritéria, podle kterých bude jejich 

práce hodnocena, poskytuje hodnocení informace, jak svoji práci 

a  výkon  zlepšit,  plní  hodnotící  kritéria  funkci  motivační, 

aktivizační a kontrolní apod.

 práce 

učitelů 

• znají  učitelé  své  konkrétní  úkoly  a  mají  jasně  formulovaná 

očekávání, 

• provádějí  učitelé  sebehodnocení  své  práce  systémově  a 

využívají získaných informací , 

• poskytují učitelé žákům přiměřenou pomoc,

• mají  učitelé  promyšleny  prostředky,  cíle,  metody,  organizační 

formy výuky, ale i nástroje a kritéria hodnocení, 

• spolupracují vzájemně,

• jsou schopni  identifikovat  své vzdělávací  potřeby a ochotni  se 

soustavně  vzdělávat apod. 

  vedení školy, vedoucí úseků a oddělení např.:
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• jak implementují  do své řídící  práce současné trendy a 

teorie řízení lidských zdrojů ve všech aspektech,

• jakými  způsoby  vytvářejí  potřebné  kulturní  zázemí 

učitelům a žákům,

• jakými  způsoby  vytvářejí  podmínky  a  klima  pro  kvalitní 

pedagogickou práci učitelů,

• jak a čím podporují a trvale zlepšují vnitřní komunikační 

systém,

• nakládají s prostředky a zdroji racionálně a efektivně, 

• spolupracují se strategickými zákazníky a partnery apod. 

  výsledky vzdělávání, např.:

• jaké jsou výstupní vědomosti,  dovednosti  a 

postoje absolventů v jednotlivých vzdělávacích oblastech,

• jak  se  absolventi  vzdělávání  uplatňují  ve 

výkonu policejní služby apod. 

•  materiální,  technické,  ekonomické  a 

hygienické  podmínky,  např.:  má-li  škola  potřebné  podmínky k 

naplnění cílů, které si formulovala ve vizi, misi a strategii apod. 

6.3  Cíle a kritéria pedagogické evaluace 

Cílem  pedagogické  evaluace  je  získat  informace  potřebné  pro 

rozhodování o dalším rozvoji školy.  Například ve zkvalitňování ŠVP, v 

optimalizaci procesu učení v  kvalitativních parametrech atd.

Jako kritéria (indikátory kvality školy) je vhodné využít věcné okruhy 

uvedené ve vymezení evaluačních oblastí. 

Pro zjišťování počátečního stavu (hodnot) těchto kritérií je potřebné 

stanovit  určitou  oblast  a  metodologii,  podle  které  bude  škola 

vyhodnocovat  svoji  práci.  Nosné  priority,  dílčí  cíle  a  kritéria 

autoevaluace  musí  být  vždy  úzce  provázané  a  stanovené  tak,  aby 

dosažený  dílčí  cíl  v  jedné  etapě  se  následně  stával  kritériem 

(hlediskem), jímž bude poměřován žádaný cílový stav v etapě další. 

189



Pro  úspěšnou  práci  školy  je  nezbytné  v přiměřeném  časovém 

horizontu:

 definovat evaluační cíle a jejich (přiměřené) množství,

 definovat kritéria pro hodnocení tak, aby:

• byla jasně a jednoznačně stanovena,

• práce  školy  byla  jejich  prostřednictvím  dobře 

zdokumentována,

• umožňovala posoudit míru dosažení cílů,

• umožňovala přijímat adekvátní opatření. 

 naplánovat  mechanismus  (způsob,  metody,  nástroje, 

vyhodnocování výsledků), jak těchto cílů dosáhnout. 

Jako  žádoucí,  výhodná  a  inspirující  se  jeví  spolupráce s dalšími 

školami  a  partnerskými  subjekty,  protože  jejich  pozice  umožňuje 

objektivněji  posoudit  některé aspekty vlastní  činnosti  na předmětném 

úseku. 

6.4 Evaluační nástroje 

V počáteční  fázi  je  aktuální  zpracovat  rámcový  plán  konkrétních 

evaluačních  činností  školy,  z něhož  by  jednotlivé  úseky  a  oddělení 

vycházely,  odvozovaly  a  specifikovaly  vlastní  konkretizované  plány 

v časovém a obsahovém horizontu. 

K tomu je nezbytné ve ŠVP, v učebních dokumentech vzdělávacích 

programů popsat nástroje, které, kdy a jak budou používány.

Některé  činnosti  školy  a  jejích  subjektů  je  možno  evaluovat  na 

základě  prostého  posouzení  managementem  školy,  třídními  učiteli, 

vedoucími učiteli studijních skupin nebo učiteli prostřednictvím nástrojů, 

kterými jsou např.: 

 pravidelná pracovní hodnocení,

 řízené rozhovory,

 strukturované a moderované skupinové diskuse, 

 příspěvky ze schránek důvěry, 
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 účast a dosahované výsledky učitelů v dalším vzdělávání, 

 aktivy a porady pedagogického sboru, 

 systém SWOT analýz k jednotlivým vzdělávacím programům, 

 cíleně zaměřené ankety a dotazníky,

 pravidelné besedy žáků s vedením školy,

 diagnostická činnost ředitele nebo psychologa školy, 

 školní dokumentace,

 zprávy z pedagogických rad,

 hospitace a náslechy.

Široké  možnosti  nabízejí  specializované  nástroje  a  metody 

pedagogického výzkumu, např.:

 pozorování,

 experiment,

 dotazníky nebo ankety určené žákům a členům pedagogického 

sboru,

 žákovské  práce  nebo  srovnávací  didaktické  testy  v  případě 

hodnocení výsledků vzdělávání.

Pozn.:  Testy mohou mít  rozličnou podobu -  od položek s výběrem 

odpovědí,  které  zjišťují  zpravidla  pouze  faktografické 

vědomosti, přes úlohy, které hodnotí písemný projev žáka či 

jeho  samostatnou  experimentální  činnost,  až  po  případové 

studie, zápočtové nebo absolventské práce atd. 

 obsahové analýzy didaktických pomůcek;

 popř. další vlastní nástroje, které umožní nejlépe ohodnotit cíle, 

které jsou považovány za prioritní.

K evaluaci  výsledků vzdělávání  je  možné využít  testy  z  nabídky 

různých agentur, které poskytují anonymní informaci o výsledcích žáků 

jednotlivých škol ve srovnání s jinými školami s obdobným předmětem 

činnosti. K ověřování vybraných oborových dovedností je rovněž možné 

využívat  úlohy  z  mezinárodních  výzkumů,  které  jsou  k  dispozici  v 

Ústavu pro informace ve vzdělávání. Tyto úlohy mají přednost v tom, že 

obsahují kritéria pro vyhodnocování odpovědí žáků. Z nabídky agentur 
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si školy mohou též vybrat nástroje pro hodnocení klimatu školy. Jedná 

se  zpravidla  o  dotazníky  pro  žáky,  učitele  i  ředitele,  které  umožňují 

většinou zhodnotit i některé další pedagogické jevy. Další možnosti pro 

poučení lze hledat v odborné literatuře, v odborných časopisech nebo 

na Internetu. Některé konkrétní prameny uvádíme v kapitole „Odborná 

literatura a další použité informační zdroje“ této práce.

Nejvýznamnější oblastí práce školy, která se ale zároveň obtížněji 

hodnotí, je výuka. Předpokladem je, aby součástí hodnocení výuky byla 

v  první  řadě evaluace vzdělávacích  rolí  a  výkonů učitelů,  kterou lze 

provádět rozmanitými způsoby. 

Vhodnou  formou  je  rovněž  spolupráce  učitelů  při  vzájemném 

poskytování zpětné vazby, která je založena na recipročních násleších 

nebo hospitacích. 

Dalším  nástrojem  sloužícím  k  reflexi  práce  učitelů  může  být 

portfolio, do kterého učitelé shromáždí ukázky toho, co se jim podařilo 

(např.  ukázky  zdařilých  žákovských  prací,  povedených  projektů, 

výukových jednotek atd.).

V neposlední  řadě  lze  také  s úspěchem  hodnotit  práci  učitelů 

vedením  školy,  které  je  založené  na  systematickém  sledování 

opírajícím se  nejen  o  ojedinělé  hospitace,  ale  také  o  informace,  jak 

učitelé výuku plánují, jaké si stanovují výukové cíle a jak vyhodnocují 

jejich naplňování.

6.4.1 Technologie tvorby evaluačních nástrojů

Pro kvalitní a kvalifikované získávání informací je třeba zpracovat 

plán (projekt), na jehož základě se mají realizovat konkrétní evaluační 

činnosti a který musí respektovat určité zásady a technologický postup 

v chronologickém pořadí. To znamená:

 vymezit zkoumanou problematiku,

 zhodnotit dosavadní poznatky o ní,

 stanovit si hypotézy a cíle projektu,
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 stanovit a popsat metody zkoumání,

 stanovit organizační popř. materiální zabezpečení. 

K tomu  připojujeme  několik  základních  poznámek  a 

terminologických charakteristik pojmů, které jsou uspořádány jako po 

sobě následující kroky přípravy a provádění evaluace:

• Hypotézy jsou formulované představy zadavatele o výsledku, 

který očekává třeba od zvolené vyučovací metody nebo od zvolené 

organizační formy výuky atd. Diferencují se zpravidla na:

-  hlavní  hypotézy,  např.:  „konstruktivně  prováděná  výuka  s 

podporou  multimediální  technologie  vytváří  podmínky 

pro dosažení lepších výsledků žáků v kognitivním učení než při 

tradičním  instrukčním  transferu  hotových  poznatků“  nebo 

„konstruktivně  prováděná  výuka  s podporou  multimediální 

technologie  vytváří  podmínky  pro dosažení  pozitivní  změny 

postojů žáků v posuzování a hodnocení problému“ atd.;

- subhypotézy, které obsahují zpravidla užší kvantitativní hledisko, 

např.:    

„implementací didaktických prostředků a pomůcek žáci dosáhnou 

vyššího  výkonu  v trvalosti fixace poznatků  než  žáci vyučovaní 

tradiční  instrukční  metodou“  nebo  „implementací  didaktických 

prostředků  a  pomůcek  žáci  dosáhnou  vyššího  výkonu  v 

 porozumění   problému   než  žáci  vyučovaní  pouze  verbální 

metodou“ atd.

• Evaluační  soubor,  který  představuje  počet  a  strukturu 

respondentů:

-  základní   soubor   mohou  tvořit   např.   všichni   pedagogičtí 

pracovníci a žáci školy;

-  výběrový soubor je vzorek respondentů  vybraný  podle  určitých 

kritérií  tak,  aby  bylo  možné  objektivizovat  získané  informace 

při interpretaci výsledků (např. žáci v témže ročníku).

• Předvýzkum  slouží  k  ověření  nosnosti  výzkumného 

(evaluačního) nástroje.  Jeho účelem je zjistit,  zda jsou jednotlivé 
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položky  (otázky,  výroky)  jasně  a  jednoznačně  formulovány,  zda 

poskytují  informace ke sledované problematice/validita/  a  s jakou 

přesností /reliabilita/.     

• Evaluační  metody  -  experiment,  pozorování,  rozhovor, 

hospitace, náslech, obsahová nebo statistická analýza atd. 

• Evaluační  nástroj  -  didaktický  test,  dotazník  nebo  anketa, 

hospitační záznam atd.

• Proměnné  -  jakýkoli  faktor,  který  souvisí  se  zkoumaným 

objektem. Z hlediska kauzální závislosti je třeba definovat: 

-  nezávislé  proměnné - tj.  faktor, který je dán vlastností objektu 

samého,  např.  hodinová  dotace  výuky, 

předmětu, tématického celku atd.,

- závisle proměnné - tj. faktor, který představuje důsledek působení 

daného  faktoru,  např.  studijní  výsledky, 

změna  postoje  studujícího  následkem 

vyučování  a  učení,  výkony  studujících 

vyučovaných rozdílnými metodami atd.  

- popř. intervenující proměnné - jsou podmínky, které mění kauzální 

vztah  mezi  nezávisle  a  závisle 

proměnnou,  např.  rozdílná 

pedagogická  zkušenost  učitelů, 

suplování výuky nekvalifikovaným 

učitelem atd.

• Validita  a  reliabilita  evaluačního  nástroje  musí  být  vždy 

určujícím hlediskem vyváženého obsahu.

Pro získání objektivizovatelných dat je nutné, aby evaluační nástroj 

obsahoval  dostatečný  počet  položek  (zpravidla  10  –  25  problémů, 

okruhů,  otázek)  a  dostatečný  počet  respondentů  výběrového 

evaluačního  souboru.  Příliš  malý  počet  položek  snižuje 

reprezentativnost  informací,  příliš  velký  počet  položek  bývá  pro 

respondenty demotivující a může celý záměr formalizovat.  
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Při tvorbě evaluačního nástroje, např. testů, dotazníků nebo anket 

je  vhodné  využívat  polynomické  škálované  položky  s uzavřenou 

odpovědí, z nichž každá nabídne určitý počet připravených variant. Při 

vyjádření postoje ale takto konstruovaná šíře škály respondenta často 

omezuje.  Proto  je  dobré  doplnit  několika  polouzavřenými  položkami, 

které dávají  možnost  širšího prostoru pro vyjádření  dalších a snad i 

přesnějších  názorů.  Forma  uzavřených  odpovědí  dává  možnost 

snadnějšího  vyhodnocování,  polouzavřené  položky  sledují  naopak 

fenomén  překonání  určitého  stereotypu  a  zvyšují  vnitřní  motivaci 

respondentů  aktivující  potřebu  hlubšího  zamýšlení  se  nad  věcným 

obsahem úkolu. S úspěchem lze zařadit i otázky otevřené, které dávají 

respondentům naprostou volnost pro formulování  názorů a postojů a 

poskytují i další hodnotitelné informace, např. o respondentovi. 

6.5 Plánování evaluačních činností

V  souladu  s  cíli  evaluace  výchovně  vzdělávacího  procesu  je 

potřebné popsat ve ŠVP časové rozvržení evaluačních činností formou 

rámcového a konkretizovaného plánu, podle kterého budou jednotlivé 

evaluační  činnosti  ve  škole  vykonávány.  Konkretizované  plány  se 

zpravidla zpracovávají na období jednoho školního roku (září – srpen). 

Vzhledem k tomu, že existují evaluační činnosti, které mohou probíhat 

průběžně po celý rok a činnosti, které lze vykonávat pouze v určitých 

časových  úsecích (například  na začátku nebo před koncem pololetí, 

školního roku, na začátku nebo na konci období ve VOŠ), je nutné, aby 

všichni  pedagogičtí  pracovníci  byli  podrobně seznámeni  s rámcovým 

plánem jednotlivých etap, který je zapotřebí při sestavování vlastního 

plánu evaluace zohlednit.

Z tohoto  důvodu  zařazujeme  některé  metodicko-obsahové 

poznámky k  charakteristice evaluačních etap. 

I. etapa
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Začíná po důkladném seznámení s RVP a je spojena s přípravnou 

fází  a  s  tvorbou  ŠVP.  V  přípravné  fázi  škola  zjišťuje  své  výchozí 

podmínky ve všech měřitelných činnostech a na základě tohoto zjištění 

určuje  zaměření,  vytyčuje  programové  cíle,  výchovné  a  vzdělávací 

strategie  (schopnost  pedagogického  sboru  a  jeho  připravenost 

uvědomit si a především přijmout nezbytné změny, které RVP  přináší) 

atd.  Při vlastní tvorbě se pak hodnotí soulad  ŠVP  s  RVP.   Tato etapa 

v  podstatě  reprezentuje  připravenost  školy  vytvořit  si  svůj  školní 

vzdělávací program a možnost ho následně realizovat. 

II. etapa 

Probíhá v době, kdy škola začíná pracovat podle svého ŠVP. Je 

spojena s průběžným sledováním práce učitelů,  žáků,  s  ověřováním 

vzdělávacího programu v životě školy apod. V této etapě je žádoucí 

doladit  některé prvky ŠVP, hodnotit  žáky,  učitele, klima školy a další 

nastavené parametry. 

III. etapa 

Je spojena s hodnocením dosažených výsledků, např. v pololetí a 

na  konci  školního  roku  nebo  v oblastech  personálního  řízení  nebo 

finančního plánování a činností služeb v termínech kalendářního roku. 

Zjišťují se dosažené výsledky žáků, hodnotí se efektivita vzdělávacích a 

dalších  programů  školy,  např.  jejich  dopad  na  sociální  klima,  na 

přístupy učitelů k žákům, na používané výukové metody, na chování a 

dodržování interních aktů řízení atd.

IV. etapa 

Je  jakýmsi  završením  „cyklu“  evaluačních  činností  a  stává  se 

odrazovým můstkem pro celkové (pře)hodnocení ŠVP - efektivity jeho 

fungování.  Obdobně  jako  v  I.  etapě  se  opět  provádí  hodnocení 

„výchozích podmínek školy“, jimiž jsou výsledky dosažené na závěr III. 

etapy spojené s důkladnou analýzou ŠVP. Veškeré činnosti prováděné 

ve IV. etapě umožňují ŠVP zcela změnit nebo upravit jen částečně tak, 

aby  stále  odpovídal  optimalizaci  vzdělávání  i  postupně  se  měnícím 

196



podmínkám výchovně vzdělávacího procesu v závislosti na trhu práce 

v učňovských programech.

V souladu s uvedenými  etapami  se  doporučuje  vytvořit  a  v ŠVP 

nebo  v  dalších dokumentech  vzdělávacích  programů  popsat 

podrobnější plán evaluačních činností. Činnosti je vhodné rozplánovat 

do  jednotlivých  měsíců školního  roku,  popřípadě do jiných časových 

úseků. 

Zařazenou  kapitolou  jsme  sledovali  vytvoření  jakési  základní 

pomůcky  pro  pedagogické  a  vedoucí  pracovníky  odborných  škol  ke 

konkrétnímu zjišťování postojů a názorů žáků na obsah výuky, efektivitu 

implementovaných  didaktických  technologií  i  na  vnímání  a  reflexi 

pedagogického působení učitelů, která umožňuje měřit výkony učitelů a 

dalších pracovníků, ale i žáků v kognitivním učení. Zjištěné informace 

by  měly  motivovat  učitele  k zamýšlení  se  nad  modernizací  výuky  i 

k dalšímu  odbornému  a  pedagogickému  sebevzdělávání.  Řídícímu 

managementu  školy  může  poskytnout  účinný  nástroj  k  přijímání 

strategických  rozhodnutí,  zlepšení  kvality  řízení  lidských  zdrojů, 

formulování vize, mise a strategie školy v krátkodobém a střednědobém 

horizontu.   Evaluace  všech  řízených  procesů  umožňuje  průběžně 

zlepšovat pedagogické prostředí a zároveň optimalizovat vzdělání pro 

konkrétní klientelu žáků. Je významným nástrojem zvyšování přidané 

hodnoty školy.
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EMPIRICKÁ ČÁST

7. VÝZKUMNÉ EXPERIMENTY  

Empirickou  část  jsme orientovali  na  dva  výzkumné experimenty, 

přičemž první zjišťoval získání relevantních názorů učitelů na vybrané 

oblasti pedagogické činnosti, které vykonávají ve středních odborných 

školách  a  učilištích,  druhý  úroveň  klíčových  kompetencí  žáků 

vzdělávacího programu obráběč kovů ve  Střední průmyslové škole a 

Gymnáziu,  Hasičská  1003/49,  Ostrava  -  Hrabůvka,  kde  jsme 

komparovali výkony žáků vyučovaných klasickými metodami s výkony 

žáků vyučovaných s vyšším podílem výukové technologie modelování a 

s podporou elektronických zdrojů a dalších didaktických prostředků a 

pomůcek v širším kontextu  názorů  žáků na obsah výuky a prostředí 

školy. Oba výzkumné experimenty jsme realizovali podle výzkumného 

plánu, který je obsahem následující tabulky.

Tab. č. 4: Časový a věcný harmonogram výzkumných experimentů

Etapa 
výzkumu Termín plnění Problematika

I. únor 2010   Organizační příprava pro výzkumné 
experimenty

II. březen 2010

 Vymezení výzkumných problémů.
 Stanovení proměnných.
 Formulace hypotéz.
 Výběr výzkumných souborů. 
 Instruktáž učitelů.
 Stanovení výzkumné metody a 

výzkumného nástroje. 

III. duben 2010  Provedení  a vyhodnocení pilotážního 
průzkumu a předvýzkumu.

 Instruktáž učitelů.
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IV. květen 2010
 Provedení a vyhodnocení dotazníkové 

šetření s učiteli 

V. červen 2010
 Instruktáž respondentů - žáků.
 Provedení a vyhodnocení dotazníkové 

šetření se žáky

VI. červenec 2010

  

 Statistické zpracování údajů a jejich 
interpretace.

VII. srpen  - říjen 
2010

 Stylistické  zakomponování  empirické 
části do textu disertační práce. 
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8. VÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ PROVEDENÉ 
S RESPONDENTY - UČITELI

8.1 Empirická východiska 

V teoretické části této disertační práce jsme se pokusili prezentovat 

významné  činnosti  učitelů  odborných  a  všeobecných  předmětů 

v odborném školství a klíčové kompetence, kterými by měli disponovat, 

mají-li zdárně naplňovat tyto vzdělávací pozice. 

Vycházeli  jsme  přitom  z domácích  a  zahraničních  odborných 

pramenů, z vlastních  zkušeností a též z hodnocení a analýz činností 

učitelů. 

V zorném úhlu uvedených východisek jsme se zaměřili na zjištění 

vlastního  vnímání  této  vzdělávací  úlohy  samotnými  učiteli,  kteří  tyto 

pozice  vykonávají.  Sledovali  jsme  především  reflexi  konkrétních 

činností, jak a v čem je sami spatřují.  

8.2 Předmět výzkumu
 

Předmětem výzkumu byly  konkrétně  formulované  role  a  činnosti 

učitelů.  Zajímalo  nás,  jaká  pozitiva  a  negativa  je  provázejí  v reálné 

praxi,  které  role  a  činnosti  považují  za  nejdůležitější.  Dále  pak  nás 

zajímalo, proč je učitelé preferují a co je přitom nejvíce ovlivňuje.

Abychom získali, pokud možno, co nejpřesnější odpověď a vyhnuli 

se formálnímu přístupu učitelů, zařadili jsme několik věcně souvisejících 

otázek, které měli vést respondenty k hlubšímu zamyšlení a poskytnout 

tak relevantnější a komplexnější informace. Proto jsme zjišťovali:

• Věkovou a genderovou strukturu, délku praxe a dosažené vzdělání 

respondentů - učitelů. 

• Činnosti, které jako učitelé nejvíce vykonávají. 
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• Zda jsou pro tyto činnosti dostatečně připraveni a co si myslí 

o nezbytnosti kvalifikace pro výkon této pozice.

• Jakou důležitost ve své vzdělávací pozici přikládají moderním 

informačním a komunikačním prostředkům a technologiím.  

• Zda považují za potřebnou provádět evaluaci své práce.

• Zda a v čem se sami podílejí na podpoře žáků. 

• Jaký  význam  přikládají  studijním  oporám  vzdělávacích 

projektů.

• Jaké faktory ovlivňují jejich motivaci a pedagogický výkon. 

• Jaký  názor  mají  na  efektivnost  výukových  technologií  s 

využitím modelových zaměstnání.

8.3 Cíle výzkumu a pracovní hypotézy

V zorném úhlu  výše  uvedených  úvah  jsme formulovali  hlavní  cíl 

disertační práce, dílčí cíle a pracovní hypotézy výzkumu.

• Hlavním cílem empirické části  předložené disertační  práce 

bylo  zjistit,  jak velký  význam přikládají  učitelé  v praxi  jednotlivým 

činnostem a kompetencím, které se od nich v této vzdělavatelské 

pozici očekávají. 

Získané  informace  měly  zároveň  poskytnout  validní  argumenty, 

které by organizátoři odborného vzdělávání mohli využít k zaměření 

dalšího vzdělávání učitelů.     

• Dílčími cíli bylo zjistit: 

1.  Jaký  názor  mají  na  provádění  výuky  s využitím  modelových 

zaměstnání.  

2.  Do  jaké  míry  považují  pro  svůj  efektivní  edukační  výkon 

nezbytnost naplnění stanovených kvalifikačních požadavků.

3.  Jaký  způsob  hodnocení  znalostí  a  dovedností  žáků  preferují 

z hlediska motivačního efektu. 

4.   Míru ochoty k hodnocení své práce dalšími subjekty.
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5.  Zda  považují  evalvační  způsob  jednání  a  podporu  žáků  za 

významnou.

6.  Jaké problémy ztěžují jejich práci a co by bylo pro ně motivací 

k vyššímu výkonu.

7. Jaké osobnostní vlastnosti by měl mít učitel působící ve středním 

odborném školství.

8.  Jaké činnosti v práci učitelů převažují.

9.  Jakými způsoby realizují komunikaci se žáky ve výuce.

• K uvedeným  dílčím  cílům  jsme  formulovali  věcný  obsah 

pracovních hypotéz takto:  
K dílčímu cíli 1

H1:  Učitelé  hodnotí   efektivnost   modelových  zaměstnání  jako 

vysokou.

K dílčímu cíli 2

H2:  Učitel by měl být především pedagogem a odborníkem ve své 

profesi. 

K dílčímu cíli 3

H3:  Učitelé považují způsob hodnocení  žáků standardní klasifikační 

stupnicí za zcela postačující a nejčastěji prováděný.

K dílčímu cíli 4

H4:  Učitelé odmítají provádění hodnocení své práce žáky.

H5:   Učitelé odmítají vzájemnou supervizi či hospitaci ve výuce.

K dílčímu cíli 5

H6: Učitelé zastávají názor, že za své výsledky ve výuce odpovídají 

pouze žáci sami.

K dílčímu cíli 6 

H7: Učitelé  by  uvítali  lepší  ohodnocení  své  práce  a  dostatek 

kvalitních studijních opor.

K dílčímu cíli 7

H8: Žáci od učitelé  nejvíce očekávají asertivní chování a jednání. 

K dílčímu cíli 8

H9: V práci učitelů převažují činnosti pedagogické a technické.
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K dílčímu cíli 9

H10: Učitelé  preferují  názor,  že pro komunikaci  se žáky postačují 

klasické způsoby verbálního přenosu učiva.

Pro  naplnění  cíle  projektu  a  vymezení  proměnných  jsme  využili 

metodu indukce a techniku pozorování a dotazování.  „Indukce vychází 

z poznatku,  že  pozorovaní  představitelé  (instance)  dané  jevové 

kategorie  se  vyznačují  jistou  vlastností.  Z toho  se  vysuzuje,  že  tuto 

vlastnost budou mít  také jiné instance. Jinými slovy – z pravidelnosti 

zkoumaných událostí odvozujeme obecné pravidlo o určité pravidelnosti 

platné pro další události na jiném místě nebo v jiném čase.“ 62)  

8.4 Charakteristika výzkumného souboru

Výběr výzkumného souboru jsme volili jako záměrný, protože jsme, 

vzhledem  k cílům  výzkumu,  potřebovali  oslovit  co  možná  nejvíce 

učitelů, kteří vykonávají tuto práci. Jelikož se jedná o učitele převážně 

s vysokoškolským  vzděláním,  předpokládali  jsme  určitou  nechuť  se 

takovéhoto  výzkumu  zúčastnit.  Proto  jsme  vyloučili  náhodný  výběr. 

Stejnou zábranu jsme očekávali také od respondentů z důvodů značné 

konzervativnosti ve sdělování informací o své práci. 

Uvedený problém, který mohl negativně působit jako intervenující 

proměnná, jsme vyřešili zaručením anonymity respondentů a ujištěním, 

že  veškeré  informace  budou  sloužit  pouze  a  výhradně  účelu  této 

disertační práce. 

Jako  nejschůdnější  způsob  jsme  zvolili  naprosto  anonymní 

dotazníkové šetření prováděné prostřednictvím těch škol, které s námi 

nějakým způsobem již dříve spolupracovaly a ve kterých byla  záruka 

spolupráce  a  také  motivace  respondentů  k účasti  na  projektovaném 

výzkumu. Proto jsme prostřednictvím dopisu, popř. osobně,  telefonicky 

nebo e-mailem oslovili  ředitele  Střední průmyslové školy a gymnázia 

62)  Hendl, J. Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. 2005, s. 36.
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v Ostravě  –  Hrabůvce, ředitele  Střední  odborné  školy  a  Středního 

odborného učiliště  v  Kuřimi   a Vyšší  odborné školy,  Střední  školy – 

Centra  odborné  přípravy  v  Sezimově  Ústí.  Za  velmi  pozitivní 

považujeme jejich rozhodnutí na výzkumu participovat. 

Z tohoto  důvodu  jsme  ponechali  výběr  respondentů  v jejich 

kompetenci  s podmínkou,  že  všichni  budou  aktivně  působícími 

vzdělavateli  v programu obráběč kovů, event.  vzdělávacích programů 

jemu blízkých.  Jelikož nám šlo  o  získání  informací  od co největšího 

počtu pedagogických pracovníků z odborných škol, byli do výzkumného 

souboru  zařazeni  také  pedagogičtí  pracovníci  Středního  odborného 

učiliště  tradičních  řemesel  a  Vyšší  odborné školy  v  Brně.  Tím jsme 

získali relevantní výzkumný soubor. 

Zájem spolupracujících škol byl, podle našeho názoru, umocněn i 

tím, že jsme hned na začátku zmínili  informaci, že výzkum nesleduje 

srovnávání škol ani konkrétních skupin učitelů. Po tomto sdělení jsme 

zaznamenali také zvýšený zájem respondentů seznámit se s výsledky 

šetření  po skončení výzkumu. Ačkoliv byl  údaj  o plánovaném využití 

výsledků  uveden  v úvodní  části  dotazníků,  někteří  respondenti  se 

zajímali o výsledky osobně, což považujeme za velmi pozitivní důkaz 

toho,  že  berou  svou  pedagogickou  roli  vážně  a  hledají  všechny 

možnosti, jak své působení odborně i didakticky zlepšit. 

Pro samotnou distribuci  dotazníků jsme využili  především osobní 

doručení, zaslání poštou nebo doručení cestou kontaktních funkcionářů 

dotčených  institucí.  Celkem  byly  mezi  učitele  dotčených  škol 

distribuovány 73 dotazníky.  Z tohoto počtu bylo zpět doručeno 66 ve 

všech  položkách  vyplněných  dotazníků,  což  činí  90,4%. Distribuce 

dotazníků  byla  provedena  v první  dekádě  měsíce  května  2010. 

Zpracování dotazníků respondenty a jejich sběr v témže měsíci téhož 

roku.  Sběr  dat  proběhl  díky  zodpovědnému  přístupu  většiny 

zainteresovaných subjektů vcelku bez problémů. Potvrdilo se nám, že 

 osobní kontakt výzkumníka může tuto návratnost nepřímo zvýšit, a to 

především  tehdy,  jestliže  dokáže  náležitě  vysvětlit  význam  projektu. 
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V našem případě, kdy jsme oslovili též učitele z jiných škol, jsme však 

museli využít i spolupracujících kontaktních osob (ředitelů škol). Přímý 

kontakt s respondenty byl možný pouze ve Středním odborném učilišti 

tradičních řemesel a Vyšší odborné škole v Brně. 

Jelikož  všichni  respondenti  měli  možnost  vyplněný  dotazník 

odevzdat dle pokynů kontaktních osob (do přesně určených schránek, 

přihrádek)  nebo poslat  zpátky poštou,  což také mnozí  učinili,  nebylo 

možné provést jejich identifikaci ani místo jejich pracovního působení. 

Pro  získání  relevantních  a  využitelných  dat  to  nepovažujeme  za 

významné ani potřebné a ani za neetické.

Elektronický  sběr  dat  od  respondentů  jsme  vyloučili  z  důvodů 

garance anonymity respondentů.

 8.5 Metodika výzkumného šetření

Jako  základní  výzkumnou  metodu  pro  získávání  dat  jsme  při 

provádění výzkumného šetření použili dotazníkové šetření. 

Pro zpracování výsledků byla získaná data převedena na číselné 

hodnoty a statisticky analyzována.  „Analýza spočívá v rozdělení celku 

na  komponenty  a  zkoumání,  jak  tyto  prvky  fungují  jako  relativně 

samostatné  prvky  a  jaké  jsou  mezi  nimi  vztahy.  Každá  analýza  se 

vyznačuje určitým stupněm explorace. Znamená to, že při ní provádíme 

průzkumové a objevující aktivity.“ 63)

K  sumarizaci  údajů  a  ověřování  hypotéz  byla  využita  metoda 

syntézy,  jejímž principem je  „složení částí  do celku a popis hlavních 

organizačních  principů,  jimiž  se  tento  celek  řídí  v závislosti  na  jeho 

částech.“ 64)

Při  zpracovávání  výsledků  měření  a  testování  hypotéz 

v realizovaném výzkumu byla  aplikována metoda výpočtu  základních 

statistických charakteristik.

6 3) Hendl, J.: Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. 2005, s. 35. 
64)  Tamtéž.
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Pro  ověření  platnosti  hypotéz  bylo  použito  neexperimentální 

výzkumné  metody,  přičemž  favorizujícím  hlediskem  byla  validita 

a reliabilita zvoleného výzkumného nástroje - dotazníku. 

Z poznatků  získaných induktivní  metodou byla  využita  deduktivní 

technologie,  jejíž  podstata „spočívá  v logickém odvození  závěru 

z množiny jiných tvrzení, která považujeme za pravdivá. V empirickém 

výzkumu používáme dedukci, chceme-li nějaký případ podřídit určitému 

pravidlu.“ 65)

Strategie  zkoumání  vztahů  mezi  proměnnými  byla  provedena 

neexperimentální  kvantitativní  metodou  dotazování.  „V kvantitativním 

přístupu se  realita  zachycuje  pomocí  proměnných,  jejich  hodnoty  se 

zjišťují  měřením  a  primárním  cílem  je  nalézt,  jak  jsou  proměnné 

rozloženy a zvláště jaké jsou mezi nimi vztahy a proč tomu tak je.“ 66)

8.6  Výzkumný nástroj

Pro potřebu výzkumného projektu byl  vytvořen výzkumný nástroj, 

dotazník, který byl nositelem měřitelné proměnné. 

Dotazník se skládal z 18 položek, které byly nutné pro splnění cíle 

výzkumného záměru. 

Z hlediska  formy  požadované  odpovědi  jsme  zvolili  metodu 

Likertovy  školy  pro  uzavřené  a  polouzavřené  položky  a  položky 

otevřené (nestrukturované). 

Uzavřené položky jsme zařadili s vědomím, že omezují respondenty 

při  vyjádření míry postoje šíří  škály.  Záměrně jsme vyloučili  možnost 

výběru prostřední varianty,  která častokrát prezentuje nepromyšlenou 

odpověď. Této tendenci  jsme se tímto řešením chtěli  vyhnout.  Zvolili 

jsme  jak  položky  polytomické,  tak  výčtové.  Abychom  se  vyhnuli 

nebezpečí,  že  neuvedeme  některou  možnou  odpověď,  použili  jsme 

6 5)  Tamtéž, s. 36.
66)  Punch, K., F.: Základy kvantitativního šetření., 2008, s. 12.
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u výčtových  odpovědí  i  nabídku  „jiné“,  „jinak“.  Forma  uzavřených 

položek byla volena také z důvodů snadnějšího vyhodnocování.

Otevřené  položky  sledovaly  naopak  fenomén  překonání  určitého 

stereotypu a zvýšení motivace respondentů aktivující potřebu  hlubšího 

zamyšlení  se  nad  věcným  obsahem  zadání.  Respondenti  získali 

možnost  určitého  širšího  prostoru  pro  vyjádření  dalších  a  snad  i 

přesnějších  názorů  či  postojů.  U  nich  jsme  ale  museli  provést 

dodatečnou  kategorizaci,  která  nám  umožnila  převést  nepřehledně 

velký  počet  individuálních  odpovědí  na  menší  počet  zvolených 

kategorií. 

Kromě položek  zjišťujících  fakta  a  omezené  demografické  údaje 

(pohlaví  a  věk)  nás  zajímaly  především  položky  zjišťující  mínění, 

postoje a motivy. Proto jsme je do dotazníku zařadili.

Při konstrukci dotazníku jsme také velice zvažovali počet položek, 

protože jsme si uvědomovali, že ochota respondentů spolupracovat je 

do značné míry závislá na zajímavosti a náročnosti vyplňování. Motivaci

 k vyplnění  jsme  se  snažili  zvýšit  pečlivým  zpracováním  úvodu  (s 

vysvětlením  cíle  výzkumného  šetření)  a  formulováním  jasných  a 

stručných pokynů ke zpracování.

Položky jsme se snažili  umístit  v dotazníku tak,  aby se na jedné 

straně nevytrácela jejich souvislost s konkrétními rolemi učitele (z nichž 

nás nejvíce zajímala edukační, technická, poradenská a manažerská), 

ale na druhé straně tak, aby byl  dotazník z psychologického hlediska 

zajímavý a omezoval možnost stereotypního odpovídání. 

I  když  jednotlivé  položky  dotazníku  vyžadovaly  od  respondentů 

vyjádřit určitý názor či postoj, byly věcně a jazykově konstruovány tak, 

aby nesly dostatečný stupeň obsahové, interní a externí validity. 

Po  stránce  formální  dotazník  obsahoval  záhlaví  s údaji 

objasňujícími  účel  dotazníku  a  základní  instrukci  k jeho  vyplňování, 

včetně  příkladu  pro  vyplňování,  poděkování  respondentům,  jméno  a 

adresu zadavatele.
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Vyplnění dotazníku vyžadovalo cca 20 minut času. Text dotazník je 

přílohou A. 

8.7 Pilotážní průzkum

Cílem  pilotážního  průzkumu  bylo  zjistit  konkrétní  možnosti 

provedení  výzkumného  experimentu  z hlediska  administrace 

výzkumného nástroje a způsobu sběru dat. 

Dalším  sledovaným  hlediskem  bylo  seznámení  se  s aktuálním 

počtem  a  genderovou  strukturou  potencionálních  respondentů  za 

účelem získání  aktuálních  informací  pro  charakteristiku  výzkumného 

souboru. 

Pilotáž byla provedena osobní návštěvou doktoranda v dotčených 

vzdělávacích institucích, projednáním a stanovením způsobu provedení 

výzkumu s jejich řediteli. 

8.8 Předvýzkum

Předvýzkum  jsme  provedli  pouze  u  souboru  respondentů,  kteří 

vykonávají činnosti učitele odborných předmětů ve Středním odborném 

učilišti  tradičních  řemesel  a  Vyšší  odborné  škole,  Střední  59,  Brno. 

Jednalo  se  o  učitele,  kteří  se  nezúčastnili  hlavního  výzkumného 

experimentu.    

Předmětem  a  cílem  předvýzkumu  bylo  ověření  nosnosti 

výzkumného nástroje – dotazníku. 

To  vyžadovalo  zabývat  se  organizační  strategií  provedení 

předvýzkumu, jeho obsahem a vyhodnocením. 

V přípravné a realizační fázi bylo potřeba:

1. Zpracovat časový a věcný harmonogram provedení předvýzkumu.

2. Vytvořit výzkumný soubor předvýzkumu.

3.  Zpracovat  dotazník,  na  jehož  jednotlivé  položky  bylo  třeba  získat 

odpověď a předejít tak případným problémům při realizaci vlastního 
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výzkumného  šetření,  které  by  mohly  působit  jako  intervenující 

proměnné a snížit nebo dokonce zpochybnit jeho výstupy.

4. Technicky zpracovat a uspořádat výzkumný nástroj.

5. Připravit a provést administraci a sběr dotazníků.

k ad 1.

Z  hlediska  technického  zajištění  projektu,  časového  plánu, 

distribuce  a  sběru  informací  a  jejich  vyhodnocení  byl  předvýzkum 

zajištěn  tak,  aby  nedocházelo  k  rušení  probíhající  výuky  a  činností 

respondentů. Předvýzkum byl proveden v měsíci dubnu 2010.

k ad 2.

K  provedení  předvýzkumu  byl  použit  výběrový  soubor  13 

respondentů, mužů i žen různých věkových skupin.

k ad 3.

K potvrzení nosnosti výzkumného nástroje byl zpracován dotazník, 

který bylo třeba ověřit a který by zároveň dal odpověď na otázky:

-  zda  respondenti  rozuměli  pokynům,  které  dostali  k vypracování 

dotazníku,

-  zda  respondenti  správně  pochopili  formulace  a  věcný  obsah 

jednotlivých položek v zadání v dotazníku tak, jak byly zamýšleny,

-   zda a jaký stupeň validity a reliability nese výzkumný nástroj,

-   zda zpracovávání dotazníku potvrzuje časový předpoklad pro jeho 

zpracování.

k ad 4.

K provedení předvýzkumu byl použit dotazník, jehož vzor je uveden 

v příloze A.

k ad 5.

Jelikož  pracoviště  školy  je  soustředěno  v  jedné  budově,  byla 

administrace  výzkumného  nástroje  (předání  a  sběr  dotazníků) 

provedena  prostřednictvím  interní  pošty.  Takto  získané  informace 

potvrdily následující závěry:

-  respondenti správně pochopili sledovaný záměr,
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-  výzkumný  nástroj  plní  svou  funkci,  je  dostatečně  validní  pro  účel 

výzkumného experimentu,

-  výzkumný nástroj je nositelem dostatečného stupně reliability,

-  zpracovaný  dotazník  s  využitím  uzavřených  a  polozavřených 

škálovaných  položek  a  otevřených  položek  umožňuje  rozšíření 

okruhu sběru dat pro vlastní výzkum i obdobné projekty.

8.9 Analýza dat a jejich interpretace

8.9.1  Kategorizace a třídění získaného materiálu 
Po  shromáždění  vyplněných  dotazníků  jsme  získaný  materiál 

zkontrolovali. Jelikož jsme od respondentů požadovali vyplnění všech 

položek, tak jsme do konečného zpracovávání zařadili pouze ty, které 

splňovali  zadání.  Takže  z původního  souboru  69  respondentů,  kteří 

dotazník zpracovali, bylo nakonec vyhodnoceno 66 dotazníků  

Vyhodnocení  jednotlivých  položek  jsme  provedli  na  základě 

formulovaných dílčích cílů a pracovních hypotéz. 

Samotné  statistické  zpracování  jsme  provedli  pomocí 

matematických  operací  (např.  absolutní  a  relativní  četnost),  výpočet 

základních  statistických  charakteristik  (např.  rozptyl,  medián  a  další) 

pomocí počítačového programu Excel. Prostřednictvím téhož programu 

jsme zpracovali k jednotlivým položkám příslušné grafy. Viz příloha D.

8.9.2  Analýza získaných dat 

Při analýze získaných dat jsme se zajímali jednak o popis souboru 

respondentů, který se dotazníkového šetření zúčastnil, jednak o názory 

respondentů  na  problematiku  některých  oblastí  jejich  činností  v této 

vzdělávací roli.

Z tohoto  důvodu  jsme  rozdělili  prezentaci  analýzy  dat  získaných 

dotazníkovým šetřením do dvou samostatných částí.
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V první  části  se  zabýváme  získáním  základních  anamnestických 

údajů  o  respondentech  výzkumného  souboru,  jako  je  věk,  pohlaví, 

délka praxe a dosažené vzdělání. Získaná data uvádíme v tabulkách 

četností  a v podobě grafů tak,  abychom si  učinili  základní  představu 

o složení  výzkumného  souboru.  Tyto  kategorie  byly  zjišťovány 

položkami  č.  1  –  4  zpracovaného  dotazníku  a  jejich  vyhodnocení 

následně prezentujeme. Viz subkapitola 8.9.3.

Druhá část pak obsahuje analýzu dat položek č. 5 – 18 získaných 

prostřednictvím téhož dotazníku ve vztahu k dílčím cílům a pracovním 

hypotézám. Viz subkapitola 8.9.4. 

8.9.3  Dílčí závěry k jednotlivým položkám dotazníku č. 1- 4

Tab. č. 5: K položce č.1

 
Jaký je Váš věk?

Absolutní četnost Relativní četnost (%)
Do 25 let
26–36 let
37–47 let
48–60 let
61 a více let

2
21
12
20
11

3,0
31,8
18,2
30,3
16,6

Celkem 66 100

     Graf č. 5: K položce č. 1 

Do 25 let
26–36 let
37–47 let
48–60 let
61 a více let
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Ve věkové struktuře nás překvapilo, že se mezi respondenty objevili 

i hodně mladí zástupci do věku 36 let. Domníváme se, že v učňovském 

školství působí hned na počátku své profesní kariéry. Nelze vyloučit ani 

možnost,  že  se  nejedná  o  pedagogy,  protože  uvedli  jako  obor,  ve 

kterém působí, informatiku. 

Tab. č. 6: K položce č. 2

Jste muž, nebo žena?
Absolutní četnost Relativní četnost (%)

Muž
Žena

54
12

81,8
18,2

Celkem 66 100

Graf. č. 6: K položce č. 2

Muž
Žena

Výzkumný soubor byl  vytvořen jako koedukovaný, muži a ženy v 

zastoupení 54 : 12. Výraznou převahu mužské populace vzdělavatelů 

jsme vzhledem k technickému zaměření škol očekávali.  

Tab. č. 7: K položce č. 3

Jak dlouho pracujete v této funkci?
Absolutní četnost Relativní četnost (%)

1 rok a méně
2 - 5 let
6 -10 let
Více než 10 let

7
33
17
9

10,6
50,0
25,8
13,6

Celkem 66 100
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Graf č. 7: K položce č. 3 

To, že cca 60 % respondentů vykonává svou vzdělávací funkci 5 a 

méně  roků,  je  důkazem,  že  vzdělávání  učňů  zajišťují  mladí  a 

perspektivní lidé.

Tab. č. 8: K položce č. 4

Splňujete kvalifikační požadavky pro výkon zastávané funkce?
Absolutní četnost Relativní četnost (%)

Ano
Částečně
Ne

31
23
12

47,0
34,8
18,2

Celkem 66 100

Graf č. 8: K položce č. 4
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Částečně 
Ne 

1 rok a méně
2 - 5 let
6 -10 let
Více než 10 let



Údaj o tom, že 47,0% respondentů splňuje kvalifikační požadavky 

podle  platné  legislativy  a dalších  34,8% jen  částečně (zřejmě pouze 

v určité  specifické  oblasti,  např.  v technické),  je  dokladem  postupné 

snahy škol profesionalizovat tuto činnost. Přesto 18,2% respondentů, 

kteří kvalifikační požadavky nesplňují, považujeme za vysoký. Bohužel, 

toto  procento  koresponduje  se  současným  stavem  v celé  státní 

vzdělávací soustavě. 

8.9.4  Ověřování  pracovních  hypotéz  ve  vztahu  k  dílčím  cílům 
výzkumu na základě vyhodnocení dat z položek dotazníku 
č. 5 - 18

V úvodu předesíláme, že v dotazníkovém šetření jsme neprováděli 

komplexní  víceřádové  třídění  získaných  informací  z  hlediska  jejich 

vzájemných  konsekvencí,  i  když  si  uvědomujeme,  že  jeho  pojetí  a 

zjištěná data tuto možnost nabízejí. 

Při stanovení předmětu a cílů této práce jsme vycházeli z faktu, že 

máme-li se vážně zabývat změnou pojetí profesního vzdělávání učňů, 

je v první fázi nezbytné provést zevrubnou analýzu současného stavu, 

zjistit  a  zdokumentovat  reálná  fakta,  která  by  se  stala  východiskem 

k další krokům. V tomto zorném úhlu jsme zvolili jako nejvhodnější pro 

empirický výzkum formu dotazníkového šetření. Takto zjištěné výstupy 

prezentujeme  ve  vyhodnocení  dílčích  cílů  a  k nim  formulovaných 

pracovních hypotéz.          

Dílčí cíl  1  - Zjistit,  jaký názor mají vzdělavatelé na  provádění výuky 

s využitím modelových zaměstnání.

K uvedenému dílčímu cíli  jsme formulovali  pracovní  hypotézu  H1: 

Učitelé hodnotí efektivnost modelových zaměstnání jako vysokou.

Názory  a  postoje  respondentů  k této  problematice  vyjadřovaly 

položky dotazníků č. 11 a 18. 
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Tab. č. 9: K položce č. 11

Domníváte se, že modelová zaměstnání zvyšují  efektivnost profesního 
vzdělávání?

Sektor negativní Sektor pozitivní
Škála Ne Spíše ne Spíše ano Ano
Stupnice -2 -1 1 2
Σ  ve škále 1 18 18 29
Σ  v sektorech 19 47
% ve škále 1,50% 27,30% 27,30% 43,90%
% v sektorech 28,80% 71,20%
Rel. četnost 0,288 0,712

Celkový počet 
respondentů

Min. 
hodnota

Max. 
hodnota Modus Směrodatná 

odchylka

66 -2 2 2 1,28

Průměr Median Rozptyl
0,85 1 1,64

Graf č. 9: K položce č. 11
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Přestože 47 (71,2%) respondentů se vyjádřilo  pozitivně, což nás 

potěšilo,  19 (28,8%) respondentů,  kteří  se vyjádřili  spíše nebo zcela 

negativně, svědčí buď o malé ochotě měnit vytvořený styl pedagogické 

práce, nebo o nedostatečném či nekvalitním zpracování studijních opor.
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Tab. č. 10: K položce č. 18

Jsou zpracované modelové náměty nositeli základních didaktických 
funkcí (instrumentální, kognitivní intencionální a regulativní)?

Sektor negativní Sektor pozitivní
Škála Ne Spíše ne Spíše ano Ano
Stupnice -2 -1 1 2

Σ  ve škále 4 13 28 21

Σ  v sektorech 17 49
% ve šále 6,1% 19,7% 42,4% 31,8%
% v sektorech 25,8% 74,2%
Rel. četnost 0,258 0,742
Celkový počet 
respondentů Min. hodnota Max. 

hodnota Modus Směrodatná 
odchylka

66 -2 2 1 1,
6

Průměr Median Rozptyl
0,74 1 1,59

Graf č. 10: K položce č. 18
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Platnost pracovní hypotézy H1 byla statisticky prokázána. 

Při  hodnocení  platnosti  této  hypotézy  nemůžeme  ale  opustit 

domněnku, že mnozí respondenti se vyjadřovali spíše intuitivně, neboť 

pojetí  vzdělávání  s vyšším  podílem  modelových  zaměstnání  nebylo 
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zatím  v širší  míře  realizováno  a  mnozí  respondenti  proto  nemají 

dostatek vlastních praktických zkušeností.

Za významné ale považujeme zjištění, že vyloženě negativní názor 

na  provádění  výuku  s využíváním  modelových  zaměstnání  vyjádřil 

v položce č. 11 pouze 1 respondent a v položce č. 18 pouze 4. 

Dílčí cíl  2  - Zjistit, do jaké míry považují vzdělavatelé pro svůj efektivní 

edukační  výkon  nezbytnost  naplnění  stanovených 

kvalifikačních požadavků.

K uvedenému dílčímu cíli  jsme formulovali  pracovní  hypotézu  H2: 

Učitel by měl být především pedagogem a odborníkem ve své  profesi. 

Názory  a  postoje  respondentů  k této  problematice  vyjadřovaly 

položky dotazníku č. 5 a 8.

Tab. č. 11: K položce č. 5

Je, podle Vašeho názoru a zkušeností, práce vzdělavatele v 
oboru obráběč kovů podmíněná absolvováním odborného a 
pedagogického vzdělávání?

Sektor negativní Sektor pozitivní
Škála Ne Spíše ne Spíše ano Ano
Stupnice -2 -1 1 2
Σ  ve škále 3 12 34 17
Σ  v sektorech 15 51
% ve škále 4,50% 18,20% 51,50% 25,80%
% v sektorech 22,70% 77,30%
Rel. četnost 0,227 0,773

Celkový počet 
respondentů

Min. 
hodnota

Max. 
hodnota Modus Směrodatná 

odchylka

66 -2 2 1 1,16
Průměr Median Rozptyl

0,76 1 1,34
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Graf č. 11: K položce č. 5
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Příjemným, i když očekávaným, překvapením bylo, že 51 (77,3%) 

respondentů  označilo  důležitost  odborné  kvalifikace  pro  výkon 

realizovaných činností za nutnou nebo spíše nutnou. Lze se domnívat, 

že  15   (22,7%)  respondentů,  kteří  vyjádřili  opačný  názor,  disponují 

delší praxí v této vzdělávací funkci.

Tab. č. 12: K položce č. 8

Měly by být technické dovednosti související s využíváním 
moderních informačních a komunikačních technologií 
předpokladem pro Vaši vzdělávací pozici?

Sektor negativní Sektor pozitivní

Škála Ne Spíše ne Spíše ano Ano

Stupnice -2 -1 1 2

Σ  ve škále 0 5 33 28

Σ  v sektorech 5 61

% ve škále 0,00% 7,60% 50,00% 42,40%

% v sektorech 7,60% 92,40%

Rel. četnost 0,076 0,924

Celkový počet 
respondentů

Min. 
hodnota

Max. 
hodnota Modus Směrodatná 

odchylka

66 -1 2 1 0,82
Průměr Median Rozptyl

1,27 1 0,67
Graf č. 12: K položce č. 8
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Jestliže 92,4% (61) respondentů vyjádřilo potřebu ovládat moderní 

technické prostředky a umět je technologicky implementovat do výuky, 

pak je to pozitivní signál o modernizaci pojetí učňovského vzdělávání. 

Zároveň se potvrdilo, že respondenti vnímají nezbytnost vzdělání jako 

významný  předpoklad  kvalitního  a  kvalifikovaného  výkonu  svých 

pedagogických činností.

Platnost  pracovní  hypotézy  H2  byla  statisticky  potvrzena. 

Při porovnání  odpovědí  respondentů  na  tyto  dvě  věcně velice  blízké 

položky se objevuje velmi významná shoda.  

Dílčí cíl 3 - Zjistit, jaký způsob hodnocení znalostí a dovedností žáků 

vzdělavatelé preferují z hlediska motivačního efektu. 

K uvedenému dílčímu cíli  jsme formulovali  pracovní  hypotézu  H3: 

Učitelé považují způsob hodnocení žáků standardní klasifikační stupnicí 

za zcela postačující a nejčastěji prováděný.

Názory  a  postoje  respondentů  k této  problematice  vyjadřovala 

položka dotazníku č. 10: 
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Tab. č. 13: K položce č. 10

Ke kterému způsobu hodnocení znalostí a dovedností žáků se 
přikláníte (uveďte pouze jednu z možností)?

Způsob hodnocení Absolutní 
četnost

Relativní 
četnost (%)

Hodnocení známkou 12 18,2
Hodnocení bodovou stupnicí 19 28,8
Slovní hodnocení písemné 8 12,1
Kombinování známky se slovním písemným 
hodnocením 27 40,9
K jinému, uveďte jakému: 0 0,0
Celkem 66 100

Graf č. 13: K položce č. 10
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K jinému,
uveďte

jakému:

Preference  hodnocení  znalostí  a  dovedností  žáků  formou 

kombinování  známky  se  slovním  písemným  hodnocením  potvrzuje 

názor, že vzdělavatelé si uvědomují významný motivační i aktivizační 

efekt, který tato forma u většiny žáků iniciuje. Touto formou hodnocení 

vzdělavatelé zároveň naplňují edukační roli bez ohledu na obor nebo 

stupeň poskytovaného vzdělání, která je jednou z klíčových kompetencí 

vzdělavatele. 

Platnost pracovní hypotézy H3 nebyla statisticky prokázána.   

Dílčí  cíl  4 -  Zjistit  míru  ochoty  vzdělavatelů  k hodnocení  své  práce 

dalšími subjekty.
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K uvedenému dílčímu cíli  jsme formulovali  pracovní  hypotézy  H4: 

Učitelé  odmítají  provádění  hodnocení  své  práce  žáky a  H5: Učitelé 

odmítají vzájemnou supervizi či hospitaci ve výuce.

Názory  a  postoje  respondentů  k této  problematice  vyjadřovaly 

položky dotazníku č. 14 a 15.

Tab. č. 14: K položce č. 14

Považujete za důležitou evaluaci (hodnocení) práce vzdělavatele ze 
strany žáků?

Sektor negativní Sektor pozitivní

Škála Ne Spíše ne Spíše ano Ano

Stupnice -2 -1 1 2

Σ  ve škále 10 19 22 15

Σ v sektorech 29 37

% ve škále 15,20% 28,80% 33,30% 22,70%

%  sektorech 43,90% 56,10%

Rel. četnost 0,439 0,561

Celkový počet 
respondentů

Min. 
hodnota

Max. 
hodnota Modus Směrodatná 

odchylka

66 -2 2 1 1,45
Průměr Median Rozptyl

0,2 1 2,1
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Graf č. 14: K položce č. 14
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V odpovědích  respondentů  na  tuto  položku  se  objevila  přibližná 

rovnováha kladného a záporného postoje.  56,0% respondentů považuje 

hodnocení práce učitele žáky za dobré a prospěšné. 44,0% uvádí opačný 

názor.

Platnost  pracovní  hypotézy  H4  sice  nebyla  statisticky  prokázána, 

avšak rozdíl  v polarizaci  odpovědí  respondentů je  velice malý.  Proto 

považujeme  za  správné  hodnotit  potvrzení  platnosti  této  hypotézy 

pouze  jako  částečné.  Negativní  názory  respondentů  jsou  dokladem 

určité absence chápání role učitele v širším a systémovém pojetí.
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Tab. č. 15: K položce č. 15

Souhlasil/a/ byste se vzájemnou supervizí nebo hospitací mezi kolegy?

Sektor negativní Sektor pozitivní

Škála Ne Spíše ne Spíše ano Ano

Stupnice -2 -1 1 2

Σ  ve škále 13 22 17 14

Σ  v sektorech 35 31

% ve škále 19,70% 33,30% 25,80% 21,20%

% v sektorech 53,00% 47,00%

Rel. četnost 0,53 0,47

Celkový počet 
respondentů

Min. 
hodnota

Max. 
hodnota Modus Směrodatná 

odchylka

66 -2 2 -1 1,49
Průměr Median Rozptyl

-0,05 -1 2,23

Graf č. 15: K položce č. 15
 

19,7

33,3

25,8

21,2

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

 ne spíše ne spíše ano ano

Zatímco 31 (47,0%) respondentů je ochotných souhlasit se supervizí 

nebo hospitací kolegů, nadpoloviční většina 35  (53%) toto odmítá.   

Přesto, že platnost pracovní hypotézy H5  byla statisticky prokázána, 

je  rozdíl  v polarizaci  odpovědí  respondentů  velice  malý.  Z tohoto 
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důvodu  klasifikujeme  potvrzení  platnosti  i  této  hypotézy  pouze  jako 

částečné. 

V odpovědích  respondentů  na  obě  položky  se  projevil  určitý 

konzervatismus a malá ochota k pohledu na vlastní práci někým dalším. 

Sebereflexe  a  autodiagnostika  pedagogické  práce  učitele  je 

nezbytnou  součástí  jeho  edukační  role.  Pohled  na  sebe  sama 

prostřednictvím  jiné  osoby,  především  kolegy  je  důležitým  zdrojem 

informací, a proto jsou ve světě vzájemné supervize a hospitace zcela 

běžné.  V našem  vzdělávacím  prostředí  jsou  tyto  metody  získávání 

zpětné  vazby  aplikované  spíše  ve  firemním  nebo  podnikovém 

vzdělávání, a to zpravidla v soukromém sektoru.  

Dílčí cíl 5 - Zjistit, zda vzdělavatelé považují evalvační způsob jednání 

a podporu žáků za významnou.

K uvedenému dílčímu cíli  jsme formulovali  pracovní  hypotézu  H6: 

Učitelé zastávají názor, že za výsledky ve výuce si odpovídají pouze 

žáci sami.

Názory  a  postoje  respondentů  k této  problematice  vyjadřovala 

položka dotazníku č. 17. 

Tab. č. 16: K položce č. 17

Myslíte si, že je povinností vzdělavatele podporovat žáky v jejich 
učení, motivovat je, pomáhat jim řídit vlastní učení a podílet se na 
řešení jejich problémů?

Sektor negativní Sektor pozitivní
Škála Ne Spíše ne Spíše ano Ano
Stupnice -2 -1 1 2
Σ  ve škále 0 15 29 22
Σ   sektorech 15 51
% ve škále 0,00% 22,70% 43,90% 33,30%
%  sektorech 22,70% 77,30%
Rel. četnost 0,227 0,773
Celkový počet 
respondentů

Min. 
hodnota

Max. 
hodnota Modus Směrodatná 

odchylka
66 -1 2 1 1,11

Průměr Median Rozptyl
0,88 1 1,23

Graf č. 16: K položce č. 17
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Potřebu podporovat žáky v uvedených oblastech potvrdilo celkem 

77,3%  respondentů.  Tuto  podporu  nepovažuje  za  potřebnou  22,7% 

respondentů.  Z toho  je  zřejmé,  že  učitelé  si  uvědomují  značný 

motivační,  aktivizační,  ale i  diagnostický a etický význam takovéhoto 

způsobu jednání.

 I když žák má odpovědnost za své vzdělávací výsledky, považujeme 

negativní postoj respondentů za nepedagogický. 

Platnost  pracovní  hypotézy  H6  nebyla  statisticky  prokázána. 

Podpora a motivace žáků, pomoc při řízení jejich učení nebo při řešení 

jejich problémů jsou činnosti,  které naplňují  poradenskou a edukační 

roli učitele. Bez schopnosti je naplňovat není možné, aby učitel splnil 

očekávání žáků, a to bez ohledu na obor vzdělání, ve kterém působí. 

V práci učitele se schopnosti a dovednosti související s podporou a 

motivací  žáků  považují  za  klíčové  profesní  kompetence.  K jejich 

vytváření  lze  přispět   systémem  dalšího  vzdělávání  pedagogických 

pracovníků,  a  to  především v oblasti  psychodidaktické  a dále  také v 

orientaci  na problematiku pedagoggické diagnostiky,  oborové didaktiky 

a pedagogické etiky. 

Dílčí cíl 6 - Zjistit, jaké problémy ztěžují vzdělavatelům jejich práci a co 

by bylo pro ně motivací k vyššímu výkonu.
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K uvedenému dílčímu cíli  jsme formulovali  pracovní  hypotézu  H7: 

Učitelé by uvítali dostatek kvalitních studijních opor a lepší ohodnocení 

své práce.

Názory  a  postoje  respondentů  k této  problematice  vyjadřovaly 

položky dotazníku č. 9 a 16.

Tab. č. 17: K položce č. 9

Je ve vaší škole běžná představa, že vzdělavatel je současně autor 
studijních opor?

Sektor negativní Sektor pozitivní

Škála Ne Spíše ne Spíše ano Ano
Stupnice -2 -1 1 2
Σ  ve škále 11 16 24 15
Σ  v sektorech 27 39
% ve škále 16,70% 24,20% 36,40% 22,70%
% v sektorech 40,90% 59,10%
Rel. četnost 0,409 0,591

Celkový počet 
respondentů

Min. 
hodnota

Max. 
hodnota Modus Směrodatná 

odchylka

66 -2 2 1 1,46
Průměr Median Rozptyl

0,24 1 2,12
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Graf č. 17: K položce č. 9
 

16,7

24,2

36,4

22,7

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

 ne spíše ne spíše ano ano

Poměr 39 (59,1%) : 27 (40,9%) odpovědí respondentů ve prospěch 

souhlasu s výrokem jsme očekávali. Slučování těchto dvou rozdílných 

činností  je  nesprávným  a  nekompetentním  názorem.  Vytváření 

kvalitních  studijních  opor  je  činnost  zcela  odlišná  od  role  a  činností 

učitele a úzce specifická pro odborníky a zpracovatelské týmy.      

Tab. č. 18: K položce č. 16

Co by pro Vás bylo největší motivací k vyššímu výkonu v této práci? 
(Uveďte pouze jednu).

Motivační faktor
Absolutní
četnost

Relativní 
četnost (%)

Dostatek kvalitních studijních materiálů 13 19.7

Kvalitní počítač 4 6,1

Čas na kvalitní přípravu 9 13,6

Vyšší honorování práce 23 34,8

Multimediální učebna 5 7,6

Zrušení zbytečné administrativy 12 18,2

Celkem 66 100
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Graf č. 18: K položce č. 16
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Tato položka byla zařazena jako otevřená. Z názorů respondentů 

bylo  možné  sumarizovat  celkem 6  oblastí.  Na  základě  dosavadních 

zkušeností  jsme  předpokládali,  že  největší  motivací  bude  vyšší 

honorování  práce.  To se také potvrdilo  v nejvyšší   četnosti  odpovědí 

respondentů  (34,8%).  Na  druhém místě  respondenti  uvedli  dostatek 

kvalitních  studijních  materiálů  (19,7%),  třetí  v  pořadí  uvedli  zrušení 

nebo omezení zbytečné administrativy (18,2%). 

Platnost pracovní hypotézy H8  byla statisticky prokázána. Tím, že 

se  respondenti  vyjadřovali  k problému  z více  zorných  úhlů,  mohou 

organizátoři  vzdělávání  získat  širší  penzum  dat  pro  příjímání 

konkrétních  rozhodnutí,  která  by  zvyšovala  pracovní  motivaci  a 

vytvářela lepší podmínky pro dosažení cílových struktur realizovaných 

vzdělávacích projektů.    

Dílčí  cíl  7 - Zjistit,  jaké osobnostní vlastnosti  by měl mít  vzdělavatel 

působící v učňovském školství.

K uvedenému dílčímu cíli jsme formulovali pracovní hypotézu H8: 

Žáci od učitele nejvíce očekávají asertivní chování a jednání. 
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Názory  a  postoje  respondentů  k této  problematice  vyjadřovala 

položka dotazníku č. 13: 

Tab. č. 19: K položce č. 13
Jaké osobnostní vlastnosti by měl mít dobrý vzdělavatel?

Osobnostní vlastnost
Absolutní 
četnost

Relativní 
četnost 

(%)
A Flexibilita 19 7,5
B Tolerance 12 4,7
C Smysl pro povinnost 16 6,3
D Systém v práci 29 11,5
E Pozitivní vztah k edukantům 41 16,2
F Cílevědomost v práci 24 9,5
G Odpovědnost vůči edukantům i sobě 11 4,3
H Komunikační schopnosti 48 19,0

CH Asertivní chování a jednání 53 20,9
Celkem 253 100

Graf č. 19: K položce č. 13
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Tato  položka  byla  zařazena  rovněž  jako  otevřená.  Respondenti 

uvedli celkem devět vlastností, z nichž třemi nejfrekventovanějšími byly: 

asertivní  chování  a  jednání  (53x  =  20,9%),  komunikační  schopnosti 

(48x = 19,0%) a pozitivní vztah k žákům (41x = 16,2%). 

Platnost pracovní hypotézy H8 byla statisticky prokázána. Pozitivním 

zjištěním je, že učitelé si uvědomují mentalitu dnešní mladé generace, 
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které neodpovídají monologické technologie výuky a pasivní role žáka 

ve vyučování. 

Dílčí cíl 8 - Zjistit, jaké činnosti v práci vzdělavatelů převažují.

K uvedenému dílčímu cíli  jsme formulovali  pracovní  hypotézu  H9: 

V práci učitelů převažují činnosti pedagogické a technické.

Názory  a  postoje  respondentů  k této  problematice  vyjadřovala 

položka dotazníku č. 12:

Tab. č. 20: K položce č. 12
Uveďte stručný výčet činností, které ve své práci nejčastěji realizujete.

Název činnosti
Absolutní
četnost

Relativní 
četnost (%)

Zpracovávám administrativu 23 9,9

Přednáším 61 26,2

Opravuji samostatné práce edukantů 49 21,0

Připravuji se na výuku 66 28,3

Připravuji studijní materiály pro edukanty 34 14,6

Celkem 233 100

Graf č. 20: K položce č. 12
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Respondenti uvedli celkem 5 činností v pořadí četnosti: příprava na 

výuku 66 (28,3%), přednášení 61 (26,2%) a opravování samostatných 

prací žáků 49 (21,0%).

Platnost  pracovní  hypotézy  H9  byla  statisticky prokázána pouze 

částečně, a to v činnostech pedagogických. 

Dílčí cíl 9 - Zjistit, jakým způsobem vzdělavatelé realizují komunikaci se 

žáky ve výuce

K uvedenému dílčímu cíli jsme formulovali pracovní hypotézu H10: 

Učitelé preferují  názor, že pro komunikaci se žáky postačují  klasické 

způsoby verbálního přenosu učiva.

Názory  a  postoje  respondentů  k této  problematice  vyjadřovaly 

položky dotazníku č. 6 a 7.

Tab. č. 21: K položce č. 6

Postačuje podle vás, když vzdělavatel používá pro komunikaci 
se žáky ve výuce pouze verbální jazykové prostředky?

Sektor negativní Sektor pozitivní
Škála Ne Spíše ne Spíše ano Ano
Stupnice -2 -1 1 2
Σ  ve škále 26 31 7 2
Σ  v sektorech 57 9
% ve škále 39,40% 47,00% 10,60% 3,00%
% v sektorech 86,40% 13,60%
Rel. četnost 0,864 0,136
Celkový počet 
respondentů

Min. 
hodnota

Max. 
hodnota Modus Směrodatná 

odchylka
66 -2 2 -1 1,04

Průměr Median Rozptyl
-1,09 -1 1,08

Graf č. 21: K položce č. 6
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Jestliže  57  (86,4%)  respondentů  je  přesvědčeno  o  nezbytnosti 

implementace  moderních  informačních  a  komunikačních  technických 

prostředků  do  edukačního  procesu,  pak  je  to  přesvědčivý  důkaz  o 

razantní  změně  v chápání  moderního  pojetí  vzdělávání.  Pouze  9 

(13,6%)  respondentů  setrvává  na  pozicích  vedení  pedagogické 

komunikace se žáky tradičními prostředky.      

Tab. č. 22: K položce č. 7

Považujete za opodstatněný požadavek využívat ve výuce 
moderní komunikační nástroje (např. PC, Internet, Intranet, 
video ad.)?

Sektor negativní Sektor pozitivní
Škála Ne Spíše ne Spíše ano Ano
Stupnice -2 -1 1 2
Σ  ve škále 3 14 26 23
Σ  v sektorech 17 49
% ve škále 4,50% 21,20% 39,40% 34,80%
% v sektorech 25,80% 74,20%
Rel. četnost 0,258 0,742
Celkový počet 
respondentů

Min. 
hodnota

Max. 
hodnota Modus Směrodatná 

odchylka
66 -2 2 1 1,25

Průměr Median Rozptyl
0,79 1 1,56

Graf č. 22: K položce č. 7
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Z kladných 49 (74,2%) odpovědí je zřejmé, že respondenti vnímají 

vzdělavatelské  činnosti  prováděné  prostřednictvím  moderních 

komunikačních  nástrojů  jako  nezbytný  a  nezvratný  trend  moderního 

vzdělávání.  Pozitivní  vztah  vzdělavatelů  k problematice  využívání 

moderních  informačních  a komunikačních  prostředků  a  technologií 

považujeme  za  prokázaný.  Příjemným  zjištěním  bylo,  že  technická 

zdatnost učitele je v centru zájmu drtivé většiny z nich. 

Přesto 17 (25,8%) respondentů, kteří uvedli opačný názor, je, podle 

našeho  mínění,  značný  počet.  Důvodem  může  být  zřejmě  jistý 

konzervativismus  starších  učitelů  nebo  problémy  s technickou 

kompetencí. 

Platnost pracovní hypotézy H10  nebyla statisticky potvrzena. 

8.9.5  Shrnutí  výsledků výzkumu

Empirické  šetření,  které  jsme realizovali,  se  opíralo  o  stanovený 

výzkumný problém (viz subkapitola 8.2), k němuž jsme vymezili celkem 

10  pracovních  hypotéz  (viz  subkapitola  8.3),  jejichž  platnost  jsme 

postupně  ověřovali.  Pracovní  hypotézy  se  vztahovaly  k specifickým 

činnostem vzdělavatele v rámci role technické, edukační, poradenské, 

manažerské a administrátorské. 
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Z 10  ověřovaných  pracovních  hypotéz  se  nám podařilo  prokázat 

platnost  čtyř  z nich.  Tři  pracovní  hypotézy  byly  prokázány  pouze 

částečně  a  tři  prokázány  nebyly.  Konkrétní  přehled  zobrazuje 

následující tabulka.

Tab. č. 23: Pracovní hypotézy a hodnocení jejich platnosti

Pořadové 
číslo Text pracovní hypotézy Hodnocení

H1
Učitelé hodnotí efektivnost modelových 
zaměstnání jako vysokou. 

Platnost
byla 

prokázána

H2
Učitel by měl být především pedagogem 
a odborníkem ve své  profesi.

Platnost
byla

prokázána

H3

Učitelé považují způsob hodnocení žáků 
standardní klasifikační stupnicí za zcela 
postačující a nejčastěji prováděný.

Platnost 
nebyla

prokázána

H4
Učitelé odmítají provádění hodnocení své 
práce žáky.

Platnost byla 
prokázána 

pouze 
částečně

H5
Učitelé odmítají vzájemnou supervizi či 
hospitaci ve výuce.

Platnost byla 
prokázána 

pouze 
částečně

H6
Učitelé zastávají názor, že za výsledky 
ve výuce si odpovídají pouze žáci sami.

Platnost
nebyla

prokázána

H7

Učitelé by uvítali dostatek kvalitních 
studijních opor a lepší ohodnocení své 
práce.

Platnost
byla

prokázána

H8
Žáci od učitele nejvíce očekávají asertivní 
chování a jednání.

Platnost
byla

prokázána

H9
V práci učitelů převažují činnosti 
pedagogické a technické.

Platnost byla
prokázána 

pouze 
částečně

H10

Učitelé preferují názor, že pro komunikaci 
se žáky postačují klasické způsoby 
verbálního přenosu učiva.

Platnost 
nebyla

prokázána
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Přesto i  ty  hypotézy,  které  se  nepotvrdily,  jsou pro další  bádání 

významné, protože nás vedou k přemýšlení a zvažování aspektů, které 

jevy to způsobily nebo jaké okolnosti to mohly zapříčinit.

Možná právě blíže specifikované indikátory uvedené v jednotlivých 

položkách  by  nejvíce  dokázaly  podnítit  učitele  k vysokým  výkonům, 

které se od nich v této práci očekávají.
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9.  VÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ PROVEDENÉ 
S RESPONDENTY -  ŽÁKY

9.1  Výzkumný problém 

Praktická  východiska  k možnostem  implementace modelových 

technologií  do  výuky  je  nutné  hledat  přes  objektivní  a  komplexní 

analýzu  současného stavu  edukačního procesu v odborném školství. 

Následně pak v průběžném a dlouhodobě prováděném pedagogickém 

výzkumu.  Na  základě  takovéto  inventarizace  a  získaném  obrazu  je 

možné  stanovit  priority  pro  materiálně  technická,  ekonomická  a 

personální  rozhodnutí  ke  zlepšení  úrovně  výchovně  vzdělávacího 

procesu.   

Zařazením  této  části  disertační  práce  je  snaha  prezentovat  a 

výzkumným  experimentem  potvrdit  praktickou  možnost  modernizace 

vyučování touto cestou. 

Sledovaným cílem je dosáhnout postupného celkového zkvalitnění 

výchovně vzdělávacího procesu ve středních odborných školách.

Z toho vyplývá volba akčního výzkumu, který se jeví  relevantním 

druhem pedagogického výzkumu pro deklarovaný cíl disertace.

9.1.1  Pedagogicko  psychologické  souvislosti  výzkumného 
problému 

Modelování je moderní výukovou technologií, která může nemalou 

měrou zvýšit profesionalitu práce učitele. Při vhodném užití zpřístupní 

učiteli i jeho žákům řadu nových poznatků, podpoří dialog mezi učitelem 

a  žáky,  usnadní  školní  hodnocení  i  diagnostiku  žákovských  nesnází 

s učením a přispěje také k lepšímu profesnímu sebepoznávání učitelů.

Pokud je  práce v  hodinách dobře  řízena a  uspořádána,  zvyšuje 

kvalitu a efektivnost vzdělávacího procesu. 
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Kvalita  pedagogického procesu s  nejlepší  technikou či  programy 

závisí na učiteli, na jeho osobnosti a pojetí vyučování.

V procesu  vzdělávání  a  výchovy  žáků  je  třeba  takových  učitelů, 

kteří  jsou  ochotni  a  schopni  experimentovat,  převzít  odpovědnost, 

objektivně posuzovat situaci a žáky bez subjektivních záměrů, schopni 

rozhodovat  se  podle  objektivních  potřeb  a  následně  podle  vlastního 

rozhodnutí jednat a utvářet pedagogické prostředí ve školách. Pokud 

probíhá  pedagogická  komunikace  optimálně,  pak  zajišťuje  příznivé 

emocionální klima ve vyučování, vytváří dobré podmínky pro rozvíjené 

učební  motivace žáků i  pro  dosahování  dobrých učebních  výsledků, 

pozitivně působí na utváření sociálních vztahů ve třídě, a to nejen mezi 

učitelem a žáky, ale i mezi žáky navzájem. 

Výukové  technologie  na  bázi  vytváření  vzdělávacích  zkušeností 

žáků prostřednictvím dialogu a tvořivé práce jednak reflektují současné 

trendy společenské komunikace, jednak představují kontinuální spojení 

školy  s vnější  realitou.  Z hlediska  didaktiky  a  metodiky  výuky 

představují konkrétní výzvu a silnou informativní a formativní motivaci 

pro učitele i žáka. V pedagogické praxi zásadním způsobem přispívají 

k dosahování  cílových struktur. 

9.1.2  Pragmatická  východiska  pro  vymezení  výzkumného 
problému

Potřeba konkrétní transformace trendů soudobé pedagogické praxe 

do specifických podmínek učňovského vzdělávání na primárním stupni 

se  stává  nutností.  Posílení  kognitivní  a  konstruktivistické  výuky 

představuje  cestu,  která  rozvíjí  žákovo  tvořivé  myšlení  a  motivaci  k 

samostatné i týmové práci v hodinách. 

Vytváření  profesních  kompetencí  prostřednictvím  výukové 

technologie  modelování  s  podporou  multimediálních  programů  a 

dalších didaktických prostředků a pomůcek favorizuje princip názornosti 

výuky,  umožňuje simulovat situace v pracovním procesu, dává učiteli 

235



možnost  programově  modelovat  problémové  varianty  a  zvyšovat 

kreativitu výchovně vzdělávacího procesu.

Předpokladem  takto  zpracovaných  výukových  modulů  je 

interpretace  učiva  v integrované  formě,  a  to  s  důrazem  na  rozvoj 

komunikativních  dovedností  žáků,  asertivního  chování,  flexibility  a 

psychologických aspektů ve světle profesní etiky.        

Modelování, organicky začleňované do struktury hodiny v souladu 

s předem jasně stanovenými cíli,  vytváří  prostředí produktivní práce i 

seberealizace učitele i  žáků. V takových podmínkách a při  efektivním 

kombinování  aktivizujících  metod,  individuálního  přístupu, 

samostatných  činností  žáků  a  problémově  koncipovaného  řízení 

jednotlivých kroků učebního procesu vede k uvědomělému a trvalému 

fixování zkušeností, k poznávání algoritmů jako metody samostatného 

systémového myšlení žáků, k pochopení obsahu učiva v jeho vnitřních i 

vnějších  souvislostech a k celkovému  zvyšování  produktivity práce při 

všech učebních činnostech i  při praktickém výcviku.      

9.1.3  Technologie  modelování  jako  polykauzální  výzkumný 
problém

V edukačním procesu ve středních odborných školách a učilištích 

se  občas  setkáváme  s tím,  že  žáci  nejsou  pro  získávání  nových 

poznatků  dostatečně  motivováni,  což  se  následně  promítá  do 

neprofesionálního  výkonu  a  nekompetentnosti  při  rozhodování 

v rozmanitých situacích v praktickém výcviku. Při vyhodnocování dílčích 

výzkumů a anket  se v nich velmi  často objevují  názory,  že výuka je 

příliš  stereotypní,  že  se  od  žáků  vyžaduje  pouze  poslouchat 

monologické  výstupy  učitelů,  že  učivo  je  předkládáno  nezáživnou 

formou,  že  úspěšnost  žáka  je  měřena  pouze  schopnostmi  verbálně 

reprodukovat  učitelův  výklad,  že  studium je  z velké  části  směrováno 

pouze  k  „nabiflování  se“  látky  pro   úspěšné  složení  závěrečných 

zkoušek. Taková výuka nenaplňuje přirozené ambice žáků a potřebu 
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jejich aktivní  práce v hodinách a získané výstupní  zkušenosti  nemají 

kýženou kvalitu vytváření pevných vědomostních struktur pro praktický 

profesní i občanský život. 

Jestliže pedagogické prostředí školy disponuje kvalitními učiteli, což 

prokázal  i  výzkum  provedený  s respondenty  –  učiteli,  potřebnými 

prostory,  materiálním a technickým vybavením i dalším zázemím pro 

výuku  a  volnočasové  aktivity,  je  třeba  hledat  a  iniciovat  změny  ve 

formách, metodách a didaktických postupech učitelů. 

Z těchto  důvodů  jsme  se  v realizovaném  výzkumu  zaměřili  na 

problematiku zkoumání přínosu metod výuky s podporou modelových 

zaměstnání  s nosným  cílem  potvrdit  kauzální  vztah  mezi  učební 

metodou,  výkonem  žáků  v  učení  a  pozitivní  změnou  jejich  postojů. 

Z terminologického  hlediska  jsme  definovali  výzkumný  problém  jako 

polykauzální,  protože jako  nezávisle  proměnné v něm mohlo působit 

více faktorů, které nebylo možné opomenout. Jednalo se o intervenující 

proměnné,  a  to  osobnost  jednotlivých  učitelů  a  jejich  pedagogické 

zkušenosti a vliv pedagogického prostředí, v němž bylo experimentální 

působení realizováno. Zda a jak výrazný vliv měly, ukázalo statistické 

vyhodnocení  údajů  výzkumného  experimentu  v následujích 

subkapitolách. 

Meritem výzkumného problému bylo  experimentálním působením 

porovnat výkony žáků dosažené v  experimentální skupině v  kognitivní 

oblasti  s výkony  žáků  dosaženým  tradiční  instrukční  metodou 

vyučování  v  odborných  předmětech  z hlediska  zapamatování  učiva, 

porozumění  látce  a  schopnosti  aplikace  poznatků  v praktických 

činnostech při odborném výcviku. 

Pedagogický experiment sledoval změny proměnných a odpovědi 

na výzkumné otázky:

 Zda a do jaké míry ovlivnila  výuka s aktivní  účastí 

žáků nárůst jejich vědomostí.

 Zda  a  do  jaké  míry  zvýšila  takto  koncipovaná  a 

prováděná výuka zájem žáků o učivo a jejich motivaci k učení.
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 Zda  a  do  jaké  míry  ovlivnila  takto  koncipovaná  a 

prováděná výuka změnu postojů žáků k probíranému učivu.

9.1.4 Charakteristika výuky v experimentální skupině 

Z výše uvedených důvodů a ve snaze změnit stávající situaci byly 

pro  potřeby  vzdělávání  zpracovány  dva  multimediální  výukové 

programy pod názvy: 

-    Volba a efektivní využití nástrojů a pomůcek pro obrábění

- Volba měřidel a způsoby měření

Oba výukové programy jsou zcela záměrně obsahově orientovány 

na průřezová témata všech profesí obrábění.

Strohé  technologické  a  pracovní  postupy  vyžadují  od 

pedagogických pracovníků odborné přípravy nejen naučit věcný obsah 

uvedené  problematiky,  ale  také  formovat  myšlení  žáků  k tomu,  aby 

dokázali správně a bez emocí hodnotit konkrétní situace, profesionálně 

se rozhodovat a nést odpovědnost. 

Ze strukturálního hlediska byl  výukový program „Volba nástrojů a 

pomůcek  pro  obrábění“  konstruován  do  třech  nosných  a  věcně 

odborných oblastí.

1. Oblast  obsahová  Potvrzuje  se,  že  žáci  ne  vždy  dokáží 

správně  hodnotit  operaci,  podléhají  emocím  a  uplatňují  mnohdy 

nevhodné příklady z praxe. Flexibilita výukového programu vytváří 

podmínky  pro  tvořivou  práci  žáků,  umožňuje aplikovat  teoretické 

poznatky  do  reálných  situací,  provádět  právní  kvalifikaci  případů, 

konstruovat další variantní situace pro modelové činnostní operace 

atd.

2. Druhou sledovanou oblastí  téhož výukového programu je 

výcvik  psychické  odolnosti,  komunikačních  stylů  a  schopností 

aplikovat  poznatky  získané  při  výuce  odborných  předmětů.  Po 

zhlédnutí  konkrétního  praktického  postupu  nebo  jeho  části  žáci 

individuálně  nebo  ve  skupinách  provádějí  hodnocení 
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Prostřednictvím  verbálních  a  neverbálních  komunikačních 

prostředků  posuzují a sami obhajují svá  řešení pracovního úkonu. 

Následně  pak  předvádějí  svůj  způsob  a  formu  řešení  věcného 

problému, který je zaznamenáván na videokameru.  Odborný učitel 

při  řízení  výuky orientuje  zájem  žáků  na  sledování  aplikace 

racionálního  myšlení,  na  překonávání  vlivu  emocí  a  dalších 

nežádoucích  elementů.  Modelová  zaměstnání  inspirují  motivaci 

žáků o učivo. 

3. Dělník  je  při  výkonu  práce,  mimo  jiné,  vystaven  riziku 

zdravotní újmy, někdy i ztráty života. Mnoho pracovních úrazů bylo 

přičiněno  tím,  že  buď  podcenili  hrozící  nebezpečí,  nebo  nebyli 

dostatečně  vycvičeni.  Proto  byla  problematika  výcviku  žáků 

v otázkách  bezpečnosti  práce  zařazena  do  výukového  programu. 

Tato část  výukového programu je  uvozena příkladem situace,  na 

které  je  dokumentován  konkrétní  postup  pracovníka  při  práci  u 

stroje.  Mimo to  obsahuje  ještě  prezentaci  tzv.  vzorových  modelů 

chování  s cílem fixovat u žáků vědomí permanentního nebezpečí i 

v případech, které se podle prvotních vnějších znaků mohou jevit 

jako zdánlivě banální.  

Výuka je flexibilní i tím, že poskytuje učiteli  náměty a možnosti k 

tréninku  schopností  žáků  racionálně  uvažovat  a  adekvátně  jednat 

v mimořádně náročných situacích. 

Výukový  program  „Volba  měřidel  a  způsobů  měření“  je  určen 

především pro výcvik a vytváření profesionálních návyků při pracovní 

činnosti. 

Obsahová  a  strukturální  charakteristika  výcvikového  programu 

zahrnuje  odborné  okruhy  z oblasti  tématiky  obrábění  v celkovém 

průřezu výuky.

Výukový  program  umožnil  odborným  učitelům  při  řízení  výuky 

v široké  škále  zařazovat  aktivizující  metody  samostatných  činností 

žáků,  metody  dialogické  i  metody  problémového  vyučování.  Žákům 

v procesu učení  poskytl  možnosti  samostatně inscenovat  a následně 
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řešit  další  variantní  situace,  prakticky  vytvářet  a  fixovat  komunikační 

dovednosti na simulovaných případech.

Oba výukové programy obsahují animace a videosekvence, které 

důsledně vycházejí z reálných situací. Dále obsahují texty technických 

norem,  animované  sekvence  pro  výklad  i  samostatné  činnosti  žáků, 

diagnostické testy a videosekvence pro modelová zaměstnání. 

CD-ROM  jsou  pro  oba  moduly  opatřeny  jednak  příručkou  pro 

učitele,  která  stručně  popisuje  obsah  programu  a  uvádí  informace 

k jejich didaktickému využití při řízení výuky, jednak příručkou pro žáky, 

která doplňuje výukový program po stránce teoretické.

Oba výukové programy obsahují  interní  akty řízení,  problematiku 

techniky a metodiky pracovních postupů. Mohou být využívány nejen při 

výuce ve třídách, ale i pro samostatnou práci žáků. Lze je s úspěchem 

využívat i pro vytváření základních pozitivních profesních návyků žáků v 

době výkonu odborné praxe.

9.1.5 Funkce a vlastnosti multimediálních výukových programů na 
CD-ROM,  metody  a  didaktické  postupy  použité  při  výuce 
v experimentálních skupinách akčního výzkumu

Výukové  programy  byly  zpracovány  pro  účel  implementace 

konstruktivního pojetí organizace a vedení výuky. 

Objektivně je třeba přiznat, že příprava týmu odborných učitelů pro 

takto prováděnou výuku v experimentálních skupinách přinášela určité 

problémy  v transformaci  multimediální  edukační  technologie  na  CD-

ROM  do  vyučovacích  jednotek.  Ověření  obou  hypotéz  vyžadovalo 

přistupovat  k práci  s výukovými  programy  z hlediska  možností,  které 

nabízejí pro vytváření podmínek pro dosahování vyšší kvality i lepších 

výsledků  učení.  V praxi  to  znamenalo  vycházet  z jasné  představy  o 

způsobu využití  výukových  programů v edukačním procesu v zorném 

úhlu kvality  věcného uspořádání  a  technického zpracování  učebního 

obsahu, charakteru, skladby učebních aktivit,  využití  zpětnovazebních 

prvků, evaluačních kriterií ad. 
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Po  provedení  výzkumného  experimentu  lze  konstatovat,  že  oba 

výukové programy vytvořily značný prostor nejen pro iniciativu žáků, ale 

především  zvýšily  podíl  samostatných  a  tvůrčích  činností  žáků 

v procesu  školního  vyučování  v experimentálních  skupinách.   Jejich 

uspořádání  záměrně  kladlo  důraz  na  obsah,  cíle  a  systém vnějšího 

řízení i na autoregulaci žákova učení. Uplatňování aktivizujících metod 

našlo  didaktickou  reflexi  v implementaci  integrovaného  pojetí  výuky 

odborných předmětů na  úkor klasického předmětového pojetí.  Takto 

získané  a fixované  zkušenosti  významně  přispěly  k postupnému 

osvojování principů profesionálního myšlení,  chování  a jednání žáků, 

které  jsou  nezbytným  předpokladem  kvalitního  a  kvalifikovaného 

výkonu budoucí profese.    

Výukové programy se staly svým odborným pojetím a strukturou 

uspořádání věcných témat nositeli těchto didaktických funkcí:

- výchovně  vzdělávací,  kde  plnily  funkci  komunikátorů  v procesu 

vyučování a  učení, 

- instrumentální,  kde  jako  učební  pomůcky  plnily  funkci  nosičů 

didaktických informací,

- řídící, kde umožňovaly učiteli i žákům aplikovat ve výuce aktivizující 

metody  a  didaktické  postupy,  oběma  subjektům  poskytovaly 

průběžnou i závěrečnou zpětnou vazbu. 

Výukové  programy  byly  vytvořeny  pro  využití  v rozmanitých 

didaktických  situacích  jako  prameny  poznání.  Svými  vlastnostmi  a 

možnostmi poskytly učitelům odborných předmětů a odborného výcviku 

důležitý a účinný nástroj organizace a řízení výuky v tom, že:  

- předkládají žákům učivo audiovizuálními komunikačními cestami,

- poskytují žákům prostor k rozvíjení abstraktního myšlení a iniciativy, 

schopností, dovedností a utváření postojů,

- mění  technologii  výuky,  zejména  metody  a  organizaci  práce 

v hodinách, 

- racionalizují a intenzifikují práci učitele i žáka v procesu vyučování a 

učení,
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- zvyšují kvalitu pedagogické a didaktické komunikace obou subjektů,

- zvyšují produktivitu a kreativitu vyučování a učení. 

Výukový  software  na  CD-ROM  svými  vlastnostmi  vytvořil 

předpoklady pro nové a tvořivé (konstruktivní) edukační prostředí, které: 

- zvyšuje zájem žáků o učivo, 

- rozvíjí pozornost a aktivitu žáků i jejich abstraktní myšlení,

- slouží  k vytváření  empirických  poznatků  a  k rozvoji  deduktivního 

myšlení,

- mění pouhé formální vědomosti v trvalé zkušenosti, které jsou žáci 

schopni aplikovat při rozhodování v přímém výkonu policejní služby,

- slouží  k vytváření  praktických dovedností  a  pozitivních  profesních 

návyků.

Z didaktických  funkcí  a  vlastností  výukových  programů  vycházeli 

učitelé v experimentálních skupinách při zpracovávání příprav, při volbě 

metod a didaktických postupů a následně při  jejich  implementaci  do 

konkrétních vyučovacích jednotek.   

Software  na  CD-ROM  byl  v experimentální  výuce  aplikován 

formami  flexibilní  práce  s programy,  buď  jako  s konkrétními 

didaktickými celky nebo s jejich dílčími částmi, a to podle potřeb učitele 

a žáků. Při řízení výuky byly využívány k analytickým, tak k syntetickým 

postupům  při  prezentaci  učiva,  k ilustraci  věcného  problému,  k 

podněcování  diskuse mezi jednotlivci nebo ve skupinách, ve výkladu i 

při  průběžném  a  závěrečném  získávání  zpětné  vazby  podle 

evaluačních kritérií. Svým designem a  úpravou k didaktickým účelům 

se staly pedagogizovanými pomůckami pro zvýšení názornosti výuky, 

pro rozvoj aktivity, samostatného logického i abstraktního myšlení žáků. 

Statistické vyhodnocení potvrdilo, že žáci v experimentálních skupinách 

snáze  dosahovali  očekávaných  behaviorálních  změn v  zařazování  a 

fixaci nových poznatků do potřebného systému, což se zpětně potvrdilo 

především v praktickém vyučování,  ale také ve vyšších výkonech při 

řešení  problémových  úloh.  Jednoznačně  vyšší  schopnost  aplikace 
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poznatků  prokázaly  samostatné  práce  žáků  i  evaluační  výsledky 

týmových úkolů.    

Obsah  obou  modulů  byl  záměrně  uspořádán  tak,  aby  současně 

pokrýval základní učivo ve všech odborných předmětech (technologie 

stroje a zařízení, materiály a matematice) a aby žáci ve formální výuce i 

v autodidakci byli nuceni  recipovat informace v integrované formě.

Výukové programy na CD-ROM byly využívány v experimentálních 

skupinách  v  souladu  s učebními  osnovami  odborných  předmětů  a 

v nich stanovenými učebními cíli, např. při těchto učebních činnostech: 

A. Výklad  na  základě  videa:  videosekvence  sloužily  zejména  k 

ilustraci výkladu učitele.

B. Aktivizační  metody  s  využitím  videa:  příklady  ve  formě 

videosekvencí  provokují  dialog o jednotlivých učebních tématech. 

Žáci analyzují obsah tématu a formulují vlastní názor, promýšlejí a 

formulují vlastní postupy řešení problémů ad.

C. Testování na základě videa: učitel zadává otázky k příkladům a 

na videu kontroluje, zda žáci porozuměli učební látce.

D. Cvičení na základě videa: video sekvence slouží jako stimul pro 

praktické procvičení.

Ad A.

Učitelé  při  řízení  výchovně  vzdělávacího  procesu 

v experimentálním  působení  využívali  v nezbytně  nutné  míře 

monologických  metod  (výklad,  školní  přednáška,  vysvětlování) 

k objasnění terminologie, podstaty problému nebo společenského jevu 

na  základě  typicky  vnějších  a  vnitřních  vztahů,  k analýze 

nejdůležitějších  funkcí,  systémových  souvislostí,  logicko-kauzálních 

vztahů apod. 

Videosekvence sloužily k ilustraci teoretického předávání informací 

metodou  výkladu,  a  to  zejména  v úvodních  hodinách  výuky 

technologie.  Použití videa sledovalo cíl zabránit žákům, aby nesprávně 

chápali význam norem a technologické kázně a následně chybovali při 

aplikaci  v  konkrétních  činnostech.  Zařazené  příklady  demonstrovaly 
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základní  a  specifické  způsoby  z praxe  při  vybraných  způsobech 

obrábění.  Videosekvence  tak  poskytovaly  učitelům  i  zcela  konkrétní 

průběžnou a závěrečnou zpětnou vazbu.  Přerušování  videosekvence 

po určitých krocích explicitně zaměřovalo pozornost žáků na důležité a 

sledované aspekty. Vizualizace plnila funkci aktivní účasti žáka (skupiny 

žáků) na práci ve vyučovací jednotce a vedla k lepšímu a trvalejšímu 

zapamatování  učební  látky.  Tím  výukové  programy  podporovaly 

didaktický princip, že učební obsah se lépe uchovává, je-li prezentován 

různými způsoby - verbálně, vizuálně a písemně.

V experimentálních skupinách bylo při provádění výkladu s využitím 

videa praktikováno několik didaktických postupů, z nichž vybírám:

1. Učitel  nejprve  sdělil  obsah  a  pak  jej  ilustroval  pomocí 

videosekvence.  Tento  přístup  umožňoval  cíleně  zaměřovat 

pozornost  žáků  na  konkrétní  problematiku  v  průběhu  sledování 

videa a umožňoval jim identifikovat v praxi teoretické poznatky, které 

znali již z dřívější výuky.

2. Učitel  nejprve  prezentoval  videodokument  a  teprve  následně 

vysvětlil  teoretické principy.  Tento postup byl  se zdarem využíván 

především  pro  prezentaci  takových  témat  nové  látky,  která  činila 

žákům  v kontrolních  skupinách  velké  obtíže.  Tím,  že  žáci  před 

vlastním výkladem teorie  nejprve vizuálně recipovali kontext, lépe si 

uvědomovali,  rychleji  a  snáze  si  fixovali   jeho  obsah,  smysl  i 

praktický význam.

3. Kombinace  výhod  obou  předchozích  postupů  spočívalo  ve 

vytváření  obsahového  rámce  případu.  Učitel  začínal  prezentací 

videosekvence,  kterou  prokládal  teoretickým  výkladem.  Závěr 

hodiny,  jako  její  samostatnou  a  organickou  součást,  a získání 

zpětné vazby provedl opět prezentací videosekvence, na níž žáci 

samostatně  aplikovali  získané  zkušenosti  a  zároveň  prezentovali 

pochopení  obsahu  základního  učiva.  Takovéto  využití  dílčí  části 

výukového programu bylo dostatečně validní a poskytovalo učitelům 
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cenné  informace  o  kauzálním  vztahu  mezi  učební  metodou  a 

výkonem žáků v experimentálním působení. 

4. Prezentace pouze vybraných  částí  videomateriálu  pro  ilustraci 

teoretického výkladu. Tento didaktický postup nelze považovat  za 

konstruktivistický,  nýbrž  za  instruktivní  senzualistické  pojetí.  Ve 

výzkumném experimentu byl využíván pouze v edukačním procesu 

v kontrolních skupinách.     

Pro uvedené didaktické postupy bylo příznačné, že se nejednalo o 

implementaci  metod  výkladu  v  „klasické“  podobě  monologu  učitele, 

nýbrž  o  kombinaci  s názornými  metodami  přímého  pozorování  a 

demonstračního  experimentu  ve  výuce.  V tomto  pojetí  zmíněné 

názorné metody významně doplňovaly  metody slovní  a  tvořily  s nimi 

organickou jednotu.  Využití  vhodných videosekvencí  tak podporovalo 

vytváření  schopností  zobecňovat,  abstraktně  a  logicky  myslet, 

kombinovat  a  syntetizovat  poznatky,  neboť  žáci  museli  výsledky 

pozorování podrobit teoretické analýze, aby dospěli k pochopení učební 

látky.  Pro  učitele  byl  v přípravě  na  výuku  zásadní  otázkou  výběr 

videosekvencí  pro  demonstraci,  příprava  audiovizuální  didaktické 

techniky  a  promyšlené  zařazování  videosekvencí  do  výuky  v přesně 

stanoveném  časově  obsahovém  horizontu.   Takto  připravený  a 

provedený demonstrační  experiment svým ilustračním charakterem a 

vytvořením  problémové  situace   plnil  motivační  funkci.  Expoziční  a 

aplikační  funkci  demonstračního  experimentu  obsahovaly 

videosekvence  typických  i  specifických  jevů  z praktické  činnosti 

obrábění (např. úkony počátečního, průběžného a závěrečného měření 

ad.)  nebo  video  sekvence,  které  svým  obsahem  směřovaly 

k integrovanému chápání vnitřních a vnějších vztahů a souvislostí  za 

účelem usnadnění tvořivého transferu vědomostí na nové situace (např. 

metodika práce se složitými měřidly ad.).       

Pro  efektivní  využití  videosekvencí  z  výukových  programů  bylo 

nesmírně  důležité,  aby  učitelé  v experimentálních  skupinách  vždy 

v úvodu vyučovací  jednotky podrobně a  srozumitelně seznámili  žáky 
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nejen  s probíraným  tématem,  ale  zejména  s pracovními  postupy  za 

účelem  jejich  pozitivního  motivování  k jinému  stylu  práce  i 

k očekávaným výsledkům. 

Ad B.

Protože  multimediální  výukové  programy  na  CD-ROM  byly 

zpracovány  pro  potřeby  modernizace  vyučování  a  učení  cestou 

přiblížení  edukačního  procesu  k   potřebám  praktického  života,  je 

zřejmé,  že těžiště  experimentálního působení  spočívalo  především v 

implementaci  dialogických,  názorných  pracovních,  prověřovacích  a 

hodnotících  metod,  příp.  jejich  kombinací.  Zejména  ale  metod 

aktivizačních,  jejichž  prostřednictvím  učitelé  nejintenzivněji  vytvářeli 

kvalitní  profesní  vědomosti,  dovednosti  a  návyky  budoucího 

kvalifikovaného  dělníka  obráběče.  Konstruktivistické  pojetí 

v experimentálním vyučování i učení spočívalo v tom, že interakce mezi 

učitelem  a  žáky  probíhala  podle  komunikačního  schématu:  učitel  – 

záměr sdělení – formulace sdělení – vlastní sdělení – žák – interpretace 

obsahu  a  záměru  učitele  –  reakce  žáka,  který  v sobě  zahrnuje 

oboustranný  permanentní  přenos  informací  mezi  oběma  subjekty  a 

zároveň  poskytuje  oběma  subjektům  edukace  průběžnou  zpětnou 

vazbu o míře pochopení učiva i o možnostech dalších kroků. 

Výukové programy byly, při jejich vytváření, plně podřízeny hledisku 

 objektivních  požadavků  zvyšování  profesionality  policejních  sborů. 

Vedle odborného hlediska umožňují rozvíjet komunikativní dovednosti 

verbálními  a  nonverbálními  prostředky  i    psychologické  standardy 

práce s občany. Tomuto účelu velmi dobře vyhovovaly jejich aplikace 

dialogickými  metodami ve výuce,  které spočívaly v aktivním zapojení 

žáků do osvojování učiva prostřednictvím rozhovoru řízeného učitelem. 

Multimediální  výukové  programy  byly  konkrétně  využity  při 

implementaci  diskusních  a  inscenačních  vyučovacích  metod. 

Videosekvence přitom sloužily k zaměření pozornosti na prezentovaný 

obsah nebo jeho dílčí část. Diskuse na základě konkrétní prezentace se 

tak  lépe rozvíjela  a  zejména docházelo  ke  zkvalitnění  její  obsahové 
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úrovně. Evaluační efekt byl přímo úměrný zvolenému postupu učitele a 

počtu žáků ve třídě. Vysoké produktivity bylo dosahováno v dělených 

třídách  či  menších  skupinách  (experimentálních  i  kontrolních).  Tato 

metoda byla ve výzkumném experimentu využita především ve výuce 

tématických celků, jejichž výchovně vzdělávacím cílem bylo vytváření 

změny  postojů  a  názorů  (např.  při  vyhodnocování  modelových 

zaměstnání,  sdělování  nekvalitní  nebo  zmetkové  výrobě  mistrovi 

výroby). Úskalí dialogických metod spočívalo ve značné náročnosti na 

učitelovo  řízení  a  součinnost  se  žáky.  Naopak  předností  byla 

oboustranná  aktivita  učitele  i  žáků,  její  permanentní  rozvíjení  a 

usměrňování  na  základě  bezprostřední  zpětné  vazby.  Pro  zajištění 

produktivní  stimulace  diskuse  a  dosažení  pedagogického  efektu  byl 

důležitý promyšlený postup učitele a jeho rozfázování do dílčích kroků. 

Například při demonstračním experimentu učitelé používali následující 

strukturu vyučovací jednotky.     

•  Přípravná fáze zahrnovala: 

- stanovení cílů, tzn. znalostí a dovedností, které by si měli žáci 

osvojit (např. pochopení rizik překotného jednání),

- stanovení  témat  diskuse.  Vyučující  si  vymezil  problém, 

promyslel odborné okruhy učiva a otázky, které bude pokládat. 

To  bylo  důležité  pro  řízení  diskusi   a  dosažení  předem 

stanovených cílů vyučování. Vyučující se museli předem připravit 

také na otázky, které mohou nebo budou pokládat žáci. 

- výběr videosekvencí. Vyučující  si vždy předem stanovil,  zda bude 

prezentovat  celou  sekvenci,  nebo jen  její  části.  Výběr  závisel  na 

délce materiálu a množství  obsažených informací.  Možnými riziky 

byla  na  jedné straně přílišná fragmentace,  na straně druhé příliš 

velké  množství  informací.  V  případě  delší  video  sekvence  se 

ukázalo  jako účelné nejprve  prezentovat  celou sekvenci  a  teprve 

následně její  jednotlivé  části,  které byly   diskutovány postupně a 

samostatně. 
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- zpracování plánu vyučovací hodiny, ve kterém si vyučující stanovili, 

kdy a které video sekvence budou prezentovat, o jakých otázkách 

se bude diskutovat a jaké otázky mohou být položeny. Plán hodiny 

byl součástí přípravy učitele na výuku a tvořil konzistentní, logickou 

a časovou strukturu vyučovací hodiny.  

•  Úvod hodiny obsahoval:

- seznámení s předmětem (tématem), úkoly a cílem hodiny,

- motivaci  k  vyvolání  zájmu žáků  a  jejich  koncentrace  na  výukové 

téma, 

- seznámení  s plánem  hodiny,   pracovními  metodami  a  učebními 

pomůckami,  

- zaměření  pozornosti  žáků  na  sledované  oblasti  (např.  význam 

správné volby nástroje ve vztahu ke kvalitě zhotovení).   

•  Prezentace videa: 

- vyžadovala od učitele jednak zaujetí takové pozice v učebně, aby 

měl  možnost  sledovat  video  i  reakce  žáků,  jednak  vystupování, 

kterým by prezentoval svůj vztah a zájem o obsah videosekvence, 

aniž  by přitom jakýmkoli  způsobem rušil  žáky či  neodváděl  jejich 

pozornost, 

- vyžadovala  od  učitele  sledování  reakcí  žáků,  jejich  verbální   i 

neverbální reakce, které využil v průběhu následující diskuse,

- umožňovala  učiteli  přerušovat  a  segmentovat  prezentaci,  když 

potřeboval upozornit na skutečnost, která bude podstatná pro další 

diskusi  a  pro  potvrzení  cílů  vyučování   (např.  proč  tato  volba 

nástroje k volbě měření přesnosti obrábění),

- umožňovala učiteli  provádět stručná a věcná shrnutí toho, co žáci 

viděli, aby neztratili pozornost a zájem reagovat,

• Hodnocení  po  prezentaci  videosekvencí  formou  diskuse  bylo 

prováděno v zásadě ve čtyřech fázích: 

- orientační fáze, v jejímž průběhu učitel shromažďoval první reakce 

na promítané videosekvence. Tyto reakce tvořily základ pro pozdější 

diskusi.  Vyučující  střídavě  využíval  řady  stimulačních  technik 
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k upřesnění  a  precizování  názorů  žáků.  Tak  získával  obraz  o 

pochopení  a  postojích  žáků  k prezentované  problematice.  Jejich 

zobecnění tvořilo předmět diskuse. Důležité je do této fáze zapojit 

co největší počet  žáků. K tomu sloužily otevřené otázky, následné 

otázky  navazující  na  reakce  žáků,  projevení  zájmu  (neverbální 

formy komunikace a povzbuzující  poznámky),  shrnutí  reakcí žáků 

vlastními slovy, odkaz na reakce žáků v průběhu sledování videa, 

cílené vyvolávání žáků, kteří svůj názor nevyjádřili,  poděkování za 

vyjádření názoru, využití názoru žáků jako motivačního stimulu pro 

ostatní.

- fáze   upřesnění,  v jejímž   průběhu  se  názory  žáků  strukturují 

s ohledem  na  projednávaný  obsah.  Vyučující  dávali  doplňující  a 

upřesňující otázky.  Úkolem žáků bylo specifikovat své odpovědi s 

cílem precizovat odlišná stanoviska a uspořádat je podle důležitosti. 

Vyučující dbali na to, aby byla všem názorům věnována pozornost a 

aby se žáci nesnažili ostatní opravovat nebo zesměšňovat.

- ve  fázi  rozpracování  se  vyučující  zaměřovali  na  nosné  téma  (je 

cílem  práce  v hodině),  rozpracovali  ho  a  kladli  k němu  detailní 

otázky.  V pedagogickém  experimentu  se  osvědčila  forma 

heuristického (sokratovského) dialogu.

- v  závěru  diskuse  vyučující  shrnul  nejdůležitější  poznatky  a 

formuloval  závěry.  Bylo  nesmírně důležité si  vždy  ověřit,  zda se 

závěry souhlasí i  žáci.  V pedagogickém experimentu se osvědčila 

forma  diagnostického  (kontrolního)  dialogu,  kdy  učitel 

prostřednictvím  otázek  umožňoval  žákům vyjádřit  svůj  souhlas  či 

nesouhlas.

Důležitou  vlastností  aplikované  výukové  technologie  je,  že  svým 

pojetím  a  zpracováním  provokují  dialog,  a  tím  vedou  žáky  nejen 

k formování, ale zároveň k formulování vlastního názoru. Stávají se tak 

základem problémového vyučování, kdy těžiště studijní aktivity přechází 

z učitele na žáka.  Kromě toho videosekvence zpřesňují a konkretizují 

probírané teoretické učivo.
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Použité  metody  problémového  vyučování  spočívaly  v aktivizaci 

žáků prostřednictvím cílevědomého navozování didaktických problémů. 

Vyučující v experimentálních skupinách stavěli především na kognitivní 

účinnosti výukových programů.  Proto je využívali k postupům, při nichž 

žáci  samostatně  objevovali  a  získávali  poznatky  a  tyto  aplikovali  do 

prezentovaných a dalších situací. Při navozování problémových situací 

či  při  volbě  prezentačních  videosekvencí  učitelé  rozlišovali  mezi 

úkolem, který vyžadoval  méně náročnou práci založenou na analogii 

(např. případové studie různých variant pro tentýž pracovní úkon, ad.), 

a problémem, který se vyznačoval určitou teoretickou nebo praktickou 

myšlenkovou  obtížností  a  vyžadoval  aktivitu  žáků  při  zkoumání  a 

hledání způsobu řešení (např. … při hledání a volbě řešení dělají  často 

žáci chyby, ad.).     

Z metodického  hlediska  učitelé  preferovali  takovou  modifikaci 

vyučovacích jednotek, aby žáci přijímali a řešili problematiku jako svou 

vlastní, aby žáci pochopili podstatu problémového řešení a dokázali ho 

samostatně  formulovat,  aby  měli  motivaci  chtít  jej  vyřešit  a  vytrvat 

v práci až do jeho vyřešení, aby byli schopni svá řešení prezentovat a 

obhajovat.  Oba  výukové  programy  na  CD-ROM  umožňovaly 

problémově využít  převážnou část tematických celků učebních osnov 

odborně  bezpečnostních  předmětů  v teoretickém  i  v praktickém 

vyučování a učení.

Dobrou  frekvenci  uplatnění  měly  výukové  programy  při 

programovaném  vyučování,  kde  žáci  pracovali  v části  hodiny 

samostatně nebo ve skupinách, ale pod řízením učitele.  Každý úsek 

učební látky obsahoval základní informace a k nim příslušné kontrolní 

otázky. Takto aplikovaný alternativní lineární program plnil informační a 

fixační  funkce  a  poskytoval  průběžnou  i  závěrečnou  zpětnou  vazbu 

učiteli i žákům. Metody programovaného učení s výukovým softwarem 

na CD-ROM byly využívány také v individuálním studiu k zintenzivnění 

a  racionalizaci  samostatné  práce  žáků.  Další  využití  multimediálních 

programů  v programovaném  vyučování  spočívalo  v tzv.  algoritmizaci 
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výuky,  jejíž  podstatou  bylo  využití  počítače  nejen  k prezentování 

informací, ale i k vytváření nových studijních úkolů a zadání  na základě 

vzorového  algoritmu.   Učitelé  taktéž  aplikovali   etapové  vytváření 

myšlenkových  operací  s cílem  rozvíjet  elementární  myšlenkové 

operace,  které  postupnou  automatizací  v procesu  myšlení  vytvářejí 

konstruktivní dovednosti. 

Při  trenažérovém  výcviku  byly  oba  výukové  programy 

zakomponovány  do  hodin,  které  byly  zaměřeny  na postupné 

zkvalitňování výkonů žáků individuálně diferencovaným procvičováním 

praktických činností.  Pro učitele i žáky byla při nich významná funkce 

zpětné vazby.  

Ad C.

Testování  s  pomocí  videa  patří  k metodám  prověřování  a 

hodnocení  žáků.  Ve výzkumném experimentu  učitelé  používali  vedle 

ústního  a  písemného  zkoušení  především  didaktické  testy.  V nich 

zadávali žákům otázky, které měly charakter výběrových odpovědí. Žáci 

byli  vždy  před  prezentací  příslušných  videosekvencí  upozorněni  na 

sledované okruhy a zároveň poučeni o způsobu vyplňování testových 

úloh.  Vyučující  v následující  hodině  společně  se  žáky  vyhodnotili. 

Testování  vědomostí,  názorů  a  postojů  s  pomocí  videa  plnilo 

v edukačním procesu řídící funkci, a to v kontrole porozumění obsahu 

učiva a získávání  průběžné zpětné vazby,  ale také funkci  motivační, 

protože sloužilo učitelům k povzbuzování žáků k dalšímu učení, event. 

k včasné korektuře nebo podnětu k nápravě.   

Ad D.

Cvičení  praktikovaná  pomocí  videa  umožňovala  žákům,  aby  si 

teoretické znalosti procvičili v praxi a aby získali potřebné dovednosti a 

prvotní  návyky.  Videosekvence byly  používány jako učební  pomůcky 

pro  praktickou  simulaci  konkrétních  pracovních  postupů.  Následně 

prováděná praktická cvičení sloužila k podpoře aktivního učení žáků a 

pro  trénink  dovedností  profesionálního  přístupu  k řešení  úkolů.  Tato 

cvičení  byla  zařazována  do vyučování  také  proto,  aby si  žáci  trvale 
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uvědomovali  možná  rizika  a  možné  následky  vlastního  rozhodování. 

Přínos  takto  realizované  výuky  spočíval  zejména  v  úzké  vazbě  na 

reálné  situace,  v  možnostech  opakovat  a  procvičovat  danou  situaci 

několikrát. Videonahrávky činností žáků při samostatných pracích nebo 

při modelových zaměstnáních byly využívány k rozborům a zároveň k 

získávání kvalitní zpětné vazby o jednotlivci či týmu. Z hlediska řízení 

výuky bylo důležité, aby vyučující dokázali vybírat taková témata, která 

umožňovala  procvičovat  reálné  příklady  činností  v technickém 

prostředí. Cvičení s pomocí videa vytvářela audiovizuální kulisu jak pro 

nácvik  jednotlivých  dovedností  (např.  měření  prvního  kusu  za 

přítomnosti  dělníka),  tak  nácvik  komplexních  postupů  (např.  měření 

komplexní výrobní série ) při modelových zaměstnáních.  

Je  prokázanou  skutečností,  že  uvedené  aplikace  výukových 

programů  v kombinaci  s  aktivizujícími  metodami,  s  motivací  a 

individuálním přístupem, samostatnými činnostmi žáků a s problémově 

koncipovaným  řízením  kroků  kognitivního  procesu   potvrdily  přínos 

experimentálního  působení  ve  zvýšení  kvality  procesu  učení. 

Zvýšily penzum  uvědomělého  a  trvalého  fixování  vědomostí, 

dovedností  a  návyků  i   poznávání  algoritmů  jako  metody  rozvoje 

samostatného  myšlení  žáků.  Prostřednictvím  základních  znaků 

algoritmů,  jako  je  hromadnost,  rezultativnost  či  determinovanost, 

vytvářely značný prostor a dávali učiteli  možnosti rozvíjet  za pomoci 

didaktické  techniky  (počítač,  CD-ROM,  video)  a  učebních  pomůcek 

(software, multimediální výukové programy) tvořivou práci se žáky při 

dobrém  výstupním  efektu.  Kvalitní  osvojení  algoritmických  postupů 

následně  vytvářelo  předpoklady  pro  samostatné  řešení 

nejrozmanitějších  úloh  v individuálním  nebo  skupinovém  vyučování, 

umožňovalo učiteli aplikovat metody programovaného a problémového 

vyučování a učení. 

Zpracované  výukové  programy  přispěly  k chápání  a  recipování 

obsahu učiva  v jeho vnitřních i vnějších významových souvislostech, k 

rozvoji  systémového  myšlení  a  celkovému   zvyšování   produktivity 
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všech učebních  činností.  Splnily  funkci  prostředku  permanentní 

aktivizace žáků a  kontroly  i funkci nástroje získávání zpětné vazby a 

evaluace výchovně vzdělávacího procesu.     

Dalším  přínosem  bylo  využívání  multimediálních  výukových 

programů  jako prostředku motivace, jejíž podstatou je sebeaktualizace, 

a  která   je  tvořivou  silou  lidské  přirozenosti,  organickým  principem 

vývoje a komplexnosti člověka. 

Lze  říci,  že  výukové  programy  podněcují  a  rozvíjejí  edukační 

aktivity,  a  tím  naplňují  individuální  ambice  žáků.  Odborně  a 

pedagogicky disponovanému učiteli dávají možnosti navodit pozornost, 

vzbudit zájem a podporovat tvořivou činnost žáků. 

V profesní  přípravě  žáků  platí  zásada  vedení  žáka  k pochopení 

smyslu a významu zadaného problému tak, aby ho dokázal včlenit do 

souvislosti  s dosud poznaným a vnitřně se s úkolem identifikoval.  Na 

tomto základě se žáci mohou postupně oprostit od více méně pasivní 

reprodukce učiva a přecházet na samostatnou práci produkční povahy. 

Programy na CD-ROM tak byly využívány jako prostředek a konkrétní 

technologie k dosažení stanoveného cíle výuky.   Rozmanité způsoby 

využívání  přímo umožňovaly při řízení výuky rozvíjet  individuální práci 

se  žáky,  a  to  jak  se  slabými,  tak  i  s  nejlepšími.  Tím  multimediální 

výukové  programy  nabídly  a  vybavily  učitele  v experimentálním 

působení i širokými možnostmi seberealizace.  

Dosavadní zkušenosti potvrdily, že oba programy nabízejí využití i 

v oblasti  celoživotního  permanentního  vzdělávání,  a  to  nejen 

pedagogickým, ale i dalším pracovníkům resortu strojírenství.

Výukové  programy  na  CD-ROM  svými  vlastnostmi  potvrdily 

dispozice  pro  přechod  od  tradičních  forem  transmisivního  pojetí 

k modernímu konstruktivistickému pojetí edukace. 

Zpracované  multimediální  výukové  programy,  organicky 

začleňované  do  struktury  hodiny  v souladu  s předem  jasně 

stanovenými cíli, umožnily vytvářet prostředí produktivní práce učitele i 

žáků v procesu vzájemné interakce.
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Multimediální  výukové  programy  na  CD-ROM  dávají  učitelům  i 

žákům možnosti  tvořivým způsobem zařazovat,  kombinovat  a  střídat 

efektivní metody vyučování a učení tím, že umožňují simulovat situace, 

které  v reálném  prostředí  nelze   připravit.  Učitelé  se  tak  ve  výuce 

mohou  zaměřit  především  na  vytváření  postojů  a  dovedností  podle 

aktuálních potřeb profesního výcviku, přičemž výběr určitého věcného 

celku  lze  prezentovat  podle  potřeb  a  situace  samostatně  a  řídit  se 

vytýčeným učebním cílem. 

Dosavadní implementace multimediálních výukových programů do 

pedagogické praxe potvrdila možnost jejich využití  k rozvíjení aktivního 

a  prakticky  orientovaného  učení,  což  odpovídá  současným 

pedagogickým  teoriím  a  preferovaným  technologiím.  Praktické 

zkušenosti  ukázaly,  že  účelná  dělba  práce  mezi  učitelem  a  žáky 

poskytla  edukačnímu  procesu  v experimentálním  působení  mnohé 

výhody:

- učiteli i žákům uspořila čas a snížila jejich psychickou zátěž,

- učiteli dovolila více se soustředit  na obsah výuky a na individuální 

zvláštnosti učení žáků, 

- žákům  umožnila  uchovávat  podněty  pedagogického  působení 

v podobě trvalejších audiovizuálních fixací,

- žákům  dokázala  posunout  hranice  kapacity  smyslových, 

intelektových, paměťových i jiných psychických funkcí. 

Stanovisko  k didaktickému  využití  vyjádřili  i  zkušení  učitelé 

odborných předmětů z jiných odborných škol,  kteří přímo participovali 

na  výzkumném  experimentu.  Statistické  výsledky  výstupů 

experimentálního působení  potvrdily  jejich potřebný stupeň reliability. 

Tím,  že  jsou  značně  otevřené,  poskytují  učitelům  i  žákům  zpětnou 

vazbu i  potřebná evaluační kritéria pro ověření správného pochopení 

učební látky ve výkonech, názorech a postojích žáků.

Přesto je třeba zdůraznit, že specifičností výukových programů na 

CD-ROM zůstává,  že jsou pouhou učební pomůckou v rukou učitele, 

jemuž musí nechávat prostor pro pedagogickou tvořivost.
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Efektivnost  obou  výukových  programů  pro  proces  učení  je  ale 

podmíněna  existencí  týmu  odborníků  s dostatečnou  pedagogickou 

erudicí  a  příslušnými  odbornými  technickými  znalostmi,  který  by 

zajišťoval činnosti související s tvorbou, návrhy, úpravami či aktualizací 

výukových  náplní  a  údržbou  didaktické  techniky.   Aktuálnost  této 

podmínky je dána časovou náročností a potřebou kvalitní obsahové a 

technické úrovně softwaru s didaktickou náplní. 

9.2  Pedagogické proměnné

Ve  druhé  časové  etapě  výzkumu  a  před  vlastním  provedením 

pedagogického experimentu bylo třeba ujasnit si, vymezit a operačně 

definovat proměnné výzkumu.  

Pro potřebu pedagogického experimentu byla vytvořena výzkumná 

metoda, a sice dotazník, který byl nositelem tzv. měřitelné proměnné. 

Vyhodnocování  údajů  a  jejich  statistické  zpracování  bylo  provedeno 

využitím Likertovy škály.

Výzkumným problémem pedagogického experimentu a dotazníků 

bylo navození pozitivních změn výkonů a postojů žáků dosažených v  

experimentální skupině v  kognitivní oblasti a jejich komparace s výkony 

žáků  dosaženými  tradičními  instrukčními  metodami  formálního 

vyučování v odborných a profilujících předmětech. 

V experimentální  skupině  byly  konstruktivním  pojetím  výuky 

navozeny  experimentální  změny,  které  prezentovaly  nezávisle 

proměnnou.  Výuka  v těchto  skupinách  probíhala  s vyšší  frekvencí 

aktivizujících  metod  a  s podporou  modelových  zaměstnání  s cílem 

potvrdit, nebo vyvrátit odpověď na otázky, zda a do jaké míry ovlivňuje 

tento způsob výuky nárůst vědomostí žáků a  zda zvyšuje  jejich zájem 

o  školní  i  mimoškolní  edukaci  a  motivaci   k učení  v  odborných 

předmětech  a  zda  a  do  jaké  míry  ovlivňuje  výuka  pozitivní  změnu 

postojů žáků ke vzdělávání.

Naproti  tomu  v kontrolní  skupině  výuka  probíhala  tradičním 

instrukčním způsobem, který představoval nezávisle proměnnou.
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V průběhu  výzkumného  experimentu  se  daly  s určitostí  očekávat 

změny  závisle  proměnných  ve  všech  skupinách,  a  to  jak 

v experimentálních,  tak  kontrolních.  Tento  předpoklad  byl  rozhodující 

pro ověření platnosti stanovených výzkumných hypotéz.     

To  znamená,  že  závisle  proměnnými  jsou:  výkony žáků,  postoje 

žáků, porozumění učivu a fixace poznatků do vědomostních struktur. 

Mimo  to  bylo  třeba  reflektovat  i  možný  vliv  dalších  nezávisle 

proměnných, které by byly sice nežádoucí, intervenující, ale mohly by 

ovlivnit  celkové  výsledky  pedagogického  experimentu.  Za 

nejvýznamnější intervenující proměnnou, která mohla ovlivnit výsledky 

experimentálního  působení,  bylo  možné  v tomto  případě  považovat 

zřejmě vliv učitelů, kteří prováděli výuku v experimentální skupině, jejich 

individuální  pedagogické  zkušenosti  nebo  nepředvídatelná  nutnost 

suplování výuky v experimentální skupině neproškoleným učitelem. 

Pro realizaci výzkumného experimentu se nabízely tyto tři možnosti 

pedagogického působení:

- výuku  ve  výzkumném  souboru  bude 

zajišťovat externí učitel,

- výuku  v experimentální  skupině  budou 

zajišťovat externisté, v kontrolní skupině stávající učitelé, 

- výuku  v  experimentální  i  v kontrolní 

skupině budou zajišťovat stávající (kmenoví) učitelé.

k alinei 1.

Protože se ve skutečnosti jednalo o experimentální působení, které 

by  vyžadovalo  určitou  dobu  k potřebné  vzájemné  adaptaci  obou 

subjektů  výchovně  vzdělávacího  procesu,  bylo  od  této  varianty 

upuštěno.  Navíc  by  zaměstnávání  externích  učitelů  přinášelo  i  řadu 

problémů a komplikací pracovně právních, což nebylo možné riskovat.  

k alinei 2.

V této  variantě  by  osobnost  učitele  sehrávala  mimořádně 

významnou roli.  Následkem toho by se mohlo stát,  že tato nezávisle 
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proměnná  by  mohla  výrazně  ovlivnit  výsledky  výzkumu.  Tzv. 

hawthornský efekt (P. Gavora, 2000).

k alinei 3.

Tato  varianta  byla  realizována,  protože  se  ukázala  jako 

nejvhodnější a také nejschůdnější. Obě skupiny měly svého učitele, na 

kterého byli žáci zvyklí. Určité nebezpečí ovlivnění výsledku existovalo 

v tom, že učitel by býval mohl zavádět prvky experimentálního působení 

také  v kontrolní  skupině.  V instruktáži  byli  učitelé  na  toto  nebezpečí 

výslovně  upozorněni  a  i  ve  své   kontrole  provádění  výuky 

v experimentální  skupině  jsme  se  na  tento  problém  zaměřili.  Další 

opatření k eliminaci uvedeného nebezpečí spočívalo v plánování výuky 

v kontrolní skupině vždy před výukou ve skupině experimentální, což, 

bohužel, nebylo možné vždy   stoprocentně zajistit.   

9.3  Hypotézy výzkumného experimentu

Pro výzkumný experiment  byly  stanoveny dvě hlavní  hypotézy  a 

dvě subhypotézy tak, aby odpovídaly cíli výzkumu a předpokládanému 

pozitivnímu přínosu ke zkvalitnění formální i neformální edukace. 

Hlavní hypotézy:

H1:  Konstruktivně  prováděná  výuka  odborných  předmětů  s podporou 

modelových  zaměstnání  vytváří  podmínky  pro dosažení  lepších 

výsledků žáků než při tradičním instrukčním učení,

H2:  Konstruktivně   prováděná   výuka   s    podporou    modelových 

zaměstnání nemá vliv na  dosažení pozitivní změny postojů žáků 

v posuzování a hodnocení problému.

Pro potřeby zkoumání a potvrzení definovaných hypotéz z hlediska 

kvantitativního bylo třeba precizovat jejich obsah do dílčích subhypotéz, 

a to:

k H1:  Žáci  experimentální  skupiny  dosáhnou  vyšších  výkonů  v 

 kognitivním učení než žáci vyučovaní tradiční instrukční formou, 

257



k H2:   Postoje  žáků experimentální  skupiny neprojeví  žádné  změny 

v reflexi  významu  vzdělávání  pro  výkon  profese  než  žáci 

vyučovaní tradiční instrukční formou. 

9.4  Výzkumný soubor

Vzhledem  ke  sledovaným  cílům  výzkumného  experimentu, 

jeho zaměření  a  formulovaným  pracovním  hypotézám  H1  a  H2  byl 

základní  soubor  vytvořen  z dvou  tříd  3.  ročníků  prezenční  formy 

vzdělávacího  programu  obráběč  kovů  Střední  průmyslové  školy  a 

Gymnázia, Hasičská 1003/49, Ostrava - Hrabůvka v celkovém počtu 27 

žáků. 

Přestože  si  uvědomujeme,  že  k  plné  objektivizaci  závěrů  je 

provedení takovéhoto výzkumu pouze v jedné škole a s nízkým počtem 

respondentů do jisté míry zpochybnitelné, bohužel, početní stavy žáků 

vzdělávacího programu obráběč kovů v dalších školách jsou tak nízké, 

že dělení tříd neumožňují. Konkrétně, viz následující tabulka: 

Tab. č. 24: Přehled počtu žáků vzdělávacího programu obráběč kovů  

Název školy
Počty žáků v ročnících

I. II. III.
Střední odborná škola a Střední 
odborné  učiliště  Kuřim,  s.r.o., 
Křižkovského 48

10 11 15

Vyšší odborná škola, Střední 
škola, Centrum odborné přípravy 
Budějovická 421/10, Sezimovo 
Ústí 

13 14 12

Střední průmyslová škola a 
Gymnázium, Hasičská 1003/49, 
Ostrava-Hrabůvka

48 28 27

Při výběru skupin pro výzkumný experiment byla hlavním kritériem 

snaha dosáhnout jejich maximální možnou rovnocennost v kriteriálních 

hlediscích, která byla předpokladem a zároveň i podmínkou možnosti 

získat zpětnou vazbu, evaluovat a objektivizovat získané informace do 
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interpretace  výstupů,  potvrdit  či  vyvrátit  stanovené  hypotézy 

výzkumného projektu.  

Výzkumný soubor sestával z jedné experimentální skupiny v počtu 

14 respondentů a z jedné kontrolní  skupiny v počtu 13 respondentů. 

Obě skupiny tvořili pouze chlapci, neboť dívky v tomto ročníku nejsou.

Všech  27  respondentů  výzkumného  souboru  byli  absolventi 

základních  škol.  Zohledňovat  místo  absolvování  ZŠ jsme považovali 

z hlediska závisle proměnné za redundantní.    

9.5 Výběr týmu učitelů

Kritériem pro kvalitní a kvalifikované provedení výzkumu byl výběr 

učitelů realizačního týmu a jejich kompetentnost  z hlediska nezávislé 

proměnné a jejího vlivu na objektivizaci výstupů.

Striktním  požadavkem  byla  odborná  a  pedagogická  kvalifikace 

učitelů podle vyhlášky MŠMT ČR č. 139/97 Sb. v platném znění. Další 

podmínkou  pak  minimálně  šestiletá  pedagogická  praxe  z důvodu 

zajištění dostatečných předpokladů pro zvládnutí metod a didaktických 

postupů  s podporou  elektronických  zdrojů  ve  výuce  experimentální 

skupině výzkumného souboru po předchozí instruktáži  a násleších v 

demonstračních  vyučovacích  jednotkách.  Mimořádná  pozornost  byla 

věnována osobním jednáním s každým učitelem k ověření si a získání 

jeho  souhlasu  se  zapojením  do  výzkumného  projektu.  Dohodou 

s ředitelem školy byl zajištěn požadavek, aby učitelé realizačního týmu 

nebyli  v době  konání  výzkumného  experimentu,  tj.  od  září  2007  do 

červa 2010, vysíláni na odborné stáže nebo pověřováni jinými úkoly, 

aby  nedocházelo  k suplování  výuky  a  eventuálnímu  zkreslení 

hodnotitelných výstupů. Rizikem, které nebylo možné vyloučit a které by 

ovlivnilo  fenomén  nezávisle  proměnné,  byla  potencionální  možnost 

dlouhodobého onemocnění učitelů v inkriminované době.   

9.6 Pilotážní průzkum 
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Pilotáží  průzkum  byl  proveden  ve  Střední  průmyslové  škole  a 

Gymnáziu, Hradební , Ostrava - Hrabůvka. 

Sledovaným  hlediskem  bylo  seznámení  se  s  aktuálním  stavem 

edukačního prostředí, a to zejména:

• s  formami  a  metodami  provádění  výchovně  vzdělávacího 

procesu,

• se  zajištěním  výuky učebními  materiály  a  s  vybavením  škol 

audiovizuálními technickými prostředky, zejména počítači,   

• s prostorovými možnostmi pro potřeby případného dělení tříd, 

• s početním stavem žáků dotčeného vzdělávacího programu, 

• s početním stavem, věkovou strukturou, vzdělanostním složením 

a délkou pedagogické praxe učitelů školy.

Pilotážní průzkum byl proveden těmito způsoby a s těmito účastníky 

výzkumného projektu: 

• prohlídkou školy, 

• studiem školního kurikula a učebních dokumentů  vzdělávacího 

programu obráběč kovů,

• předběžným  projednáním  provedení  výzkumného  projektu 

s ředitelem školy,

• besedou s třídním učitelem a pedagogickými pracovníky školy, 

kteří provádějí výuku ve vzdělávacím programu obráběč kovů,

• besedou  se  žáky  3.  ročníku  vzdělávacím  programu  obráběč 

kovů,  kteří  byli  po  předchozím  jednání  s vedením  školy  a 

pedagogickými  pracovníky  vybráni  k provedení  výzkumného 

experimentu.

Součástí  pilotážního  průzkumu  bylo  instrukčně  metodické 

zaměstnání  se  všemi  zainteresovanými  pedagogickými  pracovníky 

školy,  v jehož rámci byla provedena instruktáž a podrobné vysvětlení 

obsahu,  formy,  zásad,  postupu  a  časového  horizontu  provedení 

hlavního výzkumného experimentu. 

Výsledkem  pilotáže  byla  zjištění,  že  škola  má  pro  provedení 

výzkumného experimentu potřebné technické i personální zázemí. 
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9.7 PŘEDVÝZKUM

9.7.1 Předmět a cíle předvýzkumu

Předvýzkum  byl  proveden  s cílem  ověřit  nosnost  výzkumného 

nástroje. To znamenalo zabývat se organizační strategií jeho provedení 

a obsahem. K tomu bylo třeba: 

1) Připravit  časový  a  věcný  harmonogram  k  provedení 

předvýzkumu.

2) Instalovat výzkumné soubory:

- žáků vzdělávacího programu obráběč kovů

- učitelů, kteří v tomto vzdělávacím programu působí. 

3) Formulovat  soubor  otázek,  na  které  bylo  třeba  získat 

jednoznačnou  odpověď,  aby  bylo  možné  předejít  případným 

problémům při realizaci vlastního výzkumného experimentu.

4) Technicky připravit výzkumný nástroj.

5) Provést a vyhodnotit výsledky předvýzkumu. 

9.7.2 Provedení a dílčí výsledky předvýzkumu

Ad 1.

Tab. č. 25: Časový a věcný harmonogram k provedení předvýzkumu  

Problém Termín

Stanovit výzkumné soubory (učitelé – žáci) březen 2010
Technicky  připravit  výzkumný  nástroj  a 
formulovat soubor otázek březen 2010
Provést předvýzkum  duben 2010
Provést  vyhodnocení  předvýzkumu  a  event. 
úpravy  výzkumného  nástroje  pro  hlavní 
výzkumný experiment

květen 2010

Ad 2 

alinea 1. 
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Předvýzkum  byl  proveden  ve  Střední  průmyslové  škole  v Kuřimi 

proto,  aby  bylo  zachováno  utajení  obsahu  didaktického  testu  před 

respondenty  –  žáky,  kteří  byli  zařazeni  do  výzkumného  souboru 

hlavního výzkumného experimentu, a dále proto, že tato škola realizuje 

vzdělávací program obráběč kovů, i když s malým počtem žáků.  

K provedení  předvýzkumu  byl  použit  soubor  respondentů 

s následující  charakteristikou. Soubor tvořilo celkem 15 žáků. Všichni 

žáci souboru byli žáky vzdělávacího programu obráběč kovů.

alinea 2. 

Podstatnou  záležitostí  kvality  a  průkaznosti  předvýzkumu  bylo 

připravit  učitele,  kteří  budou výzkumný experiment provádět.  Druhým 

důvodem  angažovanosti  učitelů  do  provedení  předvýzkumu  byla 

potřeba  ověřit,  zda  i  oni  správně  pochopili  smysl  a  závažnost 

experimentu,  a  využít  jejich  postřehů  a  zkušeností  k potřebným 

modifikacím celého výzkumného projektu. 

Ad 3. 

K potvrzení nosnosti  výzkumného nástroje byly stanoveny okruhy 

otázek,  které bylo  třeba ověřit  a  na které bylo  třeba získat  odpověď 

přímo od účastníků, žáků i učitelů.  Jednalo se zejména o to:

a) Zda  respondenti  rozuměli  pokynům,  které  dostali 

k vypracování rozšířeného didaktického testu.

b) Zda  respondenti  rozuměli  otázkám a  zadáním,  jak  byly 

formulovány a zamýšleny.  

c) Zda  zpracovávání  rozšířeného  didaktického  testu 

potvrzuje časový předpoklad. 

d) Zda  a  jaký  stupeň  validity  a  reliability  má  výzkumný 

nástroj. 

Ad 4.  

K provedení předvýzkumu byl použit rozšířený didaktický test, jehož 

vzor je uveden v příloze B této disertační práce.

Ad 5.

262



Přestože  si  zadavatel  v  předvýzkumu  nekladl  za  cíl  sledovat  a 

vyhodnocovat změnu postojů ani úroveň vzdělávací zkušenosti  žáků, 

byly všechny dotazníky podrobně vyhodnoceny. 

Zvolený postup předvýzkumu, kontrola jeho provádění i  následná 

výměna  poznatků  potvrdily,  že  učitelé  správně  pochopili  sledovaný 

záměr.  Cenným  výstupem  byly  konkrétní  jejich  poznatky  a přímé 

zkušenosti,  důležité  pro  kvalitní  a  kvalifikované  provedení  hlavního 

výzkumného projektu. Předvýzkum prokázal nade vší pochybnost,  že 

výzkumný  nástroj  plní  svou  funkci,  je  dostatečně  validní  pro  účel 

porovnání  změn  postojů  a  výkonů  žáků  vyučovaných  tradičními 

metodami  a  konstruktivním  pojetím  výuky  s podporou  technologie 

modelování  klíčových  kompetencí  žáků.  Tentýž  závěr  lze  učinit  při 

zkoumání stupně reliability, kterou navíc zvyšovala forma anonymního 

zpracovávání  dotazníků  respondenty-žáky,  zvolená  za  účelem 

eliminace přibarvování odpovědí. 

Z provedené  analýzy  souboru  odpovědí  respondentů-žáků  bylo 

možné učinit kvalifikovaný závěr a potvrdit  správnost zvolené metody 

předvýzkumu.  Předvýzkum  ukázal,  že  rozšířený  didaktický  test 

s využitím  uzavřených,  polouzavřených  a  škálovaných  položek 

umožňuje provést výzkumný experiment bez dalších úprav či změn. 

9.8 Výzkumná metoda a výzkumný nástroj

Pro  ověření  hypotéz  H1  a  H2  bylo  použito  experimentální 

výzkumné  metody,  přičemž  favorizujícím  hlediskem  byla  validita  a 

reliabilita zvoleného výzkumného nástroje. 

Jelikož  hypotéza  H1  se  věcně  vymezuje  na  řešení  problematiku 

experimentální  změny  studijních  výkonu  žáků,  tedy  výzkum 

kvantitativního  charakteru,  byl  jako výzkumný nástroj  použit  didaktický 

test.  Vzhledem k tomu,  že  se  žáci  v předchozím  vzdělávání  (ZŠ)  ani 

v občanském životě nesetkali s odbornou problematikou oboru obráběč 

kovů, byla zvolena pouze forma posttestu, tzn. po absolvování výukové 

části a odborného výcviku ve škole. Z hlediska strategie věcného obsahu 
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to znamenalo komparovat, vyhodnotit a kvantifikovat (škálované položky) 

míru  pozitivní  změny  postojů  respondentů  po  absolvování  výuky  ve 

vzdělávacím  programu  obráběč  kovů,  a  zejména  změnu  způsobenou 

pedagogickým působením na žáky  konstruktivním pojetím edukace v 

 experimentální a tradičními instruktivními metodami v kontrolní skupině.

Pro ověření hypotézy H2, pozitivní  změna postojů respondentů na 

základě aplikace aktivizujících metod s podporou elektronických zdrojů a 

výukové technologie modelování bylo do didaktického testu zařazeno 6 

položek dotazníkového typu. 

Nezávisle  proměnou  byly  formy  a  metody  modelování 

v experimentální skupině a tradiční instruktivní výuka v kontrolní skupině. 

Sledovanou závisle proměnnou byla očekávaná experimentální změna ve 

smyslu  vyšších  výkonů  žáků   vyučovaných  v experimentální  skupině. 

Zpětná vazba výzkumného experimentu  měla za  cíl  potvrdit  rozdíl  ve 

vědomostech a v postojích žáků obou skupin.

Při  sestavování vyváženého obsahu testu byla sledována zejména 

kritéria  validity a reliability v těchto věcných kategoriích:

1.  Zapamatování poznatků, kdy žák si dokáže vybavit konkrétní fakta.

2. Používání vědomostí v typových a variantních situacích, kdy žák 

dokáže  aplikovat  vědomosti  při  řešení  ve  výuce  probíraných 

příkladů. 

3. Používání  vědomostí  v problémových  situacích,  např.  při 

modelových zaměstnáních.

4. Změna vnímání významu pedagogického prostředí a kvalitního 

vzdělání pro pozdější uplatnění na trhu práce. 

Rozšířený didaktický test obsahoval 16 položek, z nichž 11 k výuce 

a  6  k prezentaci  názorů  žáků.  15  položek  bylo  konstruováno  jako 

školované,  jedna  jako  otevřená.  Nižší  počet  testových  položek  by 

snižoval  validitu  i  reliabilitu  výzkumného  nástroje  a  možnost  provést 

zobecnění výstupů při interpretaci výsledků výzkumného experimentu. 
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Čas pro vypracování každého z testů byl stanoven na 25 minut, což 

odpovídalo složitosti a druhu zvolených úkolů. Časový limit byl prakticky 

ověřen v předvýzkumu.     

Po  stránce  formální  didaktické  testy obsahovaly  záhlaví,  text 

objasňující účel položek a základní instrukci k  vyplňování, včetně vzoru 

pro  vyplňování.  Zápatí  dotazníku  obsahovalo  poděkování 

respondentům a jméno zadavatele. 

I  když zpracované položky dotazníků vyžadovaly od respondenta 

vyjádřit určitý názor či postoj, byly věcně a jazykově konstruovány tak, 

aby nesly  dostatečný stupeň obsahové,  interní  a  externí  validity.  Ta 

byla konzultována s odbornými učiteli z oborů pedagogické psychologie 

a  sociologie.   Ke  zvýšení  hodnověrnosti  odpovědí  a  pro   maximální 

eliminaci  problému  „přibarvování“  odpovědí  přispívalo  anonymní 

zpracování  dotazníků  a  částečně  i  faktor  věku  (18  –  19  roků) 

respondentů-žáků.   

Přesnost  a  spolehlivost  výzkumného  nástroje  byla  ověřena 

v předvýzkumu.  Jeho vzor je přílohou B této disertační práce.

9.9 Analýza dat a jejich interpretace

9.9.1  Kategorizace a třídění získaného materiálu 

Po  shromáždění  vyplněných  dotazníků  jsme  získaný  materiál 

zkontrolovali. Jelikož jsme od respondentů požadovali vyplnění všech 

položek, tak jsme do konečného zpracovávání zařadili pouze ty, které 

splňovali zadání. 

Vyhodnocení  jednotlivých  položek  jsme  provedli  na  základě 

formulovaných  položek  rozšířeného  didaktického  testu  a  pracovních 

hypotéz. 

Samotné  statistické  zpracování  jsme  provedli  pomocí 

matematických operací (např. součty výroků v sektorech, %), výpočet 

základních  statistických  charakteristik  (např.  rozptyl,  medián  a  další) 
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pomocí počítačového programu Excel. Prostřednictvím téhož programu 

jsme zpracovali k jednotlivým položkám příslušné grafy. 

9.9.2  Ověřování pracovních hypotéz na základě získaných dat

Při  analýze  získaných  dat  jsme  favorizovali  hledisko  maximální 

přehlednosti.  Z tohoto důvodu jsme rozdělili prezentaci analýzy dat do 

dvou skupin, a sice na soubor získaných dat z položek týkajících se 

oblasti znalostí respondentů a na skupinu položek vyjadřujících názory 

nebo postoje respondentů.

Získaná  data  uvádíme  jako  porovnání  frekvence  četnosti  výroků 

respondentů v experimentální a kontrolní skupině v pozitivním  sektoru 

Likertovy  škály.  Jednotlivé  údaje  v tabulce  představují  hodnoty 

vyjádřené v procentech. 

Výchozím věcným záměrem první hlavní hypotézy byl předpoklad, 

že výuka s podporou technologie modelování bude mít pozitivní vliv na 

výkony respondentů - žáků vzdělávacího programu obráběč kovů. 

Hypotéza  H1:  Konstruktivně  prováděná  výuka  s podporou  technologie 

modelování  vytváří  podmínky  pro dosažení  lepších 

výsledků žáků než při tradičním instrukčním učení.

Pro potřeby zkoumání a potvrzení či vyvrácení definované hlavní 

hypotézy z hlediska kvantitativního jsme precizovali její obsah do dílčí 

subhypotézy: Žáci experimentálních skupin dosáhnou lepších výsledků 

v  kognitivním učení než žáci vyučovaní tradiční instrukční formou. 

Názory  a  postoje  označené  respondenty   experimentálních  a 

kontrolních skupin výzkumného souboru dokumentují položky č. 2, 3, 4, 

6, 8, 9, 10, 13, 14, 15 v následujících tabulkách a grafech.
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Tab. č. 26: K položce č. 2
EXPERIMENTÁLNÍ SKUPINA POSTEST

Znáte obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků?
Sektor Negativní Neutrální Pozitivní
Škála Určitě 

ne
Ne Spíš 

ne
Neumím 
posoudit

Spíš 
ano

Ano Určitě 
ano

Stupnice -3 -2 -1 0 1 2 3
∑ ve škále 0 1 3 0 5 3 2
∑v sektorech 4 0 10
% ve škále 0 7,1 21,4 0 35,7 21,4 14,3
%v sektorech 28,6 0 71,6
Rel. četnost ve 
škále 0 0,071 0,214 0 0,357 0,214 0,143
Rel. četnost 
v sektorech 0,286 0 0,716

Průměr Rozptyl Směr.
odchylka

Minim. 
hodnota Median Maxim. 

Hodnota Modus

0,86 2,27 1,51 -2,00 1,00 3,00 1,00

Graf. č. 23: K položce č. 2

Tab. č. 26: K položce č. 3

267

0,0

7,1

21,4

0,0

35,7

21,4

14,3

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

-3 -2 -1 0 1 2 3

Negativní sektor Neutrální
sektor

Pozitivní sektor



Tab. č. 27: K položce č. 2 
KONTROLNÍ SKUPINA POSTTEST

Znáte obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků?
Sektor Negativní Neutrální Pozitivní
Škála Určitě 

ne
Ne Spíš 

ne
Neumím 
posoudit

Spíš 
ano

Ano Určitě 
ano

Stupnice -3 -2 -1 0 1 2 3
∑ ve škále 1 1 2 0 4 3 2

∑v sektorech 4 0 9
% ve škále 7,7 7,7 15,4 0 30,8 23,1 15,4

%v sektorech 30,8 0 69,2
Rel. četnost ve 

škále 0,077 0,077 0,154 0 0,308 0,231 0,154
Rel. četnost 
v sektorech 0,308 0 0,692
Průměr Rozptyl Směr.

odchylka
Minim. 

hodnota
Median Maxim. 

Hodnota
Modus

0,69 3,29 1,81 -3,00 1,00 3,00 1,00

Graf č. 24: K položce č. 2

Z vyhodnocení odpovědí respondentů na tuto položku je prokázaný 

rozdíl o 2,4% ve prospěch žáků experimentální skupiny. Hypotéza H1 

byla v porovnání výroků respondentů obou skupin prokázána.
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Tab. č. 28: K položce č. 3
EXPERIMENTÁLNÍ SKUPINA POSTEST

Umíte uplatňovat naučené pracovní postupy při řešení praktických úloh?
Sektor Negativní Neutrální Pozitivní
Škála Určitě 

ne
Ne Spíš 

ne
Neumím 
posoudit

Spíš 
ano

Ano Určitě 
ano

Stupnice -3 -2 -1 0 1 2 3
∑ ve škále 1 2 1 0 6 2 2
∑v sektorech 4 0 10
% ve škále 7,1 14,3 7,1 0 42,9 14,3 14,3
%v sektorech 28,6 0 71,6
Rel. četnost ve 
škále 0,071 0,143 0,071 0 0,429 0,143 0,142
Rel. četnost 
v sektorech 0,286 0 0,716

Průměr Rozptyl Směr.
odchylka

Minim. 
hodnota Median Maxim. 

hodnota Modus

0,57 3,24 1,80 -3,00 1,00 3,00 1,00

Graf č. 25: K položce č. 3
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Tab. č. 29: K položce č. 3 
KONTROLNÍ SKUPINA POSTTEST

Umíte uplatňovat naučené pracovní postupy při řešení praktických úloh?
Sektor Negativní Neutrální Pozitivní
Škála Určitě 

ne
Ne Spíš 

ne
Neumím 
posoudit

Spíš 
ano

Ano Určitě 
ano

Stupnice -3 -2 -1 0 1 2 3
∑ ve škále 0 1 2 2 3 2 3

∑v sektorech 3 2 8
% ve škále 0 7,7 15,4 15,4 7,7 15,4 23,1

%v sektorech 23,1 15,4 61,5
Rel. četnost ve 

škále 0 0,077 0,154 0,154 0,077 0154 0,231
Rel. četnost 
v sektorech 0,231 0,154 0,615
Průměr Rozptyl Směr.

Odchylka
Minim. 

hodnota
Median Maxim. 

Hodnota
Modus

0,92 2,53 1,59 -2,00 1,00 3,00 1,00

Graf č. 26: K položce č. 3

Rozdíl  10,1%  ve  prospěch  žáků  vyučovaných  v experimentální 

skupině považujeme za velmi významný. Hypotéza H1 byla v porovnání 

výroků respondentů obou skupin prokázána.
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Tab. č. 30: K položce č. 4
EXPERIMENTÁLNÍ SKUPINA POSTEST

Znáte zásady bezpečnosti práce při obsluze obráběcích strojů?
Sektor Negativní Neutrální Pozitivní

Škála Vůbec 
ne Ne Spíš 

ne Nevím Asi 
ano Ano Určitě 

ano
Stupnice -3 -2 -1 0 1 2 3

∑ ve škále 1 0 3 1 3 4 2
∑v sektorech 4 1 9
% ve škále 7,1 0 21,4 7,1 21,4 28,6 14,3
%v sektorech 28,6 7,1 64,3
Rel. četnost ve 
škále 0,071 0 0,214 0,071 0,214 0,286 0,143
Rel. četnost 
v sektorech 0,286 0,071 0,643

Průměr Rozptyl Směr.
Odchylka

Minim. 
hodnota Median Maxim. 

hodnota Modus

0,79 2,88 1,70 -3,00 1,00 3,00 2,00

Graf č. 27: K položce č. 4
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Tab. č. 31: K položce č. 4 
KONTROLNÍ SKUPINA POSTTEST 

Znáte zásady bezpečnosti práce při obsluze obráběcích strojů?
Sektor Negativní Neutrální Pozitivní
Škála Vůbec 

ne
Ne Spíš 

ne
Nevím Asi 

ano
Ano Určitě 

ano
Stupnice -3 -2 -1 0 1 2 3

∑ ve škále 1 3 2 0 3 3 1
∑v sektorech 6 0 7
% ve škále 7,7 23,1 15,4 0 23,1 23,1 7,7

%v sektorech 46,2 0 53,8
Rel. četnost ve 

škále 0,077 0,231 0,154 0 0,231 0,231 0,077
Rel. četnost 
v sektorech 0,462 0 0,538
Průměr Rozptyl Směr.

odchylka
Minim. 

hodnota
Median Maxim. 

hodnota
Modus

0,08 3,61 1,90 -3,00 1,00 3,00 -2,00

Graf č. 28: K položce č. 4

Ve  výrocích  respondentů  k této  položce  jsme  zaznamenali 

jvýznamnou  pozitivní změnu ve prospěch žáků experimentální skupiny, 

a sice o 10,5%. Hypotéza H1 byla v porovnání výroků respondentů obou 

skupin prokázána.
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Tab. č. 32: K položce č. 6 
EXPERIMENTÁLNÍ SKUPINA POSTEST

Umíte rozlišit obráběné materiály podle platných norem?
Sektor Negativní Neutrální Pozitivní

Škála Určitěne Ne Ne 
vždy Nevím Snad 

ano Ano Vždy

Stupnice -3 -2 -1 0 1 2 3
∑ ve škále 1 3 2 1 3 2 2
∑v sektorech 6 1 7
% ve škále 7,1 21,4 14,3 7,1 21,4 14,3 14,3
%v sektorech 42,9 7,1 50,0
Rel. četnost ve 
škále 0.071 0,214 0,143 0,071 0,214 0,143 0,143
Rel. četnost 
v sektorech 0,429 0,071 0,500

Průměr Rozptyl Směr.
Odchylka

Minim. 
Hodnota Median Maxim. 

hodnota Modus

0,14 3,69 1,92 -3,00 0,50 3,00 -2,00

Graf č. 29: K položce č. 6
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Tab. č. 33: K položce č. 6 
KONTROLNÍ SKUPINA POSTTEST 

Umíte rozlišit obráběné materiály podle platných norem?
Sektor Negativní Neutrální Pozitivní
Škála Určitě

ne
Ne Ne 

vždy
Nevím Snad 

ano
Ano Vždy

Stupnice -3 -2 -1 0 1 2 3
∑ ve škále 1 3 2 0 4 2 1

∑v sektorech 6 0 7
% ve škále 7,7 23,1 15,4 0 30,8 15,4 7,7

%v sektorech 46,2 0 53,8
Rel. četnost ve 

škále 0,077 0,231 0,154 0 0,308 0,154 0,077
Rel. četnost 
v sektorech 0,462 0 0,538
Průměr Rozptyl Směr.

odchylka
Minim. 

Hodnota
Median Maxim. 

hodnota
Modus

0,00 3,38 1,84 -3,00 1,00 3,00 1,00

Graf č. 30: K položce č. 6

Hypotéza H1  nebyla v porovnání výroků respondentů obou skupin 

prokázána.  Žáci  kontrolní  skupiny  deklarovali  lepší  znalosti  o  3,8% 

oproti žákům experimentální skupiny. 
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Tab. č. 34: K položce č. 8
EXPERIMENTÁLNÍ SKUPINA POSTEST

Dokážete vytvářet vlastní technické náčrtky?
Sektor Negativní Neutrální Pozitivní

Škála Určitě 
ne Ne Spíš 

ne
Neumím 
posoudit

Spíš 
ano Ano Určitě 

ano
Stupnice -3 -2 -1 0 1 2 3

∑ ve škále 1 3 4 0 2 2 2
∑v sektorech 8 0 6
% ve škále 7,1 21,4 28,6 0 14,3 14,3 14,3
%v sektorech 57,1 0 42,9
Rel. četnost ve 
škále 0,071 0,214 0,286 0 0,143 0,143 0,143
Rel. četnost 
v sektorech 0,571 0 0,429

Průměr Rozptyl Směr.
Odchylka

Minim. 
Hodnota Median Maxim. 

hodnota Modus

-0,07 3,78 1,94 -3,00 -1,00 3,00 -1,00

Graf č. 31: K položce č. 8
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Tab. č. 35: K položce č. 8 
KONTROLNÍ SKUPINA POSTTEST 

Dokážete vytvářet vlastní technické náčrtky?
Sektor Negativní Neutrální Pozitivní
Škála Určitě 

ne
Ne Spíš 

ne
Neumím 
posoudit

Spíš 
ano

Ano Určitě 
ano

Stupnice -3 -2 -1 0 1 2 3
∑ ve škále 0 2 3 1 4 3 0

∑v sektorech 5 1 7
% ve škále 0 15,4 23,1 7,7 30,8 23,1 0

%v sektorech 38,5 7,7 53,8
Rel. četnost ve 

škále 0 0,154 0,231 0,77 0,308 0,231 0
Rel. četnost 
v sektorech 0,385 0,77 0,538
Průměr Rozptyl Směr.

odchylka
Minim. 

hodnota
Median Maxim. 

Hodnota
Modus

0,23 2,02 1,42 -2,00 1,00 2,00 1,00

Graf č. 32: K položce č. 8

Hypotéza H1  nebyla v porovnání výroků respondentů obou skupin 

prokázána.   Žáci  vyučovaní  tradičními  metodami  prezentovali  vyšší 

výkony oproti žákům experimentální skupiny o 10,9%, což považujeme 

za překvapivě vysoký rozdíl. 
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Tab. č. 36: K položce č. 9
EXPERIMENTÁLNÍ SKUPINA POSTEST

Činí Vám problémy čtení technických výkresů a porozumění technologickým 
postupům?

Sektor Negativní Neutrální Pozitivní

Škála Určitě 
ano Ano Někdy 

ano
Nezabývám 

se tím
Zpravidla 

ne Ne Vůbec 
ne

Stupnice -3 -2 -1 0 1 2 3
∑ ve škále 1 1 4 0 5 2 1
∑v sektorech 6 0 8
% ve škále 7,1 7,1 28,6 0 35,7 14,3 7,1
%v sektorech 42,9 0 57,1
Rel. četnost 
ve škále 0,071 0,071 0,286 0 0,357 0,143 0,071
Rel. četnost 
v sektorech 0,429 0 0,571

Průměr Rozptyl Směr.
odchylka

Minim. 
hodnota Median Maxim. 

hodnota Modus

0,21 2,74 1,66 -3,00 1,00 3,00 1,00

Graf č. 33: K položce č. 9
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Tab. č. 37: K položce č. 9 
KONTROLNÍ SKUPINA POSTTEST 

Činí Vám problémy čtení technických výkresů a porozumění technologickým 
postupům?

Sektor Negativní Neutrální Pozitivní
Škála Určitě 

ano
Ano Někdy 

ano
Nezabývám 

se tím 
Zpravidla 

ne
Ne Vůbec 

ne
Stupnice -3 -2 -1 0 1 2 3

∑ ve škále 1 2 3 1 4 2 0
∑v sektorech 6 1 6
% ve škále 7,7 15,4 23,1 7,7 30,8 15,4 0

%v sektorech 46,2 7,7 46,2
Rel. četnost 

ve škále 0,077 0,154 0,231 0,077 0,308 0,154 0
Rel. četnost 
v sektorech 0,462 0,077 0,462
Průměr Rozptyl Směr.

Odchylka
Minim. 

hodnota
Median Maxim. 

Hodnota
Modus

-0,15 2,44 1,56 -3,00 0,00 2,00 1,00

Graf č. 34: K položce č. 9

Hypotéza  H1  byla  v porovnání  výroků  respondentů  obou  skupin 

prokázána rozdílem 10,9% ve prospěch žáků experimentální skupiny. 

278

7,7

15,4

23,1

7,7

30,8

15,4

0,0
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

-3 -2 -1 0 1 2 3

Negativní sektor Neutrální
sektor

Pozitivní sektor



Tab. č. 38: K položce č. 10
EXPERIMENTÁLNÍ SKUPINA POSTEST

Umíte poskytnout základní první pomoc při náhlé indispozici nebo úrazu?
Sektor Negativní Neutrální Pozitivní

Škála Určitě 
ne Ne Spíš 

ne
Neumím 
posoudit

Spíš 
ano Ano Zcela 

určitě
Stupnice -3 -2 -1 0 1 2 3

∑ ve škále 0 2 4 2 3 2 1
∑v sektorech 6 2 6
% ve škále 0 14,3 28,6 14,3 21,4 14,3 7,1
%v sektorech 42,9 14,3 42,9
Rel. četnost ve 
škále 0 0,143 0,286 0,143 0,214 0,143 0,071
Rel. četnost 
v sektorech 0,429 0,143 0,429

Průměr R8ozptyl Směr.
odchylka

Minim. 
hodnota Median Maxim. 

hodnota Modus

0,14 2,27 1,51 -2,00 0,00 3,00 -1,00

Graf č. 35: K položce č. 10
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Tab. č. 39: K položce č. 10 
KONTROLNÍ SKUPINA  POSTTEST

Umíte poskytnout základní první pomoc při náhlé indispozici nebo úrazu?
Sektor Negativní Neutrální Pozitivní
Škála Určitě 

ne
Ne Spíš 

ne
Neumím 
posoudit

Spíš 
ano

Ano Zcela 
určitě

Stupnice -3 -2 -1 0 1 2 3
∑ ve škále 1 1 2 1 4 2 2

∑v sektorech 4 1 8
% ve škále 7,7 7,7 15,4 7,7 30,8 15,4 15,4

%v sektorech 30,8 7,7 61,5
Rel. četnost ve 

škále 0,077 0,077 0,154 7,7 0,308 0,154 0,154
Rel. četnost 
v sektorech 0,308 0,077 0,615
Průměr Rozptyl Směr.

Odchylka
Minim. 

hodnota
Median Maxim. 

hodnota
Modus

0,54 3,17 1,78 -3,00 1,00 3,00 1,00

Graf č. 36: K položce č. 10

Hypotéza H1  nebyla v porovnání výroků respondentů obou skupin 

prokázána.  Rozdíl  18,6%  v neprospěch  žáků  vyučovaných 

v experimentální skupině je neočekávaný.
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Tab. č. 40: K položce č. 13
EXPERIMENTÁLNÍ SKUPINA POSTEST

Umíte vytvářet obrobky s ohledem na jejich tvar a velikost?
Sektor Negativní Neutrální Pozitivní

Škála Vůbec 
ne Ne Spíš 

ne Nevím Spíš 
ano Ano Vždy

Stupnice -3 -2 -1 0 1 2 3
∑ ve škále 1 1 4 0 5 2 1
∑v sektorech 6 0 8
% ve škále 7,1 7,1 28,6 0 35,7 14,3 7,1
%v sektorech 42,9 0 57,1
Rel. četnost 
ve škále 0,071 0,071 0,286 0 0,357 0,143 0,071
Rel. četnost 
v sektorech 0,429 0 0,571

Průměr Rozptyl Směr.
Odchylka

Minim. 
hodnota Median Maxim. 

hodnota Modus

0,21 2,74 1,66 -3,00 1,00 3,00 1,00

Graf č. 37: K položce č.13
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Tab. č. 41: K položce č. 13 
KONTROLNÍ SKUPINA POSTTEST 

Umíte vytvářet obrobky s ohledem na jejich tvar a velikost?
Sektor Negativní Neutrální Pozitivní
Škála Vůbec 

ne
Ne Spíš 

ne
Nevím Spíš 

ano
Ano Vždy

Stupnice -3 -2 -1 0 1 2 3
∑ ve škále 1 0 4 3 2 2 1

∑v sektorech 5 3 5
% ve škále 7,7 0 30,8 23,1 15,4 15,4 7,7

%v sektorech 38,5 23,1 38,5
Rel. četnost ve 

škále 0,077 0 0,308 0,231 0,154 0,154 0,077
Rel. četnost 
v sektorech
Průměr Rozptyl Směr.

Odchylka
Minim. 

hodnota
Median Maxim. 

hodnota
Modus

0,15 2,44 1,56 -3,00 0,00 3,00 -1,00

Graf č. 38: K položce č. 13

Hypotéza  H1  byla  v porovnání  výroků  respondentů  obou  skupin 

prokázána rozdílem 18,6% ve prospěch žáků experimentální skupiny. 

Pozoruhodné  je,  že  23,  1%  žáků  kontrolní  skupiny  označilo  výrok 

nevím.   
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Tab. č. 42: K položce č. 14 
EXPERIMENTÁLNÍ SKUPINA POSTEST

Umíte nastavovat řezné podmínky obráběcího stroje v závislosti na materiálu a 
tvaru obrobku?

Sektor Negativní Neutrální Pozitivní

Škála Nikdy Ne Spíš 
ne Nevím Spíš 

ano Ano Vždy

Stupnice -3 -2 -1 0 1 2 3
∑ ve škále 0 0 3 1 2 4 4
∑v sektorech 3 1 10
% ve škále 0 21,4 0 7,1 14,3 28,6 28,6
%v sektorech 21,4 7,1 71,4
Rel. četnost ve 
škále 0 0,214 0 0,071 0,143 0,286 0,286
Rel. četnost 
v sektorech 0,214 0,071 0,714

Průměr Rozptyl Směr.
odchylka

Minim. 
hodnota Median Maxim. 

Hodnota Modus

1,36 2,23 1,49 -1,00 2,00 3,00 2,00

Graf č. 39: K položce č. 14
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Tab. č. 43: K položce č. 14
KONTROLNÍ SKUPINA POSTTEST 

Umíte nastavovat řezné podmínky obráběcího stroje v závislosti na materiálu a 
tvaru obrobku?

Sektor Negativní Neutrální Pozitivní
Škála Nikdy Ne Spíš 

ne
Nevím Spíš 

ano
Ano Vždy

Stupnice -3 -2 -1 0 1 2 3
∑ ve škále 1 3 2 0 4 2 1

∑v sektorech 6 0 7
% ve škále 7,7 23,1 15,4 0 30,8 15,4 7,7

%v sektorech 46,2 0 53,8
Rel. četnost ve 

škále 0,077 0,231 0,154 0 0,308 0,154 0,077
Rel. četnost 
v sektorech 0,462 0 0,538
Průměr Rozptyl Směr.

odchylka
Minim. 

hodnota
Median Maxim. 

hodnota
Modus

0,00 3,38 1,84 -3,00 1,00 3,00 1,00

Graf č. 40: K položce č. 14

Hypotéza  H1  byla  v porovnání  výroků  respondentů  obou  skupin 

prokázána rozdílem 17,6% ve  prospěch žáků experimentální skupiny. 
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Tab. č. 44: K položce č. 15
EXPERIMENTÁLNÍ SKUPINA POSTEST

Umíte volit a používat nástroje a měřidla podle stanovených postupů výroby?
Sektor Negativní Neutrální Pozitivní

Škála Určitě 
ne Ne Spíš 

ne
Neuvažuji 

o tom
Spíš 
ano Ano Zcela 

jistě
Stupnice -3 -2 -1 0 1 2 3

∑ ve škále 0 2 5 0 4 2 1
∑v sektorech 7 0 7
% ve škále 0 14,3 35,7 0 28,6 14,3 7,1
%v sektorech 50,0 0 50,0
Rel. četnost ve 
škále 0 0,143 0,357 0 0,286 0,143 0,071
Rel. četnost 
v sektorech 0,500 0 0,500

Průměr Rozptyl Směr.
odchylka

Minim. 
hodnota Median Maxim. 

hodnota Modus

0,14 2,41 1,55 -2,00 0,00 3,00 -1,00

Graf č. 41: K položce č. 15
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Tab. č. 45: K položce č. 15 
KONTROLNÍ SKUPINA POSTTEST 

Umíte volit a používat nástroje a měřidla podle stanovených postupů výroby?
Sektor Negativní Neutrální Pozitivní
Škála Určitě 

ne
Ne Spíš 

ne
Neuvažuji 
o tom

Spíš 
ano

Ano Zcela 
jistě

Stupnice -3 -2 -1 0 1 2 3
∑ ve škále 1 2 3 1 4 2 0

∑v sektorech 6 1 6
% ve škále 7,7 15,4 23,1 7,7 30,8 15,4 0

%v sektorech 46,2 7,7 46,2
Rel. četnost 

ve škále 0,077 0,154 0,231 0,077 0,308 0,154 0
Rel. četnost 
v sektorech 0,462 0,077 0,462
Průměr Rozptyl Směr.

Odchylka
Minim. 

hodnota
Median Maxim. 

Hodnota
Modus

-0,15 2,44 1,56 -3,00 0,00 2,00 1,00

Graf č. 42: K položce č. 15

Hypotéza  H1  byla  v porovnání  výroků  respondentů  obou  skupin 

prokázána.  Žáci experimentální skupiny deklarovali pozitivní změnu o 

3,8% oproti žákům kontrolní skupiny.  
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Tab. č. 46: Celkové závěry k položkám, které srovnávají úroveň 
odborných znalostí respondentů (položky č. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 
10, 13, 14, 15)

Číslo položky a její text ES KS +;- 

2. Znáte obecná práva a povinnosti 
zaměstnavatelů a pracovníků? 71,6 69,2 + 2,4

3. Umíte uplatňovat naučené pracovní 
postupy při řešení praktických úloh? 71,6 61,5 + 10,1

4. Znáte zásady bezpečnosti práce při 
obsluze obráběcích strojů? 64,3 53,8 + 10,5

6. Umíte rozlišit obráběné materiály 
podle platných norem? 50,0 53,8 - 3,8

8. Dokážete vytvářet vlastní technické 
náčrtky? 42,9 53,8 -10,9

9. Činí Vám problémy čtení technických 
výkresů a porozumění technologickým 
postupům? 57,1 46,2 + 10,9

10. Umíte poskytnout základní první 
pomoc při náhlé indispozici nebo 
úrazu? 42,9 61,5 - 18,6

13. Umíte vytvářet obrobky s ohledem na 
jejich tvar a velikost? 57,1 38,5 + 18,6

14. Umíte nastavovat řezné podmínky 
obráběcího stroje v závislosti na 
materiálu a tvaru obrobku? 71,4 53.8 + 17,6

15. Umíte volit a používat nástroje a 
měřidla podle stanovených postupů 
výroby? 50,0 46,2 + 3,8

Legenda: ES   - výroky respondentů experimentální skupiny v %
               KS   - výroky respondentů kontrolní skupiny v %
               +,-    - kvantitativní rozdíl mezi oběma skupinami v % (+ = ES, - =  KS)

Vyhodnocením údajů, které byly získány od 27 respondentů, byla 

platnost  hypotézy  H1 ověřena  a  potvrzena.   Ověření  experimentální 

změny  výkonů  respondentů  v kognitivním  učení  v didaktickém  testu 

dosažené v  experimentálních a v kontrolních skupinách výzkumného 

souboru  taktéž  potvrdilo  platnost  citované  subhypotézy.  Z celkového 

počtu 10 položek byla platnost potvrzena v 7 z nich, pouze 3 položky 

platnost nepotvrdily.  
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Stanovení  druhé  hlavní  hypotézy  sledovalo  cíl  změřit  pozitivní 

změny  názorů  respondentů  -  žáků  v přístupu  ke  vzdělávání  a  v 

profesních postojích.

Hypotéza H2:  Konstruktivně prováděná výuka s podporou modelových 

zaměstnání  nemá  vliv  na dosažení  pozitivní  změny 

postojů žáků v posuzování a hodnocení problému.

Pro potřeby zkoumání a potvrzení definované hlavní hypotézy jsme 

precizovali její obsah do dílčí subhypotézy: Postoje žáků experimentální 

skupiny  neprokázaly  žádné  změny  v reflexi  významu  vzdělávání  pro 

výkon profese než žáků vyučovaných tradiční instrukční formou. 

Názory  a  postoje  označené  respondenty   experimentálních  a 

kontrolních skupin výzkumného souboru dokumentují položky č. 1, 5, 7, 

11, 12 v následujících tabulkách a grafech.
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Tab. č. 47: K položce č. 1 
EXPERIMENTÁLNÍ SKUPINA POSTEST

Považujete odbornou kvalifikaci za nezbytnou podmínku pro uplatnění na trhu 
práce?

Sektor Negativní Neutrální Pozitivní

Škála Určitě 
ne Ne Spíš 

ne
Neumím 
posoudit

Spíš 
ano Ano Určitě 

ano
Stupnice -3 -2 -1 0 1 2 3

∑ ve škále 0 3 0 1 2 4 4
∑v sektorech 3 1 10
% ve škále 0 21,4 0 7,1 14,3 28,6 28,6
%v sektorech 21,4 7,1 71,4
Rel. četnost ve 
škále 0 0,214 0 0,071 0,143 0,286 0,286
Rel. četnost 
v sektorech 0,214 0,071 0,714

Průměr Rozptyl Směr.
odchylka

Minim. 
Hodnota Median Maxim. 

Hodnota Modus

1,14 3,41 1,85 -2,00 2,00 3,00 2,00

Graf č. 43: K položce č. 1  

289

0,0

21,4

0,0

7,1

14,3

28,6 28,6

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

-3 -2 -1 0 1 2 3

Negativní sektor Neutrální
sektor

Pozitivní sektor



Tab. č. 48: K položce č. 1 
KONTROLNÍ SKUPINA POSTEST

Považujete odbornou kvalifikaci za nezbytnou podmínku pro uplatnění na trhu 
práce?

Sektor Negativní Neutrální Pozitivní
Škála Určitě 

ne
Ne Spíš 

ne
Neumím 
posoudit

Spíš 
ano

Ano Určitě 
ano

Stupnice -3 -2 -1 0 1 2 3
∑ ve škále 0 1 2 1 3 4 2

∑v sektorech 3 1 9
% ve škále 0 7,7 15,4 7,7 23,1 30,8 15,4

%v sektorech 23,1 7,7 69,2
Rel. četnost ve 

škále 0 0,077 0,154 0,077 0,231 0,308 0,154
Rel. četnost 
v sektorech 0,231 0,077 0,692
Průměr Rozptyl Směr.

odchylka
Minim. 

hodnota
Median Maxim. 

Hodnota
Modus

1,00 2,31 1,52 -2,00 1,00 3,00 2,00

Graf č. 44: K položce č. 1  

Hypotéza H2  nebyla v porovnání výroků respondentů obou skupin 

prokázána.  71,4%  žáků  experimentální  skupiny  vnímá  odbornou 

kvalifikaci jako nezbytnou podmínku pro uplatnění na trhu práce, což je 

o  2,4% více než u žáků kontrolní skupiny.

Tab. č. 49: K položce č. 5
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EXPERIMENTÁLNÍ SKUPINA POSTEST
Máte problémy se zvládnutím učiva?

Sektor Negativní Neutrální Pozitivní

Škála Ne Zpravidla 
ne Občas Neřeším

to
Spíš 
ano

Většinou 
ano Ano

Stupnice -3 -2 -1 0 1 2 3
∑ ve škále 0 0 2 3 1 3 4

∑v sektorech 2 3 8
% ve škále 0 0 15,4 23,1 7,7 23,1 30,8

%v sektorech 15,4 23,1 61,5
Rel. četnost ve 

škále 0 0 0,154 0,231 0,077 0,231 0,308
Rel. četnost 
v sektorech 0,154 0,231 0,615
Průměr Rozptyl Směr.

Odchylka
Minim. 

hodnota
Median Maxim. 

hodnota
Modus

1,31 2,21 1,49 -1,00 2,00 3,00 3,00

Graf č. 45: K položce č. 5
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Tab. č. 50: K položce č. 5  
KONTROLNÍ SKUPINA POSTTEST

Máte problémy se zvládnutím učiva?
Sektor Negativní Neutrální Pozitivní
Škála Ne Zpravidla 

ne
Občas Neřeším 

to
Spíš 
ano

Většinou 
ano

Ano

Stupnice -3 -2 -1 0 1 2 3
∑ ve škále 0 1 4 0 1 4 3

∑v sektorech 5 0 8
% ve škále 0 7,7 30,8 0 7,7 30,8 23,1

%v sektorech 38,5 0 61,5
Rel. četnost ve 

škále 0 0,077 0,308 0 0,077 0,308 0,231
Rel. četnost 
v sektorech 0,385 0 0,615
Průměr Rozptyl Směr.

odchylka
Minim. 

hodnota
Median Maxim. 

hodnota
Modus

0,92 3,15 1,77 -2,00 2,00 3,00 -1,00

Graf č. 46: K položce č. 5

Hypotéza  H2  byla  v porovnání  výroků  respondentů  obou  skupin 

prokázána. Žáci obou skupin musí vynakládat stejné úsilí ke zvládnutí 

učiva.   
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Tab. č. 51: K položce č. 7
EXPERIMENTÁLNÍ SKUPINA POSTEST

Máte vytvořený studijní režim?
Sektor Negativní Neutrální Pozitivní

Škála Určitě 
ne Ne Spíš 

ne Nevím Spíš 
ano Ano Určitě 

ano
Stupnice -3 -2 -1 0 1 2 3

∑ ve škále 2 1 2 1 3 3 2
∑v sektorech 5 1 8
% ve škále 14,3 7,1 14,3 7,1 21,4 21,4 14,3
%v sektorech 35,7 7,1 57,1
Rel. četnost ve 
škále 0,143 0,071 0,143 0,071 0,214 0,214 0,143
Rel. četnost 
v sektorech 0,357 0,071 0,571

Průměr Rozptyl Směr.
Odchylka

Minim. 
hodnota Median Maxim. 

hodnota Modus

0,36 3,94 1,99 -3,00 1,00 3,00 1,00

Graf č. 47: K položce č. 7
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Tab. č. 52: K položce č. 7  
KONTROLNÍ SKUPINA POSTTEST 

Máte vytvořený studijní režim?
Sektor Negativní Neutrální Pozitivní
Škála Určitě 

ne
Ne Spíš 

ne
Nevím Spíš 

ano
Ano Určitě 

ano
Stupnice -3 -2 -1 0 1 2 3

∑ ve škále 2 1 4 0 4 1 1
∑v sektorech 7 0 6
% ve škále 15,4 7,7 30,8 0 30,8 7,7 7,7

%v sektorech 53,8 0 46,2
Rel. četnost ve 

škále 0,154 0,077 0,308 0 0,308 0,077 0,077
Rel. četnost 
v sektorech 0,538 0 0,462
Průměr Rozptyl Směr.

odchylka
Minim. 

hodnota
Median Maxim. 

Hodnota
Modus

-0,23 3,25 1,80 -3,00 -1,00 3,00 -1,00

Graf č. 48: K položce č. 7

Hypotéza H2  nebyla v porovnání výroků respondentů obou skupin 

prokázána. Zatímco 57,1% žáků experimentální skupiny uvádí, že má 

vytvořený studijní sytém, v kontrolní skupině jen 46,2%.
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Tab. č. 53: K položce č. 11
EXPERIMENTÁLNÍ SKUPINA POSTEST

Naplnilo studium Vaše představy o profesi, pro kterou jste se rozhodl?
Sektor Negativní Neutrální Pozitivní

Škála Určitě 
ne Ne Spíš 

ne
Neumím 
posoudit

Spíš 
ano Ano Zcela 

určitě
Stupnice -3 -2 -1 0 1 2 3

∑ ve škále 1 1 3 0 4 2 3
∑v sektorech 5 0 9
% ve škále 7,1 7,1 21,4 0 28,6 14,3 21,4
%v sektorech 35,7 0 64,3
Rel. četnost ve 
škále 0,071 0,071 0,214 0 0,286 0,143 0,214
Rel. četnost 
v sektorech 35,7 0 64,3

Průměr Rozptyl Směr.
Odchylka

Minim. 
hodnota Median Maxim. 

hodnota Modus

0,64 3,52 1,87 -3,00 1,00 3,00 1,00

Graf č. 49: K položce č. 11
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Tab. č. 54: K položce č. 11 
KONTROLNÍ SKUPINA POSTTEST 

Naplnilo studium Vaše představy o profesi, pro kterou jste se rozhodl?
Sektor Negativní Neutrální Pozitivní
Škála Určitě 

ne
Ne Spíš 

ne
Neumím 
posoudit

Spíš 
ano

Ano Zcela 
určitě

Stupnice -3 -2 -1 0 1 2 3
∑ ve škále 1 1 3 2 3 1 2

∑v sektorech 5 2 6
% ve škále 7,7 7,7 23,1 2 23,1 7,7 15,4

%v sektorech 38,5 15,4 46,2
Rel. četnost ve 

škále 0,077 0,077 0,231 0,154 0,231 0,077 0,145
Rel. četnost 
v sektorech 0,385 0,154 0,462
Průměr Rozptyl Směr.

odchylka
Minim. 

Hodnota
Median Maxim. 

hodnota
Modus

0,23 3,10 1,76 -3,00 0,00 3,00 -1,00

Graf č. 50: K položce č. 11

Hypotéza H2  nebyla v porovnání výroků respondentů obou skupin 

prokázána. Vyučování v experimentální skupině vytváří pozitivní vztah 

k oboru podle názorů 64,3% žáků. Tentýž názor sdílí jen 46,2% žáků 

kontrolní skupiny. 
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Tab. č. 55: K položce č. 12
EXPERIMENTÁLNÍ SKUPINA POSTEST

Vnímáte budoucí vykonávání své profese jako službu klientovi?
Sektor Negativní Neutrální Pozitivní

Škála Určitě 
ne Ne Spíš 

ne Neřeším to Spíš 
ano Ano Zcela 

určitě
Stupnice -3 -2 -1 0 1 2 3

∑ ve škále 0 0 3 2 2 3 3
∑v sektorech 3 2 9
% ve škále 0 0 21,4 14,3 14,3 21,4 21,4
%v sektorech 21,4 14,3 64,3
Rel. četnost ve 
škále 0 0 0,214 0,143 0,143 0,214 0,214
Rel. četnost 
v sektorech 0,214 0,143 0,643

Průměr Rozptyl Směr.
Odchylka

Minim. 
hodnota Median Maxim. 

hodnota Modus

1,08 2,22 1,49 -1,00 1,00 3,00 -1,00

Graf č. 51: K položce č. 12
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Tab. č. 56: K položce č. 12 
KONTROLNÍ SKUPINA  POSTTEST

Vnímáte budoucí vykonávání své profese jako službu klientovi?
Sektor Negativní Neutrální Pozitivní
Škála Určitě 

ne
Ne Spíš 

ne
Neřeším to Spíš 

ano
Ano Zcela 

určitě 
Stupnice -3 -2 -1 0 1 2 3

∑ ve škále 0 0 2 3 1 3 4
∑v sektorech 2 3 8
% ve škále 0 0 15,4 23,1 7,7 23,1 30,8

%v sektorech 15,4 23,1 61,5
Rel. četnost ve 

škále 0 0 0,154 0,231 0,077 0,231 0,308
Rel. četnost 
v sektorech 0,154 0,231 0,615
Průměr Rozptyl Směr.

Odchylka
Minim. 

hodnota
Median Maxim. 

hodnota
Modus

1,31 2,21 1,49 -1,00 2,00 3,00 3,00

Graf č. 52: K položce č. 12

Hypotéza H2  nebyla v porovnání výroků respondentů obou skupin 

prokázána.  Pozitivní  změnu  postojů  k vnímání  profese  jako  služby 

klientovi  jsme  zaznamenali  u   žáků  experimentální  skupiny  (64,3%) 

oproti žákům kontrolní skupiny (61,5%). 
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Tab. č. 57: Celkové závěry k položkám, které srovnávají míru změny 
postojů respondentů

Číslo položky a její text ES KS +;- 

1. Považujete odbornou kvalifikaci za 
nezbytnou podmínku pro uplatnění na 
trhu práce? 71,4 69,2 + 2,4

5. Máte problémy se zvládnutím učiva? 61,5 61,5 0
7. Máte vytvořený studijní režim? 57,1 46,2 +10,9
11. Naplnilo studium Vaše představy o 

profesi, pro kterou jste se rozhodl? 64,3 46,2 + 18,1
12. Vnímáte budoucí vykonávání své 

profese jako službu klientovi? 64,3 61,5 + 2,8
Legenda: ES   - výroky respondentů experimentální skupiny v %
               KS   - výroky respondentů kontrolní skupiny v %
               +,-    - kvantitativní rozdíl mezi oběma skupinami v % (+ = ES, - =  KS)

Vyhodnocením  údajů  nebyla  hypotéza  H2 ani  subhypotéza  k H2 

potvrzena.  Z celkového počtu 5 položek byla  pozitivní  experimentální 

změna názorů respondentů prokázána u 4 položek, zatímco pouze u 1 

položky prokázána nebyla. 

K dalšímu  využití  lze  pracovat  i  s  údaji  v následující  tabulce, 

přestože  věcný  obsah  položky,  kterou  jsme  záměrně  zařadili  do 

dotazníku, nemá přímý vztah k provedenému výzkumu.

Tab. č. 58: K položce č. 16 
Co by se mělo změnit,  aby se zlepšil  Váš pobyt  ve škole? Uveďte 
pouze 4 nejdůležitější změny.

Nejčastější požadavky žáků Četnost
ES KS

Volnější režim v domově mládeže 57 47
Větší možnosti relaxace 21 19
Zrušení všeobecně vzdělávacích 
předmětů 13 16
Zvýšení počtu hodin praktického výcviku 9 11
Zlepšení kvality stravování 5 9
Snížení studijních požadavků 3 0
Menší počet vyučovacích hodin v týdnu 0 6

Legenda: ES  - četnost výroků respondentů experimentální skupiny 
               KS  - četnost výroků respondentů kontrolní skupiny 
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ZÁVĚRY PRO DALŠÍ ROZVOJ VĚDY A 
ŠKOLSKOU PRAXI

K nejvýraznějším soudobým problémům státní vzdělávací soustavy 

patří  stav  a  perspektivy  dalšího  rozvoje  odborného  vzdělání.  Je 

vyvoláván především požadavky hospodářství,  tzn. potřebou neustále 

inovovat  výrobky  a  služby  (včetně  zavádění  nových  technologií), 

zvyšovat  produktivitu,  kvalitu  a  efektivnost,  a  tím  zlepšovat 

konkurenceschopnost. Potřebu vzdělání mladé generace navíc zvyšují 

přesuny ve struktuře zaměstnanosti, změny v obsahu práce a výrobních 

technologiích. Nelze ani abstrahovat od snahy zlepšovat své vzdělání z 

vlastní  iniciativy,  ať  už  kvůli  lepší  kariéře  v  zaměstnání  nebo  kvůli 

rozvíjení  svých  zálib.  Z  hlediska  jednotlivce  zvyšuje  střední  odborné 

vzdělávání zaměstnatelnost a také usnadňuje uplatnění na trhu práce, 

přístup  k  vyšším  příčkám kariéry  a  k  vyšším  příjmům.  Ten,  kdo  se 

nedokáže  vyrovnat  s  požadavkem  na  uplatňování,  porozumění  a 

následné užívání stále nových poznatků v profesi, kterou vykonává, je 

ve svém profesním růstu silně omezen, nezřídka pak i  tuto možnost 

ztrácí. Tlak na neustálé osvojování nových poznatků a potřeba jejich 

znalosti v běžném životě se stále zvětšuje a vyžaduje celoživotní učení. 

Jedním z hlavních úkolů středního odborného vzdělání je pomoci 

mladému člověku  vyznat  se  stále  narůstajícím množství  informací  a 

vybrat si ty z nich, které jsou pro něho důležité. Jeho těžiště se výrazně 

posouvá od zájmového a všeobecného ke vzdělání zaměřenému na 

získávání  profesních  kvalifikací  a  kompetencí.  Tyto  změny  jsou 

nejenom důsledkem společenského vývoje (měnících se nároků na lidi), 

ale  i  změn  ve  vzdělanostní  úrovni  a  hodnotových  zaměřeních 

současného člověka. Odborné vzdělávání musí tyto trendy akceptovat, 

vytvářet k němu adekvátní pedagogické prostředí aktivního učení, které 

bude  odpovídat  požadavkům  a  mentalitě  současné  mládeže  jako 

klientů,  a  vytvářet  širokou  nabídku  možností  navazujícího  studia. 
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Učitelé  odborných  předmětů  a  učitelé  odborného  výcviku  nemohou 

pouze zprostředkovávat neměnné a platné hodnoty a pravdy. Stávají se 

jedním  z  interpretů  vědění,  přičemž  učící  se  žák  musí  dosáhnout 

znalostí a dovedností vlastní zkušeností učení. 

Z toho vyplývá,  že osobní a osobnostní  rozvoj  žáka, jeho aktivní 

účast a  spoluodpovědnost za výsledek vlastního vzdělání musí být v 

centru pozornosti manažerů, učitelů i učitelů odborného výcviku nejen 

při vytváření vzdělávací nabídky, ale i při realizaci cest, které to budou 

umožňovat.  Kognitivní  i  formativní  výsledky  takovéhoto  vyučování  a 

učení  mohou  přinášet  budoucí  profit  jak  zaměstnavatelům,  tak 

zaměstnancům. 

Hlavní přednosti kvalitního odborného vzdělání jsou v tom, že:

• poskytuje vzdělávací šanci pro absolventy základních škol, kteří 

se  z různých  důvodů  nedostali  na  školy,  které  poskytují  střední 

vzdělání  s maturitní  zkouškou  (což  v konečném  efektu  vede  ke 

snížení nezaměstnanosti),

• dává možnost dosáhnout odborné vzdělání a získání kvalifikace 

v určitém profesním oboru (což v konečném efektu vede ke snížení 

nezaměstnanosti),

• rozvíjí předpoklady plnit sociální role v profesním a občanském 

životě, upevňuje sociální cítění a další etické hodnoty,

• zvyšuje  zdravotní  prevenci  i  schopnost  adaptace  na  změny v 

životě,

• přispívá  k rozvoji  osobnosti  se  zaměřením na  individuální  zájmy, 

potřeby a efektivní využívání volného času,

• slouží  ke  zvýšení  kvality  života  člověka,  k  rozvoji  osobního 

potenciálu a využití individuálních schopností, 

• umožňuje vytvářet a rozvíjet technické a technologické dovednosti 

a rozvíjí schopnost adaptace na změny v životě. 

• umožňuje lepší využití osobního potenciálu každého jedince, čímž 

vede ke zvýšení úrovně celé společnosti. 
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Z hlediska  společenského  zájmu  mají  investice  do  odborného 

vzdělání  zásadní  vliv  na  zvýšení  flexibility,  produktivity  a  vytváření 

nových pracovních příležitostí. 

Předložená  disertační  práce,  v jejímž  centru  pozornosti  byla 

problematika  vytváření  profesních  kompetencí  žáků  prostřednictvím 

výukové technologie modelování a vzdělávací role učitelů odborných a 

všeobecně  vzdělávacích  předmětů  a  učitelů  odborného  výcviku  v 

systému středního odborného vzdělání s výučním listem prezentovala 

charakteristiky,  které  bylo  možné  sumarizovat  do  následujících 

zobecnění:

• je  konkrétním  výstupem  systemizace  teoretických  poznatků  a 

zevšeobecněných  praktických  zkušeností  z oblasti  vzdělávání,  se 

zvláštním zřetelem k některým formám profesního vzdělávání, 

•  představuje širší  pohled na specifika řízení  učení  a  uspokojování 

vzdělávacích potřeb konkrétní klientely žáků v oboru obráběč kovů,   

• prezentuje  některé  argumenty  a  důvody,  proč  je  potřeba  se 

problematikou odborného vzdělávání v učebních oborech systémově 

zabývat,  proč  preferovat,  průběžně  sledovat  a vyhodnocovat  a 

hlavně zkvalitňovat činnost učitelů v této vzdělávací oblasti,

• v teoretické  části  prezentuje  v syntetizované  podobě  penzum 

využitelných informací, které nabízejí renomovaní odborníci  a které 

mohou  sloužit  jednak  pro  poučení  začínajícím  učitelům,  jednak 

zkušeným  učitelům  k autoevaluaci  dosavadního  stylu  výchovně 

vzdělávací práce.   

•  v empirické  části  prezentuje  jednak  názory  a  představy  učitelů 

středních  odborných  škol  učilišť  na  stěžejní  oblasti,  v nichž 

vykonávají svou vzdělávací roli, jednak komparaci úrovně odborných 

znalostí  žáků  vytvářené  vyšším  podílem  výukové  technologie 

modelování  a  klasickou  výukou  v širším  kontextu  měření  změny 

názorů žáků na pedagogické prostředí a význam vzdělání ve Střední 

průmyslové  škole  a  Gymnáziu,  Hasičská  1003/49,  Ostrava-

Hrabůvka. 
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    Oba výzkumné experimenty přinášejí řadu cenných informací a 

námětů jak pro management školy a učitele, tak pro veřejnost.

Předesíláme,  že  v  dotazníkovém  šetření  jsme  si  nekladli  cíl 

provádět komplexní víceřádové třídění získaných informací z hlediska 

jejich vzájemných konsekvencí, i když si uvědomujeme, že jeho pojetí a 

zjištěná data tuto možnost nabízejí. 

Při stanovení předmětu a cílů této práce jsme vycházeli z faktu, že 

máme-li se vážně zabývat změnou pojetí profesního vzdělání žáků, je 

v první  fázi  nezbytné  provést  zevrubnou  analýzu  současného  stavu, 

zjistit  a  zdokumentovat  reálná  fakta,  která  by  se  stala  východiskem 

k další krokům. Vycházeli jsme z premisy, že úroveň každé vzdělávací 

instituce je ovlivňována kvalitou osobností, jež v ní pracují, nejvíce však 

těch, které se na procesu vzdělávání a učení bezprostředně podílejí. 

V tomto  zorném  úhlu  jsme  zvolili  pro  empirický  výzkum  metodu 

dotazníkového šetření s respondenty - učiteli vybraných škol, z něhož 

lze provést následující kvalifikované závěry: 

• respondenti  hodnotí  efektivnost  modelových  zaměstnání  jako 

vysokou,

• více  jak  ¾  respondentů  považuje  odbornou  kvalifikaci  pro  výkon 

realizovaných činností za nutnou nebo potřebnou, 

• drtivá většina (92%) respondentů vyjádřila potřebu ovládat moderní 

technické  prostředky  a  umět  je  technologicky  implementovat  do 

výuky,

• preference  hodnocení  výkonů  žáků  formou kombinace  známky  se 

slovním písemným hodnocením potvrzuje názor, že vzdělavatelé si 

uvědomují významný motivační i aktivizační efekt, který tato forma u 

většiny žáků iniciuje, 

•  značnou  zdrženlivost vyjadřují respondenti k ochotě nechat hodnotit 

svou práci  žáky,  stejně  tak  ke  vzájemné supervizi  nebo hospitaci 

mezi kolegy,
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•  významná je shoda v názoru na povinnost podporovat žáky v jejich 

vzdělávacích  aktivitách,  kterou  považují  za  jednu  z  klíčových 

kompetencí a rolí učitele,

•   pro zlepšení své práce by respondenti uvítali lepší ohodnocení práce 

a dostatek kvalitních studijních opor,

•  asertivní chování, komunikační schopnosti a pozitivní vztah k žákům 

považují učitelé za nejdůležitější osobnostní vlastnosti, 

• jestliže  většina  respondentů  je  přesvědčena   o   nezbytnosti 

implementace  ICT  do  edukačního  procesu,  pak  je  to  přesvědčivý 

důkaz o razantní změně v chápání moderních trendů vyučování.

Protože jsme nechtěli vyloučit ani žáky z možnosti vyjádřit své vlastní 

názory  na  způsob  a  kvalitu  výuky  a  zároveň  získat  obraz  o  vlivu 

aktivizačních  metod  výuky  prostřednictvím  technologie  modelování, 

provedli  jsme  výzkumný  experiment  s cílem  změřit  znalostní  a 

dovednostní výkony žáků prostřednictvím rozšířeného didaktického testu 

s těmito závěry. Modelová zaměstnání:

•   předkládají žákům učivo audiovizuálními komunikačními cestami,

•  poskytují žákům prostor k rozvíjení abstraktního myšlení a iniciativy, 

dovedností a utváření postojů,

•   zvyšuje zájem žáků o učivo, 

• rozvíjí  pozornost  a  aktivitu  žáků,  analytické  a  syntetické  způsoby 

myšlení,

• slouží  k vytváření  empirických  poznatků  a  k rozvoji  deduktivního 

myšlení,

•  mění pouhé formální vědomosti v trvalé zkušenosti, které jsou žáci 

schopni aplikovat při rozhodování v praktických činnostech,

•   slouží k vytváření praktických dovedností a profesních návyků.

Tím, že se nám podařilo všechny naznačená problémové okruhy 

teoreticky  zpracovat  a nastolené  otázky  zodpovědět,  jsme  současně 

splnili cíl disertační práce v rovině teoretické i empirické.

Přesto  si  uvědomujeme  řadu  námětů  a  témat,  která  jsme  při 

zpracovávání  disertační  práce  odhalili,  ale  neřešili,  i  když  budou 
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následně vyžadovat samostatná bádání a seriózní zpracování. Získané 

zkušenosti a zvolená metodika výzkumu nás aktivizuje k jeho rozšíření, 

například provedením třídění ve vyšších řádech. 

Ze  získaných  dat  lze  učinit  závěry,  že  implementace  výukové 

technologie modelování do edukačního procesu:

•  vyžaduje  od  učitele  promyšlenou  organizaci   vyučovací  jednotky, 

velmi dobré odborné zázemí, znalost obecné i speciální metodiky,

•  zvyšuje intenzitu  práce,  je  efektivnější  a  produktivnější,  podporuje 

kreativitu výchovně vzdělávacího procesu,

• umožňuje  učiteli  při  řízení  výuky  permanentně  udržovat  kontakt 

se třídou, zařazovat didaktické postupy problémové a projektované 

výuky, neformálně motivovat a neustále aktivizovat žáky,

•   zvyšuje přímý podíl vlastní práce žáků v hodině,

•   šetří čas, racionalizuje práci s informacemi,

•  omezuje  často  „nezáživný“  a  mnohdy  i  velmi  abstraktní  verbální 

projev učitele,

• usnadňuje  žákům  zařazování  nových  informací  do  systému  a 

následně snáze aplikovat v praktických činnostech,

• rozvíjí  aktivitu  a  tvůrčí  myšlení,  cílevědomost,  samostatnost  a 

schopnost  kolektivní  práce  žáků,  motivuje  žáky  k odpovědnosti  a 

soutěživosti při řešení úkolů v hodinách i v samostudiu,

•  přináší lepší a trvalejší kognitivní výkony žáků a pozitivně mění jejich 

vztah k učení,

•  vytváří oběma subjektům edukace kvalitnější pedagogické klima, 

• umožňuje  dosahovat  celkově lepší  efektivitu  edukačního procesu i 

vyšší produktivitu práce,

•  motivuje žáky ke kvalitnější přípravě na vyučování a k individuálnímu 

zájmu  o  problémy  související  s aplikací  získaných  poznatků  do 

konkrétních praktických činností,

•  posiluje jistotu žáků v obsluze a využívání technických prostředků, 
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• inspiruje   náměty  pro  udržování  aktuálnosti  a  pro  tvorbu  dalších 

výukových  pomůcek,  i  když  jde  o  činnost  vysoce  odbornou  a 

specifickou,

•  zvyšuje produkční charakter vyučování a učení.

•  snižuje negativní projevy chování žáků,

Základní přínos předkládané disertační práce spatřujeme v tom, že 

otevírá  poměrně  široký  pohled  na  možnosti  vytváření  profesních 

kompetencí  žáků  touto  vzdělávací  technologií,  která  je  stále  ještě 

chápána velmi zúženě. 

Určitým  a  také  sledovaným  přínosem  práce  je  její  motivační  a 

aktivizující  fenomén  pro  následné  pokračování  výzkumu  dané 

problematiky v širším edukačním prostředí.

Tento fakt anoncuje a současně také aktualizuje naléhavou potřebu 

navázat  na  získané  zkušenosti,  neprodleně  a  velmi  intenzivně 

pokračovat v práci na pokrytí výuky odborných a profilujících předmětů 

ve středních odborných školách a učilištích výukovými modely.  Nejde 

přitom pouze o obsahově technické aktivity pedagogických pracovníků, 

ale  především  o  kvalitativní  hlediska  metodická  a  metodologická. 

V realizaci výuky doporučujeme provést systémové změny v tom, aby 

komplexně a kontinuálně odpovídala charakteru činností, které budou 

absolventi vzdělávacího programu obráběč kovů vykonávat ve firmách, 

v soukromém  sektoru  nebo  ve  službách.  Vzhledem  ke 

komplexnímu charakteru činností,  pro které jsou žáci  připravováni,  to 

znamená optimalizovat penzum nezbytného teoretického základu, ale 

především  opustit  dosavadní  předmětové  pojetí  výuky  a  preferovat 

praktické profesní vzdělávání cestou integrace předmětů a celostního 

pojetí edukace. Kompetenční přístup v pojetí vzdělávání, na rozdíl od 

tradičního, který spočíval ve vytváření vzájemně izolovaných znalostí a 

dílčích dovedností, preferuje rozvoj odborných a sociálních kompetencí. 

Výzkumy  prokázaly,  že  klasické  předmětové  pojetí  je  z hlediska 

dosažení  cílových  struktur  vzdělání  málo  produktivní  a  vzhledem 
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k vykonávaným činnostem zcela nemožné.  Tuto kvalitativní  změnu v 

edukaci spatřujeme především v možnostech:                                      

• Realizovat  interdisciplinární  pojetí  studia  jako  kombinaci  výuky 

odborných a  společenskovědních disciplín, protože profesiografické 

výzkumy ukazují, že činnosti obráběče kovů obsahují také silné prvky 

sociální,  především  sociologické  a  psychologické,  přírodovědné  a 

technické, ale též manažerské a informatické. 

•  Systémově posunout strategii vzdělávání k faktické přípravě pro život 

v intencích  získávání  zkušeností  cestou  formování  postojů  a 

hodnotového systému na bázi profesní etiky.

• Přehodnotit  tradiční  způsoby  vyučování,  charakteristické  zejména 

přetrváváním transmisivního (instrukčního) pojetí  formální edukace. 

Didaktika výukového schématu pasivního žáka a sdělování nových 

informací  v  hotové  podobě  neodpovídají  mentalitě  dnešních  žáků 

středních odborných škol a učilišť. Paměťové zvládání encyklopedií 

není  efektivní  a  z hlediska  zaměření  vzdělávacího  programu 

neproduktivní. 

• Překonávat  pouhé sumativní  zvládání  učiva  a  vytvářet  poznatkové 

struktury spjaté se soustavným rozvíjením samostatného a tvořivého 

myšlení a s všestranným formováním osobnosti žáků.

• Racionalizovat  a  zefektivnit  výuku  v souladu  s  konstruktivistickým 

pojetím vzdělávání jako moderního trendu produkčního a efektivního 

učení v současném civilizovaném světě.

• Implementovat  skupinové  vyučování,  praktická  cvičení,  modelová 

zaměstnání  aj.  jako  progresivní  výukové  technologie  na  bázi  tzv. 

činné školy.

• Zvyšovat  celkovou  úroveň  formální  edukace  důrazem  na zájmy  a 

potřeby  klientů  prostřednictvím  heuristické,  problémové, 

programované a projektové metody výuky a činností  aktivizujících 

jejich  duševní  potenciál  k vytváření  vědomostních  a  hodnotových 

cílových struktur obecné i odborné vzdělanosti.  Moment obtížnosti, 

nejasnosti,  neukončenosti,  nesrovnalosti aktivizuje žákovo myšlení, 
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které se pak zaměřuje na odstranění rozporu mezi znalostmi, jež si 

dosud  osvojil,  a  mezi  novými  fakty,  k  jejichž  vysvětlení  jeho 

dosavadní vědomosti nestačí. Získávání potřebných nových znalostí 

cestou  postupných  kroků  s využíváním  materiálních  technických 

prostředků  a  na  nich  stojících  informačních  a  komunikačních 

technologiích výuky je přitom jednou z podstat  řešení  problému a 

cestou  ke  zkvalitnění  školní  edukace,  odpovídající  dobovým 

standardům informační společnosti a webovému prostředí.

•  Vytvářet    podmínky  pro  rozvoj   tvořivosti   žáků  a  nacházení 

netradičních  přístupů  k řešení  úloh  a  získávání  profesních 

kompetencí  prostřednictvím  výukové  technologie  modelování 

především v odborných předmětech. • Aplikovat výukové technologie 

celostního  pojetí  vytváření  vzdělávacích  zkušeností  cestou  vlastní 

produkční  činnosti  žáků.  Aktivizovat  jejich  duševní  potenciál  a 

formovat  jejich  hodnotový  systém  a  způsob  myšlení  jako 

předpokládanou  dispozici  pro  posuzování  a  následné  řešení 

složitých pracovních i životních situací.

•  Komplexně zkoumat a řešit cíle, obsah, strategie, výuková schémata 

a  didaktické  postupy,  způsob  organizace  a  hodnocení  školního 

vzdělávání  jako jeho odpovídající  progresivní  model.  K němu také 

formulovat vzdělávací paradigma.

•  Nově definovat status učebních předmětů v rámci školního kurikula 

z hlediska  obsahu,  vnitřní  struktury  a  vnějších  vazeb  jako  určitý 

mezioborový  konsenzus.  Oborově  vymezit  validní  a  reliabilní 

srovnávací  kritéria  pro  evaluaci  výsledků  vyučování  a  učení  a 

přijímání relevantních manažerských rozhodnutí. 

• Permanentně  upravovat  a  specifikovat  procesy  v oblasti  změn 

edukačního  prostředí  v jeho  fyzikálních,  ergonomických  a 

psychosociálních parametrech, které jsou nezbytným předpokladem 

pro dosažení očekávaných vzdělávacích výsledků. Jde především o 

to, aby učitel mohl měnit prostředí a vytvářet podmínky pro aktivní 

učení  s cílem  umožnit  dosahování  vyšších  výkonů  v kognitivním 
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učení a behaviorálních změn kvality a trvalosti  fixace vzdělávacích 

zkušeností žáků. 

•  Vytvořit předpoklady pro metodologický rozvoj a vypracování teorie 

mezisystémové  analýzy  pro  integrační  pojetí  oborové  a 

předmětových didaktik. Integrace didaktiky odborných předmětů a její 

diferenciace do jiných disciplín musí být ve vzájemném vztahu. 

Projektovaný  záměr  umožňuje  trvale  se  věnovat  kognitivním, 

motivačním a  regulačním  aspektům pedagogických  a  manažerských 

činností v edukačním procesu ve všech řízených procesech ve škole, 

posilovat sociální role a sociální statut subjektů vzdělávání. 

 Takto prováděná výuka predikuje možnosti rozvíjet tvořivé myšlení 

učitelů i  žáků na základě široké škály technického a technologického 

základu. Didaktickým přínosem integrované výuky na technologickém 

základu  modelování  lze  vytvořit  nezbytné  předpoklady  pro  zlepšení 

vnitřních (procesuálních) a vnějších (organizačních) podmínek, v nichž 

proces vyučování a učení probíhá.   

Cíle,  obsah,  výukové  technologie  i  celá  filosofie  prezenčního 

vzdělávání musí zároveň favorizovat principy prostupnosti studia, které 

budou později umožňovat klientům dále se vzdělávat.
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RESUMÉ

Disertační  práce se  zabývala  problematikou vytváření  profesních 

kompetencí žáků ve výchovně vzdělávacím procesu na stupni středního 

vzdělání s výučním listem v širším kontextu stavu a trendů současné 

pedagogiky.

Kompozičně byla rozdělena do dvou hlavních částí – teoretické a 

empirické. 

V první  –  teoretické  -  části  jsme  charakterizovali  informační 

společnost  a  vzdělávací  strategie  reflektované  ve  filosofii  výchovy  a 

didaktice  v domácím i  evropském kontextu.  Prezentovali  jsme cíle  a 

problémy  středního  vzdělání  s výučním  listem,  didaktické  principy, 

formy  a  metody,  ale  také  význam  výpočetní  techniky  jako  nástroje 

modernizace  vzdělávacího  procesu.  Analyzovali  jsme  role  žáků  a 

učitelů  při  vytváření  klíčových  kompetencí  žáků  prostřednictvím 

modelových  zaměstnání  jako  konstruktivistického  pojetí  aktivizujícího 

duševní a fyzický potenciál žáků.

V druhé – empirické – části jsme provedli dvě výzkumná šetření. 

Zjišťovali  jsme,  jak  učitelé  chápou  svou  pedagogickou  roli  v této 

vzdělávací oblasti a dále, jak se projevilo pojetí výuky s vyšším podílem 

technologie  modelování  v teoretické  výuce  a  praktickém  výcviku  v 

úrovni vzdělávacích zkušeností žáků.

Zvolenou kompozicí jsme sledovali určitou rozsahovou vyváženost 

a obsahovou gradaci předložené disertační práce. 

Disertační  práce  potvrdila  legitimitu  výukové  technologie 

modelování při vytváření profesních kompetencí žáků v této vzdělávací 

oblasti.
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SUMMARY

Dissertation  thesis  dealt  with  a  building  of  professional 

competencies  of  students  in  the  educational  process  at  the  level  of 

secondary  education  with  a  certificate  in  the  broader  context  of  the 

current state and trends in education.

Composition was divided into two parts - theoretical and empirical.

In the first part - theoretical - we have characterized the information 

society  and  educational  strategies  reflected  in  the  philosophy  of 

education  and  didactics  in  the  domestic  and  European  context.  We 

presented  the  aims  and  problems  of  secondary  education  with  a 

certificate,  didactical  principles,  forms  and  methods,  but  also  the 

importance  of  computer  technology  as  a  tool  for  upgrading  the 

educational  process.  We analyzed roles of  students and teachers in 

developing key students´ competencies through model employments as 

a  constructivist  approach  activating  mental  and  physical  potential  of 

students.

In  the  second  part  -  empirical  -  we  conducted  two  research 

investigations. We observed how teachers perceive their teaching role 

in this educational field and further how the concept of teaching with a 

higher  proportion  of  modeling  technology in  theoretical  teaching and 

practical  training  had  proved  in  the  level  of  students'  learning 

experiences.

By the chosen composition we followed specific balance of range 

and content gradation of the dissertation thesis.

Dissertation  thesis  confirmed  the  legitimacy  of  tutorial  modeling 

technology  to  create  professional  competencies  of  students  in  this 

educational field.
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