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Abstrakt 

Cílem bakalářské práce je identifikovat preference týkající se klíčových prvků 

didaktického procesu, konkrétně forem a metod vzdělávání, přístupu vzdělavatele, 

didaktických pomůcek, didaktické techniky a uspořádání výukových prostor u dospělých, 

kteří se v posledních dvanácti měsících účastnili alespoň jedné vzdělávací aktivity 

neformálního vzdělávání, v závislosti na jejich věku, resp. příslušnosti k určité věkové 

kohortě. Na základě relevantní odborné didaktické literatury z oblasti andragogiky 

a pedagogiky je v prvních třech kapitolách charakterizován didaktický proces a jeho 

klíčové oblasti, tedy materiální a nemateriální didaktické prostředky, které se dále dělí na 

konkrétní prvky. Ve čtvrté kapitole jsou definovány jednotlivé věkové kohorty a jejich 

specifika, a to jak v obecné, tak v didaktické rovině. Poslední, pátá kapitola je věnována 

přípravě a realizaci kvantitativního dotazníkového šetření u těch příslušníků daných 

věkových kohort, kteří se za posledních dvanáct měsíců zúčastnili alespoň jedné 

vzdělávací aktivity neformálního vzdělávání dospělých. Na základě těchto zjištění jsou 

formulovány závěry o rozdílech v preferencích týkajících se klíčových prvků didaktického 

procesu u jednotlivých věkových kohort. 

Klíčová slova 

prvky didaktického procesu, didaktické formy, didaktické metody, přístup vzdělavatele, 

didaktické pomůcky, didaktická technika, uspořádání výukových prostor, generace baby 

boomers, generace X, generace Y  
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Abstract 

The aim of this bachelor thesis is to identify preferences in key elements of the didactic 

process, namely in didactic forms, didactic methods, teacher roles, teaching aids, didactic 

technology and seating arrangements, at those adults, who have been participating in at 

least one non-formal educational activity in the last twelve months, depending on the age 

cohort they belong to. Based on relevant educational literature, the first three chapters 

cover a description of a didactic process and its key areas, material and non-material 

didactic means, which are further divided into particular elements. In the fourth chapter, 

there is a definition of the age cohorts and a description of their specifics both in general 

and in the field of didactics. The fifth chapter is dedicated to a preparation and a realisation 

of the quantitative questionnaire survey at those members of age cohorts, who have been 

participating in at least one non-formal educational activity in the last twelve months. 

Based on these findings, the differences in preferences in key elements of the didactic 

process at the age cohorts are stated. 

Keywords 

elements of didactic process, didactic forms, didactic methods, teacher roles, teaching aids, 

didactic technology, seating arrangements, baby boomers generation, generation X, 

generation Y 
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0 Úvod 

Tématu didaktiky se v současné době v českém prostředí věnuje řada autorů, lze uvést 

například Jarmilu Skalkovou a její Obecnou didaktiku (2007), Školní didaktiku (2009) od 

autorů Zdeňka Kalhouse a Otta Obsta či například Lucii Zormanovou s knihou Obecná 

didaktika pro studium a praxi (2014). Dále samozřejmě existuje množství autorů věnující 

se specifickým oblastem didaktiky. Například didaktickým metodám se věnují Josef 

Maňák a Vlastimil Švec (publikace Výukové metody z roku 2003), Dagmar Sitná 

(publikace Metody aktivního vyučování: spolupráce žáků ve skupinách, 2009) a Tomáš 

Kotrba a Lubor Lacina (publikace Aktivizační metody ve výuce: příručka moderního 

pedagoga, 2011). Jinou didaktickou oblastí, přístupem vzdělavatele, se ve své publikaci 

Vyučovací styly učitelů (2008) zabývají zahraniční autoři Gary D. Fenstermacher a Jonas 

F. Soltis, atd. 

Co se týče didaktiky dospělých, pravděpodobně nejvýznamnějším autorem v českém 

prostředí je Jaroslav Mužík, který na toto téma vydal řadu publikací. Dále se didaktice 

dospělých věnují např. Ludvík Eger (Vzdělávání dospělých a ICT: Aktuální stav 

a predikce vývoje, 2012), Petr Kazík (Rukověť dobrého lektora: Praktické tipy a návody 

pro začínající i zkušené přednášející, 2008), Olga Medlíková (Lektorské dovednosti: 

Manuál úspěšného lektora, 2013) či Jana Šoferová (Lektorské finty: Jak připravit 

a realizovat zajímavá školení, 2008). Ze zahraniční literatury lze jmenovat např. Stephena 

Brookfielda, který kromě odborných publikací o vzdělávání dospělých věnoval několik 

článků problematice přístupu vzdělavatele (Teacher Roles and Teaching Styles, 1996, 

1989) či Karen Lawson (kniha The Trainer's Handbook z roku 2006). 

Problematika rozdělení obyvatel České republiky do věkových kohort se v literatuře 

vyskytuje minimálně, v českém prostředí se jí zabývají autorky Kubátová a Kukelková 

v knize Interkulturní rozdíly v pracovní motivaci generace Y: Příklad České republiky 

a Francie z roku 2013, ze zahraničních autorů pak David Hole, Le Zhong a Jeff Schwartz, 

kteří jejich klasifikaci uvádí v článku Talking About Whose Generation? z roku 2010. Ve 

své práci jsem se rozhodla tato dvě témata, tedy téma didaktiky dospělých a rozdělení 

věkových kohort v českém prostředí spojit, protože je to spojení v dnešní době aktuální 

a prozatím není nikde řešené.  



9 

Správné nastavení didaktického procesu z hlediska věku účastníků důležitým tématem, na 

které by se určitě měla soustředit pozornost odborníků. Důvodem je potřeba se v dnešní 

době neustále vzdělávat, a proto je důležité dospělým účastníkům vzdělávání poskytnout 

vyhovující podmínky. Je pravda, že v praxi se tak částečně děje, např. organizováním 

kurzů výhradně pro seniory, nicméně je patrné, že jinak se chce člověk vzdělávat ve 

dvaceti a jinak ve čtyřiceti či padesáti letech a tyto preference často nejsou vzdělávacími 

organizacemi akcentovány. Na druhé straně tomuto tématu některé vzdělávací organizace 

začínají věnovat pozornost. I tak je ale takovýchto institucí je velmi málo.  

Proto je hlavním cílem mé bakalářské práce identifikovat preference týkající se klíčových 

prvků didaktického procesu z pohledu věkových kohort, který dále dělím na několik 

dílčích cílů. Za prvé, na základě informací získaných z české i zahraniční odborné 

literatury stanovit a popsat klíčové prvky didaktického procesu. Za druhé, s pomocí 

relevantních zdrojů rozdělit věkové kohorty s ohledem na historická specifika českého 

prostředí. Za třetí, s využitím těchto teoretických poznatků provést empirické šetření 

preferencí prvků didaktického procesu pro každou jednotlivou věkovou kohortu a porovnat 

zvolené preference mezi věkovými kohortami a v celé populaci.  

Na základě prostudování české i zahraniční odborné literatury týkající se didaktiky 

dospělých jsem identifikovala klíčové prvky didaktického procesu. Ty prvky, které se 

v literatuře objevovaly nejčastěji, byly zahrnuty do empirického šetření a detailněji 

charakterizovala v jednotlivých kapitolách. 

Dále jsem dle literatury stanovila rozdělení generací v českém prostředí a jejich specifika 

v obecné rovině i v didaktických preferencích. Charakteristiky generací v obecné rovině 

jsem popsala na základě zahraniční i české literatury, aby bylo možné identifikovat 

historické souvislosti pro obyvatele dnešní České republiky. Didaktické preference jsem 

kvůli nedostatku zdrojů definovala ze zahraniční literatury. Preference didaktických prvků 

v českém prostředí tedy byly stanoveny pouze na základě provedeného empirického 

šetření. Empirické šetření bylo realizováno technikou dotazníku, sestaveného ve shodě 

s prostudovanou literaturou. Údaje o počtu lidí ve stanovených kohortách byly získány 

z databáze Českého statistického úřadu. 
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V první kapitole jsem podala stručnou charakteristiku didaktického procesu vzdělávání 

dospělých, rozdělila jeho klíčové prvky z různých hledisek a stanovila ty, které byly dále 

využity v této práci.  

Druhá kapitola byla zaměřena na první oblast klíčových prvků didaktického procesu, 

konkrétně na nemateriální didaktické prostředky. V jednotlivých subkapitolách byly 

charakterizovány didaktické formy, didaktické metody a přístup vzdělavatele. U každé 

z těchto podkapitol byl také pro ilustraci uveden výčet různých klasifikací a přístupů 

k vybraným didaktickým prostředkům, z nichž ten nejrelevantnější přístup byl vybrán pro 

další text. 

Třetí kapitola byla koncipována stejně jako druhá kapitola. Na základě odborné literatury 

byla popsána druhá oblast klíčových prvků didaktického procesu, materiální didaktické 

prostředky. Konkrétně se jednalo o didaktické pomůcky, didaktickou techniku 

a uspořádání výukových prostor. I zde bylo záměrem uvést rozdílné přístupy a dělení 

těchto prostředků a vybrat z nich ty nejvhodnější pro tuto práci. 

Čtvrtá kapitola byla věnována druhému dílčímu cíli, rozdělení věkových kohort a jejich 

specifikům. Nejdříve byly pro ilustraci uvedeny rozdílné přístupy ke klasifikaci generací 

v prostředí americkém, ve Francii a v Nizozemí. Dále byly s pomocí odborné české 

i zahraniční literatury stručně zmíněny stěžejní události života každé generace a následně 

stanovena jejich specifika v obecné (historické) rovině i s důrazem na české prostředí. Pro 

každou věkovou kohortu byly také popsány didaktické preference, které se ovšem týkají 

americké společnosti.  

Pátá kapitola byla zaměřena na třetí dílčí cíl, provedení empirického šetření. Popsán byl 

postup empirického šetření, jednotlivé kroky jeho realizace a vyhodnocení výsledků. 

U každé generace byly stanoveny preference pro každý didaktický prvek, a poté byly tyto 

preference porovnány mezigeneračně i v celkové populaci a nakonec zformulovány závěry 

vyplývající z provedeného šetření. V této kapitole byly také pro ilustraci doplněny základní 

informace o výzkumu Adult Education Survey a o jeho výstupech. 

Zdroje, ze kterých jsem ve své bakalářské práci vycházela, lze rozdělit do tří okruhů. 

Prvním, nejdůležitějším okruhem, je literatura týkající se přímo andragogické didaktiky, ať 
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už se jedná o zdroje české, či zahraniční. Do druhého okruhu řadím literaturu tzv. „na 

pomezí“, tedy literaturu, která se týká vysokoškolské didaktiky. Je tedy částečně propojena 

s andragogickou didaktikou, nicméně tyto zdroje nelze využít bezpodmínečně, pro situaci 

neformálního vzdělávání dospělých některé, v této literatuře popsané, aspekty didaktického 

procesu nelze aplikovat. Třetím okruhem je pak literatura obecně didaktická a literatura 

zaměřená na pedagogickou didaktiku. Tyto zdroje obvykle uvádím pro doplnění, pro 

srovnání, nejčastěji v poznámkách pod čarou. 

Záměrem této práce nebylo přinést vyčerpávající výčet všech didaktických prvků 

a souvislostí vztahujících se k didaktickému procesu, ani stanovit jednoznačné závěry 

o preferencích jednotlivých věkových kohort. Za svůj záměr považuji spíše jakýsi náhled 

do zkoumané problematiky, která by, alespoň podle mého názoru, stála za větší pozornost 

a detailnější výzkum, než jaký umožňoval rozsah a zaměření této práce.  
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1 Didaktický proces ve vzdělávání dospělých 

Didaktika dospělých je disciplína, která se zabývá specifiky didaktického procesu 

vzdělávání dospělých. Mezi témata, která zkoumá, patří stanovení cílů a obsahu 

vzdělávání, zvolení vhodných forem, metod a technologií vzdělávání dospělých (Průcha, 

Veteška, 2012, s. 35). Didaktický proces je možné vymezit jako „... tok informací, transfer 

zkušeností od lektora k účastníkovi“ (Mužík, 2011b, s. 74). Jedná se o složitý 

a dlouhodobý proces, který má nezastupitelnou úlohu při plnění cílů vzdělávání, skládá se 

ze tří na sebe navazujících fází a je tvořen pěti základními prvky (Mužík, 2005, s. 42; 

2004, s. 44; 2011b, s. 73). 

Za tři fáze didaktického procesu jsou v literatuře považovány (Mužík, 2005, s. 42–43; 

2004, s. 50–54): motivační fáze (prezentace učební látky), fáze vytváření vědomostí 

a formování dovedností a návyků (reakce účastníků) a fáze ověřování výsledků výuky 

(aplikace výsledků učení). První fáze může probíhat mnoha způsoby, záleží na zvolené 

didaktické formě, na metodách, obsahu vzdělávací aktivity, cílech vzdělávání atd. Důležitý 

je také zvolený způsob motivace účastníků. Pro vzdělávání dospělých se doporučuje 

stanovení dosažitelných vzdělávacích cílů a využívání příkladů z praxe lektora i účastníků. 

Ve druhé fázi účastníci získávají teoretické vědomosti (ideálně zobecňováním empirických 

zkušeností), vstřebávají učební látku, analyzuje své postoje a názory a v neposlední řadě 

také dávají nově nabyté informace do souvislosti s již získanými znalostmi, zkušenostmi 

a dovednostmi. V poslední fázi lektor vyhodnocuje výsledky vzdělávací aktivity 

a účastníci vzdělávací aktivity přenáší své poznatky do běžné praxe.  

Za pět základních prvků didaktického procesu Mužík (2004, s. 44) považuje cíl vzdělávání, 

obsah, čili učební látku, lektora, žáka (účastníka) a didaktické prostředky. Mezi těmito 

prvky existují vztahy vzájemné závislosti, které výrazně ovlivňují fungování celého 

procesu. Tyto vztahy jsou znázorněny modelem pedagogického prostoru, který prvky 

didaktického procesu dělí na nezávislé, závislé a středně didaktické proměnné. Mezi 

nezávislé proměnné jsou řazeny cíle a funkce vzdělávání, v kategorii středně didaktických 

proměnných jsou zahrnuty podmínky na straně lektora i účastníka, čas, finance, prostředí 

a obsah vzdělávací aktivity. Za závislé proměnné jsou považovány hmotné (materiální) 

a nehmotné (nemateriální) didaktické prostředky. Vzájemná závislost pak funguje tak, že 

na cíl a obsah vzdělávání s ohledem na časové a další podmínky, tedy na nezávislé 
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a středně didaktické proměnné, jsou navázány hmotné a nehmotné prostředky, tedy závislé 

didaktické proměnné (Mužík, 2011b, s. 38–39). 

Cílem této práce je představit vybrané klíčové prvky didaktického procesu. Další text bude 

proto zaměřen na oblast závislých didaktických proměnných, tedy na materiální 

a nemateriální didaktické prostředky, a to z toho důvodu, že jejich využití ve vzdělávání 

dospělých je těsně spjato s osobností lektora, který tyto prvky s ohledem na aktuální 

podmínky přiřazuje k nezávislým proměnným. S tím souvisí i výběr didaktických forem, 

který bude zdůvodněn v části 2.1. 

Za didaktické prostředky je v nejobecnější rovině možné označit „... vše, co napomáhá 

dosažení cílů vzdělávání“ (Mužík, 2011b, s. 29). Obvykle se mezi ně řadí formy 

vzdělávání, metody, pomůcky, didaktická technika atd. V užším slova smyslu se jedná 

o prostředky s vysokou mírou didaktické relevance, tedy o ty, které působí přímo na 

účastníka. Jako příklad lze uvést didaktické formy, didaktické metody, způsob výukové 

komunikace, tedy přístup vzdělavatele. V úplně nejužším pojetí se za didaktické 

prostředky považují pouze didaktické pomůcky, didaktická technika a vybavení školících 

prostor (Mužík, 2011b, s. 29; Zormanová, 2014, s. 44). Jak již bylo zmíněno, didaktické 

prostředky lze také rozdělit na nemateriální a materiální. Do oblasti nemateriálních 

didaktických prostředků patří didaktické formy, didaktické metody a přístup vzdělavatele, 

do oblasti materiálních didaktických prostředků didaktické pomůcky, didaktická technika 

a výukové prostory a jejich vybavení (Mužík, 2011b, s. 39; Zormanová, 2014, s. 188; 

Merriam, Bierema, 2014, s. 39). Dle této klasifikace bude práce nadále dělena, protože se 

jedná o klasifikaci, která je v odborné didaktické literatuře nejčastěji používána. 

Ještě před přechodem ke kapitolám popisujícím jednotlivé nemateriální a materiální 

didaktické prostředky, je důležité definovat dva základní pojmy používané v této práci. 

Prvním z nich je účastník vzdělávání, kterým je označován dospělý, který participuje ve 

vzdělávací aktivitě. Pojem účastník je užíván proto, že evokuje zásadu partnerského 

přístupu, tedy rovnosti mezi vzdělávaným a vzdělavatelem, což je jednou ze základních 

podmínek ve vzdělávání dospělých (Mužík, 2011b, s. 77). Druhým zásadním pojmem je 

lektor, kterým je myšlen „vzdělavatel dospělých v oblasti dalšího vzdělávání“ (Průcha, 

Veteška, 2012, s. 162).  
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2 Nemateriální didaktické prostředky  

Prvním okruhem z kategorie závislých didaktických proměnných jsou nemateriální 

didaktické prostředky. Do oblasti nemateriálních didaktických prostředků spadají formy 

vzdělávání, didaktické metody a přístup vzdělavatele (Mužík, 2011b, s. 29; Zormanová, 

2014, s. 188; Merriam, Bierema, 2014, s. 39).  

2.1 Formy vzdělávání 

Průcha a Veteška (2012, s. 106) definují formy vzdělávání jako „... vnější organizační 

uspořádání vzdělávací akce“. Didaktické formy lze rozdělit1 podle několika kritérií. Může 

to být délka vzdělávací akce (např. jednodenní, vícedenní), prostředí (např. na pracovišti, 

mimo pracoviště), organizační uspořádání (např. individuální, skupinové), zaměření 

vzdělávacího procesu (např. rekvalifikační). Dále je možné formy dělit na přímou 

a kombinovanou, distanční, terénní a v neposlední řadě například také na formu 

sebevzdělávání (Průcha, Veteška, 2012, s. 106; Mužík, 2004, s. 55). Mužík (2011b, s. 83–

84; 2004, s. 55) zmíněná kritéria doplňuje hlediskem stavu systémů (živé, např. lektor, 

neživé, např. technika) a hlediskem stálosti (trvalé, např. kurz, nestálé, např. tematické 

večery). Formy vzdělávání dospělých lze také klasifikovat dle počtu účastníků na frontální, 

skupinové a individuální (Mužík, 2011b, s. 84; Šerák, 2009, s. 78). Šerák (2009, s. 77) dále 

uvádí např. dělení na formy kooperativní, participativní a individualizované a na 

jednorázové a cyklické. 

Literatura z oblasti vysokoškolské didaktiky pojímá didaktické formy poněkud odlišně, 

považuje za ně např. přednášku, seminář, cvičení, konzultaci, samostudium, exkurzi, praxi, 

besedu, kurz, přednáškové večery a zkušenostní učení. Dále se jedná o formy skupinové 

výuky, kooperativní výuky, projektové výuky, tutoriálu, učení podporovaného počítačem 

a individuální výuky. Z hlediska účelu to pak mohou být formy teoretické a praktické, 

z hlediska studia na vysoké škole prezenční, distanční a kombinované. I zde lze nalézt 

                                                
1 Pedagogická literatura dělí formy vzdělávání na individuální, hromadnou (frontální), individualizovanou, 

diferencovanou, skupinovou a kooperativní, projektovou, domácí učební práci, otevřené vyučování 

a týmovou výuku (Kalhous, Obst, 2009, s. 293; Skalková, 2007, s. 220).  
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rozlišení forem vzdělávání na frontální, skupinovou, individuální a jejich kombinaci 

(Slavík, 2012, s. 26–27; Podlahová, 2012, s. 37; Rohlíková, Vejvodová, 2012, s. 19–21).  

Další text se opírá o dvojí členění. Na základě četnosti výskytu klasifikací v odborné 

literatuře andragogické i v literatuře zabývající se vysokoškolskou didaktikou, bylo 

zvoleno členění didaktických forem na formu prezenční, distanční a kombinovanou, které 

bylo v obou typech odborné literatury zastoupeno nejčastěji. Pro další práci byla z těchto 

didaktických forem vybrána pouze forma prezenční. Za prvé proto, že je nutně spjata 

s osobností lektora, s jeho fyzickou přítomností ve výuce, což bylo také kritériem pro 

zvolení závislých didaktických proměnných. Za druhé proto, že v prezenční formě výuky 

lze využít největší množství dalších didaktických prostředků, např. metod či pomůcek. 

V rámci prezenční formy výuky byla pak jako nejvhodnější vybrána klasifikace na formu 

frontální, skupinovou a individuální, jelikož se v těchto formách využívají odlišné 

didaktické metody, přístup vzdělavatele, uspořádání výukových prostor atd.  

2.1.1 Frontální výuka 

Pro frontální výuku je typická centrální role lektora a spíše pasivní role účastníků. 

Komunikace obvykle probíhá pouze směrem od lektora k účastníkovi. Frontální výuka se 

ve vzdělávání dospělých obvykle využívá, pokud je potřeba předat informace velkému 

počtu účastníků v relativně krátkém čase. Výhodou frontální výuky je tedy menší 

náročnost na čas, logické a strukturované zprostředkování informace, což je efektivní 

zejména při orientaci na cíl (výsledek) a objektivní kritéria hodnocení účastníků 

(Kosíková, 2011, s. 81). Forma frontální výuky bývá v literatuře kritizována hlavně za 

nízkou aktivizaci účastníků a nastavení stejného tempa bez ohledu na potřeby jednotlivých 

osob (Průcha, Veteška, 2012, s. 106–107; Rohlíková, Vejvodová, 2012, s. 21; Šerák, 2009, 

s. 77). 

2.1.2 Skupinová výuka 

Ve formě skupinové výuky jsou účastníci aktivně zapojováni do vzdělávacího procesu. 

Účastníci spolupracují ve skupinách na úkolech zadaných lektorem. Principem skupinové 

výuky je vzájemná podpora mezi účastníky, kontrola chyb, skupinová zodpovědnost za 

výsledek, učení se jeden od druhého, učení se kooperovat a efektivně komunikovat, 

diskuze o dané problematice atd. Lektor v tomto případě plní roli organizační, motivační 
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a facilitační. Mezi výhody skupinové formy výuky patří např. rozvoj schopnosti kooperace 

a týmové spolupráce, rozvoj schopnosti komunikace a samozřejmě aktivizace účastníků. 

Nevýhodou této formy je její náročná příprava, někdy nesystematická a nerovnoměrná 

práce účastníků a obtížná hodnotitelnost výsledků (Průcha, Veteška, 2012, s. 230; 

Rohlíková, Vejvodová, 2012, s. 21; Šerák, 2009, s. 77; Kosíková, 2011, s. 81–82). 

2.1.3 Individuální výuka 

Při individuální výuce se lektor věnuje vždy právě jednomu účastníkovi. Smyslem této 

formy je přizpůsobení vzdělávání možnostem konkrétního jedince, jeho potřebám 

a vzdělávacím cílům tak, aby došlo k jejich naplnění. Účastník je tedy aktivní součástí 

vzdělávacího procesu a je za výsledek vzdělávání osobně zodpovědný. Výhodou této 

formy je zvolení vyhovujícího tempa výuky, stanovení cílů na základě možností účastníka, 

což dělá cíl dosažitelným a jedinec má poměrně vysokou motivaci pro své vzdělávání. 

Toto nastavení také umožňuje, aby se každý účastník stal ve vzdělávání úspěšným. Jako 

nevýhodu formy individuální výuky je možné zmínit chybějící interakci s dalšími 

účastníky. V této formě výuky samozřejmě také není, na rozdíl od skupinové výuky, 

rozvíjena schopnost vzájemné spolupráce a komunikace (Rohlíková, Vejvodová, 2012, 

s. 21–22; Šerák, 2009, s. 77; Kosíková, 2011, s. 81).  

V rámci výše popsaných didaktických forem se ve vzdělávání dospělých využívají různé 

didaktické metody. Tématem následující podkapitoly je proto jejich dělení, charakteristika 

a vhodnost využití vzhledem k frontální, skupinové a individuální formě výuky. 
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2.2 Didaktické metody 

Didaktické metody lze obecně definovat jako postupy, kterými se lektor řídí v průběhu 

vzdělávací aktivity (Mužík, 2011b, s. 28). Mužík (2011b, s. 89; 2005, s. 115) dále 

charakterizuje didaktické metody dvojím způsobem. Za prvé se jedná o metody, ve kterých 

je aktivita převážně na straně lektora, lze tedy mluvit o souboru přístupů, „… 

kterými lektor předává poznatky a formuje dovednosti, případně návyky účastníků”. 

(Mužík, 2011b, s. 89). Za druhé jsou didaktickými metodami myšleny postupy, kterými si 

účastník aktivně dané dovednosti, vědomosti a návyky osvojuje. V obou případech je 

jejich cílem podpořit účastníka v efektivním učení a v dosažení stanoveného cíle výuky. 

Co se týče klasifikace didaktických metod2, je důležité upozornit, že rozdělení metod je 

relativní a do jisté míry uměle vytvořené, jelikož různí autoři (často i ti samí v různých 

publikacích) pojímají členění didaktických metod rozličným způsobem, jak lze doložit na 

uvedených případech.  

V jedné ze svých starších publikací uvádí Mužík (1998, s. 151) rozdělení metod podle 

vztahu k praxi na teoretické (v učebně, např. přednáška ex-katedra), teoreticko-praktické 

(v učebně, např. diskusní metody) a praktické (na pracovišti, např. koučink). Kromě toho 

Mužík v této publikaci jako samostatnou kategorii vyděluje speciální didaktické postupy 

zaměřené na rozvoj kreativního myšlení dospělého účastníka vzdělávání. Jedná se 

například o brainstorming, brainwriting, ale i o méně známé metody, jako např. synektika 

či laterální myšlení (Mužík, 1998, s. 173–183). 

S odkazem na další autory uvádí Mužík v publikaci zaměřené na didaktiku profesního 

vzdělávání dospělých (2005, s. 115–116) tři typy členění didaktických metod. Za prvé se 

                                                
2 Pro srovnání lze uvést příklady klasifikace didaktických metod v pedagogické literatuře. Kalhous a Obst 

(2009, s. 309–316) dělí metody podle činnosti žáka a učitele na informačně-receptivní, reproduktivní, metody 

problémového výkladu, heuristické a výzkumné metody. Dále publikace nabízí komplexní klasifikaci dle 

několika aspektů (viz také Skalková, 2007, s. 184–185): didaktického, psychologického, logického, 

organizačního, procesuálního, organizačního a interaktivního. Z hlediska výchozí teorie lze metody 

(označované v tomto případě jako modely) dělit na behaviorální, personální, sociální a kognitivní. Maňák 

a Švec (2003, s. 47–49) také popisují několik různých dělení. Sami dělí metody na klasické výukové, 

aktivizující a komplexní výukové. 
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jedná o již zmíněné dělení podle způsobu a typu interakce mezi lektorem a účastníkem (viz 

např. Palán). Za druhé mohou být metody děleny podle fáze vyučovacího procesu, ve které 

jsou využity, tj. na metody expoziční, fixační a diagnostické (viz např. Cirbes). Kritériem 

pro třetí možný způsob dělení metod je stupeň inovace, tj. od přednášky přes problémové 

metody až po kreativní metody (viz např. Valenta).  

Ve své pozdější publikaci z roku 2011 Mužík (2011b, s. 90–94) také uvádí několik 

možností klasifikace didaktických metod. Ty mohou být děleny podle již zmíněné 

orientace na lektora (např. přednáška) a orientace na účastníka (např. hraní rolí). 

V podstatě totožný princip se uplatňuje i v rozdělení metod na aktivizační (aktivita 

převážně na straně účastníka) a tradiční (aktivita převážně na straně lektora). Ve sféře 

řízení lidských zdrojů se podle místa, kde se vzdělávací aktivita odehrává, metody dělí na 

používané na pracovišti (např. rotace práce), na metody používané mimo pracoviště (např. 

případové studie) a metody, které jsou na rozhraní (např. počítačové a on-line školící 

programy).  

Silberman a Lawsonová (1997, s. 6–9) uvádějí praktické příklady a tipy pro vhodné 

nasazení didaktických metod ve všech fázích vzdělávacího procesu. Didaktické metody 

také dělí podle interakce mezi účastníkem a lektorem na metody pro získávání aktivní 

spolupráce účastníků (např. metody okamžitého zapojení účastníků do výuky), metody pro 

přenos informací, dovedností a postojů (např. metody pro frontální výuku, pro rozproudění 

diskuze), metody pro trvalé osvojení vědomostí a dovedností (např. opakování naučené 

látky).  

Zajímavá je také klasifikace Beneše (2014, s. 135), který jednotlivé metody přiřazuje 

k významným filozofickým směrům ve vzdělávání dospělých. Podle tohoto rozdělení by 

pro liberální směr byla typická např. metoda přednášky, pro behaviorismus např. metoda e-

learningu, pro progresivní směr např. metody řešení problémů, pro humanistický směr 

např. sebeřízené učení a pro kritické teorie např. metody založené na dialogu. Šerák (2009, 

s. 68) pro situaci zájmového vzdělávání dospělých metody dělí na monologické 

(např. přednáška), dialogické (např. diskuze), organizační (např. exkurze) a kombinované 

(např. tematický večer). 
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Literatura zabývající se vysokoškolskou didaktikou se v některých ohledech liší od pojetí 

andragogické didaktiky. Jen pro ilustraci, přednáška a seminář nejsou považovány za 

didaktické metody, ale za didaktické formy (Rohlíková, Vejvodová, 2012, s. 19–77; 

Podlahová, 2012, s. 5–6; Slavík, 2012, s. 27). Slavík (2012, s. 27) za formy označuje také 

exkurzi a konzultaci. Rohlíková a Vejvodová (2012) dokonce zahrnuje didaktické formy 

i metody pod jednu společnou kapitolu a v textu je průběžně prolíná.  

Vzhledem k zaměření práce na oblast vzdělávání dospělých a návaznosti volby metod na 

formy vzdělávání bude oporou dalšího textu terminologie andragogické literatury 

a rozdělení didaktických metod z hlediska využití ve frontální, skupinové a individuální 

formě vzdělávání. Proto nejsou v dalším textu zahrnuty například metody e-learningu 

a metody klasifikační a diagnostické, jelikož nezapadají do definovaných forem. V případě 

e-learningu chybí přímý kontakt účastníka s lektorem, v případě klasifikačních 

a diagnostických metod se prostřednictvím nich účastník přímo nevzdělává, jejich 

záměrem je testovat vstupní a závěrečné vědomosti a znalosti účastníka (Mužík, 1998, 

s. 158). Co se týče literatury týkající se vysokoškolské didaktiky, ne všechny metody v ní 

uvedené jsou využitelné i v neformálním vzdělávání dospělých a proto nejsou některé 

z nich v práci dále zmíněny. Na tomto místě je vhodné znovu upozornit, že zvolené dělení 

je opět do značné míry umělé a některé metody jsou na rozhraní zvoleného členění.  

2.2.1 Didaktické metody využívané ve frontální výuce3 

Didaktické metody, které jsou obvykle využívány ve frontální formě výuky, Mužík 

označuje jako monologické (2011b, s. 100) či teoretické (2005, s. 116; 1998, s. 151). Mají 

několik charakteristických znaků. Mezi ty nejdůležitější patří aktivita na straně lektora, 

jehož hlavním úkolem je sdělit účastníkům podstatné informace, poznatky a zkušenosti 

a spíše pasivní role těchto účastníků, kteří lektorovi naslouchají (Mužík, 2011b, s. 100). 

Aktivní zapojení účastníků je bráno spíše jako doplněk výuky, např. během semináře či 

cvičení (Mužík, 2005, s. 116). 

                                                
3 V pedagogické literatuře se jako typické příklady metod využívaných ve frontální výuce uvádí metody 

informačně-receptivní, metody slovní, názorně demonstrační, monologické (Kalhous, Obst, 2009, s. 309–

313; Maňák, Švec 2003, s. 49; Skalková, 2007, s. 188). 
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Tyto metody mají své výhody a nevýhody. Výhodou je možnost předat většímu množství 

účastníků logicky uspořádané, komplexní informace v poměrně krátkém čase, a to jasným, 

přehledným a srozumitelným způsobem, aktualizace poznatků dostupných v literatuře 

a možnost doplnění teorie vlastním názorem. Nevýhodou může být nižší motivace 

účastníka kvůli jeho převážně pasivní roli, náročnost na pozornost, chybějící interaktivita, 

blokování kreativního myšlení, absence okamžité praktické aplikace naučeného 

a nedostatek příležitostí pro okamžitou zpětnou vazbu (Podlahová, 2012, s. 39; Mužík, 

2011b, s. 100; 2005, s. 118). 

Co se týče osobnosti lektora, pokud disponuje dobrou rétorikou a dokáže informace 

efektivně předat, pak samotným podáním tématu může účastníky motivovat k lepším 

výkonům a zvýšenému zájmu. Na druhé straně, pokud je lektorův projev monotónní, 

nelogický, nezřetelný či nepřizpůsobený konkrétní skupině účastníků (např. podceněním 

aktuální úrovně jejich znalostí), může účastníky od tématu úplně odradit (Mužík, 2011b, 

s. 100–102). 

Za základní typy monologických metod považuje Mužík (2005, s. 116; 2011b, s. 102; 

1998, s. 155) klasickou přednášku, přednášku ex-katedra, přednášku s diskuzí, výklad 

a vyprávění, seminář a cvičení. Jako klasickou označuje Mužík (2011b, s. 102) přednášku, 

se kterou se lze běžně setkat při vysokoškolském studiu. Jejím charakteristickým rysem je 

systematické a strukturované předání teoretické látky od lektora směrem k účastníkovi 

(Rohlíková, Vejvodová, 2012, s. 23; Mužík, 2011b, s. 102; Caffarella, Ratcliff Daffron, 

2013, s. 263). Přestože je nejvíce diskutovanou nevýhodou této metody nedostatečné 

zapojení účastníků (Mužík, 2005, s. 118), je to stále nejúčinnější metoda přenosu 

informací, dovedností a zkušeností velkým skupinám účastníků (Mužík, 2005, s. 118; 

Rohlíková, Vejvodová, 2012, s. 23). V oblasti dalšího vzdělávání dospělých se klasická 

přednáška nejčastěji využívá v občanském vzdělávání, zájmovém vzdělávání a jako 

součást konferencí (Mužík, 2011b, s. 102).  

Přednáška ex-katedra se od klasické přednášky liší v tom, že lektor namísto přirozeného 

projevu doslova čte učební text. Ačkoliv se tato monologická metoda zdá pro vzdělávání 

dospělých nevhodná, v určitých částech vzdělávacího procesu může být nezbytná, např. při 

potřebě přesného citování zákonů (Mužík, 2011b, s. 103). 
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Další variantou je přednáška s diskusí, která může být dvojího druhu: lektor zodpovídá 

dotazy účastníků anebo účastníci diskutují mezi sebou a lektor na závěr jejich podněty 

shrne (Mužík, 1998, s. 155). Obměnou přednášky s diskusí pak může být pozvání 

hostujícího odborníka (Silberman, Lawsonová, 1997, s. 131).  

Mužík (2011b, s. 103) definuje výklad jako metodu, která se využívá pro popis děje anebo 

probíhajícího procesu. Soustředí se na příčiny, logicky vyplývající následky a přínos pro 

praxi. Rohlíková a Vejvodová (2012, s. 28) uvádí, ačkoliv jen jako součást přednášky, 

i tzv. problémový výklad, při kterém „v úvodu přednášky lektor formuluje problém, který 

se studenty průběžně řeší a jejich nápady zařazuje do svého výkladu”. Stejné pojetí 

problémového výkladu má i Podlahová (2012, s. 55).  

Vyprávění je charakteristické především volnějším stylem předávání informací a častým 

využitím prvků humoru (Mužík, 2011b, s. 103). 

Podstatou semináře je přednes odborného tématu, které účastník zpracuje po dohodě 

s lektorem. Nezbytnou součástí je také diskuze, zhodnocení práce účastníka a shrnutí 

závěrů (Mužík, 2011b, s. 109–110; 2005, s. 119–120; Rohlíková, Vejvodová, 2012, s. 36). 

Seminář může také sloužit k dalšímu rozvíjení a hlubšímu osvojování vyložené látky 

(Rohlíková, Vejvodová, 2012, s. 34).  

Cvičení Mužík (1998, s. 155) popisuje jako předvádění praktických příkladů lektorem 

anebo řešení praktických příkladů pod vedením lektora. Podobné pojetí cvičení popisuje 

i Podlahová a Slavík (2012, s. 44; 2012, s. 31), kteří ho definují jako praktickou aplikaci 

odpřednášeného tématu, jeho procvičování a prohlubování. Rohlíková a Vejvodová (2012, 

s. 37) uvádí, že cvičení mohou probíhat i v terénu, např. v rámci tematicky zaměřeného 

soustředění. Z uvedeného logicky vyplývá, že seminář i cvičení jsou podmíněny aktivním 

zapojením účastníků vzdělávání. Aktivizací účastníků tyto dvě metody nespadají přesně do 

skupiny metod využívaných ve frontální výuce, nicméně spadají do zvolené andragogické 

klasifikace metod dle Mužíka (2011b, s. 102; 1998, s. 155; 2005, s. 116), kde je autor do 

této kategorie řadí s poznámkou, že jsou doplňkem převažující frontální výuky.  

Další metodou využívanou v rámci frontální výuky je demonstrace, při které lektor 

předvádí určitou činnost a účastníci ho pozorují. Při demonstraci je zásadní vlastní 
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komentář lektora s vysvětlením dobrého a špatného postupu (Podlahová, 2012, s. 56–57; 

Rohlíková, Vejvodová, 2012, s. 41).  

Silberman a Lawsonová (1997, s. 138–139), zmiňují další metodu frontální výuky, kterou 

je sledování instruktážního videa. Protože při něm může polevit pozornost účastníků, 

doporučují zadat určité jevy, které by měli účastníci sledovat (např. jak souvisí události ve 

videu s jejich vlastními zkušenostmi, použitelnost v praxi). 

V didaktické literatuře (např. Mužík, 2011b, s. 93; Rohlíková, Vejvodová, 2012, s. 23) je 

často zdůrazňována potřeba oživení běžně užívaných monologických metod a většího 

zapojení účastníků. Příklady vhodných aktivizačních metod pro frontální výuku uvádějí 

Silberman a Lawsonová (1997, s. 115) a Rohlíková, Vejvodová (2012, s. 30). Jedná se 

např. o kladení otázek, o metodu naslouchajících týmů, při které jsou účastníci rozděleni 

do čtyř skupin, a každá má jiný úkol vztahující se k proběhlé přednášce (klást otázky, 

souhlasit s obsahem, nesouhlasit s obsahem, uvést příklady k teoretické látce) apod. 

(Silberman, Lawsonová, 1997, s. 116–119). 

Frontální výuku je také možné oživit např. využitím prezentace, názorných pomůcek, prací 

se studijními materiály pro účastníky, prací ve skupinách a ve dvojicích, netradičním 

úvodem lektora, doplňováním teorie zajímavostmi, příklady z praxe atd. (Mužík, 2005, 

s. 119; 2011, s. 101; 1998, s. 166; Silberman, Lawsonová, 1997, s. 122–125). 

2.2.2 Didaktické metody využívané ve skupinové výuce4 

Do didaktických metod, které jsou typicky využívané ve skupinové formě vzdělávání, lze 

dle Mužíkovy klasifikace zařadit metody teoreticko-praktické a částečně praktické, které 

zahrnují metody diskuzní (dialogické), problémové, kreativní metody a metody workshopu 

(Mužík, 1998, s. 152; Mužík, 2011a, s. 7; Mužík, 2005, s. 4; Rohlíková, Vejvodová, 2012, 

s. 49), tedy takové metody, jejichž cílem je zaktivizovat účastníky, naučit je spolupracovat, 

diskutovat a vést je k rozvoji schopnosti rozhodování a řešení problémů. Podlahová (2012, 

                                                
4 Synonymně se v pedagogické literatuře používají také pojmy metody problémového výkladu, heuristické, 

dialogické, výzkumné, praktické, skupinové vyučovací metody, aktivizující metody (Kalhous, Obst, 2009, 

s. 310–314; Sitná, 2009, s. 67; Maňák, Švec, 2003, s. 105, s. 113; Skalková, 2007, s. 190). 
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s. 58) také vidí podstatu těchto metod v koordinační a iniciační funkci lektora. Jejich 

hlavním přínosem pro vzdělávací proces je aktivizace účastníků, rozvoj komunikačních 

dovedností, týmové spolupráce, kritického myšlení a schopnosti argumentace. Na druhé 

straně může být nevýhodou pomalejší tempo výuky či nerovnoměrné zapojení účastníků 

(Podlahová, 2012, s. 58; Mužík, 1998, s. 163–164). 

První skupinou metod využívaných ve formě skupinového vzdělávání jsou diskuzní neboli 

dialogické metody. Jejich princip je založen na dialogu, a to jak mezi účastníky a lektorem 

tak mezi účastníky navzájem (Mužík, 2005, s. 121). Tyto metody vychází z předpokladu, 

že dospělí účastníci vzdělávání již disponují vědomostmi, znalostmi a praktickými 

zkušenostmi, které se týkají tématu vzdělávací aktivity, čehož by měl lektor ve 

vzdělávacím procesu, a tedy i při výběru vhodných metod, využít (Mužík, 1998, s. 166; 

Mužík, 2005, s. 121). Diskusní (dialogické) metody kladou na lektora dvojí nároky. Kromě 

toho, že stejně jako u metod frontální výuky, je lektor odborníkem na diskutované téma, 

musí při diskusních metodách ovládat také metodiku samotné diskuze (Mužík, 2011a, 

s. 14), resp. být schopen správně klást otázky a adekvátně reagovat na odpovědi a vlastní 

dotazy účastníků (Podlahová, 2012, s. 59). 

Mužík (2005, s. 125; 2011b, s. 115) jako příklady5 diskusních metod uvádí řízenou diskusi, 

panelovou diskusi, metodu Phillips 66, metodu Poster Interview, Open Space Technology, 

skupinové řešení problémů, besedu a rozhovor. Různé typy diskuzí, besed a debat uvádí 

také literatura zabývající se vysokoškolskou didaktikou (Rohlíková, Vejvodová, 2012, 

s. 48; Podlahová, 2012, s. 59). 

Didaktickým cílem diskuze obecně může být buď její obsah, tj. daná problematika, názory 

a zkušenosti účastníků, anebo se lektor může zaměřit spíše na její průběh a kvalitu, tj. na 

posilování komunikačních dovedností a schopnosti vyjadřovat vlastní myšlenky 

(Podlahová, 2012, s. 61). Závěry vyplývající z jakéhokoliv typu diskuze by vždy měly být 

sepsány na viditelném místě (např. tabule, flip-chart) (Mužík, 1998, s. 167). Existuje také 
                                                
5 V pedagogické literatuře jsou mezi diskuzními metody uváděny kromě metody diskuze obecně (Skalková, 

2007, s. 191–192), například metoda snowballingu, metoda Buzz Groups, metodu Carousel, debata (může 

být řazena i k inscenačním metodám), metoda Goldfish Bowl (Sitná, 2009, s. 71–109). Lze také srovnat 

s pojetím diskuzních metod dle Maňák, Švec (2003, s. 108–112, 114, 146). 



24 

několik technik pro rozproudění diskuze. Rohlíková a Vejvodová (2012, s. 47–48) zmiňují 

například možnost nechat postupně odpovědět na otázku všechny účastníky vzdělávací 

aktivity (tzv. řetězová diskuze), či zaujetí role tzv. ďáblova advokáta, ve které lektor 

záměrně zastává přesně opačné stanovisko než většina účastníků. 

Jako řízená se označuje diskuze, která je předem připravená na straně lektora i účastníků. 

Zatímco u lektora je podstatná zejména metodická stránka, účastníci se při přípravě věnují 

spíše jejímu tematickému obsahu (Mužík, 2011b, s. 117). 

Pokud lektor zvolí metodu panelové diskuze, umožní účastníkům vyslechnout si diskuzi 

odborníků na dané téma a klást jim otázky. Sám by měl působit jako moderátor diskuze 

mezi odborníky a účastníky (Mužík, 2011b, s. 122). Jistou obměnou pak může být metoda 

konfrontační, při které diskutují odborníci s protikladnými názory (Mužík, 2011b, s. 123; 

Mužík, 2011a, s. 18–19). Rohlíková a Vejvodová (2012, s. 48) pojímají panelovou diskuzi 

odlišněji než Mužík. Princip jejího průběhu se nemění, místo skutečných odborníků 

z praxe ale v jejich roli vystupují účastníci, kteří si téma dopředu nastudují.  

Při metodě Phillips 66 účastníci diskutují představenou problematiku ve skupinách. 

Všechny skupiny poté oznámí svá řešení lektorovi a dalším skupinám; na jejich základě 

probíhá diskuze v plénu a vyslovení závěru lektorem. Celý postup se opakuje až do 

vyjádření finálního stanoviska (Mužík, 2011b, s. 119–120; Mužík, 2011a, s. 16–17).  

Metoda Poster Interview, která se využívá např. na vědeckých seminářích, spočívá v tom, 

že lektor je zároveň i účastníkem vzdělávání. Zbylým účastníkům nejprve představí 

v omezeném čase své hlavní myšlenky a detailnější prezentace tématu s následnou diskuzí 

probíhá v dalších prostorách k tomu určených (Mužík, 2005, s. 125). 

Metoda Open Space Technology, neboli metoda otevřeného diskuzního prostoru je 

založena na navození atmosféry „přestávky na kávu”, která je typická specifickou tvořivou 

atmosférou, při které je „… málo času na komplexní téma a mnoho názorů do diskuze” 

(Mužík, 2011b, s. 124). V podstatě se jedná o spontánní využití kreativity dospělého 

jedince. Lektor v tomto případě zastává roli facilitátora. Metoda otevřeného diskuzního 

prostoru je založena na několika principech. Každý účastník výuky se automaticky stává 

vhodným účastníkem, jejich počet při metodě Open Space Technology nehraje roli. Také 
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nezáleží na tom, kdy diskuze začne a kdy skončí ani s jakým výsledkem, jakékoliv 

načasování a výstup jsou ty nejvhodnější pro daný problém (Mužík, 2005, s. 143–144). 

Výhodou metody otevřeného diskuzního prostoru je rychlé získání výsledků (řádově dny, 

týdny oproti obvyklým měsícům i rokům) (Mužík, 2011b, s. 124). 

O samostatnější práci účastníků se opírá metoda skupinového řešení problémů. Skupiny 

zvolí svého vedoucího, který od lektora dostane zadání pro svou skupinu a po ukončení 

diskuze prezentuje výsledná řešení. Lektor tedy nefacilituje práci účastníků ve skupinách, 

ale seznamuje se až s konečným výsledkem (Mužík, 2011b, s. 120). 

Beseda anebo rozhovor se v neformálním vzdělávání dospělých využívají zejména pokud 

mají účastníci dostatek vlastních znalostí, dovedností a zkušeností (Šerák, 2009, s. 72), 

které se vztahují k danému tématu a mohou o něm odborně diskutovat. Lektor při těchto 

metodách převážně udržuje a usměrňuje diskuzi. Při této metodě je také možné diskutovat 

s účastníky nad konkrétním učebním textem a rozlišovat podstatné informace od dílčích 

(Mužík, 2011b, s. 123–124; Mužík, 2011a, s. 19–20).  

Dalším typem metod využívaných ve formě skupinové výuky jsou metody problémové. 

Jsou založeny na řešení problému, simulaci reality, např. z organizační praxe tak, aby 

účastníci při řešení aplikovali své dosavadní teoretické i praktické vědomosti, znalosti 

a zkušenosti. Nedílnou součástí je také formování a rozvoj sociálních dovedností. Před 

zvolením problémové metody je vždy důležité zvážit její časovou a finanční náročnost 

(Mužík, 2005, s. 128). Jako typické zástupce problémových metod lze jmenovat případové 

studie, inscenační metody a manažerské hry (Mužík, 2005, s. 125). 

Jak již název napovídá, případové studie se soustředí na konkrétní řešení problémové 

situace vzhledem k okolnostem, času a podmínkám (Kazík, 2008, s. 46). Mužík (2011a, 

s. 20) dále popisuje čtyři základní funkce případové metody, a sice rozvoj individuálních 

vlastností účastníků s důrazem na tvůrčí myšlení, výměnu zkušeností mezi účastníky, 

předcházení eventuálním chybám v praxi a nácvik používání správných technik a principů 

při rozhodování. Jejím cílem není jen zodpovězení zadaných otázek, ale také debata 

o širších souvislostech dané situace. Metoda případové studie sestává z několika prvků: 

„… popis případu, prodiskutování případu, rozbor a zhodnocení případu” (Mužík, 2011b, 

s. 126–127).  
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V odborné literatuře lze rozlišit několik druhů případových studií (Mužík, 2011b, s. 129). 

První z nich je tzv. klasická forma případové metody, neboli rozborová studie. Tento typ 

případové studie se soustředí na „typické” příklady z praxe. Určitou nevýhodou tohoto 

typu případové studie je statičnost, tedy nedostatečné vykreslení všech aspektů situace 

v písemném zadání (např. motivy chování osob) (Mužík, 2011b, s. 130–131) a neexistence 

zpětné vazby ve smyslu ověření efektivity a důsledků vypracovaného řešení (Mužík, 

2011a, s. 22). Dalším druhem případové studie je metoda řešení konfliktních situací, která 

se většinou zabývá oblastí mezilidských vztahů a konflikty v nich. Zadání je, stejně jako 

v předchozím případě, stručné, na rozdíl od klasické formy je často jen v ústní, nikoliv 

psané podobě. Potenciálním problémem této metody je závislost na řečnických 

schopnostech toho, kdo konflikt ústně popisuje (Mužík, 2011b, s. 131–132; Mužík, 2010, 

s. 24). Živé případové studie jsou na rozdíl od rozborových studií podány účastníkům 

přímo z praxe, většinou manažerem organizace, ve které se daná situace odehrála, lektor je 

pro potřeby vzdělávací aktivity nijak neupravuje. Při závěrečné diskuzi se manažer věnuje 

nejen posuzování navrhovaných řešení, ale také je konfrontuje s reálně uplatněným 

řešením organizace (Mužík, 2011b, s. 132–133; Mužík, 2010, s. 24–25). Při metodě 

postupného řešení případu dostanou účastníci od lektora nejprve zadání první části situace, 

která je popsána jen do jistého kritického momentu. Účastníci musí navrhnout řešení pro 

tuto konkrétní část a až posléze dostávají další informace a souvislosti k pokračování 

případové studie. Svá řešení tak účastníci navrhují nejen pro každou fázi případu, ale také 

je musí konfrontovat a přizpůsobovat nově příchozím informacím (Mužík, 2011b, s. 132). 

Jako poslední druh případové studie uvádí Mužík (2011b, s. 133–134; 2010, s. 25–26) 

metodu řešení incidentů neboli příhod. Příhoda či incident v tomto případě označuje 

jakoukoliv triviální, obyčejnou událost. Na začátku vzdělávací aktivity obeznámí lektor 

účastníky jen velmi stručně se situací a úkolem účastníků je dojít k vlastnímu problému, 

který je skryt v popisu obyčejného incidentu.  

Poněkud odlišné dělení případových studií nabízí Rohlíková a Vejvodová (2012, s. 63–64). 

Celkem popisuje čtyři typy případových studií podle náročnosti. V prvním případě 

účastníci obdrží již vypracovanou případovou studii a jejich úkolem je vyjádřit se 

k popsaným řešením. Ve druhém případě je účastníkům předložen popis situace 

a problému a cílem je nalézt vhodná řešení. Třetí typ je poněkud složitější, účastníci 

dostanou pouze popis situace a musí si nejdříve sami identifikovat problém a až poté 

hledat jeho řešení. V posledním, čtvrtém případě jsou účastníci vysláni do reálného 
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prostředí (např. firmy) a jejich úkolem je zpracovat celou případovou studii, od zadání až 

po řešení. 

Dalším typem problémových metod jsou inscenační metody, neboli metody hraní rolí 

(Caffarella, Ratcliff Daffron, 2013, s. 263; Kazík, 2008, s. 45). Hraní rolí umožňuje 

účastníkům vyzkoušet si nejrůznější typy situací, hledání řešení a hlavně získání 

zkušenosti prožitkem a rozvoj komunikačních dovedností. Lektor při této metodě kromě 

obsahové části také pozoruje schopnosti účastníků v oblasti flexibility, rychlosti 

a adekvátnosti reakcí. Při využití inscenačních metod by nikdy neměla chybět jakákoliv 

forma zpětné vazby. Vhodná je např. natáčení celé scénky a udělení zpětné vazby spolu 

s promítnutím záznamu (Podlahová, 2012, s. 72). Při využití této metody je nezbytné 

nepřestat sledovat a zdůrazňovat vzdělávací cíl, připravený výstup by se nikdy neměl 

dostat do rozměru pouhého divadelního představení (Mužík, 1998, s. 168). 

Inscenační metody se dají rozdělit na tři typy: mnohostranné hraní rolí, jednoduchá 

strukturní inscenace a jednoduchá nestrukturní inscenace. V případě mnohostranného hraní 

rolí se zapojují všichni účastníci najednou, což napomáhá k překonání studu a poukazuje 

na možnost více správných řešení. Za nevýhodu se dá považovat nedostačující zpětná 

vazba, protože lektor nesleduje všechny účastníky zároveň (Mužík, 2011a, s. 26). Druhým 

typem inscenačních didaktických metod je jednoduchá strukturní inscenace. Pro tuto 

metodu je nezbytné navození příjemné a důvěrné atmosféry. Proto se lektorovi doporučuje 

zahájit vzdělávací aktivitu přednáškou s diskuzí o této metodě a jejím předmětu, případně 

ji lektor může názorně předvést. Účastníci poté dostanou přidělené role ve kterých 

diskutují; nicméně by se vždy měli snažit předepsané role obohatit vlastními zkušenostmi 

a znalostmi. Účastníci, kteří právě nezastávají žádnou roli, sledují a hodnotí probíhající 

diskuzi. Pokud jsou účastníci zvyklí s metodou hraní rolí pracovat, je možné zvolit metodu 

nestrukturních jednoduchých inscenací, při kterých jsou role rozehrávány v celé skupině 

a bez předem připraveného scénáře (Mužík, 2011b, s. 139–142; 2010, s. 28–30). 

Manažerské a ekonomické hry jsou velmi podobné případovým studiím, obvykle jsou však 

obsáhlejší a komplexnější. Jejich cílem je simulování (nacvičování) rozhodovacích procesů 

(Mužík, 2011b, s. 143; 2005, s. 125). Manažerské a ekonomické hry se podle počtu 

nezávisle proměnných dělí na monofunkční (ve hře figuruje jedna nezávisle proměnná), 

a polyfunkční (ve hře figuruje více nezávisle proměnných), podle vzájemného ovlivňování 
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mezi skupinami pak na interakční (rozhodnutí jednoho týmu ovlivní další týmy) 

a neinterakční (všechny týmy mají stejné podmínky) (Mužík, 2011b, s. 149; Mužík, 2011a, 

s. 29). Pokud se manažerská hra týká úrovně organizace či specifického pracoviště, nazývá 

se podniková. Na národní, případně nadnárodní až světové úrovni řešení je manažerská hra 

označována jako strategická (Mužík, 2005, s. 125–126). Šerák (2009, s. 73–75) mluví 

o metodě her obecně a o jejích různých druzích. Zde jsou do kategorie „her“ zařazeny také 

metody hraní rolí. Manažerské (ekonomické) hry se soustředí na vztahy a úkoly spojené 

s vnitřním i vnějším prostředím organizace (Mužík, 2011b, s. 149). Výběr hry by měl 

odpovídat složení účastníků, technickým a hmotným podmínkám, tématu vzdělávací 

aktivity a po jejím odehrání by měl lektor vždy usilovat o získání zpětné vazby (Mužík, 

2011b, s. 151).  

Mužík (2011b, s. 151–152) zařazuje do metod využívaných ve skupinovém vzdělávání 

také metodu workshopu. Smyslem workshopu je intenzivní diskuzní skupinová práce, 

která vede k rozvoji dovedností a kompetencí týkajících se specifické problematiky. Po 

jeho absolvování by účastníci měli být schopni využít získané dovednosti a kompetence 

v pracovním i osobním životě (Caffarella, Ratcliff Daffron, 2013, s. 263). Zvolení metody 

workshopu přináší několik výhod. Za prvé, účastníci se mohou problematikou zabývat bez 

přílišného časového omezení a běžných pracovních povinností. Za druhé, výsledky přijaté 

při workshopu jsou nutně skupinovým rozhodnutím což usnadňuje jejich následné 

převedení do praxe (Mužík, 2011b, s. 152–153). Jako další výhodu lze zmínit působení 

synergického efektu (Mužík, 2005, s. 141).  

Pro trochu jiný typ aktivizace účastníků ve výuce lze využít projektovou metodu, kdy musí 

účastníci dle zadání lektora vypracovat samostatný úkol přímo ve výuce. Takový úkol by 

neměl být příliš dlouhý a ani se nedoporučuje jej zadávat během vzdělávací aktivity příliš 

často, převážně z důvodu ztráty soustředění a motivace u účastníků. Cílem této metody ve 

vzdělávání dospělých je rozvoj tvůrčí práce účastníků a procvičování řešení praktických 

problémů (Mužík, 1998, s. 167; Rohlíková, Vejvodová, s. 56; Podlahová, 2012, s. 65). 

Podlahová (2012, s. 65) a Slavík (2012, s. 33) navíc mluví i o dlouhodobějších projektech 

přesahujících rámec jedné vyučovací lekce. 

Jako jednu z praktičtějších aktivizačních metod uvádí Mužík (2005, s. 136–138) instruktáž, 

která se soustředí na rozvoj senzomotorických dovedností. Instruktáž může být rozdělena 
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do čtyř fází: příprava, aktivní činnost lektora (v tomto případě instruktora), aktivní činnost 

účastníka (instruovaného) a procvičování a upevňování. V první fázi lektor zjistí vstupní 

znalosti a dovednosti účastníků, snaží se je motivovat a přivést k soustředění a nakonec 

vysvětlí používanou odbornou terminologii. Ve druhé fázi lektor (instruktor) názorně 

předvede úkon (doporučuje se předvedení provést celkem třikrát). Ve třetí fázi se k aktivitě 

dostává účastník, sám si úkon se s pomocí lektora zkouší. V závěrečné fázi si účastník 

úkon upevňuje a automatizuje. Co se týče praxe, v neformálním vzdělávání je asi 

nejtypičtějším příkladem autoškola, v profesním vzdělávání dospělých to může být 

například zaškolování nového pracovníka. 

Jak uvádí Mužík (1998, s. 171–172; 2005, s. 160–161), nejvyšším bodem hierarchie 

myšlení a učení dospělého člověka je kreativita, čili tvůrčí schopnost. K jejímu rozvoji lze 

využívat několik speciálních didaktických metod, které jsou většinou výrazně podmíněny 

spoluprací ve skupinách. Působení skupiny je důležité zejména pro získání jiného úhlu 

pohledu na daný problém, zbavení se obvyklých vzorců myšlení, formulaci zbrusu nových 

myšlenek na základě asociací všech účastníků, vzájemné posouzení využitelnosti nápadů 

a tak podobně. 

Jako zástupce kreativních metod lze uvézt například brainstorming. V podstatě se jedná 

o spontánní, ničím neomezenou diskuzi, při které všichni účastníci sdělují své nápady 

a dále rozvíjejí nápady ostatních (Rohlíková, Vejvodová, 2012, s. 62; Kazík, 2008, s. 48). 

Aby byla tato metoda úspěšná, je třeba dodržovat několik zásad. Účastníků by vždy měl 

být menší počet, v průměru mezi minimálně čtyřmi a maximálně dvanácti účastníky; jejich 

účast by měla být v ideálním případě dobrovolná. Složení účastníků by mělo být co 

nejpestřejší. Samozřejmostí je zákaz kritiky a hodnocení příspěvků (Kazík, 2008, s. 48). 

Aby byl dodržen princip brainstormingu, je třeba zajistit, aby účastníci neznali konkrétní 

zadání předem (Mužík, 1998, s. 173–174). Je zajímavé, že s tímto principem zásadně 

nesouhlasí Rohlíková a Vejvodová (2012, s. 63) a naopak doporučuje tzv. HOBO metodu, 

tedy jakousi přípravu pro nadcházející brainstorming. Jejím cílem je studium dané 

problematiky a následné provedení brainstormingu. Brainstorming by měl trvat maximálně 

čtyřicet pět minut. Poté jsou všechny nápady tříděny, hodnoceny a diskutovány s pomocí 

odborníků (Mužík, 1998, s. 173–174; Mužík, 2005, s. 161–162). Podle Podlahové (2012, 

s. 71) naopak nejde ani tak o řešení problému, ale spíše o samotný proces brainstormingu. 
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Písemnou obdobou brainstormingu je brainwriting. Tato metoda se také nazývá metoda 6-

3-5 podle svého základního pravidla. Každý z celkového počtu šesti účastníků napíše na 

papír tři navrhovaná řešení daného problému v časovém limitu pěti minut. Poté si účastníci 

vymění papíry, až oběhnou celé kolo, přičemž na příchozí papíry píší nové myšlenky 

anebo rozvíjí již popsané (Rohlíková, Vejvodová, 2012, s. 62). Všechny uvedené 

myšlenky jsou následně zhodnoceny. Výhodou brainwritingu oproti brainstormingu je 

například větší soustředění účastníka, efektivita práce (nedochází k zdlouhavým a nikam 

nevedoucím diskuzím) a v neposlední řadě také rovnoměrné zapojení více i méně 

průbojných účastníků (Mužík, 1998, s. 175–176; Mužík, 2005, s. 162–163). 

Jiná metoda, ačkoliv velmi podobná brainwritingu, je označována jako metoda CNB, 

neboli Collective Notebook, do češtiny také překládaný jako společný zápisník. Oproti 

brainwritingu je tato metoda dlouhodobější, každý účastník si své nápady a myšlenky 

zapisuje zhruba po dobu čtyř týdnů. Poté své myšlenky setřídí a vybere ty nejlepší 

a nejpřínosnější, které jsou spolu s dalšími účastníky diskutovány s lektorem (Mužík, 2005, 

s. 164–165; Rohlíková, Vejvodová, 2012, s. 63). Jinou obdobu brainwritingu, 

tzv. brainpool, zmiňuje Rohlíková a Vejvodová (2012, s. 63). Při této metodě účastník píše 

na papír své návrhy na řešení problému a ve chvíli, kdy ho již žádné další myšlenky 

nenapadají, odloží svůj papír na stůj a vezme si jiný s nápady dalšího účastníka a ty dále 

rozvíjí. 

Jako další kreativní metodu uvádí Mužík (1998, s. 178–180; 2005, s. 165–166) metodu 

synektiky. Podobně jako předchozí metody i tato je založena na asociacích a hlavně na 

nalézání analogií. V principu se účastníci snaží, stejně jako při brainstormingu, přispět co 

nejvíce různými nápady. Při synektice se ale tyto myšlenky pod vedením lektora 

analogicky převedou na zcela jiný, zdánlivě nerelevantní problém, což vede k nalezení 

nových řešení. Poté, v závěrečné fázi, je třeba tyto nové nápady dát opět do souvislosti 

s původním problémem. Je logické, že tato metoda vyžaduje vysoce zkušeného lektora se 

schopností improvizace, který dokáže zabránit přílišnému odklonu účastníků od 

základního problému. 

Velmi podobně funguje také metoda laterálního myšlení, jejímž cílem je odvést myšlení 

účastníků „stranou”, aby se dokázali podívat na problém z nového úhlu pohledu. Na rozdíl 

od metody synektiky, je kdy toto převedení spíše na lektorovi, by v případě laterálního 
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myšlení měl účastník hledat alternativy samostatně (Mužík, 1998, s. 180–182; Mužík, 

2005, s. 166–168). 

Na trochu jiném principu je založena metoda pro-kontra (Mužík, 2005, s. 168; 1998, 

s. 183–184). Při této metodě se vyjadřují názory pro a proti, ze kterých vyplývá možné 

řešení dané problematiky právě proto, že uvádění pro a protiargumentů vede k uvolnění 

myšlení a tím i jeho vyšší kvalitě. Metoda pro-kontra může probíhat například jako 

vzájemná výměna argumentů a protiargumentů či jako shromažďování a následné 

vyvracení vlastních protiargumentů. Princip argumentace a protiargumentace lze využít 

také v tzv. parlamentní diskuzi, ve které se účastníci rozdělí na dvě poloviny a každá hájí 

argumenty pro nebo proti danému problému (Kazík, 2008, s. 49). 

Metoda černé skříňky, neboli black-box, se zabývá zjišťováním vztahu mezi příčinou 

a následkem konkrétního procesu pomocí pozorování a pokusů (Rohlíková, Vejvodová, 

2012, s. 61). Na základě těchto zjištění se pak formulují hypotézy o vztazích mezi vstupy 

a výstupy, tedy o tom, co „probíhá” v symbolické černé skříňce. Z uvedeného vyplývá, že 

metoda slouží především k zjednodušení a porozumění určitému systému (Mužík, 1998, 

s. 184–185; Mužík, 2005, s. 169). 

Posledním typem kreativních metod, které Mužík (1998, s. 186–188) uvádí, jsou metody 

morfologické. V podstatě se jedná o rozložení problému na dílčí části, nalezení řešení pro 

tyto části a na jejich základě nalezení řešení pro komplexní problém (Rohlíková, 

Vejvodová, 2012, s. 63). Zástupci morfologických metod jsou mřížka myšlenek 

a morfologická skříňka (Mužík, 2005, s. 170). 

Aktivizace účastníků samozřejmě nemusí probíhat jen ve výukové místnosti, může být 

realizována i v praxi. Pro tento účel se používá metoda exkurze (Caffarella, Ratcliff 

Daffron, 2013, s. 262–263; Slavík, 2012, s. 32). Úlohou lektora je stanovení vzdělávacího 

cíle, pečlivá organizace akce, příprava materiál pro účastníky a hlavně osobní účast na 

exkurzi. Důležitá je i teoretická příprava, a to jak na straně účastníků (domácí příprava) tak 

i na straně lektora (odpřednášení základní teorie) (Šerák, 2009, s. 73). Po návratu do 

výukových prostor nastává zhodnocení exkurze účastníky i lektorem a utřídění nabytých 

vědomostí, ideálně v písemné podobě (Mužík, 2005, s. 130–132; Silberman, Lawsonová, 

1997, s. 209; Podlahová, 2012, s. 70). 
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2.2.3 Didaktické metody využívané v individuální výuce 

Jednou z metod, která se typicky využívá v individuálním vzdělávání, je koučování 

(Mužík, 2011b, s. 166; Caffarella, Ratcliff Daffron, 2013, s. 262). „Koučování je proces, 

jehož smyslem je uvolnit a plně rozvinout potenciál koučovaného, rozšířit jeho smysl pro 

to, co je možné“ (Průcha, Veteška, 2012, s. 155). Jeho základem, stejně jako základem 

vzdělávání dospělých, je rovnocenný vztah mezi koučem a koučovaným, který je založený 

na důvěře a upřímnosti. Principem koučinku je kladení otázek koučovanému tak, aby byl 

postupně schopen si na ně sám odpovědět, poznat sám sebe i své okolí, stanovit si vizi 

vlastní budoucnosti a z ní odvodit cíle, které chce uskutečnit (Bedrnová, Nový, 2009, 

s. 334). Koučování se podle stylu provedení dělí na direktivní a nedirektivní. Direktivní 

koučování je vhodné v situaci časové tísně či pokud je výrazný rozdíl mezi zkušenostmi 

kouče a koučovaného. V tom případě pak kouč účastníka více řídí, poskytuje rady na 

základě vlastních zkušeností a vyjadřuje svůj pohled na danou problematiku. Nedirektivní 

koučování naopak bývá uplatňováno pokud koučovaný směřuje k dlouhodobému rozvoji. 

V tomto případě se kouč se snaží dovést koučovaného k vlastní definici problému a řešení. 

Koučování může být buď dlouhodobé, plánované pro dosažení budoucího cíle, anebo 

příležitostné, zaměřené na aktuální tématiku (Mužík, 2011b, s. 170; Mužík, 2010, s. 45).  

Do metod využívaných ve formě individuálního vzdělávání lze zařadit i metodu konzultace 

(Rohlíková, Vejvodová, 2012, s. 77; Mužík, 2005, s. 128). Tato metoda spočívá v diskuzi 

účastníka a lektora o učební látce, tedy např. o ujasnění pojmů, doplnění poznatků, 

doporučení další odborné literatury atp. Mužík (2005, s. 129–130) uvádí doporučený 

postup konzultační metody. Lektor by měl s účastníkem nejdříve provést pohovor a zjistit 

jeho motivaci, aktuální situaci, podmínky, dovednost učit se a další faktory ovlivňující 

vzdělávací proces. Na základě těchto zjištění by měl lektor podporovat ty vědomosti 

a dovednosti, které již účastník má a regulovat jeho studijní činnost. V situaci vzdělávání 

dospělého účastníka je nutné pomoci mu zorganizovat a účelně zkombinovat učení 

s osobním a pracovním životem. Důležité je také přimět účastníka k sebehodnocení 

a naopak mu sdělit svá zjištění ohledně jeho schopností a možností. Základem úspěchu 

konzultace je atmosféra důvěry, oboustranné přispění k výsledkům a pojmové sjednocení. 
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Slavík (2012, s. 31–32) uvádí také metodu individuálního tutoringu. Princip je stejný jako 

při metodě konzultace, ale v tomto případě se jedná o dlouhodobější spolupráci mezi 

účastníkem a lektorem (tutorem) a o navázání bližšího vztahu. 

2.3 Přístup vzdělavatele 

Poslední částí nemateriálních didaktických prostředků je přístup vzdělavatele, který je opět 

propojen s tím, jaká didaktická forma je zvolena pro konkrétní vzdělávací situaci. Jiný 

přístup vzdělavatele bude uplatňován ve frontální formě výuky a jiný zase ve skupinové 

a individuální výuce, což také souvisí s výběrem vhodných metod. V následujícím textu 

budou proto jednotlivé přístupy lektora charakterizovány a dávány do souvislosti 

s výběrem didaktické formy.  

Mužík (2011b s. 231) rozlišuje dva přístupy vzdělavatele, a to tradiční a interaktivní 

(participativní)6. V terminologii Slavíka (2012, s. 228) jsou pojmenovány direktivní 

a nedirektivní. Ačkoliv lze v literatuře nalézt i jiné dělení přístupu vzdělavatele, které bude 

zmíněno dále, bude v následujícím textu využito této klasifikace, protože je to klasifikace 

uváděná v andragogické didaktické literatuře. Pokud lektor uplatňuje tradiční přístup, 

obvykle se soustředí na předání znalostí, dovedností a zkušeností účastníkům (Bartoňková, 

2010, s. 156) a vystupuje v roli experta, zatímco účastníci jsou spíše pasivními příjemci 

informací. Program vzdělávací aktivity je pevně stanoven dopředu. Účastníci se s ním na 

začátku vzdělávací aktivity seznámí a na konci poté hodnotí. Po účastnících může být 

požadováno testování osvojených znalostí a dovedností. V oblasti metod se lektor 

zaměřuje spíše na metody patřící do kategorie frontální výuky (Mužík, 2011b, s. 231; 

Průcha, Veteška, 2012, s. 224). Pro tradiční přístup je důležité, aby lektor dokázal logicky 

a strukturovaně podat probírané téma a zároveň aby svým výkladem dokázal účastníky 

zaujmout a motivovat (Slavík, 2012, s. 229). 

Pokud lektor preferuje interaktivní (participativní) přístup, snaží se vytvořit obsah 

vzdělávací aktivity spolu s účastníky v závislosti na jejich potřebách. Účastníci jsou ve 

výuce aktivní (Bartoňková, 2010, s. 156), lektor je zapojuje pomocí metod vhodných pro 

                                                
6 V pedagogické literatuře lze najít pojmy „k učiteli orientované vyučování" a „na žáka orientované 

vyučování" (Skalková, 2007, s. 130). 
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skupinovou výuku. Role lektora se tedy přesouvá z pozice experta na vědění do pozice 

experta na výukový proces. Lektor vystupuje v roli facilitátora, jeho cílem je, aby účastníci 

přicházeli na nové znalosti, zkušenosti a dovednosti pomocí vzájemné spolupráce 

a podporuje účastníky v samostatné učební aktivitě. V závěru vzdělávací aktivity se spíše 

než o hodnocení jedná o diskuzi o dalším vzdělávacím postupu účastníků. Účastníci by si 

měli osvojit hlavně postupy řešení problémových situací, kromě samotných výsledků je 

tedy také měřena i efektivita tohoto procesu (Mužík, 2011b, s. 231; Průcha, Veteška, 2012, 

s. 224). Pro interaktivní, neboli participativní přístup je důležité, aby lektor kromě zadání 

práce účastníkům dal dostatek prostoru pro diskuzi a prezentaci výsledků jejich práce 

(Slavík, 2012, s. 229). 

V rámci tradičního a interaktivního (participativního) přístupu lze v zásadě vymezit tři 

přístupy lektora. První je role experta (informativní přístup), která se váže k tradičnímu 

přístupu. Co se týče přístupu interaktivního, neboli participativního, je možné odlišit dvě 

role lektora, a sice lektora jako facilitátora (přístup facilitační) a lektora jako kritického 

animátora (přístup emancipační).  

2.3.1 Informativní přístup vzdělavatele7 

Pokud lektor uplatňuje informativní přístup, soustředí se převážně na kvalitní předání 

obsahu jasně, strukturovaně, logicky a s pomocí vhodných metod pro celou skupinu 

účastníků, nevěnuje se jejich individuálním potřebám. V tomto případě pak lektor 

vystupuje jako odborník, expert na určitou problematiku. Aktivita je tedy převážně na jeho 

straně. Může se také stát, že vztah mezi lektorem a účastníkem nemusí být zcela 

rovnocenný, lektor může být účastníkovi nadřazený právě svým expertním přístupem. 

Z uvedeného vyplývá, že informativní přístup vzdělavatele je nejčastěji uplatňován ve 

formě frontální výuky. Pokud lektor zvolí informativní přístup, vybírá obvykle didaktické 

metody monologické či teoretické (Neary, 2002, s. 63; Svatoš, Lebeda, 2005, s. 17; Mužík 

2011b, s. 100; 2005, s. 116; 1998, s. 151). 

                                                
7 Fenstermacher a Soltis (2008, s. 17) popisují velmi podobný vyučovací styl, který označují za exekutivní. 

Při tomto přístupu je důraz kladen především na kvalitní materiály, metody a zvládnutí učební látky 

s výbornými výsledky. Učitel (lektor) vystupuje v roli manažera výukových procesů.  
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2.3.2 Facilitační přístup vzdělavatele8 

Lektor jako facilitátor není expertem na vědění tak, jako v případě tradičního přístupu, ale 

zaměřuje se spíše na analýzu vzdělávacího procesu, který by měl reflektovat pociťované 

potřeby účastníků (Brookfield, 1996, s. 529). Lawson (2006, s. 215) uvádí, že lektor se 

v roli facilitátora ocitá, pokud nepřednáší informaci skupině účastníků, ale místo toho 

komunikuje s účastníky přímo v jejich skupině. Lektor jako facilitátor podporuje účastníka 

v plánování, realizaci a vyhodnocování vlastní učební aktivity a spolupracuje s ním při 

výběru obsahu a konkrétních vzdělávacích metod. Za nejdůležitější kompetence lektora 

v roli facilitátora jsou považovány porozumění a aktivní naslouchání potřebám 

a zkušenostem účastníka a schopnost adekvátně na jeho požadavky reagovat. V podstatě je 

jeho hlavní úlohou zajistit pomoc a podporu účastníkovi v samostatné učební aktivitě 

(Brookfield, 1996, s. 529–530; 1989, s. 209–210). 

2.3.3 Emancipační přístup vzdělavatele9 

Co se týče lektora jakožto kritického animátora, jeho primárním zájmem je naučit 

účastníka kritickému myšlení, tedy schopnosti přemýšlet o informacích, dokázat je kriticky 

vyhodnotit, zvážit z různých úhlů pohledu, analyzovat vztahy mezi jevy a po pečlivém 

prozkoumání všech aspektů zaujmout k dané problematice stanovisko, chovat se podle něj 

a přijmout za své rozhodnutí zodpovědnost. I v tomto případě je tedy cílem lektora 

zaktivizovat účastníka vzdělávacího procesu (Brookfield, 1996, s. 530; 1989, s. 210). 

Jak již bylo zmíněno, facilitační a emancipační přístup vzdělavatele je využíván v rámci 

interaktivního (participativního přístupu) ve vzdělávání. S tím souvisí výběr skupinové 

formy výuky a metod teoreticko-praktických a částečně praktických, tedy metod 

                                                
8 Fenstermacher a Soltis (2008, s. 17) také definují facilitační vyučovací styl. V tomto podání učitel (lektor) 

klade důraz na předchozí znalosti a zkušenosti žáků (účastníků) a jejich využití ve vzdělávacím procesu. 

V roli facilitátora podporuje jejich aktivní roli ve výuce a osobnostní rozvoj prostřednictvím učiva. Na rozdíl 

od exekutivního stylu se soustředí na účastníky, cíle a interakci spíše než na obsah.  
9 Podobnost s emancipačním přístupem lze v pedagogické literatuře najít ve stylu liberálním (Fenstermacher, 

Soltis, 2008, s. 18, s. 61). Učitel (lektor) se v tomto případě snaží o to, aby žáci (účastníci) využívali rozličné 

způsoby poznání a stali se kompetentními, moudrými a morálními osobnostmi. Jejich cílem není 

shromažďování znalostí, ale spíše cesta k poznání.  
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diskuzních (dialogických), problémových, kreativních metod a metod workshopu. 

Facilitační a emancipační přístup vzdělavatele je ovšem možné uplatnit také ve formě 

individuální výuky s využitím relevantních metod (Mužík, 1998, s. 152; Mužík, 2011a, 

s. 7; Mužík, 2005, s. 4; Rohlíková, Vejvodová, s. 49). 

Výše uvedené dělení přístupu vzdělavatele ovšem není jediné možné, v andragogické 

literatuře lze nalézt i klasifikaci, která se na přístup vzdělavatele dívá z pohledu 

významných filozofických směrů a teorií ve vzdělávání dospělých. Liberální směr vidí 

lektora jako autoritu, experta na znalosti. Behaviorismus považuje lektora za manažera 

vzdělávacího prostředí, které účastníky přivede k požadovaným výsledkům. Progresivní, 

neboli pragmatický filozofický proud definuje vzdělavatele jako organizátora, průvodce, 

který se věnuje zkušenostnímu vzdělávání. Pro kognitivistický přístup je důležité, aby 

lektor správně strukturoval obsah vzdělávací aktivity. Úloha lektora jako facilitátora, 

pomocníka, který účastníky podporuje, motivuje, pomáhá účastníkovi rozvinout jeho 

osobnost jako celek, ale přímo neřídí vlastní proces učení, je typická pro humanistický 

směr. Teorie sociálního učení představují lektora jako modelovou osobnost a průvodce 

v nových rolích a v chování účastníků. Konstruktivismus klade důraz na lektora-

facilitátora, který pomáhá účastníkům pochopit smysl informací a vzdělávacích aktivit. 

Posledním důležitým filozofickým směrem jsou radikální, neboli konfliktní či kritické 

teorie, pro které je lektor iniciátorem vzdělávání, ale jeho další směr již neurčuje, může ho 

ale lehce naznačovat. Typická je také rovnost mezi lektorem a účastníkem (Beneš, 2014, 

s. 134; Merriam, Bierema, 2014, s. 39). 

Tato kapitola charakterizovala první oblast závislých didaktických proměnných, 

nemateriální didaktické prostředky. V jejich rámci byly popsány didaktické formy, 

didaktické metody a přístup vzdělavatele. U každého z těchto prvků byly uvedeny možné 

přístupy jejich klasifikace a na základě výběru nejvhodnější klasifikace byly didaktické 

prvky spadající do této klasifikace popsány. Zároveň byla zmíněna jejich vzájemná 

provázanost. V následující kapitole je popsána druhá část závislých didaktických 

proměnných, materiální didaktické prostředky.  
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3 Materiální didaktické prostředky  

V této kapitole je popsána druhá oblast závislých didaktických proměnných, kterou jsou 

materiální didaktické prostředky. Obecně jsou definovány jako vše, co lektor ve 

vzdělávacím procesu používá, kromě vlastního mluveného slova (Slavík, 2012, s. 145). Do 

materiálních didaktických prostředků spadají didaktické pomůcky, didaktická technika 

a uspořádání výukových prostor (Mužík, 2011b, s. 29; Zormanová, 2014, s. 189). Tyto 

prvky jsou detailněji charakterizovány v následujících třech podkapitolách. 

3.1 Didaktické pomůcky 

Didaktická pomůcka je definována jako „...materiální prostředek výuky, který napomáhá 

k interpretaci obsahu vzdělávání“ (Mužík, 2011b, s. 29), jedná se o „... nosiče didaktické 

informace“ (Slavík, 2012, s. 145). Mužík (1998, s. 189) vidí hlavní přínos využití 

didaktických pomůcek v neformálním vzdělávání dospělých především ve větší efektivitě 

zapamatování znalostí, dovedností a návyků a ve snazším výkladu problematiky lektorem. 

Pro práci s didaktickou pomůckou je nezbytné určit cíl, které má její zařazení do 

vzdělávací aktivity splnit (Medlíková, 2013, s. 91). 

Různí autoři používají odlišné klasifikace didaktických pomůcek10. Medlíková (2013, 

s. 89–90) dělí didaktické pomůcky na technické (např. video), spontánní (např. nůžky), 

statické (např. fotografie) a podkladové (např. pracovní listy). Jako samostatnou kategorii 

pak uvádí multimédia, která zapojují více smyslů najednou. Rohlíková a Vejvodová (2012, 

s. 42; Bartoňková, 2010, s. 162) uvádí dělení didaktických pomůcek na reálné předměty, 

modely, statické, dynamické a obrazové zobrazení, zvukové pomůcky, dotykové pomůcky, 

literární pomůcky a počítače. Velmi podobně přistupuje k jejich rozdělení také Podlahová 

(2012, s. 57), která navíc jako pomůcku přidává demonstraci intelektuálních dovedností, 

tedy například prezentaci seminární práce dalšího účastníka. 

                                                
10  Pedagogická literatura uvádí klasifikaci na originální předměty a reálné skutečnosti, zobrazení 

a znázornění předmětů a skutečností (modely, statická a dynamická projekce, obrazy, zvuk), textové 

pomůcky, pořady a programy prezentované didaktickou technikou a speciální pomůcky (Kalhous, Obst, 

2009, s. 338; Skalková, 2007, s. 249). 
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Medlíková (2013, s. 161) a Šoferová (2008, s. 18–19) dále uvádí detailní seznam 

spontánních pomůcek, které by lektor měl mít ve svém „lektorském kufříku“. Jedná se 

např. o papíry, lepíky, kancelářské sponky, lepicí pásku, drobné odměny pro účastníky, 

měřidlo času, zvonek, barevné papíry, fixy, pastelky, nůžky, karty s čísly a řadu dalších. 

Tento výčet je zmíněn (na rozdíl od dalších didaktických pomůcek) na tomto místě spíše 

pro dokreslení, protože pro cíl práce není zásadní a tudíž není dále v textu podrobněji 

rozepsán, v dalším textu bude využita klasifikace dle Rohlíkové a Vejvodové (2012), 

protože je to klasifikace nejčastěji reflektovaná v odborné didaktické literatuře. 

Reálné předměty by měl lektor v rámci vzdělávací aktivity použít kdykoliv je to možné, 

protože tím účastníkům umožní získat nezkreslenou představu o daném předmětu. 

V ideálním případě lektor reálnou pomůcku pouze nepředvádí, ale účastníci si ji sami 

vyzkouší (Slavík, 2012, s. 148).  

Další didaktickou pomůckou dle uvedeného dělení jsou modely. „Modely jsou upravené, 

zmenšené nebo zvětšené skutečné předměty či zařízení“ (Slavík, 2012, s. 149). Výhodou 

jejich využití ve výuce je výraznější znázornění podstatných znaků při zachované 

trojrozměrnosti a možnost barevného zvýraznění jednotlivých částí (Slavík, 2012, s. 149). 

Do kategorie obrazových pomůcek se dají zařadit např. fotografie, schémata, mapy. 

V podstatě se jedná o ty obrazové materiály, které jsou promítané didaktickou technikou 

s výjimkou projektoru (Dostál, 2008, s. 18). Jedná-li se o projekci snímků na projektoru, 

lze mluvit o statickém zobrazení (Slavík, 2012, s. 149).  

Didaktickou pomůckou může být také dynamické zobrazení, tedy např. video záznam, 

instruktážní video a v poslední době také flashové animace (Mužík, 1998, s. 217; Slavík, 

2012, s. 151). Hroník (2007, s. 157) také mluví o využití běžných hraných filmů ve 

vzdělávání dospělých, které jsou cenově dostupnější než instruktážní videa a lze na nich 

demonstrovat řadu klíčových informací a dovedností. Existují také filmy vytvořené 

speciálně pro danou skupinu účastníků (např. na míru pro konkrétní organizaci) (Mužík, 

1998, s. 217). Délka jakéhokoliv typu dynamického zobrazení by neměla přesáhnout 

dvacet minut. Pro jeho efektivní využití je také vhodné zadat účastníkům úkoly, které musí 

být splněny během (bezprostředně po skončení) jeho shlédnutí (Slavík, 2012, s. 151). 
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Do kategorie zvukových pomůcek lze zařadit jakoukoliv zvukovou nahrávku (např. 

poslech CD, poslech rádia, online zvukový záznam atp.) (Dostál, 2008, s. 18). Zvuková 

nahrávka by měla trvat maximálně tři minuty. Úkolem lektora je sledovat porozumění 

účastníků, popřípadě audio nahrávku pozastavit, klást otázky, zdůraznit klíčové body a po 

skončení nahrávky samozřejmě ověřit, že všichni účastníci všemu rozuměli a případné 

nejasnosti dovysvětlit. Největší výhodou zvukových pomůcek je udržení pozornosti 

účastníků, nižší cena a možnost dát účastníkům audio pomůcku k dispozici před i po 

vzdělávací aktivitě. Nevýhodou je naopak potřeba kvalitního audio přehrávače, který často 

není k dispozici a snižuje tak hodnotu této didaktické pomůcky (Myers, 2005, s. 6). 

Jako typický příklad dotykových pomůcek, tedy takových, které umožňují účastníkům 

zapojit další ze smyslů, hmat, lze zmínit například reliéfové obrazy, mapy, anebo slepecké 

písmo (Rohlíková, Vejvodová, 2012, s. 42). 

V neformálním vzdělávání dospělých se často vůbec nevyužívají běžně dostupné textové 

materiály, ale lektor používá své vlastní, anebo materiály vytvořené vzdělávací institucí, ve 

které působí. Mezi textové materiály lze zařadit např. skripta, sylaby a teze, pracovní sešity 

a listy a zadání případových studií a manažerských her (Mužík, 1998, s. 190–192). Jejich 

největší nevýhodou je složitá a často i zdlouhavá aktualizace (Slavík, 2012, s. 150). Pro 

jejich přípravu platí, že je vhodné použít maximálně tři úrovně členění textu, obrázky 

a schémata pro větší názornost a raději méně různých druhů a velikostí písem. Pro vyšší 

efektivitu textových materiálů je také důležité zahrnout pouze podstatné informace 

a používat jasné, výstižné a krátké věty (Mužík, 1998, s. 196; Allenby, Jenkins, 2003, 

s. 71–72).  

Slavík (2012, s. 149) a Myers (2005, s. 13) dále uvádí dva příklady programů, které jsou 

prezentovány didaktickou technikou11. Typickým příkladem jsou virtuální počítačové 

modely, které reprezentují jevy, procesy a jejich vzájemné závislosti. Může se jednat 

například o virtuální pracovní prostředí, ve kterém musí účastníci vytvořit výrobní 

strategii. Specifičtějším případem jsou pak trenažéry, na kterých mohou účastníci 
                                                
11 Pedagogická literatura jako pomůcky prezentované didaktickou technikou uvádí také programy pro 

procvičování látky, simulační programy, didaktické hry a elektronické učebnice a encyklopedie (Kalhous, 

Obst, 2009, s. 342). 
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procvičovat praktické dovednosti. Ve firemním vzděláním lze trenažér využít např. při 

simulaci výrobního provozu, ve vzdělávání dospělých obecně se s ním lze setkat například 

v autoškole. Výhodou je procvičování dovedností bez rizika, nevýhodou je pak časová 

náročnost a vyšší cena. Zřejmě nejznámějším případem tohoto typu didaktické pomůcky 

jsou powerpointové prezentace. Výhodou prezentace je zapojení více smyslů účastníků 

a tím také snazší zapamatování. Nevýhodou je nepružnost již připravených slidů 

a soustředění pozornosti účastníků na prezentaci místo na lektora (Lawson, 2006, s. 189; 

Myers, 2005, s. 8). 

K tomu, aby lektor mohl popsané didaktické pomůcky použít, potřebuje v řadě případů 

využít podporu, kterou mu poskytuje druhá oblast materiálních didaktických prostředků, 

didaktická technika. 

3.2 Didaktická technika 

Didaktická technika je definována jako „...informační a komunikační technická zařízení, 

která jsou využívána v učení a vyučování“ (Průcha, Veteška, 2012, s. 73). Dle Šeráka 

(2009, s. 81) se jedná o technické přístroje a zařízení, jejichž účelem je zprostředkování 

informací z didaktických pomůcek. Je logické, že využití didaktické techniky záleží na 

konkrétní vzdělávací situaci. Obvykle jsou za kritéria výběru didaktické techniky 

považována složení skupiny účastníků, cíle vzdělávací aktivity, tematický obsah, forma 

a zvolené metody a v neposlední řadě také schopnosti, zkušenosti a preference lektora 

(Šerák, 2009, s. 81). Při použití jakékoliv didaktické techniky je třeba mít neustále na 

paměti, že jde pouze o podpůrný prostředek a že hlavní podíl na vzdělávací aktivitě má 

vždy lektor a účastníci (Kazík, 2008, s. 61). 

Didaktickou techniku lze také různě klasifikovat,12 může to být např. dělení na didaktickou 

techniku tradiční (např. dataprojektor) a moderní (např. výukový počítač). Dále je možné 

didaktickou techniku rozčlenit do čtyř kategorií, a to na auditivní (CD přehrávač, MP3 

přehrávač), vizuální (různé typy projektorů), audiovizuální (televize, DVD) a řídící 

a hodnotící (výukové počítačové systémy, trenažéry) (Eger, 2012, s. 73–74). Šerák (2009, 

                                                
12 Pedagogická literatura dělí didaktickou techniku na auditivní, vizuální, audiovizuální, řídící a hodnotící 

(Kalhous, Obst, 2009, s. 339). 
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s. 81) dělí didaktickou techniku na záznamové plochy (např. tabule, flipchart), projekční 

zařízení pro statickou a dynamickou projekci (např. diaprojektor, dataprojektor), výukové 

počítače, audiovizuální zařízení (např. videokamery), zvuková zařízení (např. CD 

přehrávače) a pomocná a doplňková zařízení (např. dálková ovládání). Následující text se 

opírá o andragogickou terminologii, bude v něm tedy s menšími obměnami (zařazení 

interaktivní tabule z důvodu jejího stále častějšího výskytu v didaktické literatuře, 

opomenutí doplňkových zařízení, která nejsou pro cíl zjišťování preferencí v oblastech 

didaktických prvků z pohledu účastníka relevantní), využito dělení didaktické techniky dle 

Šeráka (2009).  

Nejznámější didaktickou technikou, typicky využívanou ve frontální výuce, je bezesporu 

klasická černá tabule s křídou (Rogers, Horrocks, 2010, s. 253). Výhodou černé tabule je 

např. dobrá viditelnost napsaného textu (Slavík, 2012, s. 152). Mužík (2005, s. 183) 

a Slavík (2012, s. 152) upozorňují hned na několik nevýhod souvisejících s jejím použitím, 

zejména na nezřetelnost, prašnost křídy a nehygieničnost. Z těchto důvodů se křídová 

tabule nahrazuje kovovou či plastovou bílou tabulí, na kterou lze psát mazatelnými fixy 

(Mužík, 2005, s. 183). Její výhodou je možnost přesunutí na boční stěny a tím pádem 

i uchování textu (Slavík, 2012, s. 152). Jako další druh klasické tabule může být 

považována tzv. přišpendlovací tabule (Mužík, 2005, s. 183).  

Klasické tabuli je v mnoha ohledech podobný flipchart, což je v podstatě menší, 

přenositelná tabule s prostorem pro připevňování papírů. Zadní strana je magnetická, takže 

se kromě fixů dají využít i další pomůcky, např. magnety a barevné lepíky (Eger, 2012, 

s. 75; Kazík, 2008, s. 62). Flipchart může být využit nejen jako podpora frontální výuky, 

ale také pro aktivní zapojení účastníků a skupinovou práci. Pro skupinovou práci účastníků 

lze použít také speciální papíry Easy-Flip (Mužík, 1998, s. 214). S pomocí flipchartu 

snadno opakují podstatné informace, shrnují úkoly a náměty a vytváří schémata 

a nejrůznější pojmové a myšlenkové mapy, a to právě díky možnosti přilepit, přesouvat 

a odstraňovat na flipchart různé barevné papírky a další materiály, anebo nalepit popsaný 

papír na viditelné místo v učebně a nechat ho tam viset po celý průběh vzdělávací aktivity 

a v případě potřeby se k němu opakovaně vracet. Největší výhodou flipchartu je 

bezpochyby nezávislost na zapojení do elektřiny (Eger, 2012, s. 75–76; Kazík, 2008, s. 62–

63; Slavík, 2012, s. 152).  
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Další známou a častou využívanou didaktickou technikou je dataprojektor, s jehož pomocí 

lze účastníkům promítnout podstatné informace, nejlépe na bílé plátno či na zeď. Existuje 

několik typů projektorů a souvisejících příslušenství, které si lektor může vybrat např. 

podle typu místnosti, typu folie, potřeby barev a dalších kritérií (Mužík, 2005, s. 184–187; 

1998, s. 201). Na rozdíl od výše zmíněného flipchartu si lektor vždy musí promítané 

materiály dopředu připravit (Mužík, 2005, s. 190; 1998, s. 213; Slavík, 2012, s. 155). 

Dataprojektor může lektorovi usnadnit výklad, pomoci zopakovat klíčové informace, 

názorně předvést schémata, vztahové mapy a tak podobně. Nicméně je nutné mít neustále 

na paměti, že dataprojektor nesupluje výklad lektora, pouze ho doplňuje (Eger, 2012, 

s. 76). Proto je důležité při použití dataprojektoru neustále udržovat oční kontakt 

s účastníky (Mužík, 1998, s. 203). Nevýhodou je naopak menší aktivizace účastníků, 

nemožnost použít dataprojektor pro skupinovou práci účastníků a zaznamenávání 

myšlenek účastníků přímo ve výuce. Využití dataprojektoru ve výuce je samozřejmě zcela 

závislé na dostupnosti elektřiny v místnosti (Eger, 2012, s. 76–77). 

Didaktickou technikou, která je na rozdíl od výše zmíněných orientovaná spíše na aktivní 

zapojení účastníků (s výjimkou určitých možností využití flipchartu) je výukový počítač. 

Účastníci si buď mohou přinést svá vlastní zařízení, anebo lektor musí zajistit učebnu, kde 

již počítače jsou, aby je každý mohl používat v celém průběhu vzdělávací aktivity (El-

Shamy, 2004, s. 43). Je také možné počítač využít pro výukové softwary, didaktické 

počítačové hry a další typy simulátorů a také pro opakování a upevňování znalostí 

a dovedností účastníků (Medlíková, 2013, s. 90; Mužík, 1998, s. 218). 

Eger (2012, s. 79–80) do didaktické techniky využívané ve vzdělávání zahrnuje také 

tablety. I když se předpokládá, že tablety budou spíš plnit podpůrnou funkci v rámci 

distančního vzdělávání, lze je uplatnit i v prezenční výuce, např. synchronizací počítače 

lektora a tabletů účastníků. Výhodou je také orientace na tři smysly, tedy na zrak, sluch 

a hmat, možnost připojení k internetu a tím pádem i možnost okamžitého doplnění 

přednášených informací a využití nejrůznějších vzdělávacích aplikací. Jelikož jde 

o didaktickou techniku poměrně novou, je zmíněna pouze v tomto rozsahu a v textu se s ní 

dále nepracuje.  

Další didaktickou technikou, která opět předpokládá spíše pasivní zapojení účastníků, je 

televizní technika, která je využívána pro promítání různých typů video záznamů. Může se 
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jednat např. o video záznam právě proběhlé aktivity (natáčení aktivit účastníků má ovšem 

smysl jen pokud následuje i promítnutí se zpětnou vazbou), a o řadu dalších variant, které 

jsou uvedeny v části 3.1 (Eger, 2012, s. 80; Kazík, 2008, s. 64). Televizní technika, 

respektive natáčení aktivit a následné promítání se ve vzdělávání dospělých využívá 

zejména při metodách hraní rolí, nacvičování komunikačních technik, manažerských 

technik atd. Při použití kamery je důležité nepouštět celou nahrávku najednou, ale 

průběžně ji zastavovat a komentovat (Kazík, 2008, s. 64). 

Relativně pasivní zapojení účastníků (s případným využitím aktivizačních prvků vhodných 

pro oživení frontální výuky) nabízí také audiotechnika. Pod audiotechniku jako didaktický 

technický prostředek lze zařadit například CD přehrávače, rozhlasové přístroje, 

magnetofony, mp3 přehrávače atd. Audionahrávka může např. pomoci účastníků 

s výslovností odborného termínu (zvlášť pokud je přejat z cizího jazyka) a s výslovností 

slovíček při učení se cizímu jazyku. Je vhodné (stejně jako při sledování video záznamu) 

účastníkům k poslechu audionahrávky zadat i nějaké otázky a úkoly, aby se na nahrávku 

plně soustředili. Typicky je audiotechnika využívána např. v jazykových kurzech (Slavík, 

2012, s. 156; Race, 2001, s. 52).  

Poměrně novou didaktickou technikou je interaktivní tabule, což je obvykle bílá, 

interaktivní plocha, která je propojená s počítačem s nainstalovaným ovládacím softwarem 

a s dataprojektorem. Pomocí dataprojektoru se na interaktivní tabuli promítá obsah. Do něj 

lze zasáhnout dotykem ruky, anebo pomocí speciálních dotykových tužek. Velkou 

výhodou interaktivní tabule je možnost uložit si výstupy vypracované během vzdělávací 

aktivity a dále s nimi pracovat anebo je distribuovat směrem k účastníkům. Další výhodou 

je možnost efektivní prezentace spolu s možností dále do ní vpisovat poznámky 

a zvýrazňovat klíčové informace, využití nabídky základních výukových objektů, využití 

speciálního softwaru, propojení s internetem atp. Je zajímavé, že největší nevýhoda 

zmiňovaná v souvislosti s využitím interaktivní tabule ve vzdělávání je spojena s osobností 

lektora, který ji buď používá pouze jako promítací plátno, anebo ji nevhodně zapojuje do 

výuky vzhledem ke zvolené formě či metodám (Eger, 2012, s. 77–78; Slavík, 2012, 

s. 153–154). Podobného efektu jako u interaktivní tabule lze dosáhnout i využitím 

přenosných interaktivních zařízení, jako je například OnFinity nebo E-Beam. Na rozdíl od 

interaktivní tabule je možné jako interaktivní plochu použít libovolnou projekční plochu. 

Vlastní systém fungování těchto zařízení je v podstatě totožný s interaktivní tabulí. Dalším 
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obdobným zařízením je CopyBoard. CopyBoard slouží jako klasická tabule s tím rozdílem, 

že lze zapsaný text buď rovnou vytisknout, anebo uložit na datový nosič (Slavík, 2012, 

s. 154).  

Posledním typem materiálního didaktického prostředku po didaktických pomůckách 

a didaktické technice je uspořádání výukových prostor. Stejně jako další prvky 

didaktického procesu, je možné uspořádání výukových prostor navázat na didaktické 

formy, tedy zvolit vhodné uspořádání místnosti vzhledem k vybrané didaktické formě 

a samozřejmě také vzhledem k didaktickým metodám. 

3.3 Uspořádání výukových prostor 

Pokud to výukové prostory umožňují, je vhodné zvolit jejich uspořádání podle zvolených 

metod a plánované míry skupinové dynamiky (Lawson, 2006, s. 155; Kazík, 2008, s. 59). 

Ta se odvíjí podle míry interaktivity účastníků, jejich počtu a míry kontroly jejich práce ze 

strany lektora. Výuková místnost by vždy měla být kvalitně osvětlená (ale s možností 

zastínění), dobře větraná, s pohyblivým a pohodlným nábytkem a izolovaná od vnějšího 

i vnitřního hluku. Dále je vhodné mít bezbariérový přístup do budovy a učebny, v blízkosti 

by měly být automaty a toalety, správně rozmístěné elektrické zásuvky a ovládání teploty 

místnosti. Místnost by měla být uklizená. Účastníci by měli mít dostatek prostoru pro psaní 

poznámek během výuky a pro odsunutí židle kvůli pohybu po učebně. Lektor by měl 

disponovat kvalitním zázemím pro techniku, pomůcky a tak podobně. Je také jednodušší 

navodit příjemnou atmosféru, pokud počet stolů a židlí v místnosti zhruba odpovídá 

skutečnému počtu účastníků (Kazík, 2008, s. 59; Mužík, 2005, s. 181; Caffarella, Ratcliff 

Daffron, 2013, s. 363).  

Vhodné prostorové uspořádání usnadňuje rychlé zapojení účastníků do dané aktivit 

a zabraňuje komplikacím (účastníci by se např. nemohli plně zapojit do diskuze, protože 

by na sebe neviděli a pořádně se neslyšeli, atp.). Odborná literatura uvádí několik variant 

uspořádání výukové učebny, které se obvykle dělí podle míry interaktivity účastníků 

a podle záměrů lektora (Lawson, 2006, s. 155). 

Kromě klasické výukové učebny se výukovým prostorem mohou stát např. také 

demonstrační haly, laboratoře, parky, cvičné závody atp. Souhrnně se označují jako 
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technické výukové prostory a slouží pro praktické vyučování (propojení teorie a praxe) 

a pro exkurze (Slavík, 2012, s. 157). 

3.3.1 Uspořádání výukových prostor pro frontální výuku 

Nejtypičtější uspořádání učebny ve frontální výuce je bezpochyby tradiční třída (Lawson, 

2006, s. 159; Silberman, Lawsonová, 1997, s. 30; Rohlíková, Vejvodová, 2012, s. 46), kde 

účastníci sedí ve dvojicích. Soustředění účastníků je zaměřeno téměř výhradně na lektora 

a opět převládá spíše formální atmosféra. Pro případné zapojení účastníků (i když ve 

frontální výuce je velmi nízké) se doporučuje vytvořit sudý počet řad s většími rozestupy, 

aby ti účastníci, kteří sedí v liché řadě, mohli pouze otočit svou židli a pracovat ve čtveřici 

s dvojicí sedící v řadě za nimi. Popřípadě je možné požádat účastníky, aby seskupili židle 

do kruhu po stranách učebny, tudíž se vytvoří provizorní diskuzní kruh se stolky mezi 

účastníky (Rohlíková, Vejvodová, 2012, s. 46). 

Tvar U (Kazík, 2008, s. 61 používá pojem seminář), neboli uspořádání do tvaru podkovy 

(při větším počtu účastníků označováno jako tvar mostu) je také vhodný pro využití ve 

frontální výuce. V tomto uspořádání je lektor „ohniskem", ústředním bodem, na který se 

účastníci soustředí. Účastníci mají dostatek prostoru pro psaní, čtení studijních materiálů, 

vidí dobře na lektora, popřípadě na předváděné pomůcky. Na druhou stranu lze při tomto 

uspořádání snadno a rychle rozdělit účastníky do dvojic či menších skupinek, pokud je 

v učebně dostatek prostoru pro odsednutí od stolu a otočení židlí, tudíž lze kromě 

předávání informací účastníky částečně aktivizovat. Pokud je v učebně přítomno více než 

šestnáct účastníků, je vhodné, aby někteří z nich seděli uvnitř podkovy. Nemusí se vždy 

jednat o jeden stůl, je také možné do tvaru U uspořádat více menších stolků (Lawson, 

2006, s. 159; Silberman, Lawsonová, 1997, s. 24–25; Kazík, 2008, s. 61). 

Další variantou uspořádání učebny pro frontální výuku je tzv. konferenční uspořádání 

(konferenční stůl). Zapojení účastníků je v tomto případě menší, situaci ovládá převážně 

lektor. Usazení lektora do čela konferenčního stolu (opět je možné použít kulatý i hranatý 

stůl) vyvolává formální atmosféru. Na druhé straně, pokud se lektor posadí doprostřed 

mezi účastníky, budou si ti, co jsou dále od něj, připadat vyloučeni z komunikace. 

Variantou konferenčního uspořádání je spojení menších stolů s prázdným prostorem 

veprostřed (Lawson, 2006, s. 160; Silberman, Lawsonová, 1997, s. 26–27). 
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Příkladem jiné možnosti pro tradiční uspořádání učebny může být tzv. krokev, neboli tvar 

V (Mužík, 2005, s. 181). Stoly jsou uspořádány do tvaru písmene V, v ideálním případě 

opakovaně, čili raději více menších „V", než jedno velké, aby účastníci lépe viděli na 

lektora stojícího v přední části učebny i na další účastníky a případně snadněji 

komunikovali mezi sebou. Průchozí uličky je vhodnější vytvořit spíše na krajích než 

uprostřed. Jako u většiny uspořádání vhodných pro formální výuku, i uspořádání ve tvaru 

krokve navozuje spíše formální atmosféru (Lawson 2006, s. 160; Silberman a Lawsonová, 

1997, s. 30). 

Posledním příkladem uspořádání výukové místnosti v hromadném vzdělávání je 

auditorium, neboli posluchárna či aréna. Pokud jsou židle a stoly uspořádány do oblouku, 

sedí účastníci blíž k sobě, což může napomoci případné kratší aktivizaci (např. práce ve 

dvojicích). Lektor by měl usilovat o usazení účastníků co nejblíže ke středu místnosti; je 

dokonce možné zvážit znepřístupnění některých částí auditoria (Silberman, Lawsonová, 

1997, s. 31; Kazík, 2008, s. 60). Velmi podobné uspořádání, jako je auditorium, 

představuje kongres, kde v podstatě jediným rozdílem je, že účastníci sedí v řadách, které 

jsou vodorovné, a ne zakulacené jako v případě auditoria, proto je při uspořádání typu 

kongresu případná aktivizace účastníků poměrně obtížná (Kazík, 2008, s. 60). 

3.3.2 Uspořádání výukových prostor pro skupinovou výuku 

Pro větší skupiny je ideální půlkruhové anebo kruhové uspořádání židlí, buď úplně bez 

stolů, anebo mohou být účastníci zády ke stolům a mít je tak částečně k dispozici. Toto 

uspořádání podporuje vysokou míru aktivizace účastníků, umožňuje rychlé přeskupení do 

menších skupin, usnadňuje diskuzi a navozuje neformální atmosféru výuky (Lawson, 

2006, s. 160; Silberman, Lawsonová, 1997, s. 27–28). Jistou variantou je jednoduché 

rozsazení účastníků okolo hranatého, anebo kulatého stolu s lektorem usazeným mezi 

účastníky. Nevýhodou této varianty je, že lektor musí procházet účastníkům za zády 

(Lawson, 2006, s. 159–160; Kazík, 2008, s. 59). 

Typickým týmovým uspořádáním je usazení účastníků u menších stolků čtvercového, 

obdélníkového anebo kulatého typu. Týmové uspořádání (týmová spolupráce) je vhodné 

pro práci v menších skupinách, facilitační úlohu lektora a vysokou míru aktivizace 

účastníků. Účastníci i lektor mají možnost volného pohybu po učebně. Nevýhodou může 
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v tomto případě být nutnost otáčet se směrem k lektorovi a k plátnu, pokud u stolu sedí 

více účastníků a někteří z nich jsou zády k přední části místnosti (Lawson, 2006, s. 159, 

Silberman, Lawsonová, 1997, s. 26; Mužík, 2005, s. 182). 

Uspořádání „skupina ve skupině“, „vnořené skupiny“, se obvykle využívá pro diskuzní 

metody a metody hraní rolí. V tomto případě je obvykle uprostřed umístěn stůl, okolo 

kterého jsou židle postaveny do dvou soustředných kruhů (Silberman, Lawsonová, 1997, 

s. 28). 

Silberman a Lawsonová (1997, s. 29) také popisují rozdělení účastníků do samostatných, 

oddělených skupin. Samostatně (oddělené) skupiny zajišťují vysokou míru participace 

účastníků. Největší výhodou tohoto uspořádání je větší vzdálenost mezi skupinami, které 

tak mají potřebný klid na řešení daného úkolu. To může být zároveň i nevýhodou, pokud 

by stoly byl příliš daleko od sebe, což by znemožňovalo komunikaci napříč skupinami 

(např. prezentaci výsledků práce). 

Pro samostatnou práci (např. při projektové metodě), anebo pro práci ve dvojicích je 

možné využít samostatná pracoviště (pracovní stanice), která účastníkovi poskytují 

dostatek místa např. pro práci s pomůckami a zároveň umožňují spolupráci s dalším 

účastníkem (Silberman, Lawsonová, 1997, s. 29). 

V této kapitole byly popsány závislé didaktické proměnné, které se dělí na nemateriální 

a materiální didaktické prostředky. V oblasti nemateriálních didaktických prostředků byla 

pozornost věnována didaktickým formám, didaktickým metodám a přístupu vzdělavatele. 

V oblasti materiálních didaktických prostředků byly charakterizovány didaktické 

pomůcky, didaktická technika a uspořádání výukových prostor. Touto kapitolou tedy 

uzavírám první část práce týkající se prvního dílčího cíle, kterým bylo na základě odborné 

literatury vybrat a charakterizovat klíčové prvky didaktického procesu. 

V následující kapitole se zaměřím na druhý dílčí cíl. Tím je klasifikace věkových kohort 

s ohledem na specifika českého prostředí. Tomuto dělení se budu věnovat proto, že mě 

zajímají preference klíčových prvků didaktického procesu popsaných v této kapitole, 

u účastníků neformálního vzdělávání dospělých v závislosti na příslušnosti k určité věkové 

kohortě. 
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4 Klasifikace generací (věkových kohort) a jejich specifika 

Jako věková kohorta se označuje „… souhrn jedinců, kteří jsou narozeni ve stejném 

časovém intervalu a/nebo kteří zakusili stejnou událost ve stejném časovém intervalu“ 

(Vidovicová, 2008, s. 53). Kubátová a Kukelková (2013, s. 39) v podstatě stejně vymezují 

i pojem generace, který definují jako „… skupinu populace, která se narodila v určitém 

časovém rozmezí, vymezeném významnými událostmi (např. válkami), technologiemi 

(např. internetem), společenskými podmínkami (např. politickým systémem), popř. jinými 

významnými faktory.“ Jandourek (2012, s. 94) definuje generaci jako skupinu lidí, „… 

jejíž příslušníci jsou spojeni stejným způsobem myšlení a prožívají důležité momenty své 

osobní biografie ve stejných historických a kulturních podmínkách.“ Dělení společnosti 

do určitých generací, neboli věkových kohort není samoúčelné. Již z uvedených definic je 

patrné, že historické události, které jedinec zažil v určité fázi svého života, v jistém věku, 

ekonomické a společenské situaci na něj mohou mít zcela specifické účinky, které budou 

odlišné od člověka, který zažil tu samou situaci v odlišném věku, fázi života, 

socioekonomické situaci atd. (Vidovicová, 2008, s. 54). 

Z uvedených definic dále vyplývá, že pro každou věkovou kohortu je charakteristických 

několik věcí. Podstatné je podobné datum narození a společné prožití totožných 

historických událostí. Pro identifikaci věkových kohort je také důležité, že stejné fáze 

svého života (např. dětství, dospívání, dospělost) prožívají v těch samých sociálních, 

ekonomických a kulturních podmínkách. Souhrnně lze na základě těchto definic za 

věkovou kohortu označit skupinu lidí, která byla narozena v tomtéž časovém intervalu 

a která prožila totožné období svého života pod vlivem stejných událostí a podmínek.  

Ačkoliv se generace, neboli věkové kohorty, v odborné literatuře klasifikují odlišně, vždy 

s ohledem na historický, sociální a ekonomický vývoj v dané zemi, lze v jejich dělení 

nalézt určité shodné rysy. Jen pro ilustraci lze uvést několik příkladů rozdělení věkových 

kohort. Asi nejznámější klasifikací je rozdělení generací ve Spojených státech amerických. 

Zde jsou generace rozděleny na veterány, narozené v letech 1922–1945, baby boomers 

narozené v letech 1946–1964, generaci X narozenou v letech 1965–1978 a generaci 

Y narozenou mezi roky 1979–1984 (Lawson, 2006, s. 81). Podobné rozdělení generací má 

i Francie, která populaci dělí na tradicionalisty (lidé narození před rokem 1942), baby 

boomers (1942–1959), generaci X (1960–1979) a generaci Y (1980–1994). Naopak 
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poněkud odlišná klasifikace se používá v Nizozemí. Lidé narození před rokem 1940 jsou 

označování za tichou generaci, lidé narození v letech 1940–1955 za generaci baby 

boomers, lidé narození v letech 1956–1970 jako generace X, lidé narození mezi roky 1971 

a 1985 za pragmatickou generaci a nakonec lidé narození po roce 1985 jsou nazýváni 

mladou pragmatickou generací (Hennekam, 2012, s. 38–39). 

Co se týče rozdělení generací v České republice, lze je specifikovat takto: Generace baby 

boomers jsou lidé, kteří se narodili v letech 1946 až 1964. Generace X, v českém prostředí 

označována jako generace Husákových dětí, jsou lidé narození mezi roky 1965–1982. Do 

generace Y pak literatura řadí lidi narozené v rozmezí let 1983 a 2000 (Hole, Zhong, 

Schwartz, 2010, s. 88). Co se týče generace lidí narozených před rokem 1945 včetně, 

v dalším textu jim není věnována pozornost, protože se jedná o lidi z meziválečné 

generace, kterým je dnes sedmdesát a více let a proto se jimi zabývá již spíše specifická 

oblast vzdělávání seniorů. 

V následujících podkapitolách je popsána charakteristika výše vymezených věkových 

kohort. Tato charakteristika se opírá o obecné informace o věkových kohortách uvedených 

v odborné literatuře, které jsou poté aplikovány na české prostředí. 

4.1 Generace baby boomers (1946–1964) 

Generace baby boomers se narodila do období obnovování válkou zdevastované Evropy 

a zvyšující se zaměstnanosti, stala se tedy svědkem významných sociálních změn, což jim 

umožnilo optimistický pohled do budoucnosti (Kubátová, Kukelková, 2013, s. 40; Hamill, 

2010). Obecně lze říci, že tito lidé měli možnost zažít uvolněnou atmosféru období hippies 

(Jandourek, 2012, s. 37; Kubátová, Kukelková, 2013, s. 40) a větší občanské svobody. 

V dnešní České republice nicméně byla v té době na vzestupu Komunistická strana 

Československa a centrálně řízená ekonomika. V důsledku toho se řada občanů z této 

generace rozhodla emigrovat do západních zemí, v prvních dvou letech po únoru 1948 se 

to týkalo cca deseti tisíc lidí (Kubátová, Kukelková, 2013, s. 40). 

Generace baby boomers se chce již (na rozdíl od generace druhé světové války) o něco víc 

zapojit do vzdělávacího procesu. Preferuje interaktivní, neautoritářské prostředí 

s možnostmi pro navazování kontaktů mezi účastníky, interakci a týmovou práci. Lektor 
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by měl k účastníkům přistupovat jako k sobě rovným a během výuky s účastníky sdílet 

jeho osobní příklady, zážitky a zkušenosti. Je zajímavé, že ačkoliv je generace baby 

boomers ve výuce aktivní, vyžaduje interaktivní metody a aktivity, které zlepšují 

zdokonalují a rozvíjejí jejich dovednosti, velmi se brání hraní rolí. V oblasti materiálů 

upřednostňují snadnou čitelnost a dostupnost informací (Lawson, 2006, s. 81).  

4.2 Generace X, Generace Husákových dětí (1965–1982) 

Generace X se vyznačuje větší různorodostí v řadě oblastí lidského života, např. v oblasti 

víry, sexuální orientace, ale i třídních rozdílů. Charakterizována je také značnou 

individualitou, nezávislostí, ctižádostí a vysokými cíli, ale také méně optimistickým 

pohledem na budoucnost (Kubátová, Kukelková, 2013, s. 41; Hamill, 2010). Dále je 

typická mezinárodní kooperace a uvolnění dříve striktních společenských pravidel. 

Možným negativním důsledkem tohoto jevu pak mohou být vyšší rozvodovost, nižší 

zaměstnanost, nárůst sebevražd u nezletilých a vyšší počet agresivních trestných činů. 

Velký vliv měl také počátek technologií, konkrétně televize, videa a počítačů (Kubátová, 

Kukelková, 2013, s. 41). V českém prostředí mělo jednoznačně největší vliv pražské jaro 

a následná okupace vojsky Varšavské smlouvy což vedlo k dalším významným 

emigračním vlnám. Lidé patřící do generace Husákových dětí obvykle považují za důležité 

jakési „odškodnění“ za předchozí události a zcela zásadní jsou pro ně příležitosti ke 

kariérnímu růstu (Hole, Zhong, Schwartz, 2010, s. 94). 

Sebeřízené učení, upřímná zpětná vazba, rychlé tempo výuky, zábavná a osobní forma 

vzdělávací aktivity a kratší výukové bloky (trvající maximálně dvě až čtyři hodiny), to 

všechno jsou didaktické požadavky generace X. Po lektorovi je vyžadováno, aby se rychle 

dostal k jádru problému, aby prokázal expertní znalost dané problematiky a aby 

účastníkům předkládal ucelené příklady z reálné praxe. Na rozdíl od předchozí generace se 

rádi věnují simulacím, hraní rolí a učení se zkušeností a vlastní činností. Studijní materiály 

upřednostňují dobře vizuálně zpracované, vždy s kusy heslovitých informací doplněných 

o nadpisy, podnadpisy, citáty, grafické prvky, výčty atd. (Lawson, 2006, s. 81), ačkoliv 

učení generace X je pořád spíše verbální než vizuální (Průcha, 2014, s. 60). 
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4.3 Generace Y (1983–2000) 

Pro generaci Y je příznačné, že v období dětství nedošlo k žádné dějinné tragédii. Lidé 

generace Y byli vychováváni s tím, že mají ve svém životě v podstatě neomezené možnosti 

a že mohou dosáhnout jakýchkoliv cílů, jsou flexibilní, nemají strach ze změny. Typické je 

také neustálý přístup k médiím, internetu, technologiím, sdílení života na sociálních sítích 

a denní záplava obrovského množství informací. To má za následek např. větší 

skepticismus vůči podávaným zprávám. Pro charakteristiku této generace je zajímavá 

i poznámka o teroristických útocích z 11. září 2001, která v lidech vyvolala pocit 

ustavičného ohrožení a změnila tak rysy této generace. Generace Y poměrně hodně 

cestuje, stěhuje se do cizích zemí a interaguje s odlišnými kulturami. Lidé patřící do 

generace Y jsou momentálně považováni za nejvzdělanější část populace. V prostřední 

současné České republiky došlo k pádu komunistického režimu a rozvoji demokracie 

(Kubátová, Kukelková, 2013, s. 41–42; Hamill, 2010). Generace Y, na rozdíl od generace 

X, nepovažuje kariéru za svou životní náplň a snaží se dosáhnout rovnováhy mezi svým 

pracovním a osobním životem (Hole, Zhong, Schwartz, 2010, s. 94).  

Poslední z generací, generace Y dává přednost kooperativnímu učení, týmové spolupráci 

a využití technologií. Je zajímavé, že lektor by v tomto případě měl být autoritativní 

osobností, která dokáže informace správně a logicky strukturovat. V oblasti metod jsou pro 

účastníky z této věkové kohorty zajímavé kreativní, zábavné aktivity, různé druhy her, 

ideálně také se zapojením hudby a umění. Textové materiály by měly obsahovat kopie 

článků a stejně jako u předchozí generace být dobře graficky zpracované, veselé a pestré 

(Lawson, 2006, s. 81), učení generace Y je totiž spíše vizuální (Průcha, 2014, s. 60).  
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5 Empirické šetření preferencí klíčových prvků didaktického 

procesu u jednotlivých generací / věkových kohort  

Důvodem pro realizaci výzkumného šetření preferencí klíčových prvků didaktického 

procesu z pohledu jednotlivých generací bylo seznámení se s obdobným výzkumem 

v americkém prostředí (jeho závěry jsou shrnuty v kapitole 4 týkající se charakteristik 

jednotlivých generací) a hlavně zjištění, že výzkum, který by se zabýval vztahem 

didaktického procesu a věkových kohort dosud (alespoň na základě dostupné literatury) 

nebyl v České republice realizován. 

Co se týče dalších relevantních výzkumů, v roce 2011 byl realizován výzkum Adult 

Education Survey, který se, mimo jiné, také zabýval neformálním vzděláváním dospělých. 

Bylo zjištěno, že z celkové populace České republiky se neformálního vzdělávání 

dospělých účastní 32,1 % osob (za sledované období 12 měsíců). Adult Education Survey 

se zabýval i věkovou strukturou dospělých účastníků neformálního vzdělávání. V rozmezí 

18–24 let se účastní 31,9 % osob, v rozmezí 25–34 let se účastní 38,8 % osob, v rozmezí 

35–44 let se účastní 41,0 % osob, v rozmezí 45–54 let se účastní 38,7 % osob, v rozmezí 

55–64 let se účastní 20,1 % osob a v rozmezí 65–69 let se účastní 5,4 % osob (Český 

statistický úřad, 2013, s. 39–40). Tyto údaje jsou uvedeny jen pro doplnění, vzhledem 

k odlišnému členění věkových kohort v této práci bohužel není možné závěry Adult 

Education Survey dále využít. V říjnu 2014 se v rámci Festivalu vzdělávání dospělých 

Aeduca také konala konference na téma „Vzdělávání generace X a Y“, v době psaní této 

práce bohužel nebyly výstupy ještě k dispozici. 

5.1 Cíle šetření 

Cílem empirického šetření je zjistit preference tří generací v jednotlivých prvcích 

didaktického procesu, které jsou popsané v kapitolách 2 a 3. Jedná se tedy o didaktické 

formy, didaktické metody, přístup vzdělavatele, didaktické pomůcky, didaktickou techniku 

a uspořádání výukových prostor. Všechny didaktické prvky byly vybrány na základě 

prostudování dostupné odborné literatury, a to jak české, tak i zahraniční. Stejným 

způsobem byly vybrány i dílčí oblasti jednotlivých prvků, např. uvedené didaktické 

metody byly do práce zařazeny na základě četnosti jejich výskytu v andragogické 

literatuře, atp. Pro empirické šetření byly tedy zvoleny ty hlavní a nejdůležitější prvky 
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zastoupené v odborné literatuře. Jejich výčet ovšem nemůže být nikdy konečný či úplný, 

protože oblast didaktiky dospělých se poměrně dynamicky rozvíjí. 

Přesné rozdělení populace České republiky do tří generací bylo provedeno na základě 

článku z časopisu Deloitte Review, který zpracoval přehled dělení generací v různých 

zemích na základě jejich historického vývoje. Dále bylo také využito dat Českého 

statistického úřadu, což bude podrobněji popsáno v části 5.2.  

Cílem empirického šetření je zodpovězení dvou výzkumných otázek. První otázka zní: 

„Jaké jsou preference jednotlivých generací v oblastech klíčových prvků didaktického 

procesu?“ Druhá výzkumná otázka pak zní: „Jak se liší preference v oblastech klíčových 

prvků didaktického procesu mezi generacemi?“ 

Vzhledem k tématu práce bylo jako nejvhodnější vybráno šetření empirické a kvantitativní, 

jelikož umožňuje pracovat s měřitelnými a tříditelnými daty, která byla shromážděna 

specifickými metodami a technikami. Šetření lze také definovat jako akční (výsledky 

mohou být využity v praxi), orientační (vede k získání základního přehledu o tématu), 

extenzivní (větší počet předmětů zkoumaných méně podrobně), krátkodobé a jednorázové. 

Pro zpracování dat byla využita statistická metoda, jejíž pomocí lze analyzovat 

kvantitativní data s využitím matematiky a statistiky (Reichel, 2009, s. 28–40). 

5.2 Metodologie šetření 

Základním souborem, tj. souhrnem objektů, který lze vymezit a z něhož se pak vybírá 

(Reichel, 2009, s. 76), jsou všichni obyvatelé České republiky, kteří patří do vymezených 

generací, tedy narodili se mezi lety 1946 a 2000. Podle dat Českého statistického úřadu 

k roku 2013 patří do generace baby boomers 2 623 954 osob, do generace X 2 907 358 

osob a do generace Y 2 270 834 osob. Celkem se tedy jedná o 7 802 146 osob (Český 

statistický úřad, 2014). Z tohoto počtu byl vybrán výběrový soubor, tedy vzorek, který 

zastupuje výše zmíněný základní soubor (Reichel, 2009, s. 76). Pro toto empirické šetření 

byl vzorek vybrán záměrným, nepravděpodobnostním výběrem, konkrétně kvótním 

výběrem. Ten je tvořen „... podle poměrů četnosti výskytu jednotlivých variant 

vlastností/znaků v základní populaci“ (Reichel, 2009, s. 80). V tomto případě je 

sledovanou charakteristikou věk respondenta, resp. příslušnost k jedné z vymezených 
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věkových kohort. Kvóty byly v empirickém šetření vybírány nezávisle (Reichel, 2009, 

s. 81). To znamená, že z počtu dvě stě respondentů bylo získáno šedesát sedm respondentů 

z generace baby boomers, sedmdesát pět respondentů z generace X a padesát osm 

respondentů z generace Y. Empirické šetření si vzhledem k velikosti vzorku neklade nárok 

na reprezentativitu. 

Tabulka 1: Kvótní výběr respondentů 

Generace Od roku Do roku Počet lidí v populaci Počet respondentů 
Generace baby boomers 1946 1964 2 623 954 67 
Generace X 1965 1982 2 907 358 75 
Generace Y 1983 2000 2 270 834 58 
Celkem   7 802 146 200 

 

Vzhledem ke kvantitativní povaze šetření byl jako nejvhodnější technika sběru dat zvolen 

strukturovaný dotazník (Reichel, 2009, s. 119). Celkem se skládal z devíti otázek, z toho 

čtyři otázky byly uzavřené, tři otázky byly polouzavřené a dvě otázky byly otevřené. 

Otázka týkající se absolvování neformální vzdělávací aktivity může být označena jako 

dichotomická, zbylé otázky pak jako polytomické (samozřejmě s výjimkou otázek 

týkajících se roku narození a povaze absolvovaného kurzu). Otázka týkající se absolvování 

neformální vzdělávací aktivity by také mohla být označena jako filtrační, jelikož 

zabraňovala respondentům, kteří se v uplynulých dvanácti měsících neúčastnili neformální 

vzdělávací aktivity, aby ve vyplňování dotazníku pokračovali. Typ otázek zkoumající 

preference v jednotlivých didaktických prvcích literatura definuje jako výčtové s pořadím 

(Reichel, 2009, s. 102–104).  

Pro zpracování dat byl použit tabulkový procesor. Jednotlivé odpovědi respondentů byly 

nakódovány písmeny A až J v závislosti na počtu možností uvedených u jednotlivých 

otázek. Pro každou otázku a všechny čtyři generace byla vytvořena tabulka, kde pro 

každou možnou odpověď (A, B, C,...; v tabulce uvedeny v řádcích) bylo určena četnost 

všech možných pořadí (1., 2., 3.,...; v tabulce uvedeny ve sloupcích), s výjimkou 

didaktických metod, pro které byla určena četnost pouze pro prvních pět míst a zbylé 

odpovědi byly shodně zařazeny na šestou pozici. Zároveň byl v každé tabulce také 

spočítán aritmetický průměr, směrodatná odchylka, medián pořadí každé odpovědi a horní 

a dolní kvartil. 
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5.3 Realizace šetření 

Realizace empirického šetření probíhala v několika fázích. Nejprve byl stanoven 

výzkumný problém, v tomto případě možnost nastavení didaktického procesu s ohledem 

na preference různých věkových kohort. Poté byl definován cíl šetření a z něj vyplývající 

dvě výzkumné otázky. Cíl empirického šetření a výzkumné otázky jsou popsány v části 

5.1. V další fázi byl sestaven dotazník, jeho podoba je popsána v části 5.2 a jeho maketa je 

uvedena v příloze A. Sestavený dotazník byl respondentům k dispozici v elektronické 

i tištěné podobě. V poslední fázi došlo ke sběru, analýze a interpretaci získaných dat. 

Sběr dat probíhal v rozmezí zhruba dvou měsíců. Dotazník byl v obou verzích distribuován 

dvojím způsobem. Za prvé, pomocí sociálních sítí a sdílením přes přátele a známé. Za 

druhé, cíleným oslovením několika vzdělávacích organizací s žádostí o přístup do jejich 

vzdělávacích aktivit. V obou uvedených případech byl využit dotazník v tištěné 

i elektronické podobě. Přes sociální sítě a sdílením přes přátele a známé bylo získáno více 

dat pro generaci Y, data pro generaci X a pro generaci baby boomers byla získána z obou 

zdrojů víceméně stejným dílem. 

Ze získaných odpovědí byli vyřazeni respondenti, kteří ještě nedosáhli věkové hranice 

osmnácti let a nemohli být proto z právního hlediska zařazeni mezi dospělé účastníky 

neformálního vzdělávání, ačkoliv patřili do literaturou definované generace Y. Celkem se 

jednalo o čtyři respondenty. Dále byly vyřazeny dotazníky, které byly nedokončené, nebo 

jejich odpovědi byly nepřesné a nemohly být dále zpracovány (např. místo seřazení 

preferencí respondent vybral pouze jednu, nejpreferovanější možnost, u otázky týkající se 

preference didaktických metod jich respondent vybral požadované množství, ale dále je 

neseřazoval atp.). V tomto případě se jednalo zhruba o dvacet pět respondentů. 

U elektronické verze dotazníku nelze zjistit jeho návratnost, u tištěné verze byla návratnost 

vyplněných dotazníků poměrně vysoká, cca 80 %, což bylo zajištěno bezprostředním 

vyplněním dotazníku v průběhu vzdělávacích aktivit v organizacích, tedy tzv. kolektivním 

vyplňováním (Reichel, 2009, s. 123). 

Při realizaci výzkumného šetření byly dodrženy zásady etického zkoumání. Do průběhu 

vzdělávacích aktivit bylo vstoupeno vždy se souhlasem vedení organizace a lektora 

konkrétního kurzu. Respondentům byl vysvětlen postup, charakter dotazníků i cíl šetření. 



56 

Vyplňování dotazníků bylo vždy na bázi dobrovolnosti. Co se týče anonymity 

respondentů, v případě elektronického dotazníku byl využit specializovaný software, který 

znemožňoval jejich další identifikaci. Pro zvýšení ochrany zasílaných dat byl dotazník 

rozesílán se zabezpečeným přenosovým protokolem. V tištěné verzi byla v některých 

případech anonymita zajištěna tím, že dotazník distribuoval lektor kurzu a respondenti se 

se mnou vůbec nesetkali. Pokud jsem byla přítomna ve vzdělávací aktivitě, dělo se tak 

vždy se souhlasem všech účastníků. Protože byl jedinou osobní charakteristikou 

v dotazníku věk respondenta, nehrozilo riziko identifikace konkrétních osob. 

5.4 Výsledky šetření 

Výsledky provedeného empirického šetření jsou shrnuty v této části. Jednotlivé grafy pro 

každou generaci a následně i pro celou populaci jsou zařazeny průběžně v textu. V části 

5.4.5 jsou také uvedeny shrnující tabulky, které vždy ukazují první tři preference v celé 

populaci a v jednotlivých generacích na základě průměrného umístění. Detailní tabulky 

obsahující data pro všechny generace i pro celou populaci jsou k dispozici v přílohách B, 

C, D a E. Pro interpretaci dat jsou využita jak procentuální vyčíslení, tak i průměrná 

umístění (na několika málo místech také mediány), z důvodu podání kompletnějšího 

obrazu o preferencích jednotlivých generací a o jejich rozložení. 

Pro grafické zobrazení preferencí jednotlivých generací jsou v této práci použity box ploty, 

které přehledně zobrazují souhrn statistik pozic jednotlivých odpovědí. Tučná horizontální 

linka uprostřed reprezentuje medián, horní a spodní hranice obdélníku znázorňují horní 

a spodní kvartily a tzv. vousy vyjadřují rozsah dat (minimální a maximální přirazená 

pozice pro danou odpověď (McGill, Tukey, Larsen, 1978, s. 12). 

5.4.1 Výsledky šetření pro generaci baby boomers 

 
Graf 1: Preference didaktických forem generace baby boomers 
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Generace baby boomers jednoznačně preferuje skupinovou formu výuky, kterou na první 

místo umístilo celkem 92,5 % respondentů. Druhou nejoblíbenější formou se stala 

individuální výuka, protože se na druhém a lepším místě objevila u 71,7 % respondentů, 

z toho u 65,7 % na druhém místě. Nejméně oblíbenou formou výuky pak byla výuka 

frontální, kterou na třetí, poslední místo zařadilo 71,6 % respondentů. Je také zajímavé, že 

frontální výuku jako svou první volbu uvedl pouze jeden jediný respondent (1,5 %), 

zatímco skupinovou výuku na třetí místo nezařadil vůbec nikdo. 

 
Graf 2: Preference didaktických metod generace baby boomers 

Z didaktických metod se na prvním místě nejčastěji objevovala přednáška s diskuzí 

(34,3 %). Průměrně se v porovnání s ostatními dobře umístily také případové studie 

(průměrně 4,03 místo), instruktáž (průměrně 4,30 místo), přednáška (průměrně 4,67 místo) 

a diskuze (průměrně 4,69 místo). Nejméně pak byly vybírány projektová metoda (91,0 % 

respondentů ji nezařadilo mezi pět preferovaných metod), hraní rolí (také 91,0 % 

respondentů tuto metodu vůbec nezvolilo) a metoda koučování (89,6 % respondentů si ji 

nevybralo). V jednom jediném případě respondent zvolil odpověď „jiné“, u které uvedl 

„kombinace více metod“. 

 
Graf 3: Preference přístupu lektora generace baby boomers 

Co se týče přístupu vzdělavatele, není již tak jednoduché preference určit. Nejčastěji se 

sice na prvním místě objevoval lektor v roli kritického animátora (49,3 % respondentů), 

nicméně podle průměrného umístění je lektor v roli facilitátora (průměrně 1,73 místo) 
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téměř stejně oblíbený jako lektor v roli kritického animátora (průměrně 1,64 místo). 

Poměrně jasná preference pak byla u lektora v roli experta, kterého na poslední místo 

zařadilo 76,1 % respondentů, jedná se tedy o roli výrazně méně oblíbenou než předchozí 

dvě. 

 
Graf 4: Preference didaktických pomůcek generace baby boomers 

Za nejvíce preferovanou didaktickou pomůcku lze označit reálné předměty, které na první 

místo zařadilo 44,8 % respondentů. Jako o oblíbené pomůcce je možné také mluvit 

o obrazovém zobrazení, které na třetí a lepší místo zvolilo 56,7 % respondentů. Je 

zajímavé, že preference statického a dynamického zobrazení je téměř totožná (průměrně 

4,85 a 4,70 místo). Nejméně preferovanou pomůckou s průměrným umístění 7,45 místo 

jsou dotykové pomůcky, nicméně počtem odpovědí se dotykové pomůcky dělí o deváté 

místo s programy prezentovanými didaktickou technikou (celkem 24, tedy 35,8 % a 20, 

tedy 29,9 % odpovědí). Možnost „jiné“ nezvolil ani jeden respondent. 

 
Graf 5: Preference didaktické techniky generace baby boomers 

Na druhé a lepší místo zařadilo 50,8 % respondentů tabuli (flipchart), 50,7 % respondentů 

projekční techniku a 52,2 % respondentů výukový počítač, jejich preference jsou tedy 

víceméně vyrovnané. Obdobně jako u didaktických pomůcek, i v preferencích didaktické 

techniky se na šestém (resp. předposledním) místě umístily dvě věci. Za prvé, 

audiotechnika, kterou na šesté místo zařadilo 35,8 % respondentů a za druhé interaktivní 
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tabule, kterou na stejné místo zařadilo 32,8 % respondentů. Zajímavé také je, že televizní 

techniku na prvním místě uvedl pouze jediný člověk (1,5 %). Ani zde nikdo nezvolil 

možnost „jiné“. 

 
Graf 6: Preference uspořádání výukových prostor generace baby boomers 

Ačkoliv se uspořádání týmová spolupráce nejčastěji vyskytovalo na prvním místě (25,4 % 

respondentů), průměrně se umístilo až na 4,57 místě. Naopak uspořádání konferenční stůl, 

kruh a tvar U se sice na prvním místě objevovala méně, ale dalo by se říci, že byla celkově 

více preferovaná než uspořádání týmová spolupráce, protože je jako třetí a lepší volbu 

označilo 55,2 % respondentů (konferenční stůl), 61,2 % respondentů (kruh) a 56,7 % 

respondentů (tvar U), zatímco uspořádání týmová spolupráce na třetí a lepší místo zařadilo 

35,9 % respondentů. Nejhůře se naopak umístila uspořádání vnořené a oddělené skupiny 

(průměrně osmé místo pro obě možnosti), uspořádání oddělené skupiny navíc na první 

místo nezvolil ani jeden respondent.  

5.4.2 Výsledky šetření pro generaci X 

 
Graf 7: Preference didaktických forem generace X 

Jednoznačné preference této generace lze určit pro formy vzdělávání. Nejpreferovanější 

formou je skupinová výuka, kterou na první místo zařadilo z celkového počtu 75 osob 

celkem 61 respondentů (81,3 %). Po skupinové výuce je nejvíce preferována individuální 

výuka, kterou jako svou druhou volbu uvedlo 49 respondentů (65,3 %). Nejméně 
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oblíbenou formou je pak frontální výuka, kterou naopak 60 respondentů (80,0 %) zařadilo 

až na třetí, poslední místo. Z uvedeného vyplývá téměř úplná shoda respondentů generace 

X v oblasti didaktických forem. Je také zajímavé, že skupinovou a frontální výuku uvedlo 

stejné množství respondentů, tj. 13 (17,3 %), jako svou druhou volbu. Naopak skupinovou 

výuku na třetí, nejméně preferované místo umístil pouze jeden jediný respondent. 

Z výsledků jasně vyplývá, že nejpreferovanější je forma skupinové výuky, nejméně 

oblíbenou je naopak frontální výuka. Individuální výuka je v preferencích generace X na 

druhém místě. 

 
Graf 8: Preference didaktických metod generace X 

V oblasti didaktických metod se z hlediska četnosti zařazení na první místo (26,7 % 

respondentů) i průměrného umístění (3,80) stala nejoblíbenější přednáška s diskuzí. 

V průměru druhé nejlepší místo (průměrně 4,00 pozice) pak obsadila metoda případových 

studií, která měla také nejvyšší medián, na čtvrté a lepší místo ji zařadilo celkem 58,7 % 

respondentů. Mezi prvními pěti nejpreferovanějšími metodami se také objevovala 

instruktáž (průměrně 4,40 místo) a diskuze (průměrně 4,59 místo). Ani v tomto případě 

žádný respondent neuvedl odpověď „jiné“. 

 
Graf 9: Preference přístupu lektora generace X 

Lektor v roli kritického animátora byl jako nejvíce preferovaná možnost zvolen u 56,0 % 

respondentů. Celkově druhou nejvíce preferovanou rolí lektora pak byl lektor jako 

facilitátor, jehož uvedla jako svou druhou či první volbu alespoň polovina všech 
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respondentů, na prvním místě mělo tuto možnost 32,0 % respondentů a na druhém místě 

56,0 % respondentů. Lektor jako expert byl pro 66,7 % respondentů na třetím místě, na 

druhém a prvním místě ho ve svých preferencích mělo celkem pouze dvacet pět 

respondentů (12,0 % na prvním místě, 21,3 % na druhém místě). 

 
Graf 10: Preference didaktických pomůcek generace X 

Co se týče didaktických pomůcek, jednotlivé preference již tak jasné nejsou. Jako 

nejoblíbenější se jeví reálné předměty a obrazové zobrazení, které měly v obou případech 

jako svou třetí a lepší volbu alespoň polovina respondentů. Nicméně z tabulky je patrné, že 

třetího a lepší umístění se v odpovědích o něco častěji objevovalo u reálných předmětů 

(celkem 43 odpovědí, 57,4 %) než u obrazového zobrazení (celkem 41 odpovědí, 54,7 %). 

Reálné předměty byly navíc nejčastější volbou na prvním místě (36,0 % odpovědí). Na 

pátém a lepším místě pro alespoň polovinu respondentů bylo dále statické zobrazení, 

dynamické zobrazení, textové materiály a programy prezentované didaktickou technikou, 

přičemž z těchto čtyř druhů pomůcek bylo na prvních pěti místech nejčastěji dynamické 

zobrazení (celkem 51 odpovědí, 68,1 %). Naopak nejméně preferované byly dotykové 

pomůcky, které jako poslední, tedy desátou volbu uvedlo celkem 39 respondentů (52,0 %). 

Modely předmětů se nejčastěji vyskytovaly na druhém místě (celkem 21,3 %), a na 

čtvrtém nebo lepším místě je mělo 52,0 % respondentů. Možnost „jiné“ nebyla doplněna 

ani jednou. 

 
Graf 11: Preference didaktické techniky generace X 
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Nejoblíbenější didaktickou technikou je u generace X klasická tabule, popřípadě flipchart, 

kterou jako svou druhou a lepší volbu uvedlo 53,4 % respondentů. Projekční technika, 

výukový počítač a interaktivní tabule byly třetí a lepší volbou u alespoň poloviny všech 

respondentů. Zatímco interaktivní tabuli dalo na páté a šesté místo celkem 29,4 % 

respondentů, výukový počítač dalo na stejné pozice celkem 8% a projekční techniku 

celkem 10,7 %. Úplně nejméně oblíbenou didaktickou technikou byla audiotechnika, 

kterou na předposlední místo zařadilo 39 respondentů (52,0 %). Možnost „jiné“ opět 

nebyla ani jednou využita a je tedy zařazena na poslední místo.  

 
Graf 12: Preference uspořádání výukových prostor generace X 

Nejvíce preferovanými uspořádáními výukových prostor byl kruh a tvar U. Kruh se 

průměrně objevoval na 3,79 místě, zatímco tvar U na 3,49 místě. Dalo by se tedy říci, že 

tvar U je lehce oblíbenější než kruh. Je také zajímavé, že ačkoliv bylo uspořádání týmová 

spolupráce na prvním místě stejně často jako tvar U, bylo minimálně pro polovinu 

respondentů až na čtvrtém a lepším místě, stejně jako konferenční stůl, který byl průměrně 

o něco málo lépe umístěn (ačkoliv jej jako svou první volbu uvedlo méně respondentů, 

pouze 12,0 % oproti 17,3 % u uspořádání týmová spolupráce). Velmi podobná preference, 

a zároveň nejmenší oblíbenost (osmé a horší místo u alespoň poloviny respondentů) je 

vidět u uspořádání oddělených a vnořených skupin. Nejčastěji byla na posledním místě 

uváděna tradiční třída (celkem 22 respondentů, tedy 29,3 %), nicméně její průměrná pozice 

se pohybovala okolo šestého místa, tedy téměř v polovině.  
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5.4.3 Výsledky šetření pro generaci Y 

 
Graf 13: Preference didaktických forem generace Y 

Generace Y nejvíce preferuje formu skupinové výuky, na první místo ji umístilo celkem 

74,1 % respondentů a celkem 96,5 % ji má jako první nebo druhou volbu. 86,2 % 

respondentů zvolilo individuální formu výuky na první nebo druhé místo, přičemž přímo 

na druhé místo ji umístilo 60,3 % respondentů, lze ji proto označit za druhou 

nejpreferovanější formu. Naopak frontální výuku zařadilo na poslední místo 82,8 % 

respondentů a na prvním místě se neobjevila ani jednou. 

 
Graf 14: Preference didaktických metod generace Y 

Respondenti z generace Y na první místo nejčastěji řadili metodu přednášky s diskuzí 

a metodu instruktáže se stejnou četností 17,2 % respondentů. O něco lépe se však 

z hlediska aritmetického průměru umístila metoda instruktáže (průměrně 3,83 místo) oproti 

metodě přednášky s diskuzí (průměrně 4,34 místo). Druhou průměrně nejoblíbenější pozici 

(4,22 místo) obsadila metoda případových studií. Jednoznačné preference v oblasti 

didaktických metod u generace Y není tak jednoduché určit, protože jsou výše zmíněné tři 

metody v oblíbenosti poměrně vyrovnané. 
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Graf 15: Preference přístupu lektora generace Y 

Co se týče přístupu vzdělavatele, nejčastěji se na prvním místě objevoval lektor jako 

kritický animátor (62,1 % respondentů). Téměř stejné číslo, 60,3 % respondentů zařadilo 

lektora v roli facilitátora na druhé místo a to samé platí i pro lektora v roli experta, který se 

na posledním, třetím místě objevil u 63,8 % respondentů. Z uvedeného vyplývá, že nejvíce 

preferovaná role lektora u generace Y je role kritického animátora, za ní následuje role 

facilitátora a nejméně oblíbená je role experta. 

 
Graf 16: Preference didaktických pomůcek generace Y 

Nejoblíbenější pomůckou jsou reálné předměty, které na první místo zařadilo 55,2 % 

respondentů. Na druhé a třetí místo ji v obou případech zařadilo 12,1 % respondentů a na 

osmém a devátém místě se nevyskytla ani jednou. Druhou pomůckou nejčastěji řazenou na 

první místo je obrazové zobrazení, které ale nejvíce preferovalo pouze 17,2 %, 

respondentů, rozdíl je tedy poměrně veliký. Je také zajímavé, že zvukový záznam se 

nejvýše objevuje až na druhém místě, a to pouze u jednoho jediného respondenta, na 

prvním místě se dokonce neobjevuje vůbec. Do kategorie méně oblíbených pomůcek pak 

lze také zařadit statické zobrazení, jelikož ho na šesté a horší místo umístilo 51,7 % 

respondentů. Možnost „jiné“ nevyužil žádný respondent. 
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Graf 17: Preference didaktické techniky generace Y 

Ačkoliv byla klasická tabule či flipchart nejčastěji volenou odpovědí na prvním místě 

(36,2 % respondentů), je druhou a lepší volbou pro 58,6 % respondentů, což je jen o 3,4 % 

více než u projekční techniky (55,2 % respondentů), která se na prvním místě vyskytovala 

jen u 15,5 % odpovědí. I když je tabule vícekrát na prvním místě, je také vícekrát na 

čtvrtém až šestém místě (31,0 % respondentů), zatímco projekční technika se na čtvrtém až 

šestém místě vyskytuje jen u 20,7 % respondentů. Projekční technika má také vyšší 

průměrnou pozici (2,64 místo oproti 2,74 místu u tabule). Dalo by se tedy říci, že tabule je 

jako didaktická technika nejpreferovanější, projekční technika je pro respondenty 

„nejschůdnější“. Dále je zajímavé, že výukový počítač se průměrně umístil téměř stejně 

jako tabule (průměrně 2,76 místo u počítače a 2,74 místo u tabule, i když je jeho medián 

o jeden stupeň nižší). V průměru dopadla také zhruba stejně televizní technika (4,07 místo) 

a interaktivní tabule (3,76 místo). Audiotechnika je s šestým místem u 48,3 % respondentů 

nejméně oblíbenou didaktickou technikou. Ani v tomto případě nebyla možnost „jiné“ 

nikým vybrána. 

 
Graf 18: Preference uspořádání výukových prostor generace Y 

Se stejným počtem 25,9 % odpovědí se na prvním místě nejčastěji objevovala uspořádání 

týmová spolupráce a tvar U, ačkoliv průměrně se o něco lépe umístil tvar U (3,21 místo 

oproti 3,74 místu). Navíc vzhledem k tomu, že směrodatná odchylka je u uspořádání tvar 

U nižší (1,98) než u uspořádání týmová spolupráce (2,57), lze usoudit, že tvar U je 
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preferovanějším uspořádáním výukových prostor. Stejným procentem jako v předchozím 

případě, tedy 25,9 % odpovědí se na posledním místě vyskytovaly vnořené skupiny 

a tradiční třída. Uspořádání vnořené skupiny se také průměrně umístilo nejhůře (7,33 

místo). Zhruba stejnou průměrnou preferenci vyjádřili respondenti u uspořádání krokev 

(průměrně 6,36 místo) a auditorium (průměrně 6,24 místo). Totéž platí o uspořádání 

pracovní stanice (průměrně 6,74 místo), a oddělené skupiny (průměrně 6,84 místo).  

5.4.4 Porovnání preferencí jednotlivých generací v rámci celé populace13 

 
Graf 19: Preference didaktických forem celé populace 

Pro všechny tři generace je nejvíce preferovanou formou výuky skupinová výuka, kterou 

na první místo celkově zařadilo 83,0 % respondentů. Jasné preference jsou vidět i u formy 

individuální výuky, kterou na druhé místo umístilo 64,0 % respondentů a u frontální 

výuky, kterou jakou svou nejméně preferovanou volbu uvedlo 78,0 % respondentů. Je ale 

zajímavé, že co se týče procentuálního vyčíslení preferencí didaktických forem 

v jednotlivých generacích, u skupinové a individuální výuky je možné vysledovat klesající 

trend, zatímco u frontální výuky naopak stoupající. Z tohoto hlediska je tedy frontální 

výuka „nejvíce odmítanou“ v generaci Y, zatímco skupinová výuka je „nejsilněji“ 

preferována u generace baby boomers. 

                                                
13 Pro názornější porovnání preferencí všech generací zobrazují grafy v této části práce souhrnné statistiky 

nejen celé populace, ale i jednotlivých generací. Pro každou možnou odpověď jsou preference celé populace 

znázorněny širokým šedým obdélníkem (mezikvartilové rozpětí přiřazené pozice) a tučnou černou čárou 

(medián přiřazené pozice). Preference jednotlivých generací jsou pak chronologicky (zleva - generace baby 

boomers, generace X a generace Y) zobrazeny pomocí úzkých černých obdélniků (mezikvartilové rozpětí 

přiřazené pozice) a černých křížků (medián přiřazené pozice). 
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Graf 20: Preference didaktických metod celé populace 

Co se týče didaktických metod, celkově se na prvním místě nejčastěji objevovala 

přednáška s diskuzí (26,5 % respondentů, celkově průměrně 3,78 místo). Dalšími často 

preferovanými metodami byly případové studie (čtvrté a lepší místo pro 50,5 % 

respondentů, průměrně 4,08 místo) a instruktáž (páté a lepší místo pro 56,5 % respondentů, 

průměrně 4,20 místo). U všech třech generací je silná preference metody přednášky 

s diskuzí, nicméně nejlépe se umisťovala u generace baby boomers (třetí a lepší místo pro 

53,73 % oproti 43,50 % v populaci, 45,33 % u generace X a 29,3 % u generace Y). 

U všech třech generací také ve vybraných metodách figuruje metoda případové studie 

(nejvíce preferovaná generací X, pro 58,8 % respondentů na čtvrtém a lepším místě) 

a metoda instruktáže, která již byla zmíněna v souvislosti s generací Y. Pro ni je metoda 

instruktáže na čtvrtém a lepším místě u 56,9 % respondentů, zatímco na stejná místa je 

celkově v populaci umístilo pouze 48,5 % respondentů. Mezi pěti nejpreferovanějšími 

metodami generace baby boomers a generace Y se také často objevovala metoda diskuze.  

 
Graf 21: Preference přístupu lektora celé populace 

Poměrně očividné preference lze vypozorovat také u přístupu vzdělavatele. Celkově 

55,5 % respondentů na první místo umístilo lektora v roli kritického animátora, na druhé 

místo lektora v roli facilitátora (56,0 %) a na třetí, poslední místo lektora v roli experta 

(69,0 %). Větší preferenci role kritického animátora je možné vidět u generace 

X a Y (první místo pro 56,0 % respondentů generace X a 62,1 % respondentů generace Y), 

než u generace baby boomers (první místo pro 49,3 % respondentů). U role facilitátora 
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a experta se pozice mediánu shodují pro všechny tři generace (2 v případě facilitátora 

a 3 v případě experta). 

 
Graf 22: Preference didaktických pomůcek celé populace 

V oblasti didaktických pomůcek se celkově na prvním místě nejčastěji objevovaly reálné 

předměty (44,5 %). Téměř stejné číslo, celkově 42,5 % odpovědí, umístilo dotykové 

pomůcky na předposlední, deváté místo, dalo by se tedy říci, že byly nejméně 

preferovanou pomůckou. Celkově oblíbenou pomůckou se pak stalo obrazové zobrazení 

(třetí a lepší místo pro 56,7 % respondentů generace baby boomers, 54,7 % respondentů 

z generace X a 63,8 % respondentů z generace Y). V preferencích jednotlivých generací se 

také často objevovalo statické a dynamické zobrazení. Tyto pomůcky jsou víceméně 

podobně preferované u generace baby boomers a generace X (v obou případech je hodnota 

mediánu 5). Rozdíl nastává u generace Y, pro kterou je pozice mediánu 5 shodná 

u dynamického zobrazení, ale u statického zobrazení se medián snížil o 1, tedy na hodnotu 

6. Odlišné preference lze vidět i u textových materiálů a programů prezentovaných 

didaktickou technikou. Textové materiály jsou méně preferovány generací Y (šesté a horší 

místo pro 55,2 % respondentů oproti 49,3 % u generace baby boomers a 45,3 % u generace 

X), programy prezentované didaktickou technikou jsou méně preferovány generací baby 

boomers (šesté a horší místo u 53,7 % respondentů, zatímco u generace X se jednalo o 42,7 

% a u generace Y o 46,6 %). 

 
Graf 23: Preference didaktické techniky celé populace 
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Z hlediska četnosti výskytu na prvním místě se z didaktické techniky nejlépe umístila 

tabule (38,0 %) a po ní výukový počítač (29,5 %). Tabule se také umístila na druhém 

a lepším místě alespoň u poloviny respondentů všech tří generací. Ačkoliv generace baby 

boomers, generace X i generace Y ve svých preferencích na horní příčky řadila projekční 

techniku a výukový počítač, ve vzájemném srovnání jsou vidět určité rozdíly. Projekční 

technika je častěji lépe umisťována u generace baby boomers a generace Y (druhé a lepší 

místo u 50,8 % respondentů z generace baby boomers a 55,2 % u respondentů z generace 

Y ve srovnání s 36,0 % u generace X). Co se týče výukového počítače, generace baby 

boomers ho preferuje více (druhé a lepší místo pro 52,2 %) než zbylé dvě generace (45,3 

% u generace X a 41,4 % u generace Y). Celkově nejméně oblíbená je audiotechnika, 

kterou 45,5 % všech respondentů zařadilo na šesté místo.  

 
Graf 24: Preference uspořádání výukových prostor celé populace 

Úplně nejčastěji se na prvním místě celkově objevovalo uspořádání týmová spolupráce 

(celkem 45,0 % respondentů), za kterým těsně následovala uspořádání tvar U (19,5 %) 

a uspořádání kruh (17,5 %). Z těchto tří variant je uspořádání týmová spolupráce nejvíce 

preferováno generací Y (třetí a lepší místo pro 51,7 % respondentů, u generace X pak 42,7 

% respondentů a u generace baby boomers dokonce 35,8 % respondentů) a naopak kruh je 

jí nejméně preferován (třetí a lepší místo pouze u 46,6 % respondentů oproti 50,7 % 

u generace X a 61,2 % u generace baby boomers). Celkově se na posledním místě 

nejčastěji umísťovalo uspořádání tradiční třída (29,0 % odpovědí), ačkoliv průměrné 

nejhorší umístění mělo uspořádání oddělené skupiny (7,26 místo) a vnořené skupiny (7,19 

místo). U preferencí těchto dvou uspořádání výukových prostor trochu vybočuje generace 

Y, která má hodnotu mediánu pro uspořádání oddělené skupiny 7, zatímco všechny ostatní 

mediány mají hodnotu 8.  
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5.4.5 Shrnutí 

Tabulka 2: Nejpreferovanější didaktické formy (dle průměrné pozice) 

 Celá populace Generace baby 
boomers Generace X Generace Y 

1. Skupinová (1,19) Skupinová (1,07) Skupinová (1,20) Skupinová (1,29) 
2. Individuální (2,05) Individuální (2,22) Individuální (2,03) Individuální (1,88) 
3. Frontální (2,77) Frontální (2,70) Frontální (2,77) Frontální (2,83) 

 

Ačkoliv lze nalézt určité rozdíly v preferencích didaktických prvků u třech definovaných 

věkových kohort, v řadě aspektů se od sebe jednotlivé generace nijak výrazně neliší. Ve 

všech třech generacích převládá preference skupinové a poté individuální formy výuky. Je 

tedy možné říci, že příslušníci všech tří generací preferují vzdělávání ve skupině 

maximálně dvaceti jedinců a vzhledem k povaze těchto dvou forem jsou spíše nakloněni 

aktivnějšímu zapojení do vzdělávacího procesu. Tyto závěry se v podstatě shodují se 

závěry Lawson (2006). 

Tabulka 3: Nejpreferovanější didaktické metody (dle průměrné pozice) 

 Celá populace Generace baby 
boomers Generace X Generace Y 

1. Přednáška s diskuzí 
(3,78) 

Přednáška s diskuzí 
(3,27) 

Přednáška s diskuzí 
(3,80) Instruktáž (3,83) 

2. Případové studie 
(4,08) 

Případové studie 
(4,03) 

Případové studie 
(4,00) 

Případové studie 
(4,22) 

3. Instruktáž (4,20) Instruktáž (4,30) Instruktáž (4,40) Přednáška s diskuzí 
(4,34) 

 

S preferencí skupinové formy výuky částečně korelují i preference didaktických metod. 

Zatímco nejoblíbenější metodou je pro generaci baby boomers stále přednáška s diskuzí, 

která je spíše vhodná pro formu frontální výuky, na dalších místech se objevují metody 

případových studií a instruktáže, které podporují preferenci aktivizační skupinové výuky. 

V tomto se závěry shodují s Lawson (2006), podle které generace baby boomers klade 

důraz na interaktivní výuku a činností podporující rozvoj praktických dovedností. 

V podstatě to samé platí pro generaci X, která se na jednu stranu blíží ještě vyšší stupni 

aktivizace a interaktivity (vysoká oblíbenost případové studie) než generace baby boomers, 

nicméně stále u ní převládá jistá preference metod frontální výuky (přednáška s diskuzí). 

U generace Y převládá preference instruktáže (opět oblast metod vhodných pro 
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skupinovou výuku), oblíbená je také metoda případových studií a stále také přednáška 

s diskuzí, ačkoliv zde je patrný trend směřující k praktickému řešení problémů a získávání 

dovedností spíše než k teoretickým modelovým situacím. Celkově lze říci, že u všech 

generací nejsou preferovány metody frontální výuky, a pokud ano (přednáška s diskuzí), je 

stále přítomen alespoň nějaký aktivizační prvek (diskuzní část). Na druhé straně je 

zajímavé, že ačkoliv byla druhou nejvíce preferovanou didaktickou formou individuální 

výuky, metody v ní využívané se v preferencích téměř vůbec neprojevily (nízká preference 

metod koučování a konzultace). 

Tabulka 4: Nejpreferovanější přístupy lektora (dle průměrné pozice) 

 Celá populace Generace baby 
boomers Generace X Generace Y 

1. Animátor (1,63) Animátor (1,64) Animátor (1,65) Animátor (1,57) 
2. Facilitátor (1,82) Facilitátor (1,73) Facilitátor (1,80) Facilitátor (1,95) 
3. Expert (2,56) Expert (2,63) Expert (2,55) Expert (2,48) 
 

Preference skupinové formy výuky a více či méně aktivizujících metod je shodná 

s preferencí rolí lektora u všech generací. Ani jedna generace nechce být pouhými 

pasivními příjemci informací (tradiční přístup), všichni po lektorovi vyžadují interaktivní 

(participativní) přístup. Důraz na jednotlivé role v rámci tohoto přístupu se pak nepatrně 

liší. Zatímco u generace baby boomers je role lektora jako kritického animátora téměř 

stejně oblíbená jako role facilitátora, u generace X a Y je preference role kritického 

animátora více očividná.  
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Tabulka 5: Nejpreferovanější didaktické pomůcky (dle průměrné pozice) 

 Celá populace Generace baby 
boomers Generace X Generace Y 

1. Reálné předměty 
(3,00) 

Reálné předměty 
(3,24) 

Reálné předměty 
(3,36) 

Reálné předměty 
(2,28) 

2. Obrazové zobrazení 
(3,60) 

Obrazové zobrazení 
(3,52) 

Obrazové zobrazení 
(3,65) 

Obrazové zobrazení 
(3,62) 

3. Modely předmětů 
(4,25) 

Modely předmětů 
(4,31) 

Modely předmětů 
(4,64) 

Modely předmětů 
(3,67) 

 

Co se týče využití didaktických pomůcek ve vzdělávacím procesu, u všech generací 

převládá preference reálných předmětů a obrazových zobrazení. Stejně jako u předchozích 

prvků didaktického procesu, obliba reálných předmětů koreluje s vyšší mírou aktivizace 

účastníků, protože využití reálných předmětů umožňuje zapojení více smyslů najednou 

a účastníci si je navíc mohou sami vyzkoušet. Naopak při využití obrazového zobrazení 

jsou účastníci více pasivní, navíc si při využití této pomůcky obvykle zapamatují pouze 

30 % toho, co vidí (Rohlíková, Vejvodová, 2012, s. 128). 

Tabulka 6: Nejpreferovanější didaktické techniky (dle průměrné pozice) 

 Celá populace Generace baby 
boomers Generace X Generace Y 

1. Výukový počítač 
(2,63) 

Výukový počítač 
(2,46) 

Výukový počítač 
(2,68) 

Projekční technika 
(2,64) 

2. Tabule (2,81) Tabule (2,82) Tabule (2,85) Tabule (2,74) 

3. Projekční technika 
(2,91) 

Projekční technika 
(3,00) 

Projekční technika 
(3,04) 

Výukový počítač 
(2,76) 

 

Preference v oblasti didaktické techniky již do konceptu aktivního zapojení účastníků tolik 

nezapadají. U všech třech generací se (s rozdílnými úrovněmi obliby, viz část 5.4.4) na 

vyšších místech nejčastěji vyskytovala tabule (flipchart), projekční technika a výukový 

počítač. Dalo by se tedy říci, že zde je preference aktivního zapojení do vzdělávacího 

procesu relativně nízká, protože tabule je (s výjimkou možnosti flipchartu, který umožňuje 

i skupinovou práci) vhodná spíše pro pasivní, tedy frontální výuku, stejně tak projekční 

technika, a jistou míru zapojení umožňuje až v průměru nejpreferovanější výukový 

počítač. Je zajímavé, že ačkoliv byla tabule vždy nejčastěji na prvním místě, podle 

průměrné pozice se lépe umístil výukový počítač. Tento jev je možné vysvětlit tak, že na 

tabuli mají respondenti více vyhraněný názor (mají ji výrazně více či výrazně méně 

v oblibě), zatímco k výukovému počítači se staví neutrálněji. 
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Tabulka 7: Nejpreferovanější uspořádání výukových prostor (dle průměrné pozice) 

 Celá populace Generace baby 
boomers Generace X Generace Y 

1. Tvar U (3,37) Tvar U (3,36) Tvar U (3,49) Tvar U (3,21) 

2. Kruh (3,90) Kruh (3,69) Kruh (3,79) Týmová spolupráce 
(3,74) 

3. Konferenční stůl 
(4,22) 

Konferenční stůl 
(3,90) 

Konferenční stůl 
(4,81) 

Konferenční stůl 
(3,84) 

 

Posledním sledovaným didaktickým prvkem bylo uspořádání výukových prostor. I zde se 

vyskytuje sice mírnější, ale i tak obdobný jev jako u didaktické techniky, uspořádání 

určená pro skupinovou výuku jsou zastoupena stejně tak často jako uspořádání určená pro 

„nejméně oblíbenou“ frontální výuku. U generace baby boomers převažuje preference 

uspořádání typu konferenční stůl (frontální), kruh (skupinová) a tvar U (frontální), 

u generace X uspořádání typu kruh (skupinová) a tvar U (frontální) a u generace Y týmová 

spolupráce (skupinová), tvar U (frontální). 

Celkově je na základě zjištěných výsledků možné stanovit tyto preference u věkových 

kohort:  

• Generace baby boomers - menší pracovní skupiny, kombinace monologických, 

diskuzních a problémových metod (s výjimkou hraní rolí), kombinace facilitačního 

a emancipačního přístupu lektora, kombinace reálných předmětů s obrazovým 

zobrazením (vyhnout se dotykovým pomůckám), relativně rovnoměrné využití 

tabule (flipchartu), projekční techniky, výukového počítače, menší využití 

audiotechniky a interaktivní tabule, spíše frontální uspořádání výukových prostor. 

• Generace X - menší pracovní skupiny, diskuzní a problémové metody, emancipační 

přístup lektora, kombinace reálných předmětů s obrazovým zobrazením (vyhnout 

se dotykovým pomůckám), využití převážně tabule (flipchartu), menší využití 

audiotechniky, kombinace frontálního a skupinového uspořádání s lehkou 

preferencí směrem ke skupinovému uspořádání. 

• Generace Y - menší pracovní skupiny, metody zaměřené na získání praktických 

dovedností (instruktáž) a problémové metody, emancipační přístup lektora, větší 

využití reálných předmětů, využití převážně tabule a projekční techniky, menší 
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využití audiotechniky, kombinace frontálního a skupinového uspořádání 

výukových prostor s lehkou preferencí směrem k frontálnímu uspořádání. 

Z uvedeného shrnutí vyplývá řada zajímavých informací. Je vidět, že preference všech tří 

generací si jsou ve skutečnosti poměrně podobné a lze na nich reflektovat současné trendy 

v oblasti andragogické didaktiky. Jedním z těchto trendů je posun role lektora, a to od 

experta směrem k facilitátorovi (Mužík, 2011b, s. 17). Z výsledků šetření je tato změna 

poměrně jasně viditelná (viz Tabulka 4), jelikož role lektora jako facilitátora se u všech tří 

generací umístila průměrně na druhé pozici a role lektora jako experta až na třetí. 

Z preferencí rolí lektora lze vysledovat i další trend v oblasti didaktiky dospělých, a sice 

preferenci interaktivního (participativního) přístupu před tradičním přístupem (Mužík, 

2011b, s. 55). Vzhledem k tomu, že všechny tři generace průměrně umístily na první místo 

lektora jako kritického animátora, na druhé místo lektora jako facilitátora a na třetí místo 

lektora jako experta, je očividné, že obě role využívané v rámci interaktivního 

(participativního přístupu), tedy role animátora a facilitátora, jsou preferované před rolí 

experta, která je obvykle uplatňována v tradičním přístupu. Tento trend reflektují i další 

preference, například u didaktických forem (viz Tabulka 2). Na prvním místě se průměrně 

umístila skupinová forma výuky, následovaná formou individuální, tedy opět se jedná 

o formy, pro které je typická aktivizace účastníků. Forma frontální výuky, typická pro 

tradiční přístup, byla pro všechny generace v průměru na nejnižší pozici. 

Na druhé straně jsou však v andragogické didaktice trendy, které výsledky šetření úplně 

nepotvrzují. Jedním z nich je posun od simulace k řešení reálných problémů, tj. od 

problémových metod (případové studie, inscenační metody a manažerské hry) k metodám, 

které se soustředí na řešení nikoliv simulovaných, ale reálných problémů (např. metoda 

workshopu) (Mužík, 2011b, s. 17). Nicméně, všechny tři generace mají ve svých 

preferencích zařazeny právě problémové metody, a výraznější preferenci praktičtějších 

metod lze nalézt až u generace Y. Zajímavý je také pohled na preference v technických 

didaktických prostředcích. Aktuálním trendem je dle odborné literatury využití technologií 

ve výuce u generace Y (Lawson, 2006, s. 81). Z výsledků šetření je ale patrné, že na 

prvním místě se u generace Y nejčastěji vyskytuje tabule (viz Graf 17), která je těsně 

následována projekční technikou. Nejedná se zde o výraznou preferenci např. výukového 

počítače či interaktivní tabule, což by se vzhledem k uvedenému tvrzení dalo očekávat. 

Naopak, z pohledu průměrné pozice se výukový počítač nejlépe umístil u dvou zbylých 
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generací, u generace Y se na průměrně nejvyšší pozici dostala projekční technika (viz 

Tabulka 6). 

Je samozřejmě otázkou, co mělo vliv na rozhodnutí oslovených respondentů a zda by se 

preference lišily, kdyby respondenti aktuálně navštěvovali jiný kurz, s jiným lektorem, 

s jinými účastníky, a tak podobně. Jak již bylo zmíněno na začátku této kapitoly, empirické 

šetření s 200 respondenty z celkového počtu 7 802 146 jedinců si neklade ambice na 

reprezentativitu, ale je spíše považováno za jakýsi prvotní impuls k dalšímu, mnohem 

rozsáhlejšímu výzkumu.  
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6 Závěr 

K problematice didaktiky dospělých neexistuje jednotný přístup, jak jsem se snažila ukázat 

v jednotlivých kapitolách a podkapitolách na příkladech různých literárních zdrojů. 

Nejednotné pojetí a nedostatek literatury, případně omezený přístup k existující zahraniční 

literatuře pro mě představovaly největší úskalí při vypracovávání mé bakalářské práce. 

Výběr klíčových prvků didaktického procesu uvedený v této práci určitě není jediným 

možným pohledem. Toto téma by mohlo být zaměřeno např. také na cíle vzdělávání 

dospělých, na definování obsahu vzdělávací aktivity, funkce, podmínky vzdělávání, 

zaměření neformálního vzdělávání (např. další profesní, zájmové) a řadu dalších. 

Musím přiznat, že rozdělení jednotlivých věkových kohort v návaznosti na české prostředí 

se dlouhou dobu zdálo téměř nemožné, v podstatě veškerá literatura se soustředila na 

americkou společnost. Postupem času jsem se dostávala k dalším zdrojům a dalším zemím 

(např. Rusko, Nizozemí, Francie), až mi k nalezení klasifikace českého prostředí pomohla 

účast na jedné přednášce. Tento problém by mohl také sloužit jako podnět pro další 

zkoumání vhodného rozdělení generací v českém prostředí vzhledem k historickým, 

společenským, technologickým, ekonomickým, kulturním a dalším faktorům. 

Preference didaktických prvků z pohledu věkových kohort jsem stanovila pomocí 

empirického šetření provedeného na 200 respondentech. Musím přiznat, že mě jeho 

výsledky překvapily. Z načtené literatury i z vlastní zkušenosti jsem čekala větší diverzitu 

odpovědí. Překvapilo mě, že všechny generace preferovaly interaktivitu, aktivní zapojení 

do výuky a participační styl výuky lektora, ačkoliv v některých prvcích jejich odpovědi 

směřovaly k úplnému opaku. K tomuto nesouladu mě napadlo jedno možné vysvětlení, 

a sice, že se respondenti snažili v některých otázkách určit „správnou“ odpověď (tedy být 

během vzdělávacího procesu co nejvíce aktivní), a v jiných zase odpovídali podle svých 

opravdových preferencí. Ještě více mě ale udivilo, že tato skutečnost nebyla reflektována 

v téměř žádné vzdělávací organizaci, kterou jsem v rámci realizace empirického šetření 

navštívila. Všechny kurzy, kterých jsem se měla možnost zúčastnit, probíhaly tradiční, 

„školní“ formou bez ohledu na individuální potřeby účastníků či na jejich věk. Proto si 

myslím, že i malý výzkum, jako je tento, může přispět k dalšímu zkoumání problematiky 

a ke změně postupů, které jsou v neformálním vzdělávání dospělých aplikovány. 
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Samozřejmě netvrdím, že toto platí pro všechny vzdělávací organizace, ale myslím si, že 

pro řadu z nich by to mohl být podnět k zamyšlení. 

Z empirických zjištění i prostudované literatury je patrné, že preference tradiční, frontální 

formy výuky v podobě expertních přednášek lektora je tzv. „na ústupu“. Současní účastníci 

vzdělávacích aktivit jasně preferují menší studijní skupiny, aktivní zapojení do výuky, 

rovné postavení s lektorem a jeho podporu při vlastní vzdělávací aktivitě. Vzhledem 

k nejčastěji zvoleným metodám lze říci, že je pro dospělé účastníky neformálního 

vzdělávání dospělých důležité řešení reálných i modelových problémů, získávání a rozvoj 

praktických dovedností, diskuze o problematice a tím pádem také rozvoj komunikačních 

dovedností, týmové spolupráce, dávání a přijímání zpětné vazby a tak podobně. Na druhé 

straně jsem zaznamenala jistou nechuť k náročnějším typům problémových metod, 

k metodám vzdělávání mimo stanovené výukové prostory a ke kreativním metodám. 

K celému tématu by se dala zmínit celá řada dalších souvislostí a sledovat mnoho dalších 

faktorů, což by ale byla látka spíše pro diplomovou než pro bakalářskou práci. Ráda bych 

proto svůj přínos viděla v jakémsi „pilotním průzkumu“ v českém prostředí minimálně 

probádané oblasti vzdělávání dospělých, který by mohl být výchozím bodem pro širší 

výzkum andragogické didaktiky vzhledem k věku a z něj vyplývajících požadavků 

a preferencí, které mohou pomoci k vyšší spokojenosti lektora i účastníků, k lepším 

výsledkům neformálního vzdělávání i větší motivaci v neformálním vzdělávání „ušitém na 

míru“ participovat, protože, jak jsem zmínila v úvodu, neustálé vzdělávání je v dnešní 

době nezbytnou součástí života každého jedince.  
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8 Přílohy 

Příloha A: Maketa dotazníku 

Dobrý den,  

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku pro 
mou bakalářskou práci. Cílem je zjistit Vaše preference v didaktických prvcích. 
Vždy si prosím projděte varianty odpovědí a seřaďte je od nejvíce preferované 
po nejméně preferovanou odpověď. Vyplnění by nemělo zabrat více než deset 
minut. 

Předem moc děkuji. 
Klára Loukotková 

1. Zúčastnil/a jste se za posledních 12 měsíců, tj. od února 2014, alespoň 
jedné vzdělávací aktivity, která nevedla k získání vyššího stupně vzdělání 
(např. titulu?) Pokud ano, pokračujte prosím na další otázku. Pokud ne, 
dále tento dotazník prosím nevyplňujte. 

 
2. Seřaďte prosím následující přístupy lektora podle Vaší preference, od 

nejvíce preferovaného po nejméně preferovaný. 
____ A. Lektor je odborník, předává obsah, nepodporuje účastníky v 

aktivitě. 
____ B. Lektor je pomocník, nastavuje podmínky pro vlastní učení 

účastníka, podporuje ho v samostatné učební aktivitě. 
____ C. Lektor je pomocník, podporuje kritické myšlení (zkoumání 

informací ve všech souvislostech a ohledech) a samostatné 
uvažování účastníka, podporuje ho v aktivitě. 

 
3. Seřaďte prosím následující formy vzdělávání od Vámi nejvíce 

preferované po nejméně preferovanou. 
____ A. Vyhovuje mi být pouze sám s lektorem. 
____ B. Vyhovuje mi být členem menší skupiny účastníků čítající 

maximálně dvacet lidí. 
____ C. Vyhovuje mi být členem velké skupiny účastníků čítající více než 

dvacet lidí. 
 
4. Vyberte prosím pět Vámi nejvíce preferovaných didaktických metod a 

následně vybrané metody seřaďte podle Vaší preference od nejvíce 
preferované po nejméně preferovanou. 

____ A. Přednáška (lektor pojednává o odborném tématu) 
____ B. Přednáška s diskusí 
____ C. Seminář (účastník podává referát a diskutuje o odborném tématu) 
____ D. Demonstrace (lektor předvádí praktické příklady, účastník 

pozoruje) 
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____ E. Instruktáž (lektor předvede praktický příklad, účastník úkon 
opakuje) 

____ F. Sledování videa (např. film týkající se probíraného tématu) 
____ G. Diskuze (mezi účastníky a lektorem, s odborníky) 
____ H. Případové studie (řešení modelových příkladů z praxe) 
____ I. Hraní rolí 
____ J. Ekonomické a manažerské hry (simulace) 
____ K. Projektová metoda (samostatné řešení problému účastníkem) 
____ L. Workshop (intenzivní práce na konkrétním praktickém problému) 
____ M. Kreativní metody (např. brainstorming, brainwriting) 
____ N. Koučování (osobnostní rozvoj individuálního účastníka) 
____ O. Konzultace (prodiskutování učební látky mezi lektorem a 

účastníkem) 
____ P. Exkurze  
____ Q. Jiné, prosím uveďte ________________________________ 

 
5. Seřaďte prosím následující pomůcky využívané při vzdělávání od nejvíce 

preferované po nejméně preferovanou. 
____ A. Reálné předměty (např. hotový výrobek) 
____ B. Modely předmětů 
____ C. Obrazové zobrazení (např. schéma) 
____ D. Statické zobrazení (např. projekce snímků) 
____ E. Dynamické zobrazení (např. film, televizní záznam) 
____ F. Zvukový záznam (např. poslech CD) 
____ G. Dotykové pomůcky (např. reliéfové obrazy, slepecké písmo) 
____ H. Textové materiály (např. učebnice, studijní text) 
____ I. Programy prezentované didaktickou technikou (např. výukový 

počítačový program, powerpointová prezentace) 
____ J. Jiné, prosím uveďte ___________________________________ 

 
6. Seřaďte prosím následující didaktické technické prostředky od Vámi 

nejvíce preferovaného po nejméně preferovaný. 
____ A. Tabule (např. klasická černá, bílá, flipchart) 
____ B. Projekční technika (např. dataprojektor) 
____ C. Výukový počítač 
____ D. Televizní technika (např. televize, videokamera) 
____ E. Audiotechnika (např. CD přehrávač) 
____ F. Interaktivní tabule 
____ G. Jiné, prosím uveďte_____________________ 

 
7. Seřaďte prosím následující uspořádání výukové místnosti od Vámi 

nejvíce preferovaného po nejméně preferované. 
____ A. Týmová spolupráce 
____ B. Konferenční stůl 
____ C. Kruh 
____ D. Tvar U 
____ E. Krokev 
____ F. Pracovní stanice 
____ G. Auditorium 
____ H. Oddělené skupiny 
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____ I. Vnořené skupiny 
____ J. Tradiční třída 

 

 
 
8. Uveďte prosím rok svého narození. 
 
9. Vypište prosím, jakého zaměření byla(y) vzdělávací aktivita(y), které/ých 

jste se za posledních dvanáct měsíců zúčastnil(a). (Např. jazykový kurz, 
počítačový kurz, rekvalifikační kurz). 
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Příloha B: Výsledky empirického šetření generace baby boomers 

Tabulka B1: Preference didaktických forem 

Odpověď 1. 2. 3. Průměr Sm. odch. Medián D. kvartil H. kvartil 

A Sám s lektorem 4 44 19 2,22 0,55 2,00 2,00 3,00 

B Menší skupina 62 5 0 1,07 0,26 1,00 1,00 1,00 

C Větší skupina 1 18 48 2,70 0,49 3,00 2,00 3,00 

 

Tabulka B2: Preference didaktických metod 

Odpověď 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
[nezař] Průměr Sm. 

Odch. Medián D. kvartil H.kvartil 

A Přednáška 11 3 3 4 5 41 4,67 1,96 6,00 3,50 6,00 

B Přednáška s 
diskuzí 23 9 4 8 4 19 3,27 2,10 3,00 1,00 6,00 

C Seminář 2 4 6 3 2 50 5,22 1,46 6,00 5,50 6,00 

D Demonstrace 2 11 2 7 5 40 4,82 1,67 6,00 4,00 6,00 

E Instruktáž 3 12 10 8 5 29 4,30 1,74 5,00 3,00 6,00 

F Sledování videa 0 3 4 6 1 53 5,45 1,16 6,00 6,00 6,00 

G Diskuze 3 5 11 6 8 34 4,69 1,61 6,00 3,00 6,00 

H Případové studie 14 5 8 4 10 26 4,03 2,01 5,00 2,00 6,00 

I Hraní rolí 2 1 3 0 0 61 5,66 1,14 6,00 6,00 6,00 

J Ekonomické, 
manažerské hry 1 3 4 4 3 52 5,40 1,26 6,00 6,00 6,00 

K Projektová metoda 0 2 0 2 2 61 5,79 0,77 6,00 6,00 6,00 

L Workshop 2 3 2 4 4 52 5,40 1,30 6,00 6,00 6,00 

M Kreativní metody 3 0 2 1 3 58 5,61 1,17 6,00 6,00 6,00 

N Koučování 0 1 0 3 3 60 5,81 0,66 6,00 6,00 6,00 

O Konzultace 0 4 6 6 6 45 5,22 1,28 6,00 5,00 6,00 

P Exkurze 0 1 2 1 6 57 5,73 0,77 6,00 6,00 6,00 

Q Jiné 1 0 0 0 0 66 5,93 0,61 6,00 6,00 6,00 
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Tabulka B3: Preference přístupu lektora 

Odpověď 1. 2. 3. Průměr Sm. odch. Medián D. kvartil H. kvartil 

A Odborník 9 7 51 2,63 0,71 3,00 3,00 3,00 

B Pomocník, vlastní učení 25 35 7 1,73 0,64 2,00 1,00 2,00 

C Pomocník, kritické myšlení 33 25 9 1,64 0,71 2,00 1,00 2,00 
 

Tabulka B4: Preference didaktických pomůcek 

Odpověď 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Průměr Sm. 
odch. Medián D. 

kvartil 
H. 

kvartil 

A Reálné 
předměty 30 5 7 3 6 8 2 2 4 0 3,24 2,60 2,00 1,00 5,00 

B Modely 
předmětů 7 17 5 7 9 7 6 5 4 0 4,31 2,46 4,00 2,00 6,00 

C Obrazové 
zobrazení 8 15 15 11 9 3 3 2 1 0 3,52 1,89 3,00 2,00 5,00 

D Statické 
zobrazení 1 7 9 10 19 5 11 4 1 0 4,85 1,84 5,00 3,50 6,00 

E Dynamické 
zobrazení 2 7 8 12 17 9 9 2 1 0 4,70 1,79 5,00 3,50 6,00 

F Zvukový 
záznam 2 2 6 4 1 22 9 17 4 0 6,15 2,00 6,00 6,00 8,00 

G Dotykové 
pomůcky 0 1 3 5 0 2 18 13 24 1 7,45 1,84 8,00 7,00 9,00 

H Textové 
materiály 7 9 7 6 5 6 5 15 7 0 5,21 2,74 5,00 3,00 8,00 

I 
Programy, 
didaktická 
technika 

10 4 7 9 1 5 4 7 20 0 5,58 3,05 6,00 3,00 9,00 

J Jiné 0 0 0 0 0 0 0 0 1 66 9,99 0,12 10,00 10,00 10,00 
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Tabulka B5: Preference didaktické techniky 

Odpověď 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Průměr Sm. odch. Medián D. kvartil H. kvartil 

A Tabule 29 5 6 12 6 9 0 2,82 1,89 2,00 1,00 4,00 

B Projekční technika 8 26 8 14 5 6 0 3,00 1,49 2,00 2,00 4,00 

C Výukový počítač 22 13 19 7 4 2 0 2,46 1,36 2,00 1,00 3,00 

D Televizní technika 1 7 23 16 17 3 0 3,75 1,13 4,00 3,00 5,00 

E Audiotechnika 2 5 6 11 18 24 1 4,70 1,43 5,00 4,00 6,00 

F Interaktivní tabule 5 11 5 7 17 22 0 4,28 1,71 5,00 3,00 6,00 

G Jiné 0 0 0 0 0 1 66 6,99 0,12 7,00 7,00 7,00 

 

Tabulka B6: Preference uspořádání výukových prostor 

Odpověď 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Průměr Sm. 
odch. Medián D. 

kvartil 
H. 

kvartil 

A Týmová 
spolupráce 17 5 2 12 8 6 4 2 5 6 4,57 3,00 4,00 1,50 6,50 

B Konferenční 
stůl 12 12 13 5 8 7 3 3 1 3 3,90 2,50 3,00 2,00 5,50 

C Kruh 11 17 13 5 6 4 4 3 3 1 3,69 2,43 3,00 2,00 5,00 

D Tvar U 11 15 12 16 4 3 3 2 1 0 3,36 1,92 3,00 2,00 4,00 

E Krokev 3 3 7 7 8 3 11 13 5 7 6,15 2,58 7,00 4,00 8,00 

F Pracovní stanice 2 2 8 5 7 17 4 12 7 3 6,03 2,28 6,00 4,50 8,00 

G Auditorium 5 4 4 6 3 11 13 6 9 6 6,12 2,65 7,00 4,00 8,00 

H Oddělené 
skupiny 0 0 0 4 8 3 11 13 17 11 7,73 1,81 8,00 7,00 9,00 

I Vnořené 
skupiny 1 2 0 5 10 7 5 10 18 9 7,22 2,26 8,00 5,00 9,00 

J Tradiční třída 5 7 8 2 5 6 9 3 1 21 6,24 3,22 7,00 3,00 10,00 
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Příloha C: Výsledky empirického šetření generace X 

Tabulka C1: Preference didaktických forem 

Odpověď 1. 2. 3. Průměr Sm. odch. Medián D. kvartil H. kvartil 

A Sám s lektorem 12 49 14 2,03 0,59 2,00 2,00 2,00 

B Menší skupina 61 13 1 1,20 0,43 1,00 1,00 1,00 

C Větší skupina 2 13 60 2,77 0,48 3,00 3,00 3,00 

 

Tabulka C2: Preference didaktických metod 

Odpověď 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
[nezař] Průměr Sm. 

Odch. Medián D. kvartil H.kvartil 

A Přednáška 13 1 3 0 9 49 4,84 1,93 6,00 5,00 6,00 

B Přednáška s 
diskuzí 

20 10 4 3 7 31 3,80 2,18 5,00 1,00 6,00 

C Seminář 6 0 3 7 1 58 5,28 1,50 6,00 6,00 6,00 

D Demonstrace 3 11 4 3 3 51 4,93 1,71 6,00 4,00 6,00 

E Instruktáž 10 7 9 5 5 39 4,40 1,93 6,00 3,00 6,00 

F Sledování videa 0 0 3 3 1 68 5,79 0,70 6,00 6,00 6,00 

G Diskuze 2 8 13 11 3 38 4,59 1,61 6,00 3,00 6,00 

H Případové studie 6 11 16 11 6 25 4,00 1,72 4,00 3,00 6,00 

I Hraní rolí 1 1 1 1 0 71 5,81 0,83 6,00 6,00 6,00 

J Ekonomické, 
manažerské hry 

3 3 3 1 1 64 5,48 1,35 6,00 6,00 6,00 

K Projektová metoda 0 4 0 7 5 59 5,53 1,04 6,00 6,00 6,00 

L Workshop 4 8 3 4 4 52 5,03 1,66 6,00 4,50 6,00 

M Kreativní metody 0 4 4 2 4 61 5,52 1,13 6,00 6,00 6,00 

N Koučování 4 2 5 7 5 52 5,17 1,46 6,00 5,00 6,00 

O Konzultace 2 4 3 8 15 43 5,12 1,33 6,00 5,00 6,00 

P Exkurze 1 1 1 2 6 64 5,71 0,88 6,00 6,00 6,00 

Q Jiné 0 0 0 0 0 75 6,00 0,00 6,00 6,00 6,00 
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Tabulka C3: Preference přístupu lektora 

Odpověď 1. 2. 3. Průměr Sm. odch. Medián D. kvartil H. kvartil 

A Odborník 9 16 50 2,55 0,70 3,00 2,00 3,00 

B Pomocník, vlastní učení 24 42 9 1,80 0,64 2,00 1,00 2,00 

C Pomocník, kritické myšlení 42 17 16 1,65 0,81 1,00 1,00 2,00 

 

Tabulka C4: Preference didaktických pomůcek 

Odpověď 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Průměr Sm. 
odch. Medián D. 

kvartil 
H. 

kvartil 

A Reálné 
předměty 

27 8 8 7 6 9 8 1 1 0 3,36 2,35 3,00 1,00 5,50 

B Modely 
předmětů 

0 16 12 11 8 7 14 7 0 0 4,64 2,08 4,00 3,00 7,00 

C Obrazové 
zobrazení 

11 8 22 11 12 6 1 2 2 0 3,65 1,91 3,00 2,50 5,00 

D Statické 
zobrazení 

3 5 6 15 9 22 10 4 1 0 5,05 1,82 5,00 4,00 6,00 

E Dynamické 
zobrazení 

5 5 11 13 17 6 13 2 3 0 4,73 2,02 5,00 3,00 6,00 

F Zvukový 
záznam 

1 3 5 6 10 11 10 24 5 0 6,25 2,01 7,00 5,00 8,00 

G Dotykové 
pomůcky 

1 2 1 4 2 5 10 11 39 0 7,64 1,97 9,00 7,00 9,00 

H Textové 
materiály 

19 8 5 5 4 5 3 15 11 0 4,80 3,13 5,00 1,50 8,00 

I 
Programy, 
didaktická 
technika 

8 20 5 3 7 4 6 9 13 0 4,87 2,96 5,00 2,00 8,00 

J Jiné 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 10,00 0,00 10,00 10,00 10,00 
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Tabulka C5: Preference didaktické techniky 

Odpověď 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Průměr Sm. odch. Medián D. kvartil H. kvartil 

A Tabule 26 14 7 10 9 9 0 2,85 1,81 2,00 1,00 4,00 

B Projekční technika 8 19 20 20 6 2 0 3,04 1,24 3,00 2,00 4,00 

C Výukový počítač 21 13 16 19 6 0 0 2,68 1,34 3,00 1,00 4,00 

D Televizní technika 2 10 11 13 31 8 0 4,13 1,33 5,00 3,00 5,00 

E Audiotechnika 0 5 6 7 18 39 0 5,07 1,24 6,00 5,00 6,00 

F Interaktivní tabule 18 14 15 6 5 17 0 3,23 1,88 3,00 2,00 5,00 

G Jiné 0 0 0 0 0 0 75 7,00 0,00 7,00 7,00 7,00 

 

Tabulka C6: Preference uspořádání výukových prostor 

Odpověď 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Průměr Sm. 
odch. Medián D. 

kvartil 
H. 

kvartil 

A Týmová 
spolupráce 

13 7 12 8 7 1 6 4 10 7 4,93 3,13 4,00 2,00 8,00 

B Konferenční 
stůl 

9 9 7 12 7 13 4 7 2 5 4,81 2,63 5,00 3,00 6,00 

C Kruh 14 12 12 10 10 5 7 4 1 0 3,79 2,22 3,00 2,00 5,00 

D Tvar U 13 16 14 13 5 8 1 2 3 0 3,49 2,11 3,00 2,00 4,50 

E Krokev 3 5 7 6 12 9 13 7 5 8 5,92 2,51 6,00 4,00 8,00 

F Pracovní stanice 3 3 9 9 13 14 15 3 1 5 5,45 2,16 6,00 4,00 7,00 

G Auditorium 7 8 1 5 4 7 11 15 9 8 6,21 2,88 7,00 4,00 8,00 

H Oddělené 
skupiny 

0 2 5 4 9 5 8 17 16 9 7,15 2,23 8,00 5,00 9,00 

I Vnořené 
skupiny 

1 5 3 6 5 7 8 9 20 11 7,05 2,54 8,00 5,00 9,00 

J Tradiční třída 12 8 5 2 3 6 2 7 8 22 6,19 3,56 7,00 2,00 10,00 
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Příloha D: Výsledky empirického šetření generace Y 

Tabulka D1: Preference didaktických forem 

Odpověď 1. 2. 3. Průměr Sm. odch. Medián D. kvartil H. kvartil 

A Sám s lektorem 15 35 8 1,88 0,62 2,00 1,25 2,00 

B Menší skupina 43 13 2 1,29 0,53 1,00 1,00 1,75 

C Větší skupina 0 10 48 2,83 0,38 3,00 3,00 3,00 

 

Tabulka D2: Preference didaktických metod 

Odpověď 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
[nezař] Průměr Sm. 

Odch. Medián D. kvartil H.kvartil 

A Přednáška 6 3 4 4 5 36 4,84 1,77 6,00 4,00 6,00 

B Přednáška s diskuzí 10 3 4 8 6 27 4,34 1,93 5,00 3,00 6,00 

C Seminář 1 6 3 2 3 43 5,22 1,48 6,00 5,25 6,00 

D Demonstrace 4 9 6 6 5 28 4,43 1,80 5,00 3,00 6,00 

E Instruktáž 10 8 8 7 6 19 3,83 1,92 4,00 2,00 6,00 

F Sledování videa 1 2 2 2 1 50 5,59 1,14 6,00 6,00 6,00 

G Diskuze 0 5 4 7 6 36 5,10 1,35 6,00 4,00 6,00 

H Případové studie 8 7 6 5 7 25 4,22 1,92 5,00 2,25 6,00 

I Hraní rolí 0 2 3 2 3 48 5,59 1,03 6,00 6,00 6,00 

J Ekonomické, 
manažerské hry 

0 1 2 2 1 52 5,74 0,83 6,00 6,00 6,00 

K Projektová metoda 2 2 2 4 2 46 5,41 1,31 6,00 6,00 6,00 

L Workshop 6 3 7 1 3 38 4,83 1,82 6,00 3,00 6,00 

M Kreativní metody 0 1 0 5 4 48 5,69 0,78 6,00 6,00 6,00 

N Koučování 4 1 3 1 1 48 5,38 1,48 6,00 6,00 6,00 

O Konzultace 3 3 4 1 4 43 5,22 1,52 6,00 5,25 6,00 

P Exkurze 3 2 0 1 1 51 5,55 1,33 6,00 6,00 6,00 

Q Jiné 0 0 0 0 0 58 6,00 0,00 6,00 6,00 6,00 

  



93 

Tabulka D3: Preference přístupu lektora 

Odpověď 1. 2. 3. Průměr Sm. odch. Medián D. kvartil H. kvartil 

A Odborník 9 12 37 2,48 0,75 3,00 2,00 3,00 

B Pomocník, vlastní učení 13 35 10 1,95 0,63 2,00 2,00 2,00 

C Pomocník, kritické myšlení 36 11 11 1,57 0,80 1,00 1,00 2,00 

 

Tabulka D4: Preference didaktických pomůcek 

Odpověď 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Průměr Sm. 
odch. Medián D. 

kvartil 
H. 

kvartil 

A Reálné 
předměty 

32 7 7 4 1 5 2 0 0 0 2,28 1,82 1,00 1,00 3,00 

B Modely 
předmětů 

1 26 2 9 10 5 2 3 0 0 3,67 1,90 3,50 2,00 5,00 

C Obrazové 
zobrazení 

10 5 22 3 6 4 6 2 0 0 3,62 2,02 3,00 2,25 5,00 

D Statické 
zobrazení 

1 3 1 12 11 16 8 5 1 0 5,41 1,67 6,00 4,00 6,00 

E Dynamické 
zobrazení 

2 4 9 13 12 7 6 5 0 0 4,71 1,82 5,00 3,25 6,00 

F Zvukový 
záznam 

0 1 3 1 5 8 13 14 13 0 7,03 1,76 7,00 6,00 8,00 

G Dotykové 
pomůcky 

1 2 1 2 4 9 12 5 22 0 7,10 2,04 7,00 6,00 9,00 

H Textové 
materiály 

3 4 6 8 5 2 3 19 8 0 5,91 2,58 7,00 4,00 8,00 

I 
Programy, 
didaktická 
technika 

8 6 7 6 4 2 6 5 14 0 5,26 2,98 5,00 3,00 8,00 

J Jiné 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 10,00 0,00 10,00 10,00 10,00 
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Tabulka D5: Preference didaktické techniky 

Odpověď 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Průměr Sm. odch. Medián D. kvartil H. kvartil 

A Tabule 21 13 6 2 10 6 0 2,74 1,82 2,00 1,00 5,00 

B Projekční technika 9 23 14 7 2 3 0 2,64 1,28 2,00 2,00 3,00 

C Výukový počítač 16 8 16 12 4 2 0 2,76 1,42 3,00 1,00 4,00 

D Televizní technika 2 8 8 12 22 6 0 4,07 1,35 4,00 3,00 5,00 

E Audiotechnika 0 2 6 8 14 28 0 5,03 1,17 5,00 4,00 6,00 

F Interaktivní tabule 10 4 8 17 6 13 0 3,76 1,72 4,00 3,00 5,00 

G Jiné 0 0 0 0 0 0 58 7,00 0,00 7,00 7,00 7,00 

 

Tabulka D6: Preference uspořádání výukových prostor 

Odpověď 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Průměr Sm. 
odch. Medián D. 

kvartil 
H. 

kvartil 

A Týmová 
spolupráce 15 9 6 8 7 4 3 2 2 2 3,74 2,57 3,00 1,25 5,00 

B Konferenční 
stůl 8 13 8 8 8 7 1 2 2 1 3,84 2,27 3,50 2,00 5,00 

C Kruh 10 9 8 2 11 4 7 4 0 3 4,31 2,62 4,50 2,00 6,00 

D Tvar U 15 9 11 11 3 4 3 2 0 0 3,21 1,98 3,00 1,25 4,00 

E Krokev 0 1 6 7 6 8 11 9 6 4 6,36 2,14 7,00 5,00 8,00 

F Pracovní 
stanice 0 2 2 2 7 12 10 13 8 2 6,74 1,87 7,00 6,00 8,00 

G Auditorium 6 4 3 8 2 2 7 7 10 9 6,24 3,08 7,00 4,00 9,00 

H Oddělené 
skupiny 1 2 4 4 6 8 6 6 14 7 6,84 2,45 7,00 5,00 9,00 

I Vnořené 
skupiny 0 3 4 2 4 8 6 5 11 15 7,33 2,51 8,00 6,00 9,75 

J Tradiční třída 3 6 6 6 4 1 4 8 5 15 6,38 3,15 7,00 3,25 9,75 
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Příloha E: Výsledky empirického šetření pro celou populaci 

Tabulka E1: Preference didaktických forem 

Odpověď 1. 2. 3. Průměr Sm. odch. Medián D. kvartil H. kvartil 

A Sám s lektorem 31 128 41 2,05 0,60 2,00 2,00 2,00 

B Menší skupina 166 31 3 1,19 0,43 1,00 1,00 1,00 

C Větší skupina 3 41 156 2,77 0,46 3,00 3,00 3,00 

 

Tabulka E2: Preference didaktických metod 

Odpověď 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
[nezař] Průměr Sm. 

Odch. Medián D. kvartil H.kvartil 

A Přednáška 30 7 10 8 19 126 4,79 1,89 6,00 4,00 6,00 

B Přednáška s 
diskuzí 

53 22 12 19 17 77 3,78 2,12 4,00 1,00 6,00 

C Seminář 9 10 12 12 6 151 5,25 1,48 6,00 6,00 6,00 

D Demonstrace 9 31 12 16 13 119 4,75 1,73 6,00 3,00 6,00 

E Instruktáž 23 27 27 20 16 87 4,20 1,87 5,00 2,75 6,00 

F Sledování videa 1 5 9 11 3 171 5,62 1,01 6,00 6,00 6,00 

G Diskuze 5 18 28 24 17 108 4,77 1,55 6,00 3,00 6,00 

H Případové studie 28 23 30 20 23 76 4,08 1,88 4,00 2,00 6,00 

I Hraní rolí 3 4 7 3 3 180 5,70 1,00 6,00 6,00 6,00 

J Ekonomické, 
manažerské hry 

4 7 9 7 5 168 5,53 1,19 6,00 6,00 6,00 

K Projektová metoda 2 8 2 13 9 166 5,59 1,06 6,00 6,00 6,00 

L Workshop 12 14 12 9 11 142 5,10 1,61 6,00 5,00 6,00 

M Kreativní metody 3 5 6 8 11 167 5,60 1,05 6,00 6,00 6,00 

N Koučování 8 4 8 11 9 160 5,45 1,28 6,00 6,00 6,00 

O Konzultace 5 11 13 15 25 131 5,19 1,36 6,00 5,00 6,00 

P Exkurze 4 4 3 4 13 172 5,67 1,00 6,00 6,00 6,00 

Q Jiné 1 0 0 0 0 199 5,98 0,35 6,00 6,00 6,00 
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Tabulka E3: Preference přístupu lektora 

Odpověď 1. 2. 3. Průměr Sm. odch. Medián D. kvartil H. kvartil 

A Odborník 27 35 138 2,56 0,72 3,00 2,00 3,00 

B Pomocník, vlastní učení 62 112 26 1,82 0,64 2,00 1,00 2,00 

C Pomocník, kritické myšlení 111 53 36 1,63 0,77 1,00 1,00 2,00 

 

Tabulka E4: Preference didaktických pomůcek 

Odpověď 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Průměr Sm. 
odch. Medián D. 

kvartil 
H. 

kvartil 

A Reálné 
předměty 

89 20 22 14 13 22 12 3 5 0 3,01 2,34 2,00 1,00 5,00 

B Modely 
předmětů 

8 59 19 27 27 19 22 15 4 0 4,25 2,19 4,00 2,00 6,00 

C Obrazové 
zobrazení 

29 28 59 25 27 13 10 6 3 0 3,60 1,93 3,00 2,00 5,00 

D Statické 
zobrazení 

5 15 16 37 39 43 29 13 3 0 5,09 1,79 5,00 4,00 6,00 

E Dynamické 
zobrazení 

9 16 28 38 46 22 28 9 4 0 4,72 1,88 5,00 3,00 6,00 

F Zvukový 
záznam 

3 6 14 11 16 41 32 55 22 0 6,45 1,96 7,00 5,75 8,00 

G Dotykové 
pomůcky 

2 5 5 11 6 16 40 29 85 1 7,42 1,95 8,00 7,00 9,00 

H Textové 
materiály 

29 21 18 19 14 13 11 49 26 0 5,26 2,87 5,00 2,75 8,00 

I 
Programy, 
didaktická 
technika 

26 30 19 18 12 11 16 21 47 0 5,22 3,00 5,00 2,00 8,00 

J Jiné 0 0 0 0 0 0 0 0 1 199 10,00 0,07 10,00 10,00 10,00 
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Tabulka E5: Preference didaktické techniky 

Odpověď 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Průměr Sm. odch. Medián D. kvartil H. kvartil 

A Tabule 76 32 19 24 25 24 0 2,81 1,83 2,00 1,00 4,00 

B Projekční technika 25 68 42 41 13 11 0 2,91 1,34 3,00 2,00 4,00 

C Výukový počítač 59 34 51 38 14 4 0 2,63 1,37 3,00 1,00 4,00 

D Televizní technika 5 25 42 41 70 17 0 3,99 1,28 4,00 3,00 5,00 

E Audiotechnika 2 12 18 26 50 91 1 4,94 1,29 5,00 4,00 6,00 

F Interaktivní tabule 33 29 28 30 28 52 0 3,74 1,83 4,00 2,00 6,00 

G Jiné 0 0 0 0 0 1 199 7,00 0,07 7,00 7,00 7,00 

 

Tabulka E6: Preference uspořádání výukových prostor 

Odpověď 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Průměr Sm. 
odch. Medián D. 

kvartil 
H. 

kvartil 

A Týmová 
spolupráce 

45 21 20 28 22 11 13 8 17 15 4,47 2,96 4,00 2,00 7,00 

B Konferenční 
stůl 

29 34 28 25 23 27 8 12 5 9 4,23 2,52 4,00 2,00 6,00 

C Kruh 35 38 33 17 27 13 18 11 4 4 3,91 2,41 3,00 2,00 5,25 

D Tvar U 39 40 37 40 12 15 7 6 4 0 3,37 2,00 3,00 2,00 4,00 

E Krokev 6 9 20 20 26 20 35 29 16 19 6,13 2,43 6,00 4,00 8,00 

F Pracovní stanice 5 7 19 16 27 43 29 28 16 10 6,02 2,18 6,00 5,00 8,00 

G Auditorium 18 16 8 19 9 20 31 28 28 23 6,19 2,85 7,00 4,00 9,00 

H Oddělené 
skupiny 

1 4 9 12 23 16 25 36 47 27 7,26 2,18 8,00 6,00 9,00 

I Vnořené 
skupiny 

2 10 7 13 19 22 19 24 49 35 7,19 2,43 8,00 5,00 9,00 

J Tradiční třída 20 21 19 10 12 13 15 18 14 58 6,26 3,31 7,00 3,00 10,00 

 


