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Anotace 

 Autorka diplomové práce se zabývá dvěma různými vyučovacími 

metodami, které bude porovnávat nejen z hlediska jejich pozitiv a negativ, ale 

také ve smyslu jejich efektivity. Na příkladu jednoho tematického celku z obsahu 

dějepisného učiva základní školy jsou aplikovány dvě metody, přičemţ jedna 

metoda je výkladová a druhá nese prvky projektové výuky. 

 V teoretické části diplomové práce je provedena historická, didaktická 

a metodická analýza tematického celku Průmyslová revoluce. Poté se autorka 

věnuje výukovým metodám a jejich klasifikaci. Dále je charakterizována metoda 

výkladová a metoda projektová, přičemţ obě metody jsou poté vzájemně 

porovnávány a hodnoceny. Autorka se také zamýšlí nad pojmem efektivita 

a věnuje se problematice hodnocení. 

 V praktické části se autorka věnuje konkrétnímu pouţití těchto metod ve 

dvou třídách základní školy. Učební látka je v obou třídách identická, počet hodin 

také. Ze získaných výsledků didaktických testů je tedy moţné ověřit poznatky 

shrnuté v teoretické části a vyhodnotit efektivitu daných metod. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

 The thesis is aimed at two different teaching methods, which are compared 

not only from the viewpoint of their positives and negatives, but also their 

effectiveness is valuated. One thematic unit from the history curricula at the 

grammar school is chosen and two different methods are applied, namely the 

explaining and the second one comes out of the project teaching. 

 In the theoretical part the historical, didactical and methodical analysis of 

the thematic unit Industrial Revolution is performed. The author concerns herself 

with the teaching methods from general point of view and to their classification. 

Afterwards the explaining method and the project teaching are characterized, both 

of them are being compared and valuated.   The author is thinking about the 

definition of the effectiveness and the evaluation problematic is being questioned.  

 In the practical part the author applies these methods in two classes of 

grammar school. The learning and also the number of teaching hours are identical. 

From the obtained results of the didactical tests the author verifies the findings 

summarized in the theoretical part and she analysis the effectiveness of these 

methods. 

 

 

 



 

 

Obsah 

Úvod ........................................................................................................................ 9 

I. TEORETICKÁ ČÁST 

1. Historická, didaktická a metodická analýza tematického celku Průmyslová 

revoluce ................................................................................................................. 12 

1.1 Historická analýza – přehledová stať ..................................................... 12 

1.2 Didaktická analýza – obsah učiva .......................................................... 17 

1.3 Didaktická analýza – cílová skupina ...................................................... 19 

1.4 Metodická analýza ................................................................................. 22 

2. Výukové metody a jejich dělení ........................................................................ 24 

2.1 Výuková metoda .................................................................................... 24 

2.2 Klasifikace metod .................................................................................. 25 

2.2.1 Dělení výukových metod ............................................................... 25 

2.2.2 Zařazení projektové výuky ............................................................. 25 

3. Výkladová metoda ............................................................................................. 27 

3.1 Historie ................................................................................................... 27 

3.2 Charakteristika metody .......................................................................... 29 

3.3 Struktura hodiny..................................................................................... 29 

3.4 Výhody a nevýhody výkladové metody ................................................ 30 

4. Projektová metoda ............................................................................................. 32 

4.1 Historie projektové metody.................................................................... 32 

4.2 Charakteristika projektové metody ........................................................ 33 

4.3 Typologie a struktura projektů ............................................................... 36 

4.3.1 Typologie projektů ......................................................................... 36 

4.3.2 Struktura projektové výuky ............................................................ 38 

4.4 Výhody a nevýhody projektové výuky .................................................. 38 

5. Porovnání metod ................................................................................................ 41 



 

 

5.1 Srovnání výhod a nevýhod obou metod................................................. 41 

5.2 Porovnání metod ve vztahu k Bloomově taxonomii .............................. 44 

6. Efektivita výuky, diagnostika zájmů ţáků a hodnocení .................................... 47 

6.1 Efektivita výuky ..................................................................................... 47 

6.2 Diagnostika zájmů ţáků ......................................................................... 49 

6.3 Hodnocení vzdělávacích výsledků ţáků ................................................ 50 

6.3.1 Problematika hodnocení ................................................................. 50 

6.3.2 Didaktické testy .............................................................................. 52 

II. PRAKTICKÁ ČÁST 

Úvod k praktické části ........................................................................................... 56 

1. Cíle a metodika výzkumu .................................................................................. 58 

2. Popis průběhu výzkumného úkolu .................................................................... 59 

2.1 Popis výuky v VIII.A – projektová metoda ........................................... 59 

2.1.1 Příprava učitele ............................................................................... 59 

2.1.2 Realizace ........................................................................................ 60 

2.1.3 Zhodnocení a řešené problémy ...................................................... 64 

2.2 Popis výuky v VIII.B – výkladová metoda ............................................ 67 

2.2.1 Příprava učitele ............................................................................... 67 

2.2.2 Realizace ........................................................................................ 68 

2.2.3 Zhodnocení ..................................................................................... 69 

3. Vyhodnocení testů ............................................................................................. 71 

3.1 Vyhodnocení počátečního testu ............................................................. 71 

3.1.1 Celková úspěšnost v obou třídách .................................................. 71 

3.1.2 Zájmy ţáků ..................................................................................... 73 

3.2 Vyhodnocení závěrečného testu ............................................................ 76 

3.2.1 Porovnání výsledků závěrečného testu .......................................... 76 

3.2.2 Celkové porovnání odpovědí ţáků ................................................. 87 



 

 

3.3 Porovnání počátečního a závěrečného testu .......................................... 90 

4. Reflexe a sebereflexe ......................................................................................... 92 

Závěr ...................................................................................................................... 97 

Pouţitá literatura .................................................................................................... 99 

Seznam příloh ...................................................................................................... 103 

Přílohy ................................................................................................................. 104 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Úvod 

 V současné době se ve světě pedagogiky mluví stále častěji o efektivitě 

různých vyučovacích metod. Přesto však při návštěvě většiny škol stále naráţíme 

na způsob tradiční výuky, tedy na frontální výkladovou metodu. Lze tvrdit, ţe tato 

metoda je jiţ přeţitá? Lze říci, ţe tato metoda jiţ neodpovídá modernímu způsobu 

ţivota dětí? Lze říci, ţe je málo efektivní a ţe je nutné v dnešní době pracovat se 

ţáky jiným způsobem? Odpovědi na tyto otázky nejsou dodnes jednoznačné. 

Alternativní metody výuky mají svůj původ většinou jiţ v první polovině 

20. století, a přesto v našich školách převládá stále metoda výkladu. Je to chyba? 

Je to způsobeno tím, ţe učitelé jsou na tuto metodu příliš navyklí a neradi inovují 

svoje způsoby výuky? Nebo se jedná o časovou náročnost, která je většinou 

u alternativních metod vyšší?  

 Všechny tyto otázky, které jsem si kladla, mě dovedly aţ k tématu 

bakalářské práce, ve které jsem se věnovala aktivizačním metodám ve výuce 

dějepisu
1
, který je vedle německého jazyka a literatury mým druhým aprobačním 

předmětem. Právě výuka dějepisu patří k těm předmětům, kde výkladová metoda 

jednoznačně převládá, a proto jsem chtěla získat názory na způsob výuky dějepisu 

jak od ţáků, tak od učitelů. Jednou z nejčastějších aktivizačních metod, která je 

současné době ve školách aplikována, je projektová metoda, a proto jsem jako 

reprezentativní aktivizační metodu pouţila ve své bakalářské práci právě 

projektovou výuku. Nyní bych ráda na svou dosavadní práci navázala. 

 Rozhodla jsem se, ţe pro svou diplomovou práci vyberu jeden tematický 

celek z obsahu dějepisného učiva základní školy a zvolím dvě různé metody, 

kterými bude výuka tohoto celku probíhat. Cílem mé diplomové práce bude 

zhodnocení efektivity obou metod, přičemţ jedna metoda bude výkladová a druhá 

bude svým zařazením spadat pod aktivizační metody a bude nést prvky projektové 

výuky. 

 V teoretické části mé diplomové práce provedu historickou, didaktickou 

a metodickou analýzu tematického celku Průmyslová revoluce, který jsem si pro 

svou práci vybrala po dohodě s vyučujícími. Dále uvedu obecné charakteristiky 

                                                 
1
 MATĚNOVÁ, Anna. Aktivizační metody ve výuce dějepisu. Hradec Králové: Pedagogická 

fakulta Univerzity Hradec Králové, 2012. Bakalářská práce. 
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obou metod, na které jsem se zaměřila. Cílem mé práce je nejen vzájemné 

porovnání metod a zhodnocení jejich pozitiv a negativ, ale také míra efektivity 

daných metod. V praktické části se věnuji konkrétnímu pouţití těchto metod ve 

dvou třídách základní školy. V obou třídách bude odučena stejná učební látka, 

v kaţdé třídě však jinou metodou. V praxi tedy bude moţné ověřit poznatky 

shrnuté v teoretické části a zároveň na základě didaktických testů a s vyuţitím 

Bloomovy taxonomie vyhodnotit efektivitu daných metod.  
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1. Historická, didaktická a metodická analýza 

tematického celku Průmyslová revoluce 

1.1 Historická analýza –  přehledová stať  

 V této kapitole se zaměřím na literaturu věnující se tomuto tematickému 

celku a na moţnosti jejího vyuţití ve výuce. K tématu průmyslové revoluce a 

modernizaci společnosti v 19. století je dostupných poměrně hodně publikací, 

které se soustředí konkrétně na tuto problematiku. Často je však tato tematika 

rozpracována především jako součást přehledových syntéz, které zpracovávají 

dějiny českého státu nebo se zaměřují na světové moderní dějiny. Také 

v publikacích zpracovávajících hospodářské dějiny nalezneme informace 

k danému tématu. 

 Ani v současnosti nejsou některé oblasti výzkumu jednoznačně uzavřeny. 

Mezi historiky, ekonomy a sociálními vědci, kteří se tématu věnují, stále existují 

spory například ohledně samotného termínu „průmyslová revoluce“, který někteří 

badatelé chápou jako zavádějící a chybný
2
. Neshody panují také ohledně dělnictva 

a způsobu jejich ţivota vzhledem k příjmům. Tyto problémy jsou stále předmětem 

bádání. Ráda bych nyní zmínila několik vybraných publikací, které se průmyslové 

revoluci věnují ať uţ jako součásti většího celku nebo jako samostatnému tématu.

 Mezi starší literaturu patří dílo Jaroslava Purše
3
, které je z roku 1960. Já 

osobně bych se přikláněla raději k novějším zdrojům, neboť u většiny starší 

literatury vzniklé za minulého reţimu je obzvláště u tohoto tématu cítit silný vliv 

marxistického učení a i pro výuku by bylo zřejmě sloţitější dané zdroje vyuţít. 

Purš však zpracovává jednotlivá odvětví průmyslu v českých zemích, coţ by se 

dalo vyuţít například při projektu či pro komparaci – spíše však jiţ u starších 

studentů. Dílo Pavly Horské-Vrbové
4
 z roku 1965 působí podobným dojmem jako 

dílo předchozí, nabízí ale mnoho faktograficky obsaţných tabulek, které by mohly 

                                                 
2
 PAULINYI, Ákoš. Průmyslová revoluce. O původu moderní techniky. Praha: ISV nakladatelství, 

2002, s. 4. ISBN 80-86642-02-X.  
3
 PURŠ, Jaroslav. Průmyslová revoluce v českých zemích. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství 

technické literatury, 1960. 
4
 HORSKÁ-VRBOVÁ, Pavla. Český průmysl a tzv. druhá průmyslová revoluce. Praha: 

Nakladatelství Československé akademie věd, 1965. 
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poskytnout ţákům bliţší představu a také by podpořili jejich schopnost orientace 

i ve sloţitějších statistikách. 

 Z novějších děl bych zmínila Hospodářské dějiny (16. -20. století)
5
, které 

lze pro zpestření a prohloubení výuky dějepisu velmi dobře vyuţít. Publikace 

nejde příliš do hloubky, stručně informuje o průběhu průmyslové revoluce na 

necelých šesti stránkách. Proto si myslím, ţe i ţáci druhého stupně základní školy 

by byli schopni se v něm rychle zorientovat a určité informace z něho vyčíst bez 

toho, aby ztratili motivaci jiţ před aktivitou tím, ţe uvidí neúměrně vysoký počet 

stran, které před nimi leţí. S vyuţitím této publikace bych tedy zřejmě do výuky 

zařadila práci s textem. Další moţností, jak publikaci vyuţít je moţnost pracovat 

s hospodářskými dějinami jako celkem od 16. aţ do 20. století průřezově. 

 Z publikace Pavla Sirůčka
6
 se konkrétně našemu tématu věnuje pouze 

malá část knihy (s. 26-49), neboť celkově je publikace zaměřena především na 

20. století a současnost. Přesto však stručný a výstiţný text s tučně vyznačenými 

pojmy vybízí k vyuţití ve výuce jako zdroje informací pro ţáky. Vhodná by byla 

opět práce s textem, případně práce konkrétně pouze s pojmy, které autor 

zvýraznil (proč právě tato, vysvětlit tento pojem, apod.). 

 Běla Janoštíková
7
 je autorkou díla, které se poněkud vymyká knihám 

předchozím. Rozvoj průmyslu zpracovala do krátkých příběhů, které mají přiblíţit 

ţivot obyčejného kováře, Georga Stephensona a jiných postav. Jedná se o 

vyprávění ze ţivota, která jsou pro výuku ve škole velmi vhodná. Kniha je psána 

přístupným jazykem a takovým způsobem, aby byl příběh zajímavý a snadno 

pochopitelný. Především pro vcítění se do dané doby je kniha výborná. Zároveň 

také v mnoha pasáţích propojuje minulost se současností, coţ je také nutno 

ocenit. 

 Ţákům i učitelům slouţí však ve škole především učebnice, kterou více či 

méně vyuţívají. Zaměřila jsem se proto také na tento pro školu obzvláště důleţitý 

zdroj. Co se týká druhého stupně základní školy, pracovala jsem se dvěma díly 

                                                 
5
 STELLNER, František a kol. Hospodářské dějiny (16. -20. století). 1. vyd. Praha: Vysoká škola 

ekonomická, 2006. ISBN 80-245-1141-X. 
6
 SIRŮČEK, Pavel a kol. Hospodářské dějiny a ekonomické teorie. 1. vyd. Slaný: Melandrium, 

2007. ISBN 978-80-86175-03-4. 
7
 JANOŠTÍKOVÁ, Běla. Průmysl: příběhy z historie. Praha: vlastním nákladem, 2011. ISBN 978-

80-254-9248-2. 
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učebnice Lidé v dějinách
8
. V prvním díle se poprvé téma průmyslové revoluce 

objevuje v úvodním textu o Evropě po napoleonských válkách. Po tématu doby 

předbřeznové se učebnice věnuje počátkům průmyslové revoluce na našem území 

(nejdůleţitější vynálezy, pokrok, zrod dělnictva). Dovršením průmyslové revoluce 

a jejími sociálními důsledky se poté zabývá druhý díl. Zde uţ se jedná převáţně o 

druhou polovinu 19. století, a to především na našem území. 

   Učebnice obsahuje vţdy velký nadpis tématu, poté následuje souvislý text, 

který je doplněn obrázky, fotografiemi, popř. mapou (ne však konkrétně u tohoto 

tématu). K danému tématu se zde vyskytují např. tyto obrázky: Liebigovy textilní 

továrny, rakouská jiţní dráha, první parostrojní vlak v Břeclavi. Pod hlavním 

výkladovým textem se často vyskytuje modrý text, kde se ţáci seznamují 

s ţivotem nějaké významné osobnosti daného období. U průmyslové revoluce je 

tento modrý text věnován ţivotopisu podnikatele Vojtěcha Lanny. 

 V učebnici se autor soustředí především na české dějiny, a proto se 

o vývoji v jiných zemích z učebnice příliš nedozvíme. Celkově mi učebnice 

připadá pro ţáky málo motivační a neatraktivní. Neobsahuje také ţádné shrnutí 

důleţitých dat, vysvětlení pojmů nebo otázky k zamyšlení. Pro častější vyuţití ve 

výuce mi tedy učebnice nepřipadá úplně nejvhodnější. Přesto bych ale vyzdvihla 

část textu, která se věnuje dělnickým rodinám
9
. Ţáci se v této části textu mohou 

seznámit přístupnou formou (text má asi čtyři odstavce) s ţivotem obyčejných lidí 

(bydlení, stravování). U jiných témat bych zřejmě jako vyučující dokázala vyuţít 

i zmíněné ţivotopisné medailony a črty (často obsahující např. úryvky projevu, 

apod.), ale u tématu průmyslové revoluce mi tento text nepřipadá dostatečně 

dobře zpracovaný pro ţáky osmé třídy. 

 Celkově tedy zpracování tématu v učebnici hodnotím spíše průměrně. Jistě 

se dají vyuţít doprovodné obrázky a určité části textu. Ale celkově mě učebnice 

především grafickým zpracováním příliš neoslovila. 

 Ačkoli se tato diplomová práce soustředí především na výuku na druhém 

stupni základních škol, rozhodla jsem se v této části věnovat také stručně 

                                                 
8
 HLAVAČKA, Milan. Lidé v dějinách. Novověk I. Dějepis pro 2. stupeň základní školy. Praha: 

Fortuna, 1995. 

HLAVAČKA, Milan. Lidé v dějinách. Novověk II. Dějepis pro 2. stupeň základní školy. Praha: 

Fortuna, 1995. 

 
9
 HLAVAČKA, Milan. Lidé v dějinách. Novověk I. Dějepis pro 2. stupeň základní školy. Praha: 

Fortuna, 1995, s. 60-61. 
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učebnicím pro střední školy. Mnoho poznatků hlavně teoretické části práce lze 

totiţ aplikovat i na výuku na střední škole
10

. Mezi učebnicemi pro střední školy 

jsem si k analýze vybrala učebnici Petra Čorneje Dějepis pro gymnázia a střední 

školy
11

. Zpracováním novověku byl pověřen opět Milan Hlavačka. Tato učebnice 

působí mnohem přívětivěji (dle mého názoru). Text je rozdělen barevnými 

podnadpisy, přičemţ v textu jsou významné pojmy a události tučně vyznačeny. 

Opět je text doplněn obrázky (u průmyslové revoluce: první ţeleznice ve střední 

Evropě, přádelny ve skotském New Lanark, těţba uhlí v angl. Midlandu, atd.) 

a mapy. Oproti předchozí učebnici následují na konci kapitoly znovu zopakované 

pojmy v modré tabulce, důleţitá data a otázky a úkoly k zamyšlení. 

 Zpracování tématu mi celkově připadá mnohem souvislejší a pro studenty 

systematičtější. Ve srovnání s učebnicí pro druhý stupeň je tady průmyslová 

revoluce zpracována ze světového pohledu (Anglie, rozšíření do dalších států). 

K tématu je připojen také text z roku 1876 o vývoji spřádacích strojů.  

 Pro výuku mi tato učebnice připadá lépe vyuţitelná. Kromě samotného 

textu je moţno vyuţít i shrnutí základních pojmů a důleţitých dat na konci 

kapitoly, a to v samotné výuce ve škole nebo k individuální přípravě ţáků. Otázky 

k zamyšlení vedou učitele automaticky k závěrečné diskusi k tématu 

a k zamyšlení ţáků nad problematikou. Z mého pohledu není v této učebnici příliš 

povedená volba obrázků. Zřejmě bych jako učitel přivítala například obrázek 

parního stroje nebo jiného vynálezu, v učebnici jsou ale mezi obrázky především 

budovy továren. Dle mého názoru je tato učebnice v souladu s nejnovějším 

výzkumem k tématu. Učebnice je z roku 2007 a stojí za ní náš přední historik Petr 

Čornej. 

 Mezi internetovými zdroji bych ráda zhodnotila zpracování průmyslové 

revoluce na Wikipedii
12

. Jedná se totiţ o internetový portál, který ţáci navštíví 

s velkou pravděpodobností jako první a často bývá také jediným zdrojem, 

z kterého ţáci čerpají. Ţák se zde seznámí jiţ v prvním odstavci s celkovou 

charakteristikou tématu a jsou mu vysvětleny základní pojmy. Další text je 

rozdělen do podtémat: Manufakturní období rozvoje průmyslu, Technický pokrok, 

                                                 
10

 Např. obecné porovnání metody výkladové a projektové (kapitola 5). 
11

 ČORNEJ, Petr. Dějepis pro gymnázia a střední školy 3. Novověk. Praha: SPN, 2007. 
12

 Průmyslová revoluce [online], poslední aktualizace 11. května 2013 08:35 [cit. 22. 5. 2013], 

Wikipedie. Dostupné z WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Průmyslová_revoluce 
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Revoluční hospodářství. Zpracování tématu není úplně špatné. V prvním odstavci 

se text týká manufaktur, ve druhém jsou zmíněny vynálezy jako parní stroj, šicí 

stroj, parní lokomotiva a parní loď. Poté následuje další text, který se vrací do 

18. století a popisuje pojem civilizace, dále se zabývá zemědělstvím 

a demografickou revolucí. Myslím, ţe pokud ţák narazí na tento zdroj a bude 

z něho chtít čerpat, ty nejdůleţitější informace k tématu se zde dozví. Samozřejmě 

velmi pozitivně hodnotím odkazy na další pojmy. Nerozumí-li ţák například 

pojmu industrializace nebo parní stroj, můţe se jednoduše pomocí 

hypertextového odkazu dobrat základního vysvětlení pojmu. Celkově bych ale 

tento zdroj povaţovala jako vhodný pro zjištění základních informací a první 

orientaci v tématu. Pro podrobnější studium bych ţákům wikipedii určitě 

nedoporučila, a to i z toho důvodu, ţe nejenom já jsem občas narazila na tomto 

serveru na poměrně zásadní chyby.  

 Další internetový zdroj, který bych ráda zhodnotila, je dějepisná učebnice 

Dějepis.com
13

. Proměna společnosti je zde zpracována velmi stručně, ale oceňuji, 

ţe učebnice klade důraz na důsledky průmyslové revoluce. Na stránce jsou 

k dispozici i různé testy a historické dokumenty. Velmi uţitečná můţe být také 

časová přímka, která je poměrně dobře zpracovaná. Mezi věci, které bych serveru 

vytkla, patří nedostatek obrazových materiálů. Ale celkově lze učebnici ve výuce 

efektivně vyuţít. 

 Další zdroj, na který mohou ţáci na internetu narazit, jsou videa na serveru 

youtube.com. Video, které bych zde ráda zhodnotila, je v anglickém jazyce a nese 

název Industrial revolution overview
14

. Video má asi 20 minut a doprovází ho 

komentář v angličtině. Na začátku je vyobrazen a popsán ţivot před revolucí, poté 

je výborně popsán vynález spřádacího stroje a s ním spojený rozvoj textilnictví, 

parní stroj, atd. Ve videu se také setkáme s ilustrací předpokladů, které měla pro 

vznik průmyslové revoluce Anglie. Ve výuce bych zřejmě vyuţila jen některé 

obzvlášť přínosné části videa. Zapotřebí je samozřejmě poskytnutí komentáře 

v češtině. Tento audiovizuální materiál by ve výuce fungoval spíše jako 

doplňkový a motivační.   

                                                 
13

 Vznik průmyslové revoluce [online], poslední aktualizace 13. února 2013. [cit. 27. 5. 2013] 

Dostupné z: http://www.dejepis.com/index.php?page=000&kap=016&pod=1 
14

 Industrial revolution overview. [online], poslední aktualizace 18. 11. 2011. [cit. 27. 5.  2013] 

Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=d4joqYycnqM 
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1.2 Didaktická analýza –  obsah učiva  

 Zvolený tematický celek – Průmyslová revoluce – odpovídá na běţné 

základní škole učivu osmého ročníku a časově spadá většinou do měsíců leden, 

únor, březen.
15

 Danému tématu se vyučující věnují různě dlouhou dobu. Někteří 

učitelé volí k probrání učiva pouze jednu vyučovací hodinu (především na 

základní škole), jiní se tématu věnují podstatně déle.
16

 

 Vzdělávacím cílem bude, aby ţáci dokázali zařadit období průmyslové 

revoluce na časovou osu, aby popsali význam průmyslové revoluce pro další 

historický vývoj, aby dokázali říct, které vynálezy především přispěly 

k technickému pokroku a celkové proměně společnosti. Ţáci dokáţou definovat 

hlavní důsledky průmyslové revoluce pro Evropu. Na důsledky modernizace se 

zaměřuje i RVP
17

. 

 Výchovným cílem je, aby ţáci získali povědomí o ţivotě lidí před 

průmyslovou revolucí a během ní, aby dokázali porovnat způsob svého ţivota 

s ţivotním stylem dětí a mladých lidí v 19. století. Ţáci zhodnotí rozdíly mezi 

svými povinnostmi a mezi povinnostmi dětí v tehdejší společnosti. Ocení 

podmínky, které panují na pracovišti v dnešní době ve srovnání s dobou 

průmyslové revoluce. Ţáci si uvědomí vliv průmyslové revoluce na další rozvoj, 

dokáţou ocenit vyuţitelnost a přínos strojů jak pro společnost jako takovou, tak 

pro obyčejného člověka pracujícího v průmyslu. 

 Na začátku tematického celku by bylo vhodné navázat na učivo, které jiţ 

ţáci znají z předchozích hodin. V tomto případě lze navázat na téma manufakturní 

výroby, včetně jejích principů. Během výuky by se mohly vyskytnout problémy 

s pochopením látky především u dětí s niţším technickým nadáním. Vynálezy 

průmyslové revoluce souvisí velmi úzce se znalostmi z fyziky a chemie.  Naopak 

u ţáků, kteří se o tyto obory a o techniku zajímají, vzbudí téma průmyslové 

revoluce pravděpodobně velký zájem. Proto by učitel měl dbát na dostatečné 

zpřístupnění tématu i ţákům, pro které je sloţité a vzdálené jejich zájmům. 

  

                                                 
15

 Na gymnáziu spadá výuka tohoto tematického celku většinou do třetího ročníku vyššího 

gymnázia. 
16

 Pro výzkum rozebraný v praktické části diplomové práce jsem zvolila rozsah výuky tři 

vyučovací hodiny. 
17

 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. 2. vydání. [online]. Praha: Výzkumný 

ústav pedagogický, 2007. s. 43. [cit. 2013-05-15]. Dostupné z WWW: 

<http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVPZV_2007-07.pdf 
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Fakta a pojmy, které si ţáci osvojí: průmyslová revoluce, strojová výroba, parní 

stroj, století páry, koněspřeţná dráha, lodní šroub, urbanizace, slum, luddismus, 

neoluddismus 

Generalizace, které si ţáci osvojí:  

„Průmyslová revoluce představuje významné změny především v dopravě, výrobě 

a v zemědělství.“ 

„Počátek průmyslové revoluce je spojen s Anglií na konci 18. století, a to 

především se zdokonalením parního stroje Jamesem Wattem.“ 

„Průmyslová revoluce měla velký vliv na ţivot obyčejných lidí, kteří se stěhují 

z vesnic do měst za prací.“ 

„Dělníci pracovali na začátku 19. století ve velmi špatných podmínkách, které se 

podepisovaly na jejich zdravotním stavu.“ 

„Dělníci se v průběhu 19. století bouřili proti pracovním podmínkám a bojovali za 

jejich zlepšení.“ 

„Důsledkem průmyslové revoluce je vznik velkých měst, rozvoj dopravy, vznik 

dělnictva jako nové vrstvy obyvatelstva, růst počtu obyvatelstva a zlepšení 

hygienických podmínek.“  
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1.3 Didaktická analýza –  cílová skupina 

 Cílovou skupinou jsou ţáci osmého ročníku základní školy, tedy věková 

skupina 13-14 let. Ţáci mají základní znalosti z fyziky, ze kterých mohou čerpat 

při probírání vynálezů spojených s průmyslovou revolucí. Co se týká sociální 

otázky, ţáci mají povědomí o zaměstnání svých rodičů, dokáţou proto alespoň 

zběţně porovnat pracovní podmínky v minulosti a nyní. Ve škole mají předmět 

Občanská výchova, který je také v některých oblastech zaměřen na svět práce. 

 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání: 

 Téma průmyslové revoluce je v souladu se vzdělávací oblastí Člověk 

a společnost především v těchto momentech
18

: 

 „seznamuje ţáky s vývojem společnosti a s důleţitými společenskými jevy 

a procesy, které se promítají do kaţdodenního ţivota a mají vliv na utváření 

společenského klimatu.“ 

 „důleţitou součástí […] je výchova k toleranci a respektování lidských práv, 

k rovnosti muţů a ţen a výchova k úctě k přírodnímu a kulturnímu prostředí“ 

 „ţáci se učí rozpoznávat a formulovat společenské problémy v minulosti 

i současnosti, zjišťovat a zpracovávat informace nutné pro jejich řešení, 

nacházet řešení a vyvozovat závěry“ 

 „důraz je kladen především na dějiny 19. a 20. století, kde leţí kořeny většiny 

současných společenských jevů“ 

 

Učivo
19

: industrializace a její důsledky pro společnost; sociální otázka 

Očekávané výstupy: Ţáci 

 „vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické a kulturní změny ve 

vybraných zemích a u nás, které charakterizují modernizaci společnosti“ 

 „vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti vývoje 

jednotlivých částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato 

nerovnoměrnost vedla“ 

 

                                                 
18

 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. 2. vydání. [online]. Praha: Výzkumný 

ústav pedagogický, 2007. [cit. 2013-05-15]. s. 43. Dostupné z WWW: 

<http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVPZV_2007-07.pdf 
19

 Tamtéţ s. 46. 
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Kompetence, které výuka pomáhá rozvíjet: 

 Kompetence k učení: Ţák 

 „operuje s obecně uţívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do 

souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí 

a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, 

společenské a kulturní jevy“
20

 

 „poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok 

a určí překáţky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by 

mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje 

o nich“ 

Tato kompetence je rozvíjena především při ukončení tematického celku, 

kdy ţák reflektuje vlastní pokrok při porovnávání svých vědomostí před 

výukou a po ní, zamýšlí se nad tím, zda pro něho byla výuka efektivně vedená 

 

 Kompetence k řešení problémů: Ţák 

 „kriticky myslí, činí uváţlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si 

zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí“
21

 

Záleţí především na učiteli, aby ve výuce dokázal vést smysluplnou 

diskusi, kdy mají ţáci moţnost vyjádřit svůj názor a vhodně argumentovat. 

 

 Kompetence komunikativní: Ţák 

  „formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se 

výstiţně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu“ 

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

účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje“
22

 

Komunikativní dovednosti ţáka jsou rozvíjeny opět především v diskusi, 

kdy ţáci dostanou prostor pro formulaci vlastních názorů a učí se naslouchat 

názorům druhých. Z hlediska tematického celku se nabízí diskutovat zejména 

sociální otázku. 

                                                 
20

 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. 2. vydání. [online]. Praha: Výzkumný 

ústav pedagogický, 2007.  [cit. 2013-05-15]. s. 14. Dostupné z WWW: 

<http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVPZV_2007-07.pdf 
21

 Tamtéţ, s. 15. 
22

 Tamtéţ. 
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 Kompetence sociální a personální: Ţák 

  „přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu 

efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti 

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

lidé myslí, říkají a dělají“
23

 

Učitel vede diskusi ve třídě tak, aby se zapojilo co nejvíce ţáků a aby byli 

schopni vzít v úvahu názory ostatních ve třídě. Společně hledají například 

argumenty pro a proti. 

 

 Kompetence občanské: Ţák 

 „respektuje přesvědčení druhých lidí, váţí si jejich vnitřních hodnot, je 

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

uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí“  

 Především při výuce sociální situace dělníků v 19. století je rozvíjena tato 

kompetence, kdy si ţák uvědomuje nespravedlivé zacházení se zaměstnanci. Měly 

by ho zasáhnout také určité city, touha po nápravě situace (obzvláště po 

vykreslení situace zaměstnaných dětí).  

 

Cíle výuky: 

 Co se týče stanovení cílů výuky, budu se opírat především o Bloomovu 

taxonomii vzdělávacích cílů (viz příloha A), a to o její revidovanou verzi z roku 

2001
24

. Cíle definuji v rámci dimenze kognitivního procesu a přiřazuji k dané 

hladině Bloomovy taxonomie
25

.  

 Ţák dokáţe popsat změny, které ve společnosti vyvolala průmyslová revoluce. 

 (úroveň znalostní - 1)  

 Ţák dokáţe interpretovat získané znalosti a vysvětlit je. 

 (úroveň porozumění – 2) 

                                                 
23

 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. 2. vydání. [online]. Praha: Výzkumný 

ústav pedagogický, 2007.  [cit. 2013-05-15]. s. 16. Dostupné z WWW: 

<http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVPZV_2007-07.pdf 
24

 A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing. [Ed.]: Lorin W. Anderson, David R. 

Krathwohl, Peter W. Airasian, Kathleen A. Cruikshank, Richard E. Mayer, Paul P. Pintrich, James 

Raths, Merlin Wittrock. New York: Longman, 2001. – 352 s. ISBN 0-321-08405-5. 
25

Především na základě aktivních sloves. 



22 

 

 Ţák dokáţe zhodnotit pozitivní i negativní přínos průmyslové revoluce. 

 (úroveň hodnotící - 5) 

 Ţák dokáţe porovnat pracovní podmínky v době průmyslové revoluce 

a v současnosti. 

 (úroveň hodnotící – 5) 

 Ţák se dokáţe zapojit do diskuse k tématu průmyslová revoluce, dokáţe 

vhodně argumentovat. 

 (úroveň hodnotící – 5)  

 

 Je zřejmé, ţe stanovené cíle se nepohybují pouze na niţší úrovni 

Bloomovy taxonomie, ale přesahují i do vyšších hladin kognitivního procesu. 

Konkrétně poţadavek hodnocení se naplňuje u třech formulovaných cílů. Zároveň 

je zřejmé, ţe cíle směřují převáţně k rozvíjení konceptuálních znalostí. Stanoví-li 

si učitel cíle výuky, je nutné, aby dále dobře promyslel, kterými metodami lze cílů 

nejlépe dosáhnout. Musí tedy zvolit správnou cestu, kterou ţáky ve výuce povede.  

 

1.4 Metodická analýza  

 Abych dokázala správně určit metody vhodné pro výuku průmyslové 

revoluce, je třeba se zamyslet nad prostředím školy, kde budu výuku vést.  

 Základní škola Leţáků v Hlinsku v Čechách spojuje v jedné budově první 

i druhý stupeň, přičemţ v kaţdém ročníku jsou dvě třídy. Kvůli malému počtu 

ţáků se v současné době jedná téměř o jedinou školu na Hlinecku, která má 

v ročníku dvě třídy. Proto jsem si pro svůj výzkum vybrala právě tuto školu.   

 Z konzultace s vyučující dějepisu na této škole vyplynulo, ţe převaţující 

metodou, se kterou se ţáci setkávají, je výkladová metoda. Na jiné výukové 

metody narazí ţáci ve větší míře pouze v matematice, neboť tento předmět je 

vyučován metodou prof. Milana Hejného. Co se týče dějepisu, vyučující do výuky 

zařazuje i skupinovou práci, zpracování referátů či některé formy interaktivní 

výuky. Jedná se však o řídké jevy. 

 Rozhodla jsem se proto vedle výkladové metody zařadit do výzkumu 

projektovou výuku. Zároveň však bylo nutné brát ohled na dosavadní zkušenosti 

cílové skupiny. Jelikoţ se ţáci s projektem v pravém slova smyslu ještě nesetkali, 
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nepřipadalo mi správné zařadit do výuky tak sloţitou a náročnou metodu, jako je 

metoda projektová, aniţ by ţáci měli z předchozích hodin nějakou průpravu. 

Proto jsem si tedy vybrala prvky projektové metody, které do výuky zařadím, 

přičemţ ale základní kostra výuky bude blíţe tematické výuce
26

. Projektová 

metoda jako taková je s tematickou výukou velmi často propojována a má s ní 

mnoho společného
27

, proto jsem se rozhodla zaloţit svůj výzkum na této metodě a 

vloţit do ní základní prvky projektové výuky.  Tím je myšleno dle Jany 

Kratochvílové
28

, ţe téma si vybírá ţák
29

, vyhledává vlastní zdroje materiálu, 

prezentuje závěrečný výsledek, vede svou práci samostatně. Dále platí, ţe projekt 

trvá déle neţ jednu vyučovací hodinu a učitel během výuky funguje jako 

poradce
30

. 

 Věřím, ţe po absolvování výše zmíněného modelu výuky budou ţáci 

připraveni do budoucna pro práci na projektu v plném slova smyslu tak, jak je 

popsán ve vědeckých publikacích
31

.  

 Také výkladová metoda, kterou povedu v jiné třídě, nebude čistě výklad 

v mém podání, ale rozhodla jsem se zařadit do výuky také práci s textem a řízený 

rozhovor. Především proto, ţe pro téma průmyslové revoluce se tyto metody samy 

nabízejí. Výuka bude ale stát na principech výkladové metody. 

 

  

                                                 
26

 Tematická výuka je výuka, kdy je určeno téma, z kterého vycházejí další podtémata. Často je 

spojena s vyhledáváním informací k podtématům a často slouţí jako první fáze projektové výuky. 

TOMKOVÁ, Anna. Učíme v projektech. 1. vyd. Praha: Portál, 2009, s. 14. 
27

 TOMKOVÁ, Anna. Učíme v projektech. 1. vyd. Praha: Portál, 2009, s. 28. 
28

 KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Teorie a praxe projektové výuky. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta 

Masarykovy univerzity, 2006, s. 36. 
29

 Tematický celek Průmyslová revoluce je dán, ţák si však sám vybírá podtéma, které bude chtít 

zpracovávat. 
30

 Více o projektové výuce – viz kapitola 4 níţe: Projektová výuka. 
31

 Například tyto publikace: TOMKOVÁ, Anna. Učíme v projektech. 1. vyd. Praha: Portál, 

2009. DVOŘÁKOVÁ, Markéta. Projektové vyučování v české škole, vývoj, inspirace, současné 

problémy. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2009. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Teorie a praxe projektové 

výuky. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2006. 
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2. Výukové metody a jejich dělení 

 Má práce se týká porovnání dvou metod – výkladové a projektové. Proto 

je stěţejní, aby tyto metody byly v práci podrobně popsány. Ráda bych ale ještě 

předtím přistoupila k charakteristice metody jako takové a ke klasifikaci 

výukových metod. Povaţuji to za důleţité pro celkovou orientaci v tomto tématu.  

2.1 Výuková metoda  

 Pojem metoda vychází z řeckého slova „meta hodos“, tedy cesta vedoucí 

k nějakému cíli.
32

 Výuková metoda tedy zprostředkovává dosaţení cílů, které si 

učitel stanoví. Neexistuje pouze jedna univerzální metoda vhodná pro všechny 

cíle, a proto je důleţité, aby učitel dokázal rozhodnout, která výuková metoda je 

pro konkrétní cíle nejvhodnější
33

.  

 Podle Josefa Maňáka a Vlastimila Švece je výuková metoda chápána 

dvojím způsobem. Častěji je spojována s osobou učitele, který organizuje práci 

ţáka a určuje, kterých cílů má být dosaţeno. Na druhé straně je výuková metoda 

přiřazována spíše učebním aktivitám ţáků, přičemţ učitel je druhořadý a ţákovi 

pouze napomáhá. Jak se v publikaci ale dále uvádí, není zřejmě vhodné práci ţáka 

a učitele od sebe takto oddělovat. Ve škole probíhá vzájemná interakce ţáka 

a učitele a oba přispívají svým způsobem k dosaţení cílů. U některých metod je 

aktivnější učitel, u jiných ţák. Vţdy by ale měli oba úzce spolupracovat a podílet 

se na výuce. Autoři publikace definují proto výukovou metodu takto: „Výukovou 

metodu lze vymezit jako uspořádaný systém vyučovací činnosti učitele a učebních 

aktivit ţáků směřujících k dosaţení daných výchovně-vzdělávacích cílů“.
34

 

  

                                                 
32

 ZORMANOVÁ, Lucie. Výukové metody v pedagogice: tradiční a inovativní metody, 

transmisivní a konstruktivistické pojetí výuky, klasifikace výukových metod. Vyd. 1. Praha: Grada, 

2012, s. 13. 
33

 MAŇÁK, Josef, ŠVEC, Vlastimil. Výukové metody. Brno: Paido, 2003, s. 21-22. 
34

 Tamtéţ, s. 22-23. 



25 

 

2.2 Klasifikace metod 

2.2.1 Dělení výukových metod35  

 Výukové metody jsou různými autory děleny podle různých kritérií. 

Aktivizační metody, mezi které spadá i projektová metoda, jsou některými autory 

zahrnuty pod ostatní výukové metody a není jim tedy vymezena ţádná 

podskupina. U jiných autorů však můţeme nalézt aktivizační metody jako 

samostatnou skupinu metod. To jsou například autoři Miroslav Borák nebo Josef 

Maňák a Vlastimil Švec, z jejichţ členění vychází mnoho pozdějších autorů ve 

svých publikacích. Poslední dva autoři pouţili ve své publikaci
36

 rozdělení metod 

do tří základních skupin: 

 klasické výukové metody 

 aktivizační výukové metody 

 komplexní výukové metody 

 Pro mou práci je důleţité především zařazení metody výkladu a projektu. 

Podle výše uvedené klasifikace lze tedy výkladovou metodu zařadit do klasických 

výukových metod, a to konkrétně do skupiny metod slovních. Projektová metoda 

je dle Josefa Maňáka a Vlastimila Švece zařazena do komplexních výukových 

metod. Ve své práci nepovaţuji za důleţité uvádět různé druhy klasifikace metod, 

a proto uvádím v přílohách pouze pro orientaci ucelené dělení výukových metod 

podle Josefa Maňáka a Vlastimila Švece
37

.  

2.2.2 Zařazení projektové výuky 

 Výkladová metoda je většinou jednoznačně zařazována do metod 

klasických, slovních a informačně-receptivních. U projektové výuky ale 

nalezneme různé moţnosti, kam bývá zařazována. Podle Josefa Maňáka 

a Vlastimila Švece patří do komplexních metod. Ty jsou vymezeny jako „sloţité 

metodické útvary, které předpokládají různou, ale vţdy ucelenou kombinaci 

a propojení několika základních prvků didaktického systému, jako jsou metody, 

organizační formy výuky, didaktické prostředky nebo ţivotní situace“.
38

 Kromě 

                                                 
35

 MATĚNOVÁ, Anna. Aktivizační metody ve výuce dějepisu. Hradec Králové: Pedagogická 

fakulta Univerzity Hradec Králové, 2012. Bakalářská práce. s. 18-19. 
36

 MAŇÁK, Josef, ŠVEC, Vlastimil. Výukové metody. Brno: Paido, 2003, s. 49. 
37

 Viz příloha B. 
38

 MAŇÁK, Josef, ŠVEC, Vlastimil. Výukové metody. Brno: Paido, 2003, s. 131. 
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projektové výuky je do komplexních metod řazen například také brainstorming, 

výuka dramatem nebo výuka podporovaná počítačem. 

 Podle Isaaka Jakovleviče Lernera
39

 lze projektovou metodu řadit mezi 

výukové metody výzkumné. Do této skupiny patří metody, při nichţ je po ţácích 

poţadováno, aby sami nějaký problém vyřešili. Součástí je tedy samostudium, 

výzkum, organizace práce. Učitel pouze kontroluje činnost ţáků, ale jeho aktivita 

ustupuje do pozadí.
40

 

 Jako poslední uvedu zařazení projektové metody podle Lucie Zormanové 

a Pavla Peciny
41

, kteří rozdělují metody na dvě základní skupiny. První skupinou 

jsou metody zprostředkování hotových vědomostí, dovedností a návyků, mezi 

které lze zařadit výklad. Druhá skupina zaštiťuje metody aktivní práce ţáků 

(metody aktivizující, problémové). Patří sem kromě projektové metody také 

například diskusní metody, didaktické hry, brainstorming, televizní výuka a jiné. 

  

                                                 
39

 LERNER, Isaak Jakovlevič. Didaktické základy metod výuky. Praha: SPN, 1986. 
40

ZORMANOVÁ, Lucie. Výukové metody v pedagogice: tradiční a inovativní metody, 

transmisivní a konstruktivistické pojetí výuky, klasifikace výukových metod. Vyd. 1. Praha: Grada, 

2012, s. 20. 
41

 Tamtéţ, s. 21. 
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3. Výkladová metoda 

3.1 Historie 

 Kořeny výkladové metody leţí jiţ ve starověkém Řecku. Tehdy byla ale 

nejrozšířenější individuální forma, kdy se jeden učitel věnoval pouze jednomu 

ţákovi. Nejčastějšími metodami výuky byly dialog nebo přednáška.
42

 Ve 

středověku bylo preferováno paměťové učení a didaktický systém, který 

umoţňoval učit velké mnoţství ţáků najednou. Významnou reformátorskou 

osobností je v tomto ohledu Jan Ámos Komenský, který se věnuje myšlence 

vzdělávání především v dílech Velká didaktika a Brána jazyků otevřená. Staví se 

právě proti čistě paměťovému učení. Zde přichází s novým postupem, jak učit 

ţáky cizímu jazyku, a to ne memorováním, ale aktivním pouţíváním slovíček. 

Dále klade Komenský velký důraz na poznávání na základě vlastních smyslů 

a rozumu, tedy ne pouze pomocí cizího poučení a náhledu. Vytýkal školám, ţe 

vzdělává mládeţ pomocí nereflektovaného memorování frází, výkladů a výroků 

z knih, přičemţ neklade důraz na porozumění.
43

 Pokud bychom vztáhli 

Komenského názory k Bloomově taxonomii, zdůrazňuje oproti svým 

předchůdcům druhou úroveň kognitivního procesu. 

 Další osobností, jeţ se v novověku zabývala pedagogikou je například 

John Locke, který zpochybňuje efektivitu výuky, kdy má jeden učitel rozvíjet tak 

velký počet ţáků najednou. Je spíše zastáncem individuální výchovy a funkce 

domácího učitele. Vliv na v dnešní době ve výchově převládající pedocentrismus 

měl mimo jiné Johann Heinrich Pestalozzi, který mezi hlavními pedagogickými 

zásadami zastával lásku k dítěti, demokratismus a učení ţáků co nejpřirozenějším 

způsobem.
44

 

 Součástí tereziánské reformy školství byla také reforma metody. Hlavní 

vyučovací metodou zůstává výklad, k opakování učiva ale slouţí tzv. tabelární 

                                                 
42

 ZORMANOVÁ, Lucie. Výukové metody v pedagogice: tradiční a inovativní metody, 

transmisivní a konstruktivistické pojetí výuky, klasifikace výukových metod. Vyd. 1. Praha: Grada, 

2012, s. 22. 
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 KASPER, Tomáš, KASPEROVÁ, Dana. Dějiny pedagogiky. 1. vyd. České Budějovice: Grada 

Publishing, a.s., 2008, s. 15. 
44
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metoda
45

, která vede ţáky opět především k učení nazpaměť. Proto se někteří 

myslitelé proti této metodě staví a upřednostňují smyslové učení. 

 Na přelomu 18. a 19. století má význam Herbartova koncepce vyučování. 

Johann Friedrich Herbart rozděluje výuku do čtyř stupňů, v první fázi (jasnost) 

učitel předkládá učivo, vysvětluje a snaţí se o názornost. Dalšími stupni je 

propojování ţákových představ na základě asociace a v následujícím stadiu 

dochází k systematizaci, tedy zobecnění, zformulování pravidel a závěrů. Čtvrtý 

stupeň je metoda. V této fázi se nové poznatky procvičují a aplikují. Jde tedy 

o praktické úkoly a cvičení.
46

 Ve vztahu k Bloomově taxonomii se tedy charakter 

výuky dostává na třetí úroveň kognitivního procesu, tedy na úroveň aplikace. 

 Na přelomu 19. a 20. století se dostává ke slovu reformní pedagogika, 

která zásadním způsobem ovlivnila náhled na výuku a na jejím základě se začalo 

vyvíjet mnoho nových vyučovacích metod (viz níţe). V těchto alternativních 

směrech je většinou výklad jako metoda upozaďován a do popředí se dostávají 

metody projektové, situační, heuristické, problémové či například metoda 

brainstormingu. Na většině státních škol však, zdá se, zůstává nejpouţívanější 

metodou výklad, ačkoli v poslední době jsou učitelé vedeni k častějšímu 

zařazování aktivizačních metod do výuky a i v mém výzkumu, který byl součástí 

bakalářské práce a týkal se projektové výuky, vyšlo najevo, ţe učitelé během roku 

většinou alespoň jednou projektovou výuku vyuţijí.
47

 

  

                                                 
45

 Při výkladu učitel redukoval zásadní myšlenky a pojmy a ty zapisoval na tabulku, později 

zapisoval jen počáteční slabiky slov a nakonec počáteční písmena slov za sebou. Ţáci pak měli 

opakovat celá slova, respektive text na základě zapsaných počátečních písmen. (KASPER, Tomáš, 

KASPEROVÁ, Dana. Dějiny pedagogiky. 1. vyd. České Budějovice: Grada Publishing, a.s., 2008, 

s. 86) 
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3.2 Charakteristika metody 

 V případě výkladu je vyučování vedeno převáţně monologickou frontální 

formou z pozice učitele a má pevnou časovou strukturu.
 48

 Pro bliţší 

charakteristiku uvedu několik definic. 

 Frontální monologická výuka – „Učitel má hlavní roli a slovo, převládají 

monologické metody: výklad, přednáška, popis. Je absolutním vládcem hodiny. 

V extrémních případech vůbec nerespektuje studenty, jejich zájmy a potřeby 

a nevede je k analytickému a tvořivému myšlení. Učitel si odvykládá svoje téma 

a tím pro něj vyučování končí.“
 49

 

 Definice frontální výuky: „Frontální výuka se vyznačuje společnou prací 

ţáků ve třídě s dominantním postavením učitele, který řídí, usměrňuje a kontroluje 

veškeré aktivity ţáků. Výuka se orientuje převáţně na kognitivní procesy, hlavním 

cílem je, aby si ţáci osvojili maximální počet poznatků.
50

 

 Jedná se tedy o metodu, kdy učitel vykládá ţákům nějakou látku, ţáci si 

většinou dělají zápisky do sešitu. Jak uvádí Geoffrey Petty
51

, výklad je nejčastěji 

pouţívanou vyučovací metodou, zabírá průměrně nejméně 60 % většiny hodin, 

přičemţ schopnost soustředění u ţáků základních a středních škol se pohybuje 

v rámci deseti minut. Vysokoškolští studenti udrţí pozornost asi patnáct aţ dvacet 

minut, jedna přednáška na vysoké škole však trvá většinou minimálně devadesát 

minut. Nabízí se zde tedy otázka efektivity takto vedené výuky. 

 Jsem si téměř jistá, ţe kaţdý, kdo prošel alespoň základním vzděláním, se 

s výkladem setkal. 

3.3 Struktura hodiny 

 Jak si učitel zorganizuje hodinu, záleţí samozřejmě pouze na něm a na 

cílech, které si pro danou hodinu stanoví. Vyučovací hodina, kde je cílem 

zopakovat velké mnoţství látky, bude probíhat jinak, neţ hodina, ve které si ţáci 

mají především osvojit novou látku. Většina hodin, kde se vyuţívá výklad, však 
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 KOTRBA, Tomáš, LACINA, Lubor. Praktické vyuţití aktivizačních metod ve výuce. 1. vyd. 

Brno: Společnost pro odbornou literaturu – Barrister & Principal, 2007, s. 18. 
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51

 PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. 1. vyd. Praha: Portál, 1996, s. 114. 
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probíhá podobně a existuje tedy jakási zaţitá struktura, jak probíhá klasická 

hodina. Tabulka je převzata z publikace Kotrby a Laciny
52

. 

Činnosti Časová struktura 

Příchod učitele, pozdrav, zápis do třídní knihy 5 minut 

Ústní zkoušení (nebo jiná forma opakování učiva) průměrně 10-15 min. 

Úvod do hodiny, krátké opakování látky pro 

navázání nového učiva 
2 minuty 

Expozice nového učiva formou výkladu učitele 20 minut 

Shrnutí nového učiva, závěrečné opakování nově 

probraného 
5 minut 

              Tabulka č. 1: Struktura klasické hodiny 

3.4 Výhody a nevýhody výkladové metody  

 Výkladová metoda je u nás nejběţněji pouţívanou metodou, a proto se dle 

mého názoru jen málokdo zamýšlí nad jejími výhodami a nevýhodami 

a přizpůsobením pro dané téma. V některých oblastech výuky je výklad jen těţko 

nahraditelnou metodou výuky (např. sloţitější, abstraktní látka), ale někdy by se 

pro danou látku dala mnohem lépe vyuţít některá z aktivizačních metod. Níţe 

uvádím některé výhody a nevýhody této nejčastěji pouţívané metody. Vycházela 

jsem především z publikace Geoffreye Pettyho
53

, dále z vlastních zkušeností: 

 

 Výhody výkladové metody 

 vhodný způsob vysvětlování 

 učitel můţe přizpůsobit svůj výklad úrovni odpovídající znalostem třídy 

 schopný učitel dokáţe ţáky svým výkladem podněcovat k dalšímu 

sebevzdělávání 

 nevyţaduje mnoho přípravy a pomůcek 

 rychlá metoda seznamování ţáků s novou látkou 

 osobnější neţ písemné metody 

 připravuje studenty na vysokoškolskou přednášku 
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 KOTRBA, Tomáš, LACINA, Lubor. Praktické vyuţití aktivizačních metod ve  výuce. 1. vyd. 
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Nevýhody výkladové metody 

 učitel postupuje se všemi ţáky stejným tempem 

 ne vţdy je výklad kvalitní 

(časté problémy: přílišná rychlost, monotónnost, nesoustavnost,…) 

 není zpětná vazba – učitel se musí ptát, zda došlo k porozumění 

 ţáci jsou pasivní posluchači – výklad nerozvíjí jejich myšlení a kreativitu 

 ţáci se nevydrţí dlouho soustředit 

 znalosti nejsou vztaţeny k praxi 
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4. Projektová metoda 

4.1 Historie projektové metody  

 Zrod většiny alternativních metod výuky je spojen s rozkvětem tzv. 

reformní pedagogiky na přelomu 19. a 20. století. Reformní pedagogika vznikla 

především v souvislosti s kritikou herbartovské školy, jeţ byla do této doby 

nejrozšířenějším modelem vyučování.
54

 V rámci reformní pedagogiky se vyvinulo 

mnoho nových směrů výuky, které se snaţí upřednostňovat větší aktivitu ţáků, 

podporovat jejich přirozenou zvídavost a poskytovat jim větší prostor k vyjádření 

vlastních názorů a podnětů. Učitel neměl být jiţ pouze tím, kdo předává ţákům 

poznatky, ale měl ţáky vést k jejich vlastní činnosti a na tuto činnost poté 

dohlíţet. 

 Projektová výuka vychází z pragmatické pedagogiky, která se rodí na 

konci 19. století. Hlavním představitelem je John Dewey, který ve výuce 

upřednostňoval především vlastní zájmy ţáků. V jeho názorech se setkáváme 

s myšlenkou výuky, která je postavena na tvorbě nějakého díla. Jedná se tedy 

o spojení fyzické práce ţáka se získáním teoretických poznatků potřebných 

k samostatné tvorbě.
55

 John Dewey zdůrazňoval, ţe pro učení jsou nejdůleţitější 

myšlenkové pochody. U ţáků je nejsnadněji nastartujeme, jedná-li se o nějakou 

obtíţně řešitelnou situaci, pro jejíţ řešení má však ţák dostatečné mnoţství 

dovedností a zkušeností. Samotné vyřešení problému musí být ale zároveň ve 

vlastním zájmu ţáka. John Dewey je povaţován také za zakladatele 

problémového vyučování, které se jako výuková metoda pouţívá dodnes. 

 První souvislé pojednání o projektovém vyučování pochází z roku 1918 

a jeho autorem je William Heard Kilpatrick, který byl výrazným stoupencem 

Deweyovy pragmatické pedagogiky.
56

 K názorům převzatým z pragmatické 

pedagogiky přidává také své chápání projektů jako prostředků k výchově 
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 TOMKOVÁ, Anna. Učíme v projektech. 1. vyd. Praha: Portál, 2009, s. 10. 
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 DVOŘÁKOVÁ, Markéta. Projektové vyučování v české škole, vývoj, inspirace, současné 

problémy. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2009, s. 11. 
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charakteru.
57

 Chtěl odstranit strach ţáků z učení a chtěl, aby ţáci získali postupně 

k učení kladný vztah.  

 Problémová i projektová metoda, které do výuky zavedl John Dewey 

a Heard Kilpatrick, posouvají kognitivní procesy ţáků do vyšších hladin 

Bloomovy taxonomie, a to do hladiny analýzy, hodnocení, ale i tvorby, která stojí 

v Bloomově taxonomii na nejvyšším stupni. Vezmeme-li v úvahu také znalostní 

dimenze, je nutno zhodnotit tyto nově rozvinuté metody jako přínosné nejen pro 

rozvoj faktografických znalostí, ale také konceptuálních a procedurálních.
58

   

 U nás se projekty ve školách vyuţívaly především ve dvacátých a třicátých 

letech dvacátého století
59

, přičemţ projekty byly často regionálně zaměřené.
60

 

Školy se k projektům vrátily víceméně aţ po sametové revoluci v roce 1989, kdy 

nastala demokratizace školství
61

. Nyní jsou moţnosti škol mnohem širší a díky 

přijetí systému rámcových vzdělávacích programů mají učitelé více prostoru pro 

vyuţití různých aktivizačních metod, které nejsou typické pro tradiční výuku. 

4.2 Charakteristika projektové  metody 

 Nejdříve bych ráda uvedla několik definic, které se v souvislosti s projekty 

nabízejí. Podle Stanislava Vrány je projekt ve škole „podnik ţáka“ nebo skupiny 

ţáků, za který přebírá ţák plnou odpovědnost. Ţáka vede jeho vlastní vůle ke 

splnění úkolu a dosaţení cíle, proto má v projektové výuce obrovskou váhu 

především motivace ţáků.
62

 Stanislav Velínský definuje projekt jako „určitě 

a jasně navrţený úkol, který můţeme předloţit ţáku tak, aby se mu zdál ţivotně 

důleţitý tím, ţe se blíţí skutečné činnosti lidí v ţivotě.“
63

 Rozsáhlejší definici pak 

najdeme u Jany Kratochvílové
64

, která se ve své formulaci opírá o pojetí Josefa 

Maňáka a Vlastimila Švece
65

: „Projekt je komplexní úkol (problém), spjatý 
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 DVOŘÁKOVÁ, Markéta. Projektové vyučování v české škole, vývoj, inspirace, současné 

problémy. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2009, s. 13. 
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 Viz příloha A. 
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Praha: Portál, 2009, s.300. 
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s ţivotní realitou, s nímţ se ţák identifikuje a přebírá za něj odpovědnost, aby 

svou teoretickou a praktickou činností dosáhl výsledného ţádoucího produktu 

(výstupu) projektu, pro jehoţ obhajobu a hodnocení má argumenty, které 

vycházejí z nově získané zkušenosti.“ 

 Školní projekt lze podle Jany Kratochvílové charakterizovat šesti 

základními znaky:
66

  

 Žák: 

 1) (obvykle) vybírá téma projektu; 

 2) vyhledává vlastní zdroje materiálu; 

 3) prezentuje závěrečný výsledek – produkt; 

 4) vede svou práci samostatně. 

 Projekt: 

 5) má rozsáhlejší podobu, trvá delší dobu. 

 Učitel: 

 6) přijímá roli poradce. 

 

 Budu-li vycházet z orientačního průzkumu uskutečněného v rámci mé 

bakalářské práce
67

 a z vlastních zkušeností
68

, domnívám se, ţe s projektovým 

vyučováním se na základních školách pracuje. Záleţí ale především na 

jednotlivých vyučujících, jak často projektovou metodu do výuky zařadí.
69

 

Důleţitou roli hraje také míra kooperace v pedagogickém sboru konkrétní školy. 

Můţe se tak jednat například o projektové dny či na některých školách dokonce 

projektové týdny. V těchto případech se v projektu prolínají různé předměty, díky 

čemuţ si ţáci mohou uvědomovat širší souvislosti a mezipředmětové vztahy.  

 Jiţ bylo řečeno, ţe projekty jsou náročné především z časového hlediska. 

Některé další problémy se mohou objevit například v případě, probíhá-li projekt 

mimo školu. Projekty uskutečněné například na hradech či zámcích ale přinášejí 
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 MATĚNOVÁ, Anna. Aktivizační metody ve výuce dějepisu. Hradec Králové: Pedagogická 
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do výuky také mnoho pozitivního, a proto by do výuky dějepisu dle mého názoru 

určitě měly patřit. 

 Jedním z hlavních úkolů projektu je, aby se ţáci dokázali zorientovat ve 

světě plném informací, aby dokázali vyhledat a roztřídit ty informace, které jsou 

pro ně v danou chvíli zásadní a aby se dokázali samostatně učit a rozvíjet. 

 Pro vyučujícího není jednoduché vést projekt ve třídě takovým způsobem, 

aby bylo dosaţeno všech výukových cílů a aby ţáci došli k určitým výsledkům. 

Učitel musí být ţákům neustále nápomocen a usměrňovat jejich tvořivost 

správným směrem. Ačkoli většina iniciativy leţí u projektové metody na ţácích, 

nelze opomenout také přiměřenou přípravu ze strany učitele. Zde je ale nutno 

rozlišovat mezi různými typy projektů. Je-li projekt uměle připraven učitelem či 

pedagogickým sborem, bude míra přípravy jistě mnohem vyšší neţ u projektů, 

které jsou spontánně navrţeny ţáky
70

. 
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 Viz kapitola 4.3.1 Typologie projektů níţe. 
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4.3 Typologie a struktura projektů  

4.3.1 Typologie projektů 

 Projekty lze dělit na základě několika hledisek. Vycházela jsem především 

z publikace Jany Kratochvílové
71

, která typologii projektů věnuje celou jednu 

podkapitolu. Prvním kritériem můţe být navrhovatel projektu. Lze říci, ţe dříve 

projekt vycházel opravdu ze zájmu ţáků, přičemţ v poslední době je častěji 

původcem učitel, který sleduje určité didaktické cíle. Projekt je tedy buď 

spontánní (původcem jsou ţáci), uměle připravený (navrţen učitelem) nebo je 

navrhován společně ţáky a učitelem. 

 Dalším významným kritériem je délka projektu. Krátkodobý projekt je 

zahájen i ukončen během jednoho vyučovacího dne. Do střednědobých projektů 

řadíme projekty trvající maximálně jeden týden.
72

 Dlouhodobý projekt trvá více 

jak jeden týden. Projekty, které probíhají déle neţ měsíc, autorka řadí mezi 

mimořádně dlouhodobé projekty (viz tabulka č. 2 níţe). 

 Dalšími hledisky dělení je místo, kde projekt probíhá, počet zúčastněných 

v projektu nebo způsob organizace výuky. Co se týče informačních zdrojů 

projektu, rozlišujeme projekt volný (ţákovi není poskytnut ţádný zdroj informací, 

opatřuje si ho sám) a projekt vázaný (ţákovi jsou poskytnuty informační zdroje 

učitelem). Dalším typem můţe být kombinace obou, tedy ţák obdrţí určitý 

materiál, ale můţe ho rozšířit svými zdroji.  
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Níţe uvádím pro přehlednost tabulku shrnující typologii projektů, která je rovněţ 

převzata z Kratochvílové
73

: 

Hledisko třídění Typy projektů 

Navrhovatel projektu  spontánní ţákovské 

 uměle připravené 

 kombinace obou typů předchozích 

Účel projektu  problémové 

 konstruktivní 

 hodnotící 

 směřující k estetické zkušenosti 

 směřující k získání dovedností (i sociálních) 

Informační zdroj 

projektu 
 volný (inform. materiál si ţák obstará sám) 

 vázaný (inform. materiál poskytne učitel) 

 kombinace obou typů 

Délka projektu  krátkodobý (max. 1 den) 

 střednědobý (max. 1 týden) 

 dlouhodobý (max. 1 měsíc) 

 mimořádně dlouhodobý (delší neţ měsíc) 

Prostředí projektu  školní 

 domácí 

 kombinace obou typů 

 mimoškolní 

Počet zúčastněných 

v projektu 
 individuální 

 společné (skupinové, třídní, ročníkové, 

meziročníkové, celoškolní) 

Způsob organizace 

projektu 
 jednopředmětové 

 vícepředmětové 

Tabulka č. 2: Typologie projektů 
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4.3.2 Struktura projektové výuky 

 Ačkoli je projekt mnohdy velmi dobře připraven a promyšlen předem (ať 

uţ ze strany ţáků nebo učitelů), často dochází obzvláště u projektové metody 

k nečekaným změnám či problémům, na které je nutno určitým způsobem 

reagovat. Existuje však jistá struktura projektové výuky, která by měla být 

respektována.  V tabulce uvedu základní postup, který se běţně uplatňuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Výhody a nevýhody projektové výuky  

 Projektová metoda má mnoho výhod, které vyplývají z jiţ výše uvedené 

charakteristiky. Samozřejmě ale i tato metoda skýtá různá úskalí. Kaţdý učitel by 

si měl být vědom těchto nevýhod ještě předtím, neţ se poprvé rozhodne projekto-

vou metodu do výuky zapojit. Můţe se tím vyvarovat nečekaných problémů. 

Shrnu proto stručně výhody a nevýhody projektové metody. Při tvorbě následují-

cích bodů jsem vycházela z prací Jarmily Skalkové
74

, Vladimíra Václavíka 
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 SKALKOVÁ, Jarmila. Aktivita ţáků ve vyučování. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 

1971. 
 

1. Stanovení cíle 

žáci si často téma vybírají 

sami, důležitá je v této fázi 

také motivace 

2. Příprava 

plánování, společné 

prodiskutování plánu, 

organizování činností 

3. Realizace 

plánu 

realizují se naplánované 

aktivity, žáci se učí 

zodpovědnosti, experimentují, 

pozorují, atd. 

4. Prezentace a 

zhodnocení 

výsledků 

každý projekt by měl mít na 

konci určitý výstup, důležitá 

je sebekritika a 

sebehodnocení 

Tabulka č. 3: Struktura projektové výuky 
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a Emila Stračára
75

, Marie Jankovcové, Jiřího Průchy a Jiřího Koudely
76

, Jany 

Kratochvílové
77

 a dále ze své vlastní zkušenosti. 

 

Výhody projektové metody 

 důraz na aktivitu ţáků (samostatné pozorování předmětů a jevů, 

experimentování, ţáci sami ověřují své domněnky,…) 

 dynamičtější spád hodiny - učitel je na hodinu lépe připraven, vše má 

promyšleno dopředu, aktivita ţáků přispívá k vyšší dynamičnosti 

 důraz na názornost – práce s pomůckami, apod. 

 propojení výuky s praxí – snaha, aby si ţáci kromě vědomostí odnesli ze školy 

také dovednosti vyuţitelné v praxi (schopnost práce v týmu, komunikace,…) 

 individuálnější přístup k ţákům – častá skupinová práce, učitel prochází mezi 

ţáky a jasně vidí práci jednotlivých ţáků 

 rozvoj samostatného myšlení - snaha, aby ţáci sami došli ke správnému řešení 

 projektová metoda přispívá k lepší adaptabilitě a schopnosti tvořivě se zařadit 

do ţivotního, a tedy i pracovního procesu 

 důraz na mezipředmětové vztahy a souvislosti 

 moţnost silné motivace – často vnitřní motivace 

 práce s různými informačními zdroji 

 

Nevýhody projektové metody 

 učitel by si měl vytvořit poměrně přesnou představu o nadcházejícím projektu, 

zároveň ale musí pruţně reagovat na podněty ze strany ţáků; protoţe dává 

ţákům velký prostor, musí být smířen s tím, ţe jeho původní dobře promyšlená 

představa o projektu se nemusí naplnit 

 právě zhodnocení patří mezi další nevýhody, protoţe u těchto metod je velmi 

sporné, jak samostatnou práci ţáků ohodnotit (známky, slovní zhodnocení,…) 
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 časová náročnost - výuka většinou pozdrţí plán výuky a poté je učitel nucen 

dohánět látku, která se nestihla 

 v případě prací ve skupině je úkolem učitele, aby zajistil, ţe všichni ve skupině 

pracují stejným dílem a věnují práci jisté úsilí 

 učitel musí zajistit dostatečnou materiální základnu (není nutné vţdy, přesto 

však je u mnoha metod předpokladem právě materiální vybavenost) 

 projektovou metodu nelze vyuţít při výkladu sloţitějšího těţce pochopitelného 

učiva, metoda tradičního výkladu je v těchto případech vhodnější 

 vyučování snadno ztrácí soustavnost a důkladnost 
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5. Porovnání metod78 

 U kaţdé výukové metody existují jisté klady a zápory. Vzniklo jiţ velmi 

mnoho publikací, které pojednávají o tom, která metoda je k určitému účelu 

nejvhodnější. Aktivizační metody, mezi něţ patří i projektová výuka, mají učiteli 

pomoci, aby se do výuky zapojili hlavně ţáci. Pro učitele je velmi nesnadným 

úkolem dospět ve vyučovací hodině do stavu, kdy ţáci budou chtít sami vyřešit 

nějaký problém, budou tvořiví a zaujatí pro činnost, kterou dělají. Je to ţák, který 

by měl v hodině více mluvit, více tvořit a více přemýšlet. Představíme-li si 

tradiční výklad, kdy ţáci zapisují, co učitel říká, jistě uznáme, ţe v tomto případě 

hlavní díl aktivity spočívá na učiteli, zatímco většina ţáků si často pouze 

bezmyšlenkovitě dělá zápisky do sešitu, aniţ by se vůbec zamysleli nad tím, co 

píší. Pokud ale učitel vykládat látku opravdu umí, má i tato metoda mnoho výhod. 

 Co se týká poţadavků Rámcových vzdělávacích programů a jejich cílů, lze 

říct, ţe aktivizační metody významně pomáhají rozvoji klíčových kompetencí 

ţáků. Projektová metoda podporuje nejen tvořivost a samostatné řešení problémů, 

ale významným přínosem je také rozvoj komunikačních dovedností, které jsou 

často u ţáků na velmi nízké úrovni. Mají-li ţáci s komunikačními dovednostmi 

problémy, je důleţité, aby jim prostředí školy pomáhalo v postupném zlepšování. 

Škola si klade za cíl kvalitní přípravu ţáků na budoucí zaměstnání a právě při 

hledání zaměstnání by ţáci se špatnou komunikací mohli narazit na řadu 

zbytečných problémů. 

5.1 Srovnání výhod a nevýhod  obou metod 

 Aby bylo moţné metody vzájemně porovnat, rozhodla jsem se pro tvorbu 

tabulky, která bude obsahovat základní srovnání metody výkladu a projektu. Při 

její tvorbě jsem vycházela z přehledů uvedených výše a dále z prací Josefa 

Maňáka
79

, Barbary Hansen Čechové
80

, Tomáše Kotrby a Lubora Laciny
81

, 

Geoffrey Petty
82

 a Jany Kratochvílové
83

. 
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metody ve výuce dějepisu. Hradec Králové: Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, 2012. 

Bakalářská práce. s. 14-17.) Pro základní orientaci jsou vhodné zejména publikace Jany 

Kratochvílové, Geoffrey Petty a Josefa Maňáka. 
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 MAŇÁK, Josef. Rozvoj aktivity, samostatnosti a tvořivosti ţáků. 1. vyd. Brno: Masarykova 

univerzita, 1998, 134 s. ISBN 80-210-1880-1. 



42 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      
80

 ČECHOVÁ, Barbara Hansen. Nápady pro rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí ţáků. 1. 

vyd. Praha: Portál, 2009, 117 s. ISBN 978-80-7367-388-8. 
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 KOTRBA, Tomáš, LACINA, Lubor. Praktické vyuţití aktivizačních metod ve  výuce. 1. vyd. 

Brno: Společnost pro odbornou literaturu – Barrister & Principal, 2007. ISBN 978-80-87029-12-1. 
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 PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. 1. vyd. Praha: Portál, 1996, 384 s. ISBN 80-7178-070-7. 
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 KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Teorie a praxe projektové výuky. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta 

Masarykovy univerzity, 2006. ISBN 80-210-4142-0. 
84

 Ţák nepřemýšlí o pravdivosti předávaných poznatků, nepodrobuje je ţádné kritice. S touto 

skutečností je spojeno také vyšší riziko ovlivnitelnosti ţáků jejich učitelem. 

VÝKLADOVÁ METODA PROJEKTOVÁ METODA 

výklad je možno přizpůsobit 
znalostem třídy a řídit jej 
s ohledem na aktuální potřeby 

žáci k poznatkům dospějí sami, 
svou prací, zapojují vlastní 
myšlení a kreativitu 

aktivita spočívá převážně na 
učiteli 

žáci více pracují, než naslouchají 

převaha teorie 
důraz na rozvíjení dovedností 
žáků – více praxe 

vyšší možnost nekritického 
přijímání poznatků84 

upřednostněn rozvoj postojů a 
hodnot žáků 

připravuje žáky na vysokoškolské 
přednášky, nepřipravuje ale na 
další formy vysokoškolského 
studia (např. práce v seminářích, 
laboratorní cvičení, tvorba 
absolventských prací) 

nepřipravuje žáky na 
vysokoškolské přednášky, 
připravuje ale na další formy 
vysokoškolského studia (např. 
práce v seminářích, laboratorní 
cvičení, tvorba absolventských 
prací) 

nižší časová náročnost na 
přípravu a realizaci výuky, rychlá 
metoda seznámení s větším 
množstvím látky 

vyšší časová náročnost na 
přípravu a realizaci výuky 

většinou nezvyšuje zájem o učivo, 
motivace záleží pouze na 
schopnostech učitele (vnější 
motivace) 

zvyšuje zájem o učivo, probouzí 
vnitřní motivaci žáků 

ne vždy je výklad kvalitní, často 
bývá nudný – hlavním faktorem 
jsou schopnosti učitele 

zpracovávání projektu je v rukou 
žáků a jen na nich závisí průběh 
a výsledek – neúspěch může 
vyvolat nechuť k dalšímu učení 

pro výstupní hodnocení jsou 
většinou využívány testy nebo 
ústní zkoušení 

problém s vhodně zvoleným 
typem hodnocení 

Tabulka č. 4: Srovnání výkladové a projektové metody 
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 Jak vyplývá z tabulky, cílem projektové metody je probudit aktivitu 

v ţácích, probudit jejich přirozenou zvídavost a chuť něco se dozvědět nebo na 

něco sám přijít. Naproti tomu učitel opouští svou direktivní roli ve vyučovacím 

procesu a jeho úkolem je ţáky pouze vést ke správnému cíli poskytováním zdrojů 

a inspirativních podnětů pro samostatnou aktivní práci. 

 Jelikoţ asi největším kamenem úrazu aktivizačních metod, obzvláště 

projektové metody, je jejich časová náročnost (a to jak příprava, tak realizace), od 

mnoha učitelů vím, ţe dávají přednost výkladu. Vědí, ţe takto „stihnou probrat“ 

více látky, mají jiţ „zajeté koleje výkladu“ a nemusí na své výuce nic měnit. 

Aktivizační metody pro mnohé učitele představují pouze mnoho práce s přípravou 

a poté náročnou hodinu (vysvětlování ţákům, realizace, hodnocení). Preference 

tradičních přístupů k výuce pak nakonec vede k tomu, ţe se učitelé jiţ v průběhu 

projektu nemohou dočkat další vyučovací hodiny vedené tradiční výkladovou 

metodou. Hodlají „co nejrychleji odučit“ látku, která „měla být probrána“ 

v hodinách, které však probíhaly pomocí aktivizačních metod a  došlo tedy „ke 

zdrţení naplánovaného“ učiva
85

. Netvrdím, ţe metoda výkladu je špatná. Jen si 

myslím, ţe málokterý učitel dokáţe svůj výklad udělat opravdu zajímavý 

a pomocí výkladu své ţáky něco naučit nebo jim něco vysvětlit. I výklad totiţ 

můţe mít mnoho podob. I z vlastních zkušeností bych se velmi často při 

poslouchání výkladu některých vyučujících přikláněla k výroku: „Přednáška je 

činnost, při níţ informace přecházejí z poznámek kantora do poznámek ţáka, aniţ 

by prošly mozkem jednoho či druhého.“
86

 

 Jak jsem jiţ zmínila, mnoho učitelů se jakýmkoli „novotám“ a oţivením 

své výuky vyhýbá především z časového hlediska, jak se mi potvrdilo 

i v praktické části mé bakalářské práce.
87

 Abych ověřila fakta nabízená různými 

publikacemi, navštěvovala jsem základní školy a vedla rozhovory přímo s učiteli 

dějepisu, protoţe právě jejich názor povaţuji za nejstěţejnější. Jsou to oni, kteří se 

kaţdý den setkávají se ţáky ve třídě a dle mého názoru nejlépe dokáţou posoudit 

výhody a nevýhody metod, které pouţívají. Učitelé vycházeli ze zkušeností 
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 MATĚNOVÁ, Anna. Aktivizační metody ve výuce dějepisu. Hradec Králové: Pedagogická 

fakulta Univerzity Hradec Králové, 2012. Bakalářská práce. Zejména s. 41-44. 
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 PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. 1. vyd. Praha: Portál, 1996, s. 116. 
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 MATĚNOVÁ, Anna. Aktivizační metody ve výuce dějepisu. Hradec Králové: Pedagogická 

fakulta Univerzity Hradec Králové, 2012. Bakalářská práce. s. 43-44. 
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z praxe a jako hlavní nevýhody projektové výuky uváděli časovou náročnost
88

 

a aktivitu jen některých ţáků ve skupině (jeden či více ţáků nepracují a nechávají 

vše na zbytku skupiny). I tyto důvody je vedou spíše k metodě výkladu. Mezi 

klady projektové metody zařazovali nejčastěji vyšší motivaci ţáků, ţivější průběh 

hodiny a rychlejší spád, rozvoj schopnosti spolupráce a mezipředmětové vztahy. 

Neopomenutelným kladem je také příleţitost učitele poznat své ţáky lépe 

a uvolnit vzájemnou komunikaci. Čím lépe učitel své ţáky zná, tím více můţe 

výuku přizpůsobit jejich potřebám. Je důleţité brát v potaz charakter třídy, 

protoţe i mezi třídami jsou velké rozdíly. Je jisté, ţe někde uvítají raději zajímavý 

výklad neţ práci ve skupinách. Učitel by se měl ale vţdy snaţit své ţáky 

dostatečně poznat a mít nějakou zpětnou vazbu, od které se můţe v plánování své 

výuky „odrazit“. V publikaci Elisabeth Fuhrmannové
89

 patří dobrá znalost ţáků 

dokonce mezi čtyři hlavní předpoklady k aktivní výuce. Dle mého názoru není od 

věci, zeptá-li se občas učitel samotných ţáků, co se jim na výuce líbí, co se jim 

nelíbí, jakému období by se většina třídy věnovala ráda déle (ve výuce dějepisu) 

a co by ve výuce uvítali. Přece jen jsou to oni, kdo se účastní výuky a kdo vidí 

výuku z „druhé strany“. Mohou ve výuce vidět zádrhely, které učitel ze své pozice 

vůbec nevidí a nevnímá. 

5.2 Porovnání metod ve vztahu k Bloomově taxonomii  

 Podíváme-li se na obě metody z pohledu Bloomovy taxonomie, nalezneme 

několik rozdílů. Je nutno samozřejmě přihlédnout k osobě učitele, který hraje také 

velmi významnou roli při uskutečňování stanovených cílů. Například efektivita 

výkladové metody se můţe výrazně lišit v závislosti na přirozeném umu učitele. 

My se ale nyní zaměříme na obě metody z obecného hlediska. Ke zpracování této 

části jsem vyuţila především článku PhDr. Dagmar Hudecové
90

, která tímto 
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článkem reagovala na revizi Bloomovy taxonomie a přiblíţila její podstatu 

českému prostředí.
91

  

  

 Hladina zapamatování 

 Má-li si ţák učivo pouze zapamatovat a umět látku nějak popsat 

a zopakovat, budou zřejmě obě metody srovnatelné. Během výkladu si ţák dělá 

poznámky a poté se je naučí. Při práci na projektu si ţák také látku zapamatuje, 

protoţe je například nezbytná pro další práci. Je moţné, ţe u projektové metody 

nebudou ţáci mít dostatečné mnoţství detailních informací, kterých se jim zřejmě 

dostane během výkladu. 

  

 Hladina porozumění 

 Aby si ţák učivo během výkladu pouze nezapamatovával, ale také mu 

porozuměl, musí být výklad učitelem veden kvalitně a sám učitel si musí tento cíl 

uvědomovat. U výkladové metody je obtíţnější zkontrolovat, zda ţáci látce 

opravdu porozuměli. Zpětná vazba zde často velmi chybí. U projektové metody je 

často nutností, aby ţáci látku dobře chápali, protoţe by bez dostatečného 

porozumění nebyli schopni dál na projektu pracovat. Ne vţdy tomu tak ale musí 

být. 

  

 Hladina aplikace 

 Třetí úroveň Bloomovy taxonomie vede ţáka k dovednostem aplikovat, 

diskutovat, prokázat, řešit, demonstrovat, vyzkoušet. Pokud bychom mluvili 

o výkladové metodě v jejím pravém slova smyslu, museli bychom konstatovat, ţe 

vyuţitím výkladové metody ţáci jen těţko dosáhnou svým myšlením hladiny 

aplikace. Zapotřebí je totiţ především aktivní práce samotného ţáka. U projektové 

metody je aplikace jako taková často sama cílem. Ţáci mají například za úkol 

něco naplánovat, ověřit, zda určitá pravidla v praxi fungují opravdu tak, jak jsou 

v učebnici uvedena a podobné úkoly. 
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 Hladina analýzy 

   Analyzovat, rozlišit, rozdělit či blíţe specifikovat je jiţ činnost spadající 

do vyšších hladin Bloomovy taxonomie. U výkladové metody je aktivním pouze 

učitel, a proto se ţáci mohou do styku s analýzou dostat pouze takovým 

způsobem, ţe poslouchají učitele, který přímo před nimi nějaké učivo rozebírá 

a blíţe specifikuje. Při výkladové metodě si analýzu vyzkouší zřejmě pouze ti 

ţáci, které učivo zajímá, a proto začnou například sami v hlavě analýzu provádět. 

Co se týče projektové metody, záleţí samozřejmě především na úkolu. Lze ale 

předpokládat, ţe při určitých typech úkolů projektové výuky jsou ţáci vedeni 

k tomu, aby úkol dělili do menších kategorií a sami členili látku podle určitých 

kritérií. 

  

 Hladina hodnocení 

 Pokud vnímáme výkladovou metodu čistě jako aktivitu učitele, není tedy 

do ní vřazen nějaký další metodický prvek, je nutno konstatovat, ţe hodnocení je 

opět pouze něčím, co provádí učitel a ţáci pouze poslouchají. Opět chybí zpětná 

vazba. Schopnost argumentovat, provést kritiku či nějak zdůvodnit svůj názor ţáci 

tedy během výkladu nerozvíjejí. U projektové metody je většinou výstupem 

nějaký vypracovaný model, plán či mapa. Tento výstup ţáci musí na konci 

nějakým způsobem zhodnotit a případně uvést argumenty. Většinou jde o práci ve 

skupině, a tak ne všichni ţáci musí hodnocení provádět. Celkově lze ale říci, ţe 

projektová metoda téměř vţdy pracuje s hodnocením. 

  

 Hladina tvorby 

 V této hladině ţáci vytvářejí hypotézy na základě daných kritérií, plánují 

nějaký výzkum a navrhují případně výsledný produkt. Je zřejmé, ţe se jedná 

o činnosti, které velmi dobře zapadají do koncepce projektové výuky. Na druhé 

straně výkladová metoda se do této úrovně Bloomovy taxonomie jen těţko 

dostane. Zamyslíme-li se nad tím, můţe výklad například pouze motivovat ţáka 

k jeho samostatné tvořivé činnosti doma.
92

 Takovou činnost ale nelze řadit do 

výkladové metody jako takové.  
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 Vztáhneme-li tedy Bloomovu taxonomii na obě metody, vychází nám 

lépe, ţe metoda projektová má potenciál rozvíjet kognitivní operace ţáků v celé 

šíři, zatímco výkladová metoda přispívá ze své podstaty pouze k rozvoji 

myšlenkových operací na úrovni zapamatování a porozumění. V případě dobrého 

výkladu mohou být ţáci pouze svědky učitelova „pohybu“ na vyšších úrovních 

myšlení. Aby ţáci sami pracovali i na vyšších hladinách, je nutné zapojit do 

výuky i další metodické prvky. Proto mnoho učitelů staví svou výuku na základě 

výkladové metody, ale vřazuje do ní často i práci s textem, diskusi, práci ve 

skupinách či další prvky, které nějakým způsobem aktivizují ţáky. Výuku tak 

posouvají do vyšších hladin Bloomovy taxonomie. 

6. Efektivita výuky, diagnostika zájmů žáků a 

hodnocení 

6.1 Efektivita výuky  

 V publikaci Efektivní vyučování ve škole
93

 najdeme stručný nástin zásad, 

jak by měla výuka probíhat efektivně. Ve školním kurikulu jsou podle autora 

zahrnuty různé cíle vyţadující různé typy učení, ţádná z metod by proto neměla 

dostávat přednost před ostatními. Učitel by měl metody v hodinách střídat 

a kombinovat různé učební činnosti i s ohledem na rozmanité vzdělávací potřeby 

ţáků. Činnosti se tedy musí měnit jak v závislosti na konkrétních potřebách ţáků, 

tak v závislosti na učební látce. Jere Brophy upozorňuje také na fakt, ţe učební 

úlohy musí být dostatečně náročné, aby představovalo pro ţáky výzvu, ale nesmí 

být aţ příliš obtíţné, protoţe by u ţáků vyvolávalo frustraci.
94

 

 Efektivita výuky jako taková je velmi obtíţně měřitelná, a to především 

z toho důvodu, ţe na výuku působí velmi mnoho vnitřních i vnějších vlivů a jen 

těţko lze v průběhu jednoho výzkumu desítky těchto determinantů zohlednit. Jan 

Průcha
95

, o jehoţ výzkum jsem se opírala, uvádí tři hlavní skupiny faktorů, které 

ovlivňují rozdíly mezi porovnávanými školami či ţáky.  
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 PRŮCHA, Jan. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. 3. vyd. Praha: Portál, 2012, s. 108. 
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 První skupinu tvoří ukazatele vlastních edukačních procesů. Do této 

skupiny spadají odlišnosti vstupních determinant, které zahrnují například 

rozdílné charakteristiky ţáků, učitelů a podmínek ve škole (technické vybavení, 

počet ţáků ve třídě a jiné). Měříme-li efektivitu vzdělávacího procesu, je nutné 

rozlišovat vzdělávací výsledky kognitivní i nekognitivní, ale také dlouhodobé 

vzdělávací efekty.
96

 

 Další skupinou jsou ukazatele vystihující lokální prostředí školy.
97

 Tyto 

ukazatele berou v úvahu rozdílné podmínky vycházející z lokality a posléze tedy 

i velikosti školy. Jiné výsledky mají například školy vesnické a velkoměstské. 

Z důvodu eliminace těchto faktorů jsem se proto rozhodla výzkum pro praktickou 

část diplomové práce provést na jedné škole. 

 Třetí skupina zahrnuje ukazatele vystihující rodinné prostředí ţáků. 

Zohlednění těchto faktorů je dle mého názoru velmi důleţité, zároveň však zřejmě 

nejsloţitější. Na vzdělávací výsledky ţáků má významný vliv vzdělání jejich 

rodičů, profese rodičů, přístup ke vzdělávání v rodině, délka domácí přípravy 

ţáka
98

 a další podmínky spojené s rodinným zázemím ţáka. Výzkum zahrnující 

všechny faktory včetně těch, které se týkají rodinného prostředí, však svým 

rozsahem klade obzvláště vysoké nároky. 

 Sloţitost výzkumů, které se zaměřují na efektivitu výuky, dokazuje také 

jejich stále velmi nízký počet.
99

 Přesto ale hraje právě tato oblast ve vývoji 

pedagogiky a ve vývoji výukových metod velmi významnou roli a provádění 

dalších výzkumů je tudíţ ţádoucí. 

 Ve svém výzkumu jsem se snaţila co nejvíce faktorů ovlivňujících výuku 

eliminovat. Proto jsem pro výzkum hledala školu, která má dvě paralelní třídy 

o přibliţně stejném počtu ţáků. Pro výuku ve třídách byl zvolen stejný tematický 

celek
100

 a sjednocen byl také počet vyučovacích hodin, které budou tématu 

věnovány. Přesto ale výzkum ovlivňovaly faktory vystihující rodinné prostředí 

ţáků (viz výše – třetí skupina). Faktory spadající do této skupiny se velmi obtíţně 

eliminují, avšak jejich vliv je nezanedbatelný a můţe hrát významnou roli 

v porovnávání efektivity různých metod. 
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 Na výuku má však vliv také míra, s jakou jsou ţáci pro téma zaujati a zda 

sami chtějí cíle výuky dosáhnout. Dalšími faktory ovlivňujícími průběh 

a výsledek výuky jsou tedy zájmy ţáků. 

6.2 Diagnostika zájmů žáků  

 Zájmy ţáka jsou úzce propojeny s motivací, která má velký vliv na 

seberozvíjení ţáků a celkově na efektivitu výuky. Aby tedy výuka byla efektivní, 

je důleţité si uvědomit, ţe nestačí, kdyţ je celá třída zapojena do nějaké činnosti. 

Nestačí být pouze aktivní. Ţák se musí chtít učit. Mezi jednu z nejdůleţitějších 

dovedností učitele patří právě umění ţáky správně motivovat. Provádí-li ţák 

učební činnosti, protoţe sám chce, má učitel vyhráno.
101

 

 Co je to vlastně motivace? Definice Pedagogického slovníku
102

 zní: 

„Souhrn vnitřních i vnějších faktorů, které: 1. vzbuzují, aktivují, dodávají energii 

lidskému jednání a proţívání; 2. zaměřují toto jednání a proţívání určitým 

směrem; 3. řídí jeho průběh, způsob dosahování výsledků; 4. ovlivňují téţ způsob 

reagování jedince na své jednání a proţívání, jeho vztahy k ostatním lidem a ke 

světu.“ Pokusíme-li se o zjednodušení této definice, jedná se o jakýsi pohon, který 

ţákům dodává energii k činnosti a který v nich vzbuzuje zájem o vykonávanou 

činnost. 

 Pokud jsou ţáci dobře motivováni, práce s nimi je mnohem jednodušší 

a plynulejší. Je však otázkou, do jaké míry je umění ţáky správně motivovat 

přirozeností učitele a do jaké míry je moţné se mu naučit.
103

 

 Učitel by se však měl vţdy snaţit u ţáků probudit zájem o nějaké téma 

nebo nějaký problém, aby ţáci sami chtěli najít odpověď na otázku nebo problém 

vyřešit.
104

 Ţáka zaujmou většinou ty otázky, které se ho nějak osobně týkají a ţák 

si je dokáţe svým způsobem aplikovat do reálného ţivota. A nebo si dokáţe 

alespoň představit, ţe novou vědomost či dovednost bude v budoucnosti 

potřebovat. 
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 Učiteli se nabízí několik způsobů, jak zájmy ţáků diagnostikovat. Jak 

uvádí Zdeněk Kalhous a Otto Obst
105

, patří mezi tyto způsoby pozorování, volný 

rozhovor se ţákem, slohová práce, dotazník a autodiagnostika ţáků. V průběhu 

svého praktického výzkumu na základní škole jsem vyuţila především poslední 

uvedené moţnosti.
106

 Diagnostika zájmů ţáků nebyla uţitečná pouze pro mě jako 

pro učitele, ale slouţila především samotným ţákům. Měli moţnost sami si 

v hlavě ujasnit, která témata by je hlouběji zajímala a kterým oblastem by se 

chtěli v dalších vyučovacích hodinách více věnovat. 

  V tomto ohledu vychází projektová metoda vstříc ţákům a umoţňuje jim 

směrovat výuku k tématům, která vzbuzují jejich zájem. Učitel se v tomto případě 

stává spíše koordinátorem výuky a veškerá iniciativa je ponechána ţákům, coţ je 

vnímáno jako jeden z největších kladů této metody. Mezi nevýhody je však často 

zařazována problematika hodnocení, které můţe skýtat určitá úskalí. Přesto je ale 

přítomnost hodnocení ve výuce nezbytná. 

 Následující kapitolu jsem se rozhodla věnovat právě hodnocení 

vzdělávacích výsledků, protoţe úzce souvisí s měřením efektivity výuky a hraje 

tedy důleţitou roli také ve výzkumu, který je rozebrán v praktické části diplomové 

práce. 

6.3 Hodnocení vzdělávacích výsledků žáků  

6.3.1 Problematika hodnocení 

 Hodnocení výkonu ţáků je s výchovně-vzdělávacím procesem velmi 

pevně spojeno. Pociťuje-li ţák, ţe mu bylo v hodnocení jeho výkonu při zkoušení 

ukřivděno, můţe výrazně klesnout jeho motivace k učení či jeho spolupráce 

s učitelem. Naopak, je-li ţák pochválen a získá jedničku podtrţenou, jistě ho to 

v další práci spíše povzbudí. Hodnocení má obrovský vliv na vnitřní pocity ţáků 

a jejich postoje k učiteli, potaţmo učivu.
107

 

 Podle Zdeňka Koláře a Renaty Šikulové je jednoznačně nejčastěji 

pouţívanou formou hodnocení ve škole známkování. V souvislosti s ním se 
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v současnosti hovoří především o dvou problémech. Prvním problémem je „učení 

se pro známku“, kdy se ţák nějakou látku učí pouze proto, aby dostal co nejlepší 

známku, nikoli proto, ţe by se touţil naučit něco nového či něco pochopit. Dalším 

problémem, který bych ráda zmínila, je předmět hodnocení. Nejčastěji totiţ 

hodnocení ve škole probíhá tím způsobem, ţe je ţákovi předloţen písemný test, 

ţák zakrouţkuje odpovědi, učitel najde chyby a podle počtu chyb stanoví známku 

od jedné do pěti. Nejsou však testy pouţívané na školách příliš zaměřeny na 

faktografické znalosti? Je tento způsob hodnocení dostatečně efektivní? Odpovědi 

na tyto otázky se samozřejmě odvíjejí především od výukových cílů. Lze však 

říci, ţe v současnosti je škole stále vytýkán přílišný důraz na kognitivní oblast, 

důraz na sociálně normativní hlediska a neúčast ţáků na hodnocení.
108

 Podle aktuálního Rámcového vzdělávacího programu se však očekává, ţe 

ţák absolvující základní vzdělání, bude mít na určité úrovni osvojeny i další 

klíčové kompetence. Například dovede určit správnou metodu řešení problému, 

spolupracovat v týmu několika lidí, kriticky přemýšlet, vyhledat potřebné 

informace k řešení problémů, výstiţně formulovat své názory a mnoho dalšího
109

. 

Otázkou zůstává, zda učitel například při zkoušení bere v potaz úroveň 

vyjadřování ţáka, včetně jeho schopnosti mluvit souvisle. Často jsou známky 

pouze hodnocením, kolik informací z probírané látky si ţák zapamatoval a cíle 

tedy nevychází z mnohostranného rozvoje osobnosti ţáka.
110

 

 Při výuce s vyuţitím aktivizačních metod jsou ţáci podporování v rozvoji 

celé škály klíčových kompetencí. Často se jedná například o skupinovou práci, 

kdy je třeba, aby ţáci byli schopni rozdělit si co nejefektivněji práci a uměli 

zodpovídat za práci nejen svou, ale i ostatních. Zde samozřejmě vyvstává problém 

s hodnocením ţáků, protoţe učitel není schopen kontrolovat všechny skupiny 

natolik, aby mohl zjistit, zda jsou dostatečně zapojeni opravdu všichni ţáci a zda 

někdo pouze nečeká, aţ za něj práci udělají ostatní. 
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 Nejen z těchto důvodů se doporučuje, jak uvádí Dagmar Sitná
111

, hodnotit 

ţáky průběţně, nejen na konci hodiny, snaţit se hodnotit všechny oblasti práce 

ţáka (schopnost komunikace, práce v týmu apod.), pouţívat různé techniky 

hodnocení, zařazovat sebehodnocení ţáků a hodnotit ţáky hlavně pozitivně, coţ 

ovšem neznamená vyloučit hodnocení negativní. Ale snaha, aby učitel hodnotil 

převáţně pozitivně, zvyšuje motivaci ţáků, dává jim proţít pocit úspěchu a můţe 

přispět ke zlepšení vztahů mezi ţáky a učitelem
112

. 

 Nedílnou součástí hodnocení by měly být také aktivity zaměřené na rozvoj 

sebereflexe ţáků, které stále ještě na mnoha školách chybí. A to i přesto, ţe 

schopnost střízlivé sebereflexe výrazně přispívá k rozvoji osobnosti ţáka 

a k uvědomění si vlastních úspěchů a neúspěchů. Jsou-li ţáci hodnoceni pouze 

učitelem, nenaučí se správně hodnotit ani výkon svůj, ani výkony ostatních. 

Mnohdy pak pouze přijímají ohodnocení zvenku. Někdy s kritickým zamyšlením, 

často však bez něho.
113

 

 Vyuţívá-li učitel ve výuce aktivizační metody, nabízí se mu podstatně více 

moţností, jak sledovat, na jaké úrovni jsou ţáci v oblasti klíčových kompetencí 

a tedy hodnotit nejen znalosti ţáků, ale i ostatní dovednosti či schopnosti, které 

jsou uvedeny v očekávaných výstupech v Rámcovém vzdělávacím programu.  

 Aby bylo moţné co nejlépe porovnat vzdělávací výsledky ţáků z obou 

tříd, které jsou ve výzkumu v praktické části porovnávány, rozhodla jsem se jako 

hlavní nástroj hodnocení vyuţít didaktický test s bodovým ohodnocením.
114

 

Didaktický test byl motivačně vyuţit jiţ na začátku výuky a poté znovu na konci 

výuky jako podklad pro konečné hodnocení efektivity výuky, a proto povaţuji za 

vhodné tento pojem vysvětlit a blíţe charakterizovat. 

6.3.2 Didaktické testy 

 V různých odborných publikacích lze nalézt různé definice tohoto pojmu. 

Podle Petra Byčkovského
115

  je didaktický test nástroj systematického zjišťování 

(měření) výsledků výuky. Tato definice je velmi často pouţívaná a dle mého 
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názoru dobře a stručně vystihuje daný pojem. Existuje mnoho druhů didaktických 

testů a záleţí tedy na učiteli, jaký druh testu zvolí pro ověřování osvojení různé 

učební látky. Základními dvěma kategoriemi didaktických testů jsou testy 

standardizované a nestandardizované.
116

 

 Rozdíl spočívá hlavně v tom, kdo test sestavuje. Standardizované testy 

jsou vytvářeny profesionály a mají velmi propracovanou logiku a strukturu. 

Vydávány jsou pod hlavičkou specializovaných institucí, které dávají k dispozici 

také návod pro správné pouţití a hodnocení testu. Nestandardizované testy jsou 

vytvářeny hlavně učiteli, nejsou nijak dále ověřovány a slouţí hlavně učiteli 

a ţákům, popřípadě rodičům ţáků a vedení školy, k měření výsledků výuky.
117

  

  Testy lze dále dělit na vstupní, průběţné a výstupní. V praktické části mé 

diplomové práce jsem vyuţila didaktického testu nestandardizovaného, který byl 

pouţit jako vstupní test pro zjištění prekonceptů a zájmu ţáků. Identický test jsem 

na konci výuky vyuţila jako výstupní, a tedy jako zdroj informací pro hodnocení 

a sebehodnocení ţáků.
118

 

 Co se týče sestavování didaktického testu, existují zásady, kterými by se 

měl učitel řídit. Na začátku je samozřejmě úkolem učitele, aby se zamyslel nad 

účelem, kterému má daný didaktický test slouţit. Smyslu testu je poté nutno 

přizpůsobit obsah. Podle toho poté učitel volí typy úloh, které mohou být otevřené 

(s volnou odpovědí) nebo uzavřené (nabízené odpovědi, nucená volba 

odpovědi).
119

 Do didaktického testu v praktické části jsem zahrnula oba typy úloh. 

 Kvalita didaktického testu můţe být ověřena teprve vyzkoušením na 

určitém vzorku ţáků. Mezi nejdůleţitější vlastnosti testu, které by měl mít, jsou 

jeho validita (aby co nejlépe odpovídal svému účelu) a reliabilita. V odborných 

publikacích se uvádí, ţe pro dostačující reliabilitu nestandardizovaného 

didaktického testu je nutné, aby obsahoval minimálně 10 úloh.
120
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 Mezi základní doporučení, kterými by se sestavovatel testu měl řídit, patří 

podle Petra Byčkovského tyto
121

: 

 

1. Úlohou testujte důleţité učivo, které bylo předmětem výuky. 

2. Úlohu formulujte jasně, stručně, ale úplně. 

3. Navrhujte úlohy na sobě nezávislé. 

4. Vyhněte se nezamýšleným nápovědím. 

5. Vyhněte se neadekvátním zdrojům obtíţnosti. 

6. Pouţívejte jednoduché skórování úloh. 

7. Navrhujte úlohy v dostatečném počtu. 

8. Věnujte dostatečnou pozornost grafické stránce úlohy
122

. 

9. Úlohy nechte vţdy posoudit kompetentními osobami. 

  

 Při sestavování testu pro výzkumnou část jsem se právě těmito pravidly 

řídila. Nedílnou součástí přípravy byla také zmíněná konzultace s kompetentními 

osobami (vyučující ţáků, vedoucí diplomové práce), protoţe nemám zatím jako 

praktikantka a studentka pedagogické fakulty mnoho vlastních zkušeností se 

sestavováním didaktických testů. 
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Úvod k praktické části 

 Cílem mé práce je porovnání dvou výukových metod – výkladové 

a projektové. Proto přede mnou samozřejmě vyvstala otázka, jak vlastně mohu 

efektivitu obou metod porovnat. Jak jiţ bylo řečeno v teoretické části, efektivita 

výuky je velmi těţko měřitelná
123

. Výsledky mohou být částečně zkreslené, neboť 

na výuku působí příliš mnoho vnějších i vnitřních vlivů. Mým cílem proto bylo 

tyto vlivy co nejvíce omezit. 

 Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala tento postup. Ve dvou 

paralelních třídách stejného ročníku (VIII.A, VIII.B) budu vést výuku 

tematického celku Průmyslová revoluce. Ve třídě VIII.A bude výuka probíhat 

metodou projektu, ve třídě VIII.B bude výuka probíhat metodou výkladu 

s pouţitím Powerpointové prezentace. Dle mého názoru je klíčové, ţe ţáci obou 

tříd jsou ve stejném věku, a proto i jejich přístup k výuce bude přibliţně podobný. 

Zároveň jejich kognitivní schopnosti, dovednosti i zkušenosti budou přibliţně na 

stejné úrovni. Velmi důleţitý je samozřejmě také fakt, ţe metody budou uplatněny 

na stejném tématu. Bude proto moţné objektivněji zhodnotit výsledky ţáků 

v závěrečném testu. V obou třídách proběhne výuka ve stejném časovém období, 

tedy na začátku druhého pololetí (únor 2013), coţ také přispívá k eliminaci 

rozdílů obou tříd. Na výuku jsem si u obou metod určila časový rozvrh pěti 

vyučovacích hodin, avšak bude velmi záleţet na konkrétním průběhu výuky ve 

třídě, kterému je nutno se přizpůsobit. 

 Co se týče školy, kde bude výzkum proveden, jedná se o ZŠ Leţáků 

v Hlinsku v Čechách, které leţí ve Východních Čechách. Školní vzdělávací 

program nese název „Krok za krokem“ a uvádí se v něm, ţe počet ţáků školy (na 

1. i 2. stupni) se pohybuje mezi 470 a 480 ţáky. Lze tedy říci, ţe se jedná spíše 

o menší školu. Na mě osobně působila škola velmi příjemně a obzvlášť kladně 

hodnotím atmosféru mezi pedagogy, kteří jsou velmi vstřícní a příjemní. Škola se 

zaměřuje především na výuku cizích jazyků a informatiky. Hodinová dotace pro 

dějepis činí na druhém stupni dvě hodiny týdně, coţ je v České republice 

standardní.  

 Kaţdá ze tříd, se kterou budu v rámci výzkumu pracovat, se ve výuce 

dějepisu setkává s jinou vyučující. Měla jsem moţnost navštívit několik 
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 Viz kapitola 6.1 Efektivita výuky. 
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vyučovacích hodin u obou vyučujících a také jsem s oběma vedla krátký 

rozhovor, abych o jejich výuce získala co nejvíce informací. Obě sice dávají 

přednost výkladu, ale i přesto se jejich styl výuky liší. V VIII.B se ţáci častěji 

setkávají s Powerpointovou prezentací, vyučující postupuje poměrně rychle a je 

velmi energická. V VIII.A klade vyučující během výkladu mnoho dotazů, snaţí se 

vést ţáky k vlastnímu zamyšlení a vyvozování. Čas od času zapojuje do výuky 

samostatnou práci ve skupinách. 

 Nyní tedy bude důleţité, aby si ţáci v následujících hodinách zvykli na mě 

jako na nově příchozí a neznámou. V VIII.B budu hodinu vést pomocí výkladu 

s podporou Powerpointové prezentace, takţe se výuka bude velmi blíţit 

vyučovacímu stylu kmenové vyučující. V VIII.A bude zřejmě situace sloţitější, 

protoţe po ţácích bude poţadována větší aktivita a samostatnost. Podle slov 

vyučující by ale i s tímto typem práce měli jiţ mít zkušenosti a jejich kmenová 

vyučující tedy nepředpokládá nějaké problémy. 
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1. Cíle a metodika výzkumu 

 V praktické části budu porovnávat výkladovou metodu s projektovou 

metodou, a to v rámci výuky tématu Průmyslová revoluce ve dvou třídách osmého 

ročníku. Cílem je nalezení rozdílů v přístupu ţáků k výuce, zhodnocení efektivity 

obou metod a ověření výhod a nevýhod zvolených metod v praxi. 

 Prostředkem k získání potřebných informací bude především zúčastněné 

pozorování. Budu jako učitel přítomna ve všech hodinách a bude proto moţné 

porovnat určité postupy mezi sebou. Po celou dobu vedení výuky si budu vést 

výzkumný deník
124

, kde budu zaznamenávat nejen postřehy z vyučovací hodiny 

ihned po jejím skončení, ale také reflexi jiţ časově vzdálenější. 

 Dalším důleţitým zdrojem informací je písemný test
125

, který ţáci 

dostanou v úvodní hodině, aby bylo moţno zjistit prekoncepty a změny v učení 

ţáků. Identický test bude ţákům zadán k vypracování i po skončení výuky. 

Porovnáním výsledků v prvním a druhém testu bude moţno zjistit rozsah nově 

získaných poznatků. Ţáci sami budou také vedeni k tomu, aby své výsledky 

v obou testech porovnali a reflektovali svůj pokrok v učení. 

 V úvodní hodině budou mít ţáci také za úkol označit v testu zajímavé 

a nezajímavé otázky podle toho, jak je vnímají právě oni. Značení slouţí 

především ţákům jako motivace, aby se zamysleli, na které otázky chtějí znát 

odpověď. Zároveň ale slouţí také diagnosticky, protoţe učitel pak můţe výuku 

přizpůsobit zájmům ţáků. 

 V poslední hodině, kdy budou mít ţáci před sebou výsledky obou testů, 

dostanou také krátký dotazník, kde ţáci odpoví na otázky týkající se jejich 

zlepšení, uplynulé výuky, zajímavosti jednotlivých podtémat. Odpovědi ţáků se 

stanou také velmi důleţitým zdrojem informací, protoţe lze díky nim nahlédnout 

do vnímání samotných ţáků. 

 Dále bych ráda vyhodnotila odpovědi a reflexe ţáků ve vztahu 

k Bloomově taxonomii, tedy na jaké úrovni Bloomovy taxonomie se odpovědi 

a reflexe ţáků pohybovaly a zda se tedy splnilo předpokládané dosaţení určitých 

úrovní Bloomovy taxonomie u jednotlivých otázek.  
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 Výzkumný deník je nyní v soukromém archivu autorky. 
125

 Viz příloha E. 
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2. Popis průběhu výzkumného úkolu 

2.1 Popis výuky v  VIII.A –  projektová metoda  

2.1.1 Příprava učitele 

 Jakým způsobem projekt v této třídě uskutečnit byla hlavní otázka, kterou 

jsem si jako učitel musela poloţit. Jiţ na začátku jsem věděla, ţe budu projekt 

kombinovat hlavně se skupinovou prací. První verzí projektu byly dva výstupy, 

které měli ţáci ve skupinách splnit. Prvním výstupem byla tvorba plakátu na 

nějaké podtéma Průmyslové revoluce, kde by ţáci vyuţili především informací 

z učebnice. Toto podtéma by si ţáci sami vybrali a podle svých zájmů ho 

rozpracovali. Druhým výstupem by bylo vybrání jednoho vynálezce, zjištění 

informací o něm, zpracování vyprávění v první osobě, udělat náčrt jeho vynálezu. 

Bohuţel z časových důvodů jsem byla nucena ustoupit od tohoto druhého výstupu 

a soustředit se pouze na první část projektu. 

 Zde se však vyskytlo také několik otázek, na které jsem si musela 

odpovědět. Především otázka motivace ţáků, způsob dělení do skupin tak, aby 

kaţdý mohl zpracovávat téma, které ho opravdu zajímá. Samozřejmě jsem si 

uvědomovala, ţe informace pouze z učebnice nebudou dostačující, a proto bylo 

nutno vyřešit další zdroje poznatků a také odhadnout časovou náročnost všech 

příprav. 

 Nakonec jsem se rozhodla první hodinu vyuţít především jako motivační 

a zároveň jiţ v této hodině vytvořit pracovní skupiny. V druhé hodině se budou 

ţáci věnovat zpracovávání informací, které získali doma či ve škole v učebnicích 

či jiných materiálech. Na třetí hodinu jsou naplánovány samotné prezentace 

a hodnocení. Čtvrtá hodina patří písemné práci na téma Průmyslová revoluce. 

V poslední hodině dostanou ţáci vyhodnocené písemné práce a společně bude 

následovat reflexe celého projektu. 
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2.1.2 Realizace 

 Základní přehled průběhu projektu uvádím v tabulce níţe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Průmyslová revoluce 

Motivace písemný test – téma Průmyslová revoluce 

motivační text 

Příprava ve škole, v libovolně zvolených skupinách po 

čtyřech až šesti + vyhledávání informací doma 

Realizace prezentace zjištěných informací ostatním 

spolužákům 

Časové rozvržení  Aktivity žáků  

  

 

1. hodina 

 

 

 

 

 

2. hodina 

 

 

3. hodina 

 

 

4. hodina 

5. hodina 

 

 seznámení žáků s průběhem projektu, 

úvodní test, motivační text 

 žáci si sami vyberou, co je zajímá a co by 

chtěli zpracovávat, rozdělení do skupin podle 

zájmu 

 hledání prvních informací v učebnici 

 zpracovávání informací a materiálů, které 

si žáci sami donesou, diskuse ve skupině a 

vytváření plakátů 

 dopracování plakátů, příprava na 

prezentaci 

 prezentace plakátů před ostatními 

 písemná práce 

 reflexe, porovnání písemných prací 

 

Úkoly žáků  vytvořit zajímavou prezentaci, předat 

spolužákům zjištěné informace tak, aby byli 

připraveni na písemnou práci 

 vytvořit co nejzajímavější a nejatraktivnější 

poster 

Hodnocení 

projektu 

 každá skupina se vyjádří ke svému výkonu 

i k výkonu ostatních skupin (srozumitelnost, 

celistvost, mluvený projev,…) 

 vyučující poté zhodnotí jednotlivé výkony 

známkou 

Tabulka č. 5: Průběh projektu v VIII.A 
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2.1.2.1 První vyučovací hodina 

 Co se týče samotné realizace projektu, musím říct, ţe se mi podařilo 

dodrţet předem stanovené rozvrţení hodin, a to především proto, ţe jsem dobře 

odhadla rychlost práce ţáků. V první hodině jsem ţáky seznámila s průběhem 

projektu. Poté jsem rozdala písemný test na téma Průmyslová revoluce. Ţáci byli 

samozřejmě zaskočeni tím, ţe dostávají test ještě předtím, neţ je daná látka 

probraná. Vysvětlila jsem jim proto, ţe pomocí tohoto testu zjistíme, co jiţ 

o Průmyslové revoluci vědí, nebo co se jim podaří odvodit. Test samozřejmě 

nebude známkován. 

 Ţáci, kteří si jiţ prošli celý test, měli poté za úkol, označit plusem ty 

otázky, které je zaujaly a na které by rádi znali odpověď. Minusem měli ţáci 

označit otázky, které u nich nevzbudili ţádnou pozornost a ani odpověď na tyto 

otázky je příliš nezajímá. 

 Poté, co jsme společně sebrali testy, dostali ţáci do dvojic krátký 

motivační text. Ţáci se střídali ve čtení po dvou větách a po přečtení jsme 

zodpovídali čtyři otázky, které se textu týkali. Cílem bylo, aby se v tématu 

zorientovali i ţáci, kteří měli chudší prekoncepty o nové látce. Níţe uvádím 

motivační text převzatý z projektu Průmyslová revoluce
126

 v plném znění: 

 

“V tomto století dřevo muselo ustoupit oceli a parní stroj nahradil práci lidských 

rukou. Mluvíme o letech, během nichţ se výroba nejrozmanitějšího zboţí 

přesunula z domácích dílen, vybavených jednoduchými ručními stroji, do 

gigantických továren vybavených mohutnými, párou poháněnými stroji. Byla to 

léta, kdy ve střední a severní Anglii a Skotsku rostla velká průmyslová centra jak 

houby po dešti. Doba, ve které koňské povozy kodrcající se po blátivých cestách 

rychlostí okolo 5 km/h musely ustoupit rychlíkům letícím rychlostí 95km/h po 

moderní ţelezniční síti. Období, během něhoţ britská populace poskočila 

z necelých 10 miliónů na 37 miliónů. Byla to doba vědy a vynálezů, chudinských 

čtvrtí a epidemií. Věk boje pracujících za vzdělání, svobodu a snesitelné ţivotní 

podmínky. Tato léta učinila z Británie nejbohatší, nejsilnější a nejpokrokovější 

                                                 
126

 Průmyslová revoluce. Gymnázium Olomouc Hejčín [online]. (c) 2009 [cit. 2013-02-05]. 

Dostupné z WWW: http://smd.gytool.cz/downloads/5-4_PRUMYSLOVA_REVOLUCE_bar.pdf 
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zemi světa. Zemi, která dováţela potraviny a suroviny ze všech koutů světa a na 

oplátku vyváţela neskutečné mnoţství veškerého moţného zboţí od špendlíků aţ 

po zaoceánské parníky.”
127

 

  

 Otázky, které byly po přečtení textu pokládány ţákům: 

 

Co se stává nejdůleţitějším materiálem ve výrobě? 

Co nahrazuje ruční práci? 

Kde revoluce začala? 

O co usilovali dělníci? 

 

 Po zodpovězení těchto otázek jsme se společně zamysleli nad tématem 

Průmyslová revoluce. Na tabuli jsem udělala myšlenkovou mapu, ţáci říkali 

pojmy k tématu Průmyslová revoluce a já jsem je zapisovala. Poté jsem dané 

pojmy spojila ve čtyři tematické celky. Z kaţdého rohu třídy jsem udělala 

základnu jednoho ze čtyř celků a poté bylo vše na samotných ţácích. Postupně 

vstávali a šli si stoupnout do toho rohu třídy, který představoval pro ně 

nejzajímavější podtéma.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
127

 MOSS, Peter: History Alive 3 1789-1914, Hart-Davis Educational, 1976, p.5. 

 

Průmyslová 

revoluce 

Dělníci za průmyslové 

revoluce – sociální 

otázka 

Luddismus – rozbíjení 

strojů Vznik průmyslové 

revoluce – proč Anglie, 

podmínky 

Vynálezci, vynálezy 

Obr. č. 1: Zjednodušené schéma podtémat vzniklých ve třídě na tabuli 
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 Na konci hodiny zbylo asi 10 minut času, který jsme vyuţili tak, ţe ţáci 

dostali ode mě do skupin další učebnice a encyklopedie
128

 a mohli začít hledat 

první informace k jejich tématu a začít si je poznamenávat do sešitu. Do příští 

hodiny by měl kaţdý ze skupiny donést nějaké informace, které najde doma na 

internetu, popř. obrázky. Jinak samozřejmě také čtvrtky papíru. Další domlouvání 

jsem nechala na vnitřní organizaci ve skupině. 

2.1.2.2 Druhá vyučovací hodina 

 V následující hodině pracovali ţáci ve skupinách, zpracovávali informace, 

které si přinesli z domova, popř. pracovali s učebnicemi a encyklopediemi, které 

jim byly k dispozici. Ţáci si donesli i mnoho obrázků, které se jejich tématu 

týkaly. Jako učitel jsem kontrolovala činnost jednotlivých skupin a poskytovala 

další podněty, popř. jsem vysvětlila některé nejasné formulace. Skupiny pracovaly 

různě rychle, s kázní problémy nebyly. Pouze u jedné skupiny bylo tempo výrazně 

pomalejší, ţáci se nedokázali dostatečně koncentrovat. 

2.1.2.3 Třetí vyučovací hodina 

 Ţáci měli na začátku hodiny prostor asi deseti minut, ve kterém mohli 

dotvořit svůj plakát a zopakovat si stručně průběh naplánované prezentace. Poté 

následovaly vlastní výstupy jednotlivých skupin
129

. Ţáci měli části dobře 

rozdělené, drţeli se mého poţadavku, aby byl při prezentaci kaţdý ze skupiny 

nějak aktivní. Na konci hodiny zbylo pět minut času, ţáci proto ode mě dostali 

nakopírovaný stručný souhrn informací k tématu
130

 Průmyslové revoluce 

a společně jsme ho prošli. Ţáci byli informováni o nadcházející písemné práci. 
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 DOHNAL, Miloň. Dějepis pro 8. ročník základní devítileté školy (2 díly). 8. vyd. Praha: Státní 

pedagogické nakladatelství, 1981. 263 s. Učebnice pro základní školu. 

HLAVAČKA, Milan. Novověk I: (doba vrcholného absolutismu). Vyd. 1. Praha: Fortuna, 1995. 78 s. 

Lidé v dějinách. ISBN 80-7168-269-1. 

HLAVAČKA, Milan. Novověk II: (doba konstituční). Vyd. 1. Praha: Fortuna, 1995. 64 s. Lidé v 

dějinách. ISBN 80-7168-275-6. 

POKORNÝ, Jiří. V době páry a elektřiny: od pokusu o české vyrovnání k získání samostatnosti. 1. vyd. 

Praha: SPN, 1993. 93 s. Učebnice pro základní školy. ISBN 80-04-26169-8. 

ČAPEK, Vratislav et al. Dějepis. Novověk. II. díl, 1789-1848. 4. vyd., (Ve VaN Práce vyd. 2.). Praha: 

Práce, 1994. 52 s. Učebnice pro základní školy. ISBN 80-208-0329-7. 

HLAVAČKA, Milan a ČORNEJ, Petr. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 3, Novověk. 1. vyd. Praha: 

SPN - pedagogické nakladatelství, 2001. 175 s. ISBN 80-7235-172-9. 

KOHOUTKOVÁ, Helena. KOMSOVÁ, Martina. Dějepis na dlani. 2. vyd. Olomouc: Rubico, 2007. 
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 Fotografie viz příloha G. 
130

 Viz příloha D. 



64 

 

2.1.2.4 Čtvrtá a pátá vyučovací hodina 

 Další vyučovací hodina byla věnována z větší části písemné práci, která 

byla stejná jako písemná práce, kterou ţáci psali v první hodině. Po sebrání 

vyplněných prací jsme společně zodpověděli všechny otázky. V posledních deseti 

minutách jsme začali s novým tématem, čímţ bylo Národní obrození.  

 Na poslední hodinu jsem donesla oznámkované písemné práce, ţáci si je 

prohlédli a zároveň dostali do ruky tu samou písemnou práci, kterou vyplňovali na 

začátku projektu. Pro samotné ţáky to bylo zajímavé a vzájemně si výsledky 

porovnávali. Poté ode mě dostali papír s otázkami, pomocí kterých měli 

reflektovat výuku i svoje výsledky
131

. V další části hodiny jsme pokračovali 

s tématem Národního obrození. 

2.1.3 Zhodnocení a řešené problémy132 

 S průběhem projektu jsem byla spokojená. Nejvíce jsem se obávala 

odpovídajícího časového rozvrţení práce, protoţe s výukou nemám ještě tolik 

zkušeností. Proto pro mě byla velmi důleţitá konzultace s vedoucí práce a také 

konzultace s vyučující, která v dané třídě učí jiţ třetím rokem, a tudíţ dokáţe 

nejlépe odhadnout schopnosti ţáků. 

 I další problémy, které budu jmenovat, jsou spojené především s faktem, 

ţe na škole nevyučuji stále a působila jsem zde pouze jako praktikantka. Nemohla 

jsem tudíţ ţákům poradit ve výběru témat, coţ by jistě jejich vyučující dokázala, 

protoţe ţáky jiţ poměrně dobře zná. 

 Rozdělování do skupin jsem nechala záměrně na volbě ţáků, a to 

především proto, ţe neznám blíţe sociální vazby ve třídě. Riziko, ţe by 

v některých skupinách mohla vzniknout napjatá atmosféra, mi připadalo větší, neţ 

ţe ţáci sami od sebe vytvoří zcela nefunkční skupinu. Ve výsledku dopadlo 

rozdělení do skupin poměrně dobře a skupiny byly víceméně rovnoměrné. 

 Dalším problémem, který je však spjatý spíše s časovou náročností 

projektu, je střídající se absence ţáků. Stalo se například, ţe ţák, který měl donést 

značnou část materiálů, onemocněl a do školy nepřišel, zbytek skupiny měl tak 

velmi omezenou moţnost tvorby. U jedné skupiny se stalo, ţe na závěrečnou 
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 Viz příloha F. 
132

 Zdrojem pro tuto podkapitolu je především výzkumný deník, který jsem vedla po celou dobu 

realizace výuky. 
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prezentaci chyběli tři ţáci ze šesti, coţ skupinu během prezentace velmi 

limitovalo. Zde jsem byla opět v nevýhodě oproti stálé vyučující, která by mohla 

prezentace ještě odsunout. V mém případě to moţné nebylo, protoţe jsem měla 

přesně stanoven počet vyučovacích hodin. 

 Co se týče prezentací, probíhaly tím způsobem, ţe jsem zvolila pořadí 

skupin podle jejich témat a poté vţdy celá skupina nastoupila před tabuli se svým 

plakátem, popř. dalšími poznámkami, a ţáci se vystřídali v mluvení. Předem bylo 

dáno, ţe ţáci nesmí poznámky jen číst, mají však povoleno do nich občas 

nahlédnout. 

 Některé skupiny měly své prezentace výborně připraveny. Pouze u jedné 

ze skupin jsem spokojená nebyla. Během práce na projektu jsem je často 

napomínala, aby pracovali, protoţe bylo vidět, ţe u nich slovo projekt představuje 

spíše odpočinek. Neustále se bavili mimo téma hodiny. Proto i prezentace v jejich 

podání nebyla uspokojivá. Kdyţ jeden mluvil, ostatní se smáli a pošťuchovali se. 

 Ţáci jiné skupiny byli sice připraveni dobře a pracovali celou dobu 

svědomitě, ale prezentace byla v jejich podání hodně nejistá, ţáci se báli mluvit 

nahlas a polykali konce vět. Zamýšlela jsem se proto nad efektivitou těchto 

prezentací. Je nutno vzít na zřetel, ţe v dovednostech spojených s mluvením před 

více lidmi, se ţáci zdokonalí především díky zkušenostem. Záleţí na vyučujících, 

jak často dali ţákům příleţitost k samostatnému projevu před ostatními. Při 

prvních takovýchto vystoupeních je nutno počítat spíše se zdrţenlivostí 

a nejistotou. V tomto případě to ovšem byla škoda především pro posluchače, 

protoţe i pro ně bylo těţké vydrţet se soustředit, neboť špatně rozuměli větám 

a projev nebyl nijak dynamický. Věřím, ţe kdybych se jako vyučující nácviku této 

činnosti věnovala častěji, dokázali by ţáci postupně nabýt jistoty a jejich mluvené 

projevy by byly stále kvalitnější. 

 Nejlepší výkon předvedla skupina děvčat, která byla jiţ od začátku 

projektu zapálená do svého úkolu. Dobře si dokázala rozdělit činnosti, vedla 

diskuse ve skupině a jejich plakát byl nejobsáhlejší. Moţná proto, ţe skupina 

nelepila jen nakopírované materiály, ale především formace ručně psala, měla 

jsem pocit, ţe o svém tématu zjistila velké mnoţství informací, které si udrţela 

v paměti, takţe i během prezentace mluvila děvčata téměř bez pouţití poznámek. 
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 Jedním z důvodů, proč jsem ţákům rozdala krátký zápis k tématu 

Průmyslová revoluce, byl fakt, ţe jsem do poslední chvíle nedokázala odhadnout 

kvalitu prezentací. Měla jsem obavu, ţe od některých skupin nedostanou ţáci 

dostatečně informací potřebných k následné písemné práci. 

 I navzdory výše zmíněným komplikacím však projekt proběhl úspěšně 

a porovnání obou testů přineslo zajímavé výsledky.  
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2.2 Popis výuky v  VIII.B –  výkladová metoda 

2.2.1 Příprava učitele 

 Ve třídě VIII.B byla k dispozici interaktivní tabule, tudíţ bylo moţno při 

výkladu vyuţít powerpointovou prezentaci, kterou jsem si připravila. V první 

vyučovací hodině jsem chtěla zachovat přibliţně stejnou strukturu jako u první 

vyučovací hodiny v VIII.A. Připravila jsem i stejný motivační text. 

 Prezentaci k výkladu jsem chtěla udělat tak, aby pro ţáky byla co 

nejzajímavější a aby dokázala udrţet jejich pozornost. Snaţila jsem se proto do 

prezentace zapojit animace, oţivit výklad obrázky a během výkladu nechat 

přemýšlet i ţáky. 

 Dle mého názoru bylo velmi důleţitým krokem, ţe ţáci nemuseli 

zapisovat během výkladu ţádné poznámky do sešitu. Prezentace byla 

koncipována tak, ţe ţáci sledovali obrázky a text a poslouchali můj výklad. Po 

odvykládání malého mnoţství látky následoval vţdy stručný souhrn, který si ţáci 

opsali do sešitu. Zápis tak tvořili průběţně, avšak soustředěně.  

 Dále jsem si připravila k rozboru několik textů, které se týkaly sociální 

otázky niţších společenských vrstev a ţivota dětí z rodin dělníků. 

 Celkově jsem strukturu hodin sestavila tak, aby látka odpovídala testu, 

který na konci tématu ţáci dostanou. Opět jsem největší problémy měla 

s časovým rozvrţením hodin, ale nakonec se mi vyučovací hodiny vţdy podařilo 

přizpůsobit původnímu plánu. 
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2.2.2 Realizace 

 Opět uvádím v tabulce stručný přehled jednotlivých podtémat tak, jak byly 

vyučovány ve třídě VIII.B. 

         Výklad: Průmyslová revoluce 

Motivace písemný test – téma Průmyslová revoluce 

motivační text 

Časové rozvržení  Tematické rozvržení 

  

 

1. hodina 

 

 

 

 

2. hodina 

 

 

3. hodina 

 

 

4. hodina 

5. hodina 

 

 seznámení žáků s mým výzkumným 

úkolem, úvodní test, motivační text 

 úvod k tématu Průmyslová revoluce 

 předpoklady Anglie pro vznik průmyslové 

revoluce 

 zopakování látky minulé hodiny 

 vynálezy (Watt, Ressel,…) 

 sociální otázky – podmínky dělníků, život 

 referát (J. Ressel) 

 boj dělníků za lepší podmínky, důsledky 

průmyslové revoluce 

 písemná práce 

 porovnání písemných prací, reflexe 

Cíle výkladu  žáci pochopí význam a důsledky 

průmyslové revoluce na další vývoj Evropy 

 žáci porovnají své životní podmínky 

s dětmi 19. století 

 žáci získají povědomí o vlivu nových 

vynálezů na další vývoj 

  

 

 V první hodině opět proběhl písemný test, kde kaţdý vyplnil odpovědi, 

které znal nebo se alespoň pokusil odhadnout správnou odpověď. Také v této třídě 

jsem chtěla, aby ţáci označili plusem otázky, které je zajímají více a o kterých by 

chtěli vědět více. Minusem označili naopak otázky pro ně nezajímavé.  

Tabulka č. 6: Realizace výkladových hodin v VIII.B 
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 Poté jsme si společně přečetli motivační text a zodpověděli stejné otázky 

jako ve třídě VIII.A před začátkem projektu
133

. Následovala powerpointová 

prezentace a ukázka z úvodního ceremoniálu olympijských her v Londýně, kde 

jedním z hlavních motivů byla právě průmyslová revoluce. Společně se ţáky jsme 

poté vyvozovali předpoklady, jaké Anglie měla ke vzniku průmyslové revoluce. 

Svými otázkami jsem se je snaţila navést na správné odpovědi. 

 V další hodině jsme kromě vynálezů pracovali také se sociální stránkou. 

Ţáci četli texty o podmínkách v továrnách a já jsem jim poté přečetla ještě několik 

krátkých úryvků z vyprávění dětí či ukázku provozního řádu. S ţáky jsme také 

diskutovali o jejich běţném pracovním dni a poté jsme ho porovnali s pracovním 

dnem pracujících dětí na začátku 19. století. Také diskuse ohledně průměrné 

délky ţivota ţáky poměrně zaujala. 

 Ve třetí hodině jsme si vyslechli referát na téma Josef Ressel. Tento referát 

jsem zadala z toho důvodu, ţe Josef Ressel je chrudimským rodákem, a proto by 

ţáci jeho jméno měli dobře znát. 

 V další části hodiny jsme probírali boj dělníků za lepší podmínky, 

vysvětlili jsme si pojem luddismus a poté jsme se věnovali také důsledkům 

průmyslové revoluce. Touto hodinou jsme celé téma zakončili. 

 Ve čtvrté hodině ţáci psali písemný test na téma Průmyslová revoluce, 

poté jsme si řekli správné odpovědi. V další hodině ţáci dostali oznámkovaný 

písemný test a zároveň svůj vyplněný test z úvodní hodiny. Jejich úkolem bylo 

vzájemně porovnat oba testy a na lístky, které ode mě dostali, reflektovat míru 

získaných poznatků a průběh výuky. 

2.2.3 Zhodnocení 

 V hodinách byl poměrně klid, ţáci byli soustředění, a proto se mi v této 

třídě učilo dobře. Pro ţáky byla nejzajímavější hodinou jistě hodina druhá, ve 

které jsme si četli texty o dělnících. Ţáky tato tematika velmi zaujala a pokládali 

i mnoho dalších dotazů. Cituji zápisky ve výzkumném deníku
134

: „V této hodině 

byli ţáci velmi aktivní, a to i ti, kteří v předchozí hodině velký zájem o dějepis 

neprojevovali. Při předčítání textů byla celá třída soustředěná a zaujatá.“  

                                                 
133

 Viz kapitola 2.1.2.1 První vyučovací hodina. 
134

 Datace: 25.2.2013, výzkumný deník je nyní v archivu autorky. 
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 Také z úvodních testů, kde ţáci měli označit, které otázky je zajímají, bylo 

jasně zřejmé, ţe nejatraktivnějším tématem je ţivot dětí za průmyslové revoluce. 

To se mi potvrdilo právě v této vyučovací hodině, kde ţáci výrazně oţili.  

 Mohu říct, ţe mě výklad této látky bavil a podařilo se mi dobře odhadnout 

i časové rozvrţení výuky, coţ pro mě bylo nejtěţší z důvodu malých zkušeností. 

V rámci hodin v VIII.B jsem na ţádné problémy nenarazila a výuka probíhala 

souvisle a klidně. 
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3. Vyhodnocení testů 

 Test, který ţáci dostali v první hodině výuky, se absolutně shodoval 

s testem, který ţáci dostali po ukončení celého tematického celku. Bodové 

hodnocení také odpovídá. Test byl sestaven tak, aby nezjišťoval pouze 

faktografické znalosti ţáků. Část testu kontrolovala, zda jsou ţáci schopni se 

vyjádřit k určitým podtématům svými slovy. 

3.1 Vyhodnocení počátečního testu  

3.1.1 Celková úspěšnost v obou třídách 

 V obou třídách se vyskytli ţáci, kteří se snaţili alespoň odhadnout 

správnou odpověď i u otázek, kde správnou odpověď nevěděli. Na druhou stranu 

byli ve třídách také ţáci, kteří v testu nevyplnili vůbec nic. Jiţ na začátku hodiny 

jsem sama sdělila ţákům, ţe tuto moţnost mají. I proto jsem se jich na důvody 

neptala.
135

 

 Výsledky byly v obou třídách velmi podobné. Velkou měrou ovlivnil 

výsledky jeden ze ţáků VIII.A, který evidentně jiţ v předešlých letech či měsících 

o průmyslové revoluci něco přečetl a jeho znalosti byli tedy jiţ na začátku výuky 

velmi dobré. Jiţ v počátečním testu dopadl velmi dobře a počet bodů, které získal 

v testu, byl 13 z 18 moţných. Zvýšil tedy výrazně bodový průměr třídy. 

 Velký rozdíl mezi oběma třídami byl v odpovědích na první otázku, tedy 

„Kde ve světě začala průmyslová revoluce?“. Zatímco v VIII.A se v odpovědích 

objevovaly nejčastěji USA nebo Francie, v VIII.B většina ţáků odpověděla 

správně (tedy Anglie). Po rozhovoru s vyučujícími jsem se dozvěděla, ţe to bylo 

způsobeno tím, ţe v VIII.B jiţ vyučující v rámci jiného tématu tento fakt zmínila. 

Ve třídě VIII.A však ještě o průmyslové revoluci nebylo řečeno nic, a proto ţáci 

spíše tipovali nebo vycházeli z jiných zdrojů informací.
136

  

                                                 
135

 Moţné vysvětlení můţe být například obava ţáků ze špatné odpovědi nebo neochota nad 

danými otázkami přemýšlet a vyvozovat odpovědi z dosavadních znalostí. 
136

 Rodina, přátelé, zkušenosti. 
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 Co se týče vynálezů, ţáci si většinou správně spojili Jamese Watta 

s parním strojem. Také lodní šroub dokázali někteří správně přiřadit ke jménu 

Josefa Ressela, coţ je dle mého názoru dáno především polohou školy
137

. 

 Na otázky, které se týkaly práce dělníků a dětí v továrnách, se pokusili 

odpovědět téměř všichni ţáci. Odpověď většinou neznali, ale otázka byla 

poloţena takovým způsobem, ţe ţáky přiměla k zamyšlení. Většina z nich po 

krátké úvaze napsala někdy i poměrně rozsáhlou odpověď. Ačkoli toto téma ještě 

ve škole neprobírali a mohli tedy vycházet pouze z jiných zdrojů, téměř všichni do 

písemné práce napsali, ţe pracovní podmínky dělníků byly špatné, kruté nebo 

těţké. U otázky práce dětí nebyli jiţ ţáci tolik přesvědčeni o správné odpovědi, 

a proto byli buď stručnější, nebo neodpověděli vůbec. 

 Vyhodnocení počátečních testů uvádím níţe a platí pro obě třídy, protoţe 

test dostali ţáci za stejných podmínek, tedy hned v první hodině, a to bez 

jakéhokoli úvodu do tématu. 

 Nejvyšší moţný počet bodů z testu: 18 b. 

 Nejniţší získaný počet bodů: 0 b. 

 Nejvyšší získaný počet bodů: 13 b. 

 Průměrný počet získaných bodů: 4,72 b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
137

 Josef Ressel se narodil v Chrudimi, tedy nedaleko Hlinska v Čechách. Jméno Josefa Ressela 

nese také jedna škola v Hlinsku a také ulice. 

VIII.A VIII.B 
5,5 5 

1 11 
1 7 

7,5 4,5 
5 3 

9 1 
3,5 3,5 

2,5 7,5 

13 11 
2 10,5 

2 3 
4 1,5 

5 3 

4 3 
4 1 

2,5 6,5 
2,5 5,5 

4,5 0 
7,5  

5,5  

 VIII.A VIII.B 

Celkový počet získaných 

bodů 

87,5 91,5 

Průměrný počet bodů 

jednoho žáků 

4,86 4,57 

Tabulky č. 7 a 8: Počet bodů jednotlivých žáků, celkový počet 

získaných bodů, průměrný počet bodů jednoho žáka 
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3.1.2 Zájmy žáků 

 Úvodní test nebyl ţákům dán pouze z důvodu zjištění prekonceptů 

a následného pokroku v učivu. Další jeho funkcí byla zajisté podpora motivace 

ţáků a u projektové výuky jsem zjištění zájmu vyuţila i pro dělení ţáků do 

skupin. Jelikoţ jsem ţáky neznala, nemohla jsem jim pomoci v dělení do 

podskupin podle podtémat, protoţe jsem nemohla odhadnout, kdo je spíše 

technický typ a koho by mohlo bavit něco jiného. Proto jsem ţákům řekla, aby 

označili v písemném testu ty otázky, které je zajímají více a zároveň aby označili 

pro ně zcela nezajímavé otázky. Díky tomuto pokynu jsem docílila toho, ţe ţáci 

jiţ během testu přemýšlí nad svými zájmy a ujasňují si sami v hlavě, na které 

otázky z tématu Průmyslová revoluce by rádi v nadcházejících hodinách získali 

odpověď. Kdyţ se poté ţáci dělili do skupin, ve kterých budou pracovat na 

určitém podtématu, byli ţáci alespoň částečně připraveni. Ve třídě VIII.B, kde 

výuka probíhala pomocí výkladu, jsem krouţkování zajímavých otázek zvolila 

hlavně kvůli vzbuzení zájmů u ţáků. 

 V grafu uvedeném níţe jsou ţákovské preference témat rozděleny podle 

pohlaví. U tématu průmyslové revoluce bylo totiţ moţné sledovat mimo jiné 

výskyt zajímavých generových rozdílů. Předpokládala jsem například, ţe 

o otázky, týkající se vynálezů, bude větší zájem u chlapců neţ u dívek.  
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Otázky a úkoly v testu 

1. Kde ve světě začala průmyslová revoluce? 

2. Uveď aspoň tři důvody, proč průmyslová revoluce začala právě tam. 

3. Kdo je povaţován za vynálezce parního stroje (kdo ho zdokonalil tak, ţe se 

začal vyuţívat v průmyslu)?  

4. Spoj vynálezce s jeho vynálezem.  

5. Díky průmyslové revoluci vzniká nová vrstva obyvatelstva – dělnictvo. Ti 

později začali stávkovat a vyjednávat o lepších podmínkách. Napiš alespoň 2 věci, 

o které dělníci usilovali. 

6. Důsledkem průmyslové revoluce je také urbanizace. Vysvětli tento pojem 

7. Vliv měla průmyslová revoluce také na počet obyvatel – ten se v důsledku 

průmyslové revoluce: sniţuje x zvyšuje x nemění 

8. Jaké byly podmínky dělníků v továrnách?  Popiš je. 

9. Co víš o práci dětí? Jaké dopady měla na děti práce v továrnách? 

10. Proč v některých oblastech dělníci rozbíjeli stroje?  

ZÁJEM ŽÁKŮ O JEDNOTLIVÉ OTÁZKY 
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Dívky

Graf č.1: Graf zájmu žáků, který odpovídá počtu plusů a minusů u jednotlivých 

otázek. Žáci nemuseli označit všechny otázky, ani nebyl nijak dán počet znamének, 

který mohou udělit. Pokud tedy otázka č. 1 dostala od žáků obou tříd celkem šest 

plusů a dva minusy, do grafu bylo k této otázce zaneseno číslo +4. 
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 Z grafu lze vyčíst, ţe má hypotéza se potvrdila. Chlapci opravdu označili 

jako zajímavé hlavně otázky týkající se vynálezů. Jedná se jednak o otázku číslo 

tři (parní stroj) a o otázku číslo čtyři (spojení vynálezců a vynálezu). U obou 

otázek se vyskytly především plusy od chlapců, zatímco děvčata otázku buď 

neoznačila vůbec, nebo se u ní objevilo minus. 

 Propad zájmů lze vypozorovat u otázek číslo pět a šest. Obzvláště šestá 

otázka, kde se ptám na vysvětlení pojmu urbanizace, u ţáků propadla. Zamýšlela 

jsem se proto nad důvodem. Dle mého názoru hraje nejdůleţitější roli fakt, ţe 

slovo je cizího původu a ţáci nemohou ani odvodit přibliţný význam slova. 

Myslím, ţe u takového slova se u ţáků můţe projevit jakýsi strach z neznámého. 

Slovo jako takové ţákům mnoho neřekne, a proto otázku přejdou neutrálně nebo 

ji označí negativně. Bohuţel toto téma se jiţ vymyká cíli mé práce. Bylo by však 

zajímavé zjistit, proč u tohoto slova nebyl naopak velký zájem ţáků z toho 

důvodu, ţe neví, co slovo znamená a chtějí se to dozvědět. 

 U otázek na měnící se počet obyvatel a na podmínky dělníků v továrnách 

označují dívky zájem a chlapci naopak nezájem. Obzvláště u otázky číslo osm mě 

to překvapuje, protoţe jsem čekala, ţe u této otázky bude obecně větší zájem 

o získání odpovědi. 

 Co je však u tohoto výzkumu zřejmě nejvýznamnější, je výsledek u otázky 

číslo devět. Zde jsem se ptala na práci dětí a na dopady, které na jejich ţivoty 

práce v továrnách měla. U této otázky vylétl zájem ţáků na nejvyšší úroveň 

a nikdo otázku neoznačil jako nezajímavou. Tento výsledek přisuzuji jednodušší 

identifikaci ţáků s obsahem otázky. Ţáky zajímá, jak by vypadal jejich ţivot, 

kdyby se narodili o mnoho let dříve. Nyní jsou také ještě dětmi, a proto se u nich 

automaticky zvedá zájem o toto téma, které je jim blízké. 
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3.2 Vyhodnocení závěrečného testu  

 Ţáci samozřejmě nevěděli dopředu, ţe dostanou stejný test, který 

vyplňovali na začátku výuky. Z výrazů jejich tváře, popř. ze slovních projevů, 

však bylo zřetelné, ţe jim tato skutečnost udělala radost. 

 Písemný test byl hodnocen pomocí bodů za správné odpovědi 

u jednotlivých otázek (viz přílohy). Zásadní částí celého testu jsou poslední tři 

otázky, kde byl ţákům ponechán prostor, aby napsali, co vědí. Za odpovědi na 

tyto otázky mohli ţáci získat poměrně dost bodů
138

 a i během psaní testu byli 

upozorňováni, ţe čím více se rozepíší, tím více bodů mohou dostat. 

3.2.1 Porovnání výsledků závěrečného testu 

 V tabulce níţe uvádím souhrnné výsledky ze závěrečného testu. Je patrné, 

ţe ţáci třídy VIII.A dopadli v testu lépe. Tři ţáci získali jedničku podtrţenou (test 

byl zcela bez chyb), zatímco ve třídě  VIII.B nebyl nikdo, kdo by dosáhl plného 

počtu bodů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pomocí grafu můţeme porovnat úspěšnost ţáků obou tříd v testu. Zatímco ve 

třídě VIII.A bylo nejvíce jedniček, méně dvojek a pouze jedna trojka, ve třídě 

VIII.B byly jiţ trojky dvě a navíc jedna čtyřka. Ani v jedné třídě nedostal nikdo 

z testu pětku. Níţe uvádím klasifikaci, podle které jsem při hodnocení testu 

postupovala. 

                                                 
138

 Z celkových 18 bodů mohli ţáci za otevřené otázky získat 6, tedy třetinu. 

 VIII.A – projekt VIII.B - výklad 

Nejvyšší moţný počet bodů z testu: 18 18 

Nejniţší získaný počet bodů: 9 6,5 

Nejvyšší získaný počet bodů: 18 17,15 

Průměrný počet získaných bodů: 15,2 13,47 

Tabulka č. 9: Porovnání obou tříd - výsledky v konečném testu. 
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 Na základě grafu lze tedy říct, ţe VIII.A dopadla v testu lépe. Mým 

úkolem bude ale nyní zjistit, jestli byl rozdíl přímo u některých konkrétních 

otázek testu nebo jestli se jednalo spíše o celkovou úspěšnost. Na níţe uvedených 

grafech se to pokusím demonstrovat. U jednotlivých otázek uvedu také 

očekávanou odpověď, která byla uznána za plný počet bodů jako správná. 

U otevřených otázek (č. 8, 9, 10)  je hodnocení poněkud sloţitější, protoţe ţáci 

odpovídali většinou ve větách a různě obsáhle. Proto jsem si předem stanovila, 

jaké jevy budu v jejich odpovědích hledat a za ně udílet body.  
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Známky z testu 

Porovnání známek obou tříd 

VIII.A

VIII.B

Získané body Známka 

18 - 15 bodů 1 

14,5 - 10 bodů 2 

9,5 - 7 bodů 3 

6,5 - 4 body 4 

3,5 – 0 bodů 5 

Tabulka č. 10: Klasifikace 

Graf č. 2: Porovnání známek z konečného testu v obou třídách. 
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1. Kde ve světě začala průmyslová revoluce? 

Správná odpověď: v Anglii 

 

 

 

 

 V kaţdé třídě se objevil pouze jeden ţák, který neodpověděl správně. 

Místo Anglie povaţovali za kolébku průmyslové revoluce Německo a Francii. 

 

 

2. Uveď alespoň tři důvody, proč průmyslová revoluce začala právě tam. 

Správná odpověď: mírové podmínky, přístup k moři, dostatek zdrojů energie, 

vlastnila kolonie, dostatek pracovních sil, kapitál 

 

 

 

 

 

 

 

 U této otázky ţáci většinou dokázali vyjmenovat předpoklady Anglie pro 

průmyslovou revoluci, ale ne všem se povedlo uvést alespoň tři (tito jsou jiţ 

v grafu v červeném poli zahrnujícím špatné odpovědi, protoţe nedostali plný 
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Graf č. 3 a 4: Odpovědi žáků na otázku č. 1 

Graf č. 5 a 6: Odpovědi žáků na otázku č. 2 
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počet bodů z této otázky). U ţáků VIII.A nedostali plný počet bodů tři ţáci, 

u VIII.B to bylo šest ţáků. 

Jako jednoznačně nejčastější odpovědi se objevovaly tyto: kolonie, přístup k moři, 

zdroje energie. 

 

2. Kdo je povaţován za vynálezce parního stroje? 

Správná odpověď: c) James Watt 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 U této otázky většina ţáků jednoznačně věděla odpověď. U čtyřech ţáků 

VIII.B se vyskytla špatná odpověď, a to ve třech případech Robert Fulton.  

 

4. Spoj vynálezce s jeho vynálezem: 

a) George Stephenson 1. paroloď 

b) Josef Ressel 2. lokomotiva 

c) Robert Fulton 3. lodní šroub 

Správná odpověď: a) 2, b) 3, c) 1 
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Graf č. 7 a 8: Odpovědi žáků na otázku č. 3 

Graf č. 9 a 10: Odpovědi žáků na otázku č. 4 
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 Jelikoţ jde v této otázce o spojování do dvojic, měli ţáci o něco lehčí 

úlohu, přesto ale v VIII.A čtyři ţáci pospojovali pojmy chybně a u VIII.B to bylo 

dokonce osm ţáků. Zmínila bych ale zajímavou skutečnost, a tou je podobnost 

mezi odpověďmi ţáků VIII.B. Zde totiţ všech osm ţáků, kteří nezískali plný 

počet bodů, měli správně spojeného pouze Josefa Ressela a lodní šroub. Tuto 

skutečnost přičítám dvěma vlivům. Tím prvním je jiţ zmíněná geografická 

blízkost města Hlinska, kde se ZŠ nachází, s Chrudimí, odkud pochází Josef 

Ressel. Ulice, školy i některá náměstí v okolí tedy často nesou jeho jméno, a proto 

je ţákům jistě bliţší neţ například George Stephenson nebo Robert Fulton. Další 

vliv na tuto skutečnost můţe mít ale hlavně ten fakt, ţe v jedné z hodin VIII.B 

proběhl na začátku hodiny referát jednoho ze ţáků na téma Josef Ressel. Proto si 

zřejmě ţáci zapamatovali hlavně tohoto vynálezce a dokázali ho spojit s lodním 

šroubem. 

 

5. Díky průmyslové revoluci vzniká nová vrstva obyvatelstva – dělnictvo. Ta 

později začala stávkovat a vyjednávat o lepších podmínkách. Napiš alespoň 

2 věci, o které dělníci usilovali: 

Správná odpověď: sníţení pracovní doby, vyšší výdělek, sníţení pokut, 

omezení práce dětí, zlepšení hygienických podmínek 

  

 

 

 

 

 

 

 

 U této otázky patřilo mezi nejčastěji uváděné odpovědi hlavně sníţení 

pracovní doby. Dále se mezi odpověďmi objevilo: aby nepracovaly děti, aby 

nebyli stroje, o hygienu, zrušení pokut, zrušit nesmyslná pravidla, větší plat, chtěli 

míň hodin trávit v práci, o svobodu.  
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Graf č. 11 a 12: Odpovědi žáků na otázku č. 5 
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  Často se také objevovaly odpovědi typu: zlepšení pracovních podmínek, 

coţ je ale vlastně jiţ řečeno v zadání otázky. Upozorňovala jsem během písemné 

práce několikrát, ţe chci, aby uváděli konkrétní příklady, přesto se však 

u některých objevoval tento typ odpovědi, a to dle mého názoru především proto, 

ţe konkrétní příklad měli problém vymyslet. U ţáků, kteří dokázali uvést 

konkrétní problémy, se tato odpověď neobjevovala. 

 

 

6. Důsledkem průmyslové revoluce je také urbanizace. Vysvětli tento pojem. 

Správná odpověď: stěhování lidí z vesnic do měst především za prací 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Tato otázka byla jasná a ţáci většinou dokázali odpovědět správně, ve třídě 

VIII.A odpověděli chybně dva ţáci, ve třídě VIII.B to bylo pět ţáků. 

  

 Příklady konkrétních odpovědí ţáků: 

 VIII.A 

 „začali se lidi z venkova stěhovat do velkých měst, které začaly přibývat“ 

 „lidé utíkali z venkova do měst za prací“ 

 „stěhování občanů z vesnic do měst za prací“ 

 „spousta lidí se z malých vesnic přesouvá do velkých měst, jeţ se budují 

v blízkosti velkých továren a manufaktur“ 
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Graf č. 13 a 14: Odpovědi žáků na otázku č. 6 
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 VIII.B 

 „je to stěhování národů z venkova do měst“ (odpověď byla uznána jako 

správná, ale dané ţákyni jsem při vracení práce vysvětlila, proč slovo národ 

nelze v tomto kontextu pouţít) 

 „stroje nahrazovali lidi, dělníci rozbíjeli stroje“ (odpověď neuznána, ţákyně 

si zřejmě spletla pojmy luddismus a urbanizace) 

 „urbanizace znamená, ţe všichni lidé museli pracovat, uţ i malé děti“ 

(odpověď neuznána) 

 

7. Vliv měla průmyslová revoluce také na počet obyvatel – ten se v důsledku 

průmyslové revoluce: sniţuje – zvyšuje – nemění se 

Správná odpověď: b) zvyšuje se 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 U této otázky měli někteří ţáci problém a dokonce ihned po sebrání 

vyplněných testů se ptali na správnou odpověď hlavně u této otázky. Ve 

třídě VIII.B jsme o důsledcích průmyslové revoluce poměrně podrobně mluvili 

a i v zápise do sešitu měli růst počtu obyvatel zmíněn. Nejistí si byli ale hlavně 

ţáci třídy VIII.A, kde byla daná informace zmíněna během prezentace dané 

skupiny, ale ve stručném souhrnu, který ode mě dostali, tato informace nebyla. 

Pokud tedy někdo zrovna během této prezentace nedával pozor, informace mu 

unikla a ani při samostatné přípravě prezentace v ţádném z materiálů na tento bod 

nenarazil, bylo pouze na jeho dedukci, aby se rozhodl pro sniţování či zvyšování 

počtu obyvatel. Do rozporu se dostávaly znalosti o špatných podmínkách dělníků 
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Graf č. 15 a 16: Odpovědi žáků na otázku č. 7 
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a o nízkém průměrném věku dělníků se znalostmi o postupném zlepšování 

hygienických podmínek ve městech a o rozvoji lékařství.  

 Zajímavé tedy je, ţe ve třídě VIII.A nakonec dokázalo správně odpovědět 

dvanáct ţáků z devatenácti, zatímco v VIII.B to bylo pouhých pět ţáků ze 

sedmnácti.
139

   

 

8. Jaké byly podmínky dělníků v továrnách? Popiš je.  

Hledané jevy: dlouhá pracovní doba, pokuty a poplatky, konkrétní popis 

prostředí (tedy hluk, špína, dusno, zápach, špatná hygiena), časté úrazy, 

doţívání se nízkého věku v důsledku špatných pracovních podmínek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 U této otázky jsem na ţáky apelovala, aby se snaţili napsat vše, co k dané 

otázce vědí, aby byli konkrétní a hodně se rozepsali. Níţe uvádím příklady 

konkrétních odpovědí ţáků:  

 „Těţké podmínky, hluk, zápach, dusno, dlouhá pracovní doba.“ (2 body) 

 „Špatné, špína, hluk, zápach, málo světla, krátké přestávky na občerstvení 

a na záchod. Časté úrazy, kvůli tomu, ţe nebyli nebezpečná místa zajištěna. 

Pracovní doba byla 5:00 – 22:00. Zavedený pokutový řád. Museli si někteří 

donést svoje pomůcky na vykonávání práce. Doţívali se nízkého věku.“ 

(3 body) 

 „Pracovali dlouho, od 5 hodin ráno do 22 hodin večer. Měli poplatky za kaţdé 

zapomenutí na něco. Zaměstnavatelé je vykořisťovali. (2 body) 

                                                 
139

 Hlubší rozbor viz níţe: Celkové porovnání odpovědí. 

53% 

47% 

VIII.A 

Správně Chybně

82% 

18% 

VIII.B 

Správně Chybně

Graf č. 17a 18: Odpovědi žáků na otázku č. 8 
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 „ třeba kdyţ zapomněli krejčí nůţky tak dostali pokutu. Kdyţ to tak vezmu, tak 

dostávali pokutu za všechno, co bylo špatně.“ (1 bod) 

 „Špatné, místo záchodů měli kýbly, bylo tam strašné vedro a pracovali hodně. 

Pracovali od 5:00 do 22:00, byl tam velký zápach a hluk.“ (2 body) 

 „špatná hygiena, těţké podmínky pro práci, musely pracovat i děti“ (2 body) 

 „špatné podmínky. Měly dlouhou pracovní dobu. Nemohly si otevřít okno. 

Posouvali jim vedoucí hodiny, aby déle pracovaly a jemu se to vyplatilo. 

Platily pokuty např. za pískání nebo kdyţ si nepřinesly vlastní nůţky.“ 

(3 body) 

 „Měli strašné podmínky, nemohli větrat, bylo tam horko, vlhko. Za kaţdý 

přestupek platili hodně peněz. Pracovali dlouho, stroje byly nebezpečné.“ 

(3 body) 

 „Museli pracovat, nesměli se flákat. Museli pracovat, aby dostaly peníze. 

Museli pracovat určitou dobu, co měli nakázáno.“ (1 bod) 

 „Byly hodně špatné. Majitel továrny si s nimi mohl dělat, co chtěl. Kdyţ chtěl 

peníze, tak například posunul hodiny napřed, ţe přišli pozdě. Dělníci se během 

práce nemohli umýt, utřít, pískat, zpívat, jít na záchod, prostě nic. Kdyţ něco 

udělali, co se zaměstnavateli nelíbilo, dostali pokutu.“ (3 body) 

 

9. Co víš o práci dětí? Jaké dopady měla na děti práce v továrnách? 

Hledané jevy: děti pracovaly jiţ od nízkého věku (např. 5-7 let), dopady na 

zdravotní stav dětí (doţívaly se niţšího věku, úrazy, úmrtí, choroby), často 

vyuţívané k opravám strojů  
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Graf č. 19 a 20: Odpovědi žáků na otázku č. 9 
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 Ve třídě VIII.A  pouze čtyři ţáci nedostali plný počet bodů, ve třídě VIII.B 

to byli pouze ţáci tři. U této otázky dosáhli lepších výsledku ţáci VIII.B, coţ je 

v porovnání s ostatními otázkami výjimka. 

Příklady konkrétních odpovědí ţáků: 

 „Děti pracovaly uţ od 6 let a díky tomu byla vysoká úmrtnost těchto dětí. 

Pracovali stejnou pracovní dobu jako dospělí.“ (2 body) 

 „Děti umíraly v nízkém věku.“ (1 bod) 

 „Časté úrazy. Strčili je třeba do stroje, aby ho zevnitř opravili a ten se mohl 

klidně rozběhnout. Doţívali se nízkého věku.“ (2 body) 

 „Děti pracující v továrnách měli různé choroby a nemoci z důvodu špatného 

ovzduší a prachu, tmy a nedostatku jídla a pití a hygieny. Nedoţívali se moc 

vysokého věku, umírali kolem šestnáctého roku ţivota.“ (2 body) 

 „Děti pracovali v továrnách asi od 6 let a proto se doţívali nízkého věku. Děti 

se pouţívali jako opraváři strojů, protoţe byly malí a měli malé ruce. Tyto 

podmínky se často podepisovali na dětech. Stroje v továrnách nebyly bezpečně 

zakryty (řetězy,…) a tak bylo víc a víc úrazů. Z kaţdých 5 úrazů, které se léčily 

v Manchesteru, 2 měli na svědomí stroje.“ (2 body) 

 „Děti měly čtyřhodinové směny v neděli. V té práci opravovali stroje, protoţe 

byli malé a dostali se i dovnitř. Jelikoţ stroje neměli pojistky lehce se spustili 

a děli měly zmrzačení a nebo přišla i smrt.“ (2 body) 

 „Práce dětí byla vţdy v neděli, děti opravovali stroje. To na ně mělo takový 

dopad, ţe v nepřirozených polohách měli špatně vyrostlé kosti a pak brzo 

umírali.“ (2 body) 

 „Děti opravovali stroje.“ (1 bod) 
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10. Proč v některých oblastech dělníci rozbíjeli stroje? 

Správná odpověď: cítili, ţe jim stroje berou práci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Co se týče této otázky, vyšší úspěšnosti dosáhli ţáci VIII.A. Při zamyšlení 

nad důvody tohoto výsledku jsem dospěla k závěru, ţe tato třída dopadla mnohem 

lépe hlavně proto, ţe jedna ze čtyř skupin zpracovávala konkrétně pouze téma 

luddismu, a tudíţ ţákům lépe utkvělo z jejich prezentace v hlavě, co se pod tímto 

pojmem skrývá. Níţe uvádím opět příklady konkrétních odpovědí ţáků: 

 „Ludismus – rozbíjení strojů. Dělníci rozbíjeli stroje, protoţe jim stroje braly 

práci (stroje se zlepšovaly a bylo jich víc a víc a mnoho dělníků kvůli tomu 

ztratilo práci.“ (1 bod) 

 „Protoţe si mysleli, ţe jsou málo vyuţíváni. Stroje nahrazovaly práci, jakou by 

jinak dělali rukama. Říkalo se tomu ludismus.“ (1 bod) 

 „Protoţe si mysleli, ţe kdyţ bude míň strojů, tak budou mít více práce. A je to 

ludismus. A potom začali mít i lepší podmínky a všecko se to nějak zlepšovalo 

(1900).“ (1 bod) 

 „Aby dělníci nemuseli pracovat.“ (neuznáno) 

 „Protestovali proti podmínkám a platu a také se jim nelíbila všechna ta 

technika, která prý kazí děti.“ (1 bod) 

 „Dělníci v některých oblastech rozvíjeli strojírenství, protoţe si chtěli na 

svých polích ušetřit námahu a práci.“ (tento ţák se zřejmě přehlédl a místo 

rozbíjet přečetl rozvíjet, odpověď tedy nebyla uznána jako správná
140

) 

                                                 
140

 Ţák přesto dostal jedničku, a proto jsem se jeho chybou dále nezabývala. V jiném případě bych 

se ho zřejmě při předávání oznámkované písemné práce zeptala na důvody rozbíjení strojů a podle 

jeho odpovědi bych známku upravila. 
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Graf č. 21 a 22: Odpovědi žáků na otázku č. 10 
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3.2.2 Celkové porovnání odpovědí žáků 

 Na výsečových grafech vidíme, ţe ve většině otázek byli ţáci VIII.A lepší. 

Jsou tu však dvě otázky, ve kterých lépe uspěli ţáci VIII.B. Jedná se konkrétně 

o otázku číslo pět, kde mají ţáci napsat alespoň dvě věci, o které dělníci usilovali 

v průběhu 19. století. Druhou otázkou, kde ţáci VIII.B převýšili ţáky VIII.A, je 

otázka číslo osm, kde mají ţáci za úkol popsat podmínky dělníků v továrnách. 

Nabízí se tedy tato otázka: „Proč ţáci VIII.B uspěli právě v těchto úkolech?“ 

 Podle mého názoru není odpověď aţ tak sloţitá. Ve třídě VIII.B jsem se 

tématu dělníků věnovala poměrně značnou část jedné vyučovací hodiny. Ţáci 

sami dostali text, který jsme společně četli, přičemţ se jednalo o vyprávění 

jednoho z dělníků. Poté jsem jim sama četla úryvky z vyprávění dětí té doby. Jiţ 

během výuky bylo patrné, ţe ţáky toto téma zaujalo. Proto se také v písemném 

testu u této otázky velmi rozepsali a uvedli také velmi mnoho informací, které si 

evidentně zapamatovali z oné vyučovací hodiny, protoţe v textu zápisu do sešitu 

tyto informace nebyly. 

 Vezmeme-li nyní případ VIII.A, tam se tomuto tématu věnovala jedna ze 

skupin a zpracovala ho poměrně dobře. Pouze během své prezentace nedokázala 

ostatní příliš zaujmout obzvláště kvůli mdlému projevu a monotónnosti. Myslím, 

ţe z toho důvodu se mnoho ostatních spoluţáků nedokázalo dostatečně 

koncentrovat a vnímat, co jim členové jiné skupiny chtějí sdělit. Záleţelo tedy 

poté jiţ pouze na ţácích, zda si půjdou například příslušný plakát sami 

prohlédnout a texty o dělnících si sami přečtou. V písemném testu byly odpovědi 

ţáků VIII.A kratší a bylo znát, kteří ţáci byli ve skupině, která se tomuto tématu 

věnovala, protoţe jejich odpovědi byly rozsáhlejší. 

 Lze tedy říci, ţe efektivnější metodou u tohoto podtématu byla výkladová 

metoda, doplněná čtením a rozborem vzpomínkových textů. U projektové metody 

sice ţáci získali také mnoho informací, ale vzhledem k limitované schopnosti 

předat je ostatním, byla tato metoda efektivní pouze pro část ţáků. 

 Z hlediska Bloomovy taxonomie se ţáci při vyplňování testu pohybovali 

v první polovině testu hlavně na úrovni zapamatování, zatímco v druhé části, kde 

bylo jejich úkolem zodpovědět některé otevřené otázky, se projevilo také jejich 

porozumění tématu. Například u otázky týkající se urbanizace pouţívali ţáci 
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VIII.B
141

 většinou definici zmíněnou v hodině, zatímco ţáci VIII.A
142

 pouţívali 

při vysvětlování pojmu častěji vlastních slov. Uvedli například, ţe je to „stěhování 

lidí do měst, která začala přibývat“  nebo „stěhování lidí do měst, jeţ se budují 

v blízkosti velkých továren a manufaktur“
143

. Na těchto odpovědích je patrné, ţe 

ţáci chápou souvislosti a celkový koncept. Pojem urbanizace pro ně představuje 

víc neţ pouhou definici, kterou se musí naučit nazpaměť. Ve třídě VIII.B ţáci buď 

pouţili naučenou definici přesně v jejím znění nebo k pojmu urbanizace 

přiřazovali jiné významy.
144

 

 U jiných otázek, které byly v hodině více rozebrány a bylo jim věnováno 

více času, dokázali ale i ţáci VIII.B vlastními slovy problém popsat. Z odpovědí 

ţáků bylo patrné, které konkrétní skutečnosti je zaujaly a utkvěly jim v hlavě. 

Mezi nejčastěji zmiňované odpovědi patří u otázky týkající se práce dětí 

vyuţívání dětí k opravám strojů, coţ ale mohlo často končit úrazem. Tato 

skutečnost se objevila ve třídě VIII.B ve 14 odpovědích ze 17 a u třídy VIII.A 

v 11 odpovědích z 19. Z odpovědí ţáků na otázku č. 8, která se týká pracovních 

podmínek dělníků, lze poměrně jasně poznat, o kterou třídu se jedná. Zatímco ţáci 

třídy VIII.B velmi často zmiňují pokuty a vykořisťování dělníků 

zaměstnavatelem, ve třídě VIII.A se zmínky o pokutách také objevují, ale 

mnohem stručněji. Ţáci třídy VIII.B si zřejmě zapamatovali mnoho informací 

z hodiny, kde jsme četli úryvky z dobových provozních řádů a seznamů pokut 

a dokázali proto v písemné práci poměrně podrobně vše popsat. 

 Tyto skutečnosti souvisí s rozvojem různých znalostních dimenzí, na které 

upozorňuje revidovaná Bloomova taxonomie.
145

 Zde jsou patrné určité rozdíly 

mezi porovnávanými třídami. Ţáci třídy VIII.A, kde probíhala výuka projektovou 

metodou, nerozvíjeli pouze znalost faktů, ale během skupinové práce a její 

prezentace rozšiřovali také své konceptuální a procedurální znalosti. Ţáci VIII.B, 

kde byla látka vyučována pomocí výkladové metody, se pohybovali na úrovni 

znalostí faktů a konceptů. Dle mého názoru k získávání konceptuálních znalostí 

přispívala obzvláště práce s texty o dělnících. V dalších částech výuky ale 

konceptuální znalosti příliš rozvíjeny nebyly. 

                                                 
141

 Výuka vedená výkladovou metodou. 
142

 Výuka vedená projektovou metodou. 
143

 Viz výše, s. 77-78. 
144

 Tamtéţ. 
145

 Viz příloha A. 
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 Ukázkou toho, ţe VIII.A se dostala ve výuce hlouběji do dimenzí 

konceptuálních a procedurálních znalostí, můţe být například výsledek analýzy 

odpovědí na otázku č. 7. Dotaz na vliv průmyslové revoluce na počet obyvatel se 

zdá být jedním z nejjednodušších a nejjasnějších. Paradoxně v této otázce dopadla 

mnohem hůře třída VIII.B, která měla v zápise v sešitě přímo větu „počet obyvatel 

se zvyšuje“, zatímco ve třídě VIII.A byl tento fakt zmíněn přede všemi pouze 

jednou, a to během prezentace jedné ze skupin. O vývoji počtu obyvatel nebyla 

ţádná zmínka v zápise, který ţáci dostali ode mě jako souhrn, stejně jako nelze 

předpokládat, ţe všichni ţáci byli stoprocentně soustředěni na prezentaci a danou 

větu vnímali a zapamatovali si ji. Přesto ve třídě VIII.A dokázalo odpovědět 

správně 63 % ţáků, zatímco ve třídě VIII.B pouze 29 %. Tento výsledek povaţuji 

za jeden z moţných dokladů, ţe ţáci pracující projektovou metodou o průmyslové 

revoluci přemýšleli v širších souvislostech a mohli si proto zřejmě hlouběji 

uvědomit její důsledky. 

 Přínos projektové výuky lze zřejmě spatřovat také v dimenzi 

metakognitivních znalostí. Ţáci si během práce uvědomovali důleţitost správného 

rozdělení úkolů, výběru postupu vhodného k jejich splnění a v úvahu museli vzít 

také úroveň vlastních znalostí a schopností. U výkladové metody metakognitivní 

znalosti rozvíjeny nebyly a ţáci pracovali v této dimenzi pouze při závěrečné 

reflexi, kdy před sebou měli oznámkovaný test a jejich úkolem bylo reflektovat 

vlastní rozvoj a posun.  

 Sledujeme-li tedy pouze body získané v závěrečném testu, nelze z nich 

utvořit jasný závěr, který by porovnal efektivitu výuky v obou třídách. Během 

výuky rozvíjeli ţáci i dovednosti a schopnosti, které v didaktickém testu nebyly 

měřené. Necháme-li stranou, ţe se jedná pouze o velmi malý vzorek a nelze tedy 

závěry příliš zobecňovat, je nutno brát v úvahu také mnoho dalších faktorů, které 

na výuku mají nemalý vliv a které se nepodařilo eliminovat
146

. 

  

                                                 
146

 Viz teoretická část, kapitola 6.1: Efektivita výuky. 
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3.3 Porovnání počátečního a závěrečného testu  

 V tabulce níţe uvádím souhrnně počty bodů, které jednotliví ţáci získali 

v úvodním a závěrečném testu. Je zřejmé, ţe u všech ţáků došlo ke zlepšení 

výsledků, u některých k výraznějšímu, u některých pouze o několik bodů. Údaje, 

které jsou v tabulce vedle sebe, odpovídají stejnému ţákovi. Průměrný počet bodů 

platí pro celou třídu. 

 VIII.A - projekt VIII.B - výklad 

 

Žák 

Získané body 

v počátečním 

testu 

Získané body 

v závěrečném 

testu 

Získané body 

v počátečním testu 

Získané body 

v závěrečném 

testu 

1 13 18 10,5 17,5 

2 1 17 11 17 

3 2,5 13 11 16 

4 7,5 12 3 15 

5 3,5 13,5 1,5 14 

6 2 9 3 15 

7 2 18 6,5 16 

8 2,5 12 4,5 12,5 

9 4 13 5,5 11 

10 7,5 14 1 12,5 

11 9 17,5 7 16,5 

12 5,5 14,5 3 14,5 

13 4,5 18 5 6,5 

14 1 16 3,5 8,5 

15 5 18 7,5 17 

16 4 14,5 0 12,5 

17 5 16 1 - 

18 2,5 - - 7 

19 5,5 - - - 

20 - 16,5 - - 

21 - 17 - - 

 Průměrný počet získaných bodů Průměrný počet získaných bodů 

 VIII.A na začátku VIII.A na konci VIII.B na začátku VIII.B na konci 

 4,6 15,1 5,0 13,5 

    Tabulka č. 11: Porovnání výsledků počátečního i závěrečného testu v obou třídách 
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 Z tabulky lze vyčíst, ţe ţáci dosáhli většinou markantního zlepšení. 

Zajímavý je také fakt, ţe třída VIII.B měla v počátečním testu vyšší bodový 

průměr, zatímco v závěrečném testu se počet získaných bodů obrací ve prospěch 

třídy VIII.A. Míra znalostí před testem je však velmi ovlivněna dosavadními 

zkušenostmi ţáků, jejich sečtělostí, zájmy a dalšími faktory. Záleţí také na tom, 

ve které třídě se bude nacházet více jedinců, kteří se někde o tomto tématu dočetli 

či doslechli. Vliv má samozřejmě také rodina, úroveň diskusí a rozhovorů v ní 

vedených (viz kapitola 6.1 Efektivita výuky). 

 Míra znalostí v druhém testu je ovlivněna z velké míry jistě výukou, ale 

nelze opomenout také další faktory, které výsledky mohou ovlivnit. Především 

píle ţáků můţe výsledky značně zkreslit. Ne všichni se na písemnou práci 

připravili důkladně a ne všichni věnovali učení dostatek času. Podle vyučující, 

která v obou třídách vyučovala či stále vyučuje, je patrné, ţe ve třídě VIII.A jsou 

ţáci o něco pilnější v přípravách na písemné práce, zatímco ţáky VIII.B označila 

vyučující za „línější“. Také vidí rozdíl ve vnímání známek. Ve třídě VIII.A ţákům 

na dobrých známkách více záleţí. To je však pouze subjektivní vnímání dané 

vyučující. 

 Ţáci sami měli moţnost porovnat oba své testy a svůj pokrok v krátkém 

dotazníku písemně reflektovali. Sami se měli zamyslet nad tím, o kolik procent se 

oproti počátečnímu testu zlepšili. Také měli určit ty otázky, ve kterých došlo 

k největšímu zlepšení a ve kterých naopak ani v konečném testu nebyli příliš 

úspěšní. Musím říct, ţe porovnávání obou testů vzbudilo u ţáků velký zájem. 

Myslím si, ţe to pro ţáky bylo důleţité vzhledem k uvědomění si vlastního růstu 

a viditelného zlepšení, obzvláště pro ţáky s niţším sebevědomím. 
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4. Reflexe a sebereflexe 

  V poslední hodině jsem ţákům rozdala jejich vyplněné písemné testy 

a kaţdý dostal také svůj počáteční test, aby mohl porovnat svůj výkon. Abych 

získala názor ţáků na projektovou a výkladovou metodu, rozdala jsem jim krátký 

dotazník (viz přílohy). 

 Ţáci měli zhodnotit především míru zlepšení oproti počátečnímu testu. 

Zamýšleli se nad tím, ve kterých otázkách udělali největší pokrok. Dále měli 

vybrat, které téma z průmyslové revoluce je bavilo a zaujalo nejvíce, a které 

naopak bylo nejnudnější. Nakonec jsem ţákům poloţila otázku, zda mají raději 

projekt nebo výklad a proč. Ve třídě VIII.A jsem se navíc ptala, co je na projektu 

bavilo nejvíce. Neţ jsem ţákům dala čas na samostatné zamyšlení a vyplnění, 

vysvětlila jsem jim, co přesně otázkami sleduji, aby si ţáci byli jisti, na co se jich 

ptám. 

 U třídy VIII.B jednoznačně jako nejzajímavější téma vyšli dělníci 

a podmínky, které panovaly na pracovišti. To mě opět přesvědčilo o tom, ţe 

pouţití textů ve výuce mělo velký pozitivní vliv na učení ţáků. Ve třídě VIII.A se 

sice jako nejzajímavější také často objevovala práce dělníků, ale podstatně řidčeji. 

Mnoho ţáků za nejzajímavější povaţovalo to téma, které sami ve skupině 

zpracovávali. Potvrdilo se tak, ţe většina ţáků si při rozdělování do skupin 

vybrala správně a pracovali tedy na tématu, které je nejvíce zajímalo. 

 Pro výzkumný záměr mé diplomové práce však byla nejdůleţitější 

poslední otázka. Ţáci měli vybrat, kterou metodu mají radši, zda projekt či výklad. 

Uvedu výsledky z obou tříd. Dotazník zodpovědělo celkem 33 ţáků (18 ze třídy 

VIII.A, 15 ze třídy VIII.B). Pro představu nejprve data zanesu do grafu. Poté 

přikládám také příklady argumentací, kterými ţáci podpořili svou odpověď
147

.  

                                                 
147

 Opraveny byly pouze gramatické chyby ţáků. 
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Máte raději výklad nebo projekt? Proč? 

a) projekt 9 žáků 

 „Protoţe kdyţ to hledáme, tak uţ si to více zapamatujeme, kdyţ to pořád 

čteme. Kdeţto výkladem na to hned zapomeneme, a kdyţ se u toho projektu 

musíme i něco naučit říkat, tak si to lépe zapamatujeme.“ 

 „Je to zábavnější a je to něco jiného.“ 

 „Projekt, bylo to zábavnější a u výkladu myslím na něco jiného.“ 

 „Výklad je daný a zápis v sešitě se musím naučit, ale projektem je to lepší 

a zábavnější. Zpracováváme to, co nás baví a zajímá. Více se při tom 

bavíme a není to tak nudný jako výklad, taky kvůli tomu, ţe nemusím celou 

hodinu sedět a poslouchat. U mě zvítězil ten projekt neţ výklad.“ 

 

b) výklad 22  žáků 

 „Ve výkladu je jen to, co budeme potřebovat. Jenom ty nejdůleţitější věci. 

Naproti tomu u projektu je toho ještě hodně okolo toho.“ 

 „Ţáka to zaujme, pokud je to dobře od učitele odprezentováno a lépe si to 

zapamatuji.“ 

 „Protoţe si toho víc zapamatuju. Ostatním třeba není rozumět.“ 

 „Já se více naučím, kdyţ mi to někdo napíše a já se to budu učit ze sešitu.“ 

Výklad 
67% 

Projekt 
27% 

Obě metody 
3% 

Nevím 
3% 

Jakou metodu upřednostňují žáci? 

Graf č. 23: Oblíbenost metody projektu a výkladu 

na základě dotazníků vyplněných žáky 
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 „Kdyţ poslouchám výklad vyučujícího, více si toho zapamatuju. 

Samozřejmě projektem se také něco naučím, ale výkladem vyučujícího 

víc.“ 

 „Nejvíc se naučím, kdyţ mi to někdo řekne, nebo se o tom se mnou baví.“ 

 „Protoţe paní učitelka mi to vysvětlí. Pochopím to líp, neţ kdybych na to 

měl přijít sám.“ 

 „Z výkladu to lépe pochopím.“ 

 „Kdyţ to někdo vysvětluje, pochopím to dřív.“ 

 „Raději výklad, protoţe paní učitelka nám to dobře vysvětlila.“ 

 „Vţdy to lépe pochopím.“ 

 „Výklad je záţivnější.“ 

 „Kdyţ je dobrý výklad, tak je lepší.“ 

    

 Výsledky mě poměrně překvapily. Očekávala jsem mnohem víc odpovědí 

ve prospěch projektu. Šetření dopadlo právě naopak, mezi ţáky je jednoznačně 

upřednostňován výklad. Celkem čtrnáct ţáků uvedlo, ţe díky výkladu učitele 

látku rychleji nebo lépe pochopí. 

 Kladla jsem si otázku, proč tomu tak je. Ţáci mají evidentně pocit, ţe při 

projektu se toho naučí málo a nebo mají větší problém se v tématu zorientovat 

a pochopit danou problematiku. Proto je pro ně snadnější, vyloţí-li jim vše 

vyučující. Ţáci posuzovali metody přirozeně většinou podle mnoţství nových 

poznatků, které si zapamatují. Mnoho z nich uvádí, ţe látku lépe pochopí, coţ jiţ 

překračuje rámec pouhého zapamatování. 

 Pouze jedna ţákyně uvedla, ţe si látku lépe zapamatuje, protoţe 

„informace sama hledá a látku poté prezentuje před ostatními“. 

Dovednost hledání a třídění informací je jeden ze zásadních poţadavků pro 

budoucí ţivot ţáků. V odpovědích ţáků se tato činnost objevila několikrát 

dokonce jako záporná. Ţáci uvedli, ţe při projektu se museli zorientovat ve 

velkém mnoţství informací, zatímco při výkladu probírají pouze to, co budou 

potřebovat. Na druhé straně ale jeden ţák odpověděl, ţe má raději výklad právě 

proto, ţe si můţe vyhledat spoustu dalších informací, které ho samotného 

zajímají. 
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 Další věc, na kterou bych upozornila, je podmínka tzv. dobrého výkladu. 

Ţáci několikrát uvedli, ţe mají raději výklad, pokud vyučující umí dobře 

vysvětlovat. Jedná se z jejich strany o jakousi podmínku, za jejíhoţ splnění 

upřednostňují výklad. V tomto směru s nimi jednoznačně souhlasím. Ačkoli 

mluvíme stále o jedné a té samé metodě, v podání různých vyučujících vypadá 

zcela různě. Sama jsem se setkala jiţ s mnoţstvím učitelů a mnoho z nich vedlo 

ve třídě takový výklad, z kterého si nikdo ze studentů neodnesl téměř nic. Na 

druhou stranu se ale snad kaţdý z nás setkal někdy s vyučujícím, jehoţ výklad byl 

naopak dobře vedený, zajímavý a student si z něj odnesl mnoho nových cenných 

informací. 

 Osobně si myslím, ţe můj výklad ve třídě VIII.B patřil mezi ty 

efektivnější. Nejen proto, ţe několik ţáků ze třídy mi na konci výuky řeklo, ţe je 

můj výklad bavil a ţe si z toho hodně pamatují, protoţe jsem vše dobře 

vysvětlovala. Myslím, ţe velkou roli hrál fakt, ţe jsem věnovala přípravě výuky 

opravdu hodně času a připravila jsem pro výuku Powerpointovou prezentaci 

s mnoţstvím obrázků a fotografií. Došlo k výraznému oţivení výuky. Vyučující, 

která výuku vede v této třídě běţně, pouţívá občas také prezentace, ale jedná se 

často pouze o velké mnoţství textu na jednom slidu, které ţáci musí co nejrychleji 

opsat. Snaţila jsem se proto udělat prezentaci pro ţáky co nejatraktivnější, vloţila 

jsem hodně fotografií a animací (například fungování parního stroje). Také práce 

s texty ţáky zaujala a jistě přispěla k lepšímu pochopení látky. 

 Ačkoli mezi ţáky zvítězil dobrý výklad učitele nad projektem, je 

jednoznačné, ţe kaţdý ţák je jiný a vyhovuje mu jiný způsob výuky. Proto někteří 

uváděli, ţe projekt je nebavil, zatímco jiní byli šťastní, ţe mohli pracovat sami ve 

skupině a pracovat na tom, co je zajímá. I proto by se dle mého názoru měly 

metody ve škole dostatečně střídat, aby všichni ţáci – ačkoli ne stále - mohli 

pracovat metodou, která jim nejlépe vyhovuje. 

 Nakonec bych ještě ráda zmínila vztah k Bloomově taxonomii na základě 

pouţívaných aktivních sloves. Ţáci ve svých reflexích pouţívali především 

slovesa zapamatovat a pochopit. Jedná se tedy o dvě základní úrovně Bloomovy 

taxonomie, které byly obsaţeny v testu. Odpovědi ţáků nám ale napovídají, ţe 

někteří zřejmě vidí jako cíl, který se po něm ve škole poţaduje, pouhé 
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zapamatování látky, coţ je moţná spojeno s v poslední době kritizovaným učením 

se pro známku, nikoli sám pro sebe. 
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Závěr 

 Ve své práci jsem se věnovala porovnání metody výkladové a metody 

projektové, a to především z hlediska jejich efektivity. Třída VIII.A, kde 

probíhala výuka projektovou metodou, dosáhla v závěrečném testu relativně 

lepších výsledků neţ třída VIII.B, kde bylo to samé učivo probíráno metodou 

výkladu. Porovnáme-li však počty dosaţených bodů v testu, rozdíly mezi 

výsledky nebyly příliš markantní. Průměrný počet získaných bodů byl u ţáků 

pracujících projektovým způsobem výuky 15,1 bodů a u třídy vyučované 

převáţně výkladovou metodou 13,5 bodů. Projektová výuka by se tedy na základě 

těchto čísel zdála být efektivnější. Důleţité ovšem je, ţe efektivita obou metod 

nemůţe být vyhodnocena pouze na základě bodů získaných v testu. 

 Ačkoli jsou faktografické znalosti ţáků podle bodového zisku přibliţně na 

stejné úrovni, mnohem sloţitěji se porovnávají znalosti konceptuální 

a procedurální. Analýzou odpovědí ţáků
148

 jsem došla k závěru, ţe tyto znalosti 

byly u ţáků pracujících projektovou metodou vyšší a zdá se, ţe ţáci hlouběji 

porozuměli souvislostem a celkovému kontextu tématu. Ve třídě, která byla 

vedena výkladovou metodou, zůstával důraz na faktografických znalostech, 

zatímco konceptuální a procedurální znalosti zůstaly v pozadí. Metakognitivní 

znalosti byly dle mého názoru rozvíjeny pouze ve třídě pracující projektovou 

metodou, zůstaneme-li u srovnávání vyučovacích metod jako takových
149

.  

 I tak je však třeba brát tento závěr s jistým nadhledem, a to především 

vzhledem k počtu ţáků a také k málo známým vstupním charakteristikám tříd. 

Vyučující dějepisu, se kterými jsem na škole mluvila, povaţují ţáky VIII.A za 

celkově nadanější a pilnější, lze tudíţ těţko posoudit, o kolik svědomitěji neţ třída 

VIII.B se na písemný test připravili. Kdyţ vyučující shlédla výsledky třídy VIII.B 

v závěrečném testu, potvrdila, ţe většinou bývají slabší a tak dobré známky, jako 

získali nyní, jsou pro ně úspěchem. V tomto případě ale jiţ zabíhám k příliš 

subjektivnímu posuzování obou tříd. 

 Jednoznačné je, ţe v obou třídách se objevilo přibliţně stejné procento 

jedinců, kteří byli pro výuku zapáleni. Ve třídě VIII.A to byla především děvčata, 

                                                 
148

 Kap. 3.2.1 Porovnání výsledků závěrečného testu, s. 83-85: Celkové porovnání odpovědí. 
149

 I ve třídě s výkladovou metodou byly prohlubovány metakognitivní znalosti. Nicméně aţ při 

závěrečné reflexi, kdy ţák porovnával vstupní a výstupní test. Nejednalo se tedy jiţ o součást 

samotnévýuky s vyuţitím výkladové metody. 
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která dostala prostor pro vlastní kreativitu, někteří chlapci ale pochopili práci ve 

skupině jako prostor pro nicnedělání. Na druhé straně ve třídě VIII.B také byli 

ţáci, kteří byli během výkladu zaujati tématem a téměř všichni ţáci výrazně oţili 

při čtení textů o dělnících, pracovní době a důsledcích, které měla práce pro děti. 

Celkově si tedy myslím, ţe kaţdá metoda je pro některého ţáka vhodnější a pro 

jiného méně vhodná. Proto je třeba, aby byl učitel schopen především střídat 

různé typy metod, kombinovat je a zařazovat je tak, jak jsou podle něj pro dané 

ţáky a téma nejvhodnější. Kaţdá metoda rozvíjí ţáky trochu jiným způsobem 

a budou-li přicházet do kontaktu s různými typy metod, rozvoj jejich osobnosti 

a znalostí bude komplexnější. I z odpovědí ţáků, které reflektovaly pohled na 

projekt a výklad, je patrné, ţe se názory značně liší. Několik ţáků uvedlo jako 

nejlepší moţnost dobrý výklad učitele.  

 Na závěr musím přiznat, ţe ačkoli jsem se snaţila co nejvíce eliminovat 

všechny faktory, které mohou výsledky zjišťování efektivity výuky zkreslovat, 

nepodařilo se mi zcela těmto vlivům vyhnout. Třídy, kde byl výzkum prováděn, 

mají poměrně nízký počet ţáků a s ohledem na krátkodobost celé akce je nutno 

brát v potaz, ţe se mi nakonec podařilo realizovat spíše dílčí sondu do této 

problematiky. Nicméně jsem přesvědčena, ţe není bezpředmětné se touto 

tematikou zabývat. I proto doufám, ţe bude moje práce inspirací pro jiné 

a poskytne kupříkladu moţnou základnu pro rozsáhlejší výzkum v této oblasti. 

 Potvrdilo se tedy, ţe výzkum efektivity výuky je velmi sloţitou záleţitostí, 

a patrně i proto v České republice stále chybí dostatečný počet opravdu dobře 

propracovaných analýz. Přesto ale právě tato problematika patří dle mého názoru 

ke stěţejním tématům aktuální pedagogiky a dostatečná analýza efektivity 

tradičních a inovativních přístupů můţe naznačit směr, kterým by se měla výuka 

v současných školách ubírat. 
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Přílohy 

A. Bloomova taxonomie vzdělávacích cílů
150

  

 

Původní verze  Revidovaná verze 

 

Znalostní dimenze
151

: 

I. Znalost faktů – základní prvky, které musí studenti znát, aby byli 

obeznámeni s disciplínou a byli schopni řešit její problémy 

II. Znalost konceptů – vzájemné vztahy mezi základními prvky uvnitř větších 

struktur, které umoţňují jejich vzájemné fungování 

III. Procedurální znalost – jak něco dělat, metody dotazování, kritéria pro 

pouţívání dovedností algoritmů, technik a metod 

IV. Metakognitivní znalost – obecné znalosti o tom, jak poznáváme a 

uvaţování o vlastním myšlení 

 

 

 

                                                 
150

 Upravila Hudecová dle obr. A1, s. 310 in A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing. 

Editors: Lorin W. Anderson, David R. Krathwohl, Peter W. Airasian, Kathleen A. Cruikshank, 

Richard E. Mayer, Paul P. Pintrich, James Raths, Merlin Wittrock. New York: Longman, 2001. 

352 s. ISBN 0-321-08405-5. 
151

 Upraveno dle tabulky, s. 7 in HUDECOVÁ, D. Revize Bloomovy taxonomie edukačních cílů 

[online]. Publ. 2003-10-3 [cit. 2012-28-11]. Dokument MS Word. Dostupný z WWW: 

<http://www.msmt.cz/Files/DOC/NHRevizeBloomovytaxonomieedukace.doc>.  
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B. Dělení výukových metod podle Maňáka a Švece
152

: 

1. Klasické výukové metody 

 1.1. Metody slovní 

 1.1.1. Vyprávění 

 1.1.2. Vysvětlování 

 1.1.3. Přednáška 

 1.1.4. Práce s textem 

 1.1.5. Rozhovor 

 1.2. Metody názorně-demonstrační 

 1.2.1. Předvádění a pozorování 

 1.2.2. Práce s obrazem 

 1.2.3. Instruktáţ 

 1.3. Metody dovednostně-praktické 

 1.3.1. Napodobování 

 1.3.2. Manipulování, laborování a experimentování 

2. Aktivizující metody 

 2.1. Metody diskusní 

 2.2. Metody heuristické 

 2.3. Metody situační 

 2.4. Metody inscenační 

 2.5. Didaktické hry 

3. Komplexní výukové metody 

 3.1. Frontální výuky 

 3.2. Skupinová a kooperativní výuka 

 3.3. Partnerská výuka 

 3.4. Individuální a individualizovaná výuka, samostatná práce ţáků 

 3.5. Kritické myšlení 

 3.6. Brainstorming 

 3.7. Projektová výuka 

 3.8. Výuka dramatem 

 3.9. Otevřené učení 

                                                 
152

 MAŇÁK, Josef - ŠVEC, Vlastimil. Výukové metody. Brno: Paido, 2003, 219 s. 

ISBN 80-7315-039-5. 
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 3.10. Učení v ţivotních situacích 

 3.11. Televizní výuka 

 3.12. Výuka podporovaná počítačem 

 3.13. Sugestopedie a superlearning 

 3.14. Hypnopedie 
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C. Motivační text, vzpomínkové texty dělníků
153

 

“V tomto století dřevo muselo ustoupit oceli a parní stroj nahradil práci lidských 

rukou. Mluvíme o letech, během nichţ se výroba nejrozmanitějšího zboţí 

přesunula z domácích dílen, vybavených jednoduchými ručními stroji, do 

gigantických továren vybavených mohutnými, párou poháněnými stroji. Byla to 

léta, kdy ve střední a severní Anglii a Skotsku rostla velká průmyslová centra jak 

houby po dešti. Doba, ve které koňské povozy kodrcající se po blátivých cestách 

rychlostí okolo 5 km/h musely ustoupit rychlíkům letícím rychlostí 95km/h po 

moderní ţelezniční síti. Období, během něhoţ britská populace poskočila z 

necelých 10 miliónů na 37 miliónů. Byla to doba vědy a vynálezů, chudinských 

čtvrtí a epidemií. Věk boje pracujících za vzdělání, svobodu a snesitelné ţivotní 

podmínky. Tato léta učinila z Británie nejbohatší, nejsilnější a nejpokrokovější 

zemi světa. Zemi, která dováţela potraviny a suroviny ze všech koutů světa a na 

oplátku vyváţela neskutečné mnoţství veškerého moţného zboţí od špendlíků aţ 

po zaoceánské parníky.” 

 

“Pokud byste navštívili továrnu, tak jak vypadala v prvních čtyřech desetiletích 

devatenáctého století, museli byste mít pocit, ţe jste se ocitli ve vězení. Zdi byly 

vysoké a omšelé, okna malá, často zamříţovaná. Uvnitř byste ale záhy poznali, ţe 

ve vězení nejste. K odsouzencům se totiţ jejich dozorci mnohdy chovali lépe neţ k 

dělníkům v těchto továrnách. 

První věc, která by vás nejspíše zaskočila by byly otřesné podmínky, ve kterých 

dělníci museli pracovat. Teplota se zde obvykle pohybovala mezi 26 aţ 29˚C. 

Navíc byla udrţována vysoká vlkost, aby se předešlo trhání zpracovávaných 

bavlněných vláken. Hluk, dusno, parno, všudypřítomný prach a poletující kousky 

bavlny. Vše ovšem přebíjel nepříjemný zápach otevřených záchodových mís – tedy 

kýblů – v jednom rohu místnosti. Asi nikoho nepřekvapí, ţe mezi lidmi pracujícími 

v takovýchto podmínkách aţ osmnáct hodin denně byla přespříliš vysoká úmrtnost 

na tuberkulózu a jiná plicní onemocnění. 

I přes takto neúměrně vysokou pracovní dobu si nikdo – včetně dětí – nesměl 

mimo obědovou pauzu ani na chvíli sednout. 

                                                 
153

 Průmyslová revoluce. Gymnázium Olomouc Hejčín [online]. (c) 2009 [cit. 2013-02-05]. 

Dostupné z WWW: http://smd.gytool.cz/downloads/5-4_PRUMYSLOVA_REVOLUCE_bar.pdf 
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V mnoha podnicích stroje běţely dokonce i o krátkých pauzách na snídani a 

svačinu, a tak dělníci museli obsluhovat jednou rukou stroj a přitom snídat, či 

svačit. Výsledkem dlouhých hodin strávených v předklonu nad stroji se na dlouhý 

seznam chorob přidaly ţaludeční obtíţe, křečové ţíly, nádory a další. Nejhůře se 

takovéto pracovní podmínky podepsaly na malých dětech. Aby dokázaly dobře 

obsluhovat stroje, musely pracovat v nepřirozených polohách, jejichţ častým 

výsledkem byla pokřivená páteř, deformovaná pánev a zničená kolena. 

K tomuto výčtu moţností úmrtí, či zmrzačení v práci je dále nutné připočíst 

samotné stroje, které měly na svědomí nepočítaně obětí. Ţádná legislativa 

zaměstnavatelům neukládala, aby kola, řemeny a jiné pohyblivé části strojů byly 

bezpečně zakryty. Udělat chybu a spadnout do stroje na konci dvanácti, nebo 

čtrnáctihodinové směny bylo časté pro vyčerpané dospělé, nemluvě o dětech. Z 

kaţdých pěti úrazů, které byly léčeny v Manchesteru v roce 1833, dva měly na 

svědomí stroje.“ 

 

Provozní řád 

1. Dveře se zavírají deset minut po spuštění strojů. Nikdo pak nebude vpuštěn 

dovnitř aţ do snídaně. Kdo nebude 

přítomen včas na pracovišti, zaplatí pokutu 3d (15 pencí) na kaţdý stav. (tkadlec 

obvykle pracoval na dvou stavech, 

coţ znamená pokutu 6d, neboli polovinu denního výdělku pro ţeny) 

2. Tkadlec, který opustí halu bez svolení dohlíţitele, pokud je stroj v provozu, 

zaplatí 3d. (toto opatření platilo i při 

odběhnutí na toaletu, nebo při občerstvení) 

3. Tkalci, kteří se nevybaví vlastními nůţkami, zaplatí 1d denně. 

4. Veškeré rozbité člunky, kartáče, kola, olejničky, okna atd. budou uhrazena 

tkalci. 

5. Kdokoli přistiţený při rozhovoru, pískání nebo zpěvu zaplatí pokutu 6d. 

6. Za otevření okna je pokuta 1d. 

 

V jedné Lancashirské přádelně byli dělníci pokutováni1d (5 pencí) pokud přišli do 

práce špinaví a další 1d pokud se šli umýt. Jinde dostal kaţdý, kdo onemocněl a 
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nesehnal za sebe náhradu pokutu 6d (30 pencí), coţ by dnes přepočteno 

znamenalo něco přes ₤6. 

Někteří bezohlední zaměstnavatelé šli ještě dál. Posunuli čas na hodinách o 15 

minut dopředu, takţe všichni zaměstnanci ráno přišli pozdě a museli zaplatit 

pokutu. Do konce pracovní doby se naopak hodiny nějakým záhadným způsobem 

o půl hodiny opozdily, takţe šly o 15 minut pozdě. Majitel tak nemusel 

zaměstnancům platit za čtvthodinový přesčas. V jiných továrnách zase měli dvoje 

hodiny. Jedny klasické a jedny poháněné párou. Pokud stroje jely pomalu, parní 

hodiny šly pomaleji a zaměstnanci někdy museli pracovat o hodinu nebo dvě déle. 

Pokud stroje běţely rychleji, práce končila podle klasických hodin. 

I kdyţ byli v naprosté menšině, přesto existovali zaměstnavatelé, kteří se opravdu 

snaţili udělat pro své zaměstnance to nejlepší, co mohli. Ovšem i tito osvícení 

zaměstnavatelé si neuvědomovali dvě nejhorší stránky celého systému –

neuvěřitelně dlouhou pracovní dobu a zaměstnanost dětí. Obvykle to i pro malé 

děti znamenalo dvanáct aţ čtrnáct hodin 

od pondělí do soboty, s „krátkou“ čtyřhodinovou pracovní dobou na údrţbu 

strojů v neděli. Tovární dělník kolem roku 1820 odpracoval za týden tolik hodin, 

co v současnosti dělník odpracuje za čtrnáct dní a to bez dovolené, nebo volna 

kromě Velkého pátku a Boţího hodu vánočního. 

MOSS, Peter: History Alive 3, 1789-1914, Hart-Davis Educational, London, 

1976, p 54 

 

 

Thomas Clarke (11 let) a jeho 7letý bratr John: 

„Kdyţ jsme si zdřímli nebo nás přistihli, jak jíme, tak nás zbili… Chodili jsme do 

továrny něco před šestou, někdy uţ v pět, a pracovali jsme do devíti večer. Jednou 

jsme pracovali celou noc. To jsme se sami přihlásili, chtěli jsme mít něco na 

útratu…“      

In: First Report of the Central Board of His Majesty´s Commissioners on 

Employment of Children in Factories (1833).  
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Zpráva Williama Cobbetta 

“Někteří z textilních magnátů zaměstnávají tisíce politováníhodných stvoření. Tito 

uboţáci musí při zpracovávání bavlny trávit denně čtrnáct hodin uzamčeni, v létě 

nebo zimě při teplotě 80 aţ 84 stupňů. Tvrdá pravidla, která musí dodrţovat 

nebyla nikdy uplatněna ani vůči otrokům. 

Je nutné připomenout, ţe tito chudáci nemají moţnost zajít se ochladit, nemají 

chvilku na setření potu, vzduch v hale se ani nepohne, nic nebrání šíření infekce. 

Pracují za zamčenými dveřmi, s výjimkou půlhodinové obědové pauzy nemají 

dovoleno občerstvit se vodou. Pokud budou přistiţeni, ţe otevřeli okno, musí 

zaplatit pokutu jeden shilling. 

V těchto podmínkách věrně se blíţícím peklu nejen nezavane ani trochu čerstvého 

větru, ale naopak po většinu času vládne odporný zápach plynu smíšeného s 

párou. Nešťastníci, kteří zde pracují, vdechují prach a bavlněné ţmolky. 

Výsledkem je, ţe i kdysi zdatní muţi jsou kolem čtyřicítky povaţováni za práce 

neschopné. Děti vyrůstají zbídačené a deformované. Tisíce z nich se díky 

vyčerpání z práce nedoţijí šestnácti let. 
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D. Zápis pro VIII.A 

 

PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE 

- předpoklady Anglie pro průmyslovou revoluci: 

 1) kolonie  = odbytiště zboţí, finance   

 2) přístup k moři 

 3) zdroje energie, surovin – uhlí dřevo  

 4) mírové podmínky    

  5) pracovní síly 

- 1765 – zdokonalení parního stroje (James Watt)             vyuţití v různých 

průmyslových odvětvích 

- 19. století = století páry 

- rozvoj dopravy (Robert Fulton – první parník, George Stephenson – první lokomotiva 

nahrazuje koněspřeţky, Josef Ressel – lodní šroub, rodák z Chrudimi) 

- vznik velkých továren 

- stěhování lidí z venkova do měst (za prací) = URBANIZACE 

- vznik nové vrstvy = DĚLNICTVO 

- dělníci vykořisťováni zaměstnavateli 

- těžké podmínky (zápach, hluk, dusno, dlouhá pracovní doba – 5:00-22:00, systém 

pokut) 

- nízká průměrná délka života u dělníků, časté úrazy 

- práce dětí – doţívali se nízkého věku 

- boj dělníků za lepší podmínky 

 – luddismus = rozbíjení strojů (berou lidem práci) 

 - postupné zmírňování, vznik politické strany hájící zájmy dělníků (1900) 
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E. Test pouţitý v úvodní hodině a po absolvování celého tematického celku. 

V závorce je uveden nejvyšší moţný počet bodů, které ţák za tuto otázku můţe 

dostat. 

Průmyslová revoluce (8. ročník) 

1. Kde ve světě začala průmyslová revoluce? (1) 

___________________________________ 

 

2. Uveď aspoň tři důvody, proč průmyslová revoluce začala právě tam: (3) 

  

  

  

 

3. Kdo je povaţován za vynálezce parního stroje (kdo ho zdokonalil tak, ţe se 

začal vyuţívat v průmyslu)? (1) 

 a) Robert Fulton 

 b) James Hargraves 

 c) James Watt 

 

4. Spoj vynálezce s jeho vynálezem: (3) 

 a) George Stephenson I. paroloď 

 b) Josef Ressel  II. lokomotiva 

 c) Robert Fulton  III. lodní šroub 

 I._________ II.__________ III.________ 

 

5. Díky průmyslové revoluci vzniká nová vrstva obyvatelstva – dělnictvo. Ti 

později začali stávkovat a vyjednávat o lepších podmínkách. Napiš alespoň 2 věci, 

o které dělníci usilovali: (2) 

 

 

6. Důsledkem průmyslové revoluce je také urbanizace. Vysvětli tento pojem. (1) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________ 
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7. Vliv měla průmyslová revoluce také na počet obyvatel – ten se v důsledku 

průmyslové revoluce: (1) 

 a) sniţuje 

 b) zvyšuje 

 c) nemění 

 

8. Jaké byly podmínky dělníků v továrnách?  Popiš je. (3) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

9. Co víš o práci dětí? Jaké dopady měla na děti práce v továrnách? (2) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

10. Proč v některých oblastech dělníci rozbíjeli stroje? (1) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________ 
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F. Reflexe ţáků 

 

Srovnejte oba svoje testy: 

1.  O kolik procent si myslíte, ţe jste se přibliţně zlepšili? Zkuste odhadnout. 

2.  Projděte jednotlivé otázky a napište, ve kterých jste udělali velký pokrok a 

ve kterých naopak moc ne. 

3.  Co vás nejvíce bavilo na projektu? 

 a) hledání informací 

 b) vytváření plakátu 

 c) prezentace před třídou 

4.  Co vám připadalo z tématu Průmyslová revoluce nejzajímavější? 

5.  Co pro vás bylo nezajímavé a nejnudnější z tématu Průmyslová revoluce? 

6.  Myslíte, ţe se dokáţete zapojit do diskuse o průmyslové revoluci, kdyby 

na toto téma přišla řeč (mezi kamarády, v rodině, mezi dospělými)? 

7.  Máte raději výklad nebo projekt? Proč? 
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G. Fotodokumentace projektu Průmyslová revoluce na ZŠ Leţáků v Hlinsku 

v Čechách 
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H. Powerpointová prezentace pouţitá v VIII.B 

 

 


