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ÚVOD

Motivace je velmi účinnou hybnou silou, která pohání každého živého jedince stále 

kupředu a je jedno, zda se jedná o hlad, který je motivací k sehnání potravy, nebo zda se 

jedná o touhu po uznání a úspěchu, která může být motivací ke vzdělávání a dalšímu 

osobnostnímu rozvoji. Dnešní doba potřebuje učitele, kteří budou mít za cíl podnítit žáky dál 

a motivovat je k co nejlepším výsledkům. Správně namotivovaný žák jde kupředu za svými 

cíli a je schopen lépe překonávat překážky, které mu v této cestě stojí.

Základní škola je jedním z významných míst, kde se s potřebou motivace dítě 

intenzivně setkává a kde její absence může mít nedozírné následky pro jeho přístup ke 

vzdělávání. Mnoho dospělých si jistě s láskou vzpomene na svého prvního učitele, ke kterému 

vzhlíželi a jehož vzor si později nesou do života jako přeobraz moudrého člověka, který jim 

přiblížil svět dospělých tím, že je naučil číst a psát. 

A právě na toto období bych se v této diplomové práci chtěla zaměřit, protože doba 

prvního dětského setkávání se světem znalostí a moudrostí si tento zájem oprávněně zaslouží. 

Slovy učitele národů, Jana Ámose Komenského: „Chyby první výchovy nás provázejí celým 

životem, proto nejpřednější stráž lidského pokolení je v kolébce.“

Tato diplomová práce si klade za cíl zmapovat možnosti rozvíjení motivace 

současných žáků prvního stupně základní školy. Zpracuji analýzu inovativních výukových 

strategií a přístupů, které v současné době mohou učitelé využívat pro podporu motivace žáků 

základních škol, a zároveň formou dotazníkového šetření zhodnotím, zda mají učitelé o tyto 

metody zájem, které z těchto metod jsou nejčastěji využívány a v jaké míře.

V teoretické části diplomové práce se zabývám obecnou charakteristikou motivace 

žáků, podrobněji charakterizuji jednotlivé inovativní výukové strategie, které mohou pomoci 

motivaci žáků zvýšit a tím přispět ke zkvalitnění výuky na 1. stupni základní školy.

V praktické části zjišťuji dotazníkovým šetřením, jak učitelé přemýšlí o motivaci žáků 

ve vztahu k využívání inovativních výukových strategií a jaké inovativní výukové strategie

a přístupy ve výuce využívají. Výzkumné šetření je realizováno prostřednictvím dotazníku, 

u učitelů 1. stupně vybraných základních škol.

Tato diplomová práce je zároveň koncipována jako přehled a přiblížení inovativních 

metod i pro mě samotnou, kdy se ve svém prvním pedagogickém působení na 1. stupni 
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základní školy pokouším v co nejvyšší míře tyto metody používat a tím i motivaci svých žáků 

při výuce zvyšovat. 
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VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

Na úvod charakterizuji přehled základních pojmů, které budu v práci nejčastěji 

používat.

Motivace

Nakonečný (1996, s. 8) uvádí, že: „ Motivace je jednou ze složek psychické regulace 

činnosti: zajišťuje fungování učení, aktivizuje kognitivní a motorické systémy k dosahování 

určitých cílů, tj. podněcuje k chování, které udržuje dynamický růst osobnosti a její vnitřní 

rovnováhu.“

Lokša, Lokšová (1999, s. 9) uvádí: „ Motivace je účinným prostředkem zvyšování 

učebních výkonů i řešení mnoha školních obtíží,…“

„Motivace je výsledkem interakce mezi osobností žáka, učitelem, spolužáky, učivem 

aj.“ (Kalhous, Z., Obst, O., 2002, s. 367)

Organizační forma

„Pod pojmem organizační forma výuky se zpravidla chápe uspořádání vyučovacího 

procesu, tedy vytvoření prostředí a způsob organizace činnosti učitele i žáků při vyučování.“ 

(Kalhous, Z., Obst, O., 2002, s. 293)    

Výuková metoda

„Výukovou metodu můžeme označit jako specifickou činnost učitele, která rozvíjí 

vzdělanost žáků a vede je k dosahování stanovených výchovně-vzdělávacích cílů“ (Maňák, 

1997 in Zormanová 2012, s. 13)

Kalhous, Obst (2002, s. 307) uvádí, že jde o: „cestu k dosažení stanovených 

výukových cílů.“

Didaktická hra

Zormanová (2012, s. 64) definuje didaktickou hru: „ (…) jako dobrovolně volenou 

aktivitu, jejímž produktem je osvojení či upevnění učební látky, která aktivizuje žáky a rozvíjí 

jejich myšlení a poznávací funkce.“

Podle pedagogického slovníku je didaktická hra: „Analogie spontánní činnosti dětí, 

která sleduje didaktické cíle. (…) Má svá pravidla, vyžaduje průběžné řízení, závěrečné 

vyhodnocení.“ (Průcha, Walterová, Mareš, 2003, s. 43)
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

1 VÝZNAM MOTIVACE ŽÁKA V UČEBNÍM PROCESU

„Motivace je jednou ze složek psychické regulace činnosti: zajišťuje fungování učení, 

aktivizuje kognitivní a motorické systémy dosahování určitých cílů, tj. podněcuje k chování, 

které udržuje dynamický růst osobnosti a její vnitřní rovnováhu.“ (M. Nekonečný: Motivace 

lidského chování, 1996, s. 8).

Pojmy motivace a motivu vyjadřují vědecké termíny, jimiž se vysvětlují a popisují

určitá pozorovaná fakta o lidském chování, které je cílené, má určitou intenzitu a vykazuje 

jistou variabilitu. Přitom se vychází z toho, že člověk je činná bytost, která je usměrňována 

jeho psychickými vlastnostmi. Prostřednictvím činnosti realizuje člověk svou základní snahu 

k psychickému růstu či k aktualizaci své seberealizace (M. Nekonečný, 1996).

V této diplomové práci bude motivace pro mě jakýsi „motor“, který dokáže pohánět 

žáky (a nejenom je) kupředu, zlepšit efektivitu učebního procesu a zároveň jeho kvalitu. 

Ideálem vyučovací hodiny je kvalifikovaný učitel stojící před plnou třídou motivovaných dětí, 

které touží po získávání znalostí a dovedností. To je ovšem idea, jejíž uskutečnění je i při 

nejlepším pedagogovi a nejlepších žácích v praxi nemožné. Snahou kvalitního pedagoga je se 

tomuto ideálu alespoň co nejvíce přiblížit.

Motivace sehrává ve škole jednu z nejvýznamnějších rolí a je jednou ze základních 

podmínek efektivního učení, protože může mít pozitivní dopad na koncentraci žáků, 

paměťové pochody, výdrž u učení, rychlost a hloubku učení, snížení únavy při učení atd. Na 

její úrovni a kvalitě záleží, zda žák využije svého schopnostního potenciálu a tak své 

schopnosti dále rozvíjet. (Pavelková, 2002) 

Problematika žákovské motivace se dostává do časových souvislostí života 

individua a úzce souvisí s autoregulací. Na motivaci je nutné pohlížet ve dvojím smyslu, a to

jednak prostřednictvím motivace zvyšujeme efektivitu učení (k uskutečnění učebních cílů), 

jednak jde o samotný rozvoj motivačních a autoregulačních dispozic u jednotlivých žáků 

(rozvoj potřeb, zájmů, vůle a dalších motivačních a autoregulačních dispozic). Oba pohledy 

ve škole nelze rozdělovat, protože jsou na sobě vzájemně závislé. (Pavelková, 2002)

Většina učitelů přistupuje k žákovské motivaci z krátkodobého hlediska, kdy má 

motivace podobu snahy na začátku hodiny. O této vstupní motivaci je pak předpokládáno, že 

automaticky vzbudí zájem o probírané učivo i později v průběhu vlastního učení, což ne vždy 
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platí. „Motivaci spojené přímo s prováděnou učební činností bývá věnována daleko menší 

pozornost.“ (Pavelková: Motivace žáků k učení. 2002, s. 15) Motivaci je velmi důležité 

udržovat i v průběhu samotného vyučovacího procesu, protože postupně motivace slábne, 

přidává se únava, jiné podněty, které odvádí pozornost atd. Přitom občasné přiživení motivace 

je mnohem jednodušší než ji později znovu obnovovat. Navíc děti mají tendenci si pamatovat, 

že se v hodině nudily nebo je výuka přestávala bavit. Mnohem lepší jistě je, že si z hodin 

odnesou pocit, že to celé byla legrace a že je škoda, že zazvonilo.

Pro vhodnou volbu motivace je podstatné především „složení třídy (jsou či nejsou mezi 

žáky velké rozdíly z hlediska rozvinutosti potřeb, zájmů, schopností), věkové zvláštnosti, 

specifičnost předmětů, typ učiva, charakteristiky a dovednosti učitele, pracnost určitého 

postupu a mnoho dalších proměnných.“ „Na rozdíl od motivování žáků z hlediska

momentální situace, kdy se opíráme o existující motivační stav žáků (jejich potřeby a zájmy), 

nám jde z dlouhodobého hlediska především o rozvoj motivačních dispozic žáka.“ 

(Pavelková: Motivace žáků k učení. 2002, s. 15) Samotná motivace v praxi je ztížena 

různorodostí třídy. Jiná motivace je vhodná u hocha v pubertě a jiná u děvčete, které nemá 

v rodině vzor nutnosti vzdělání nebo podporu ze strany rodičů, aby se právě na kvalitní školní 

přípravu zaměřila. Každý jsme neopakovatelné individuum, přesto se určité zákonitosti 

motivace dají vysledovat a zobecnit k následnému využití v praxi.

Obrázek 1 - Vzájemné vztahy a struktura motivačních dispozic.1

Motivační 
úroveň

Dispoziční 
úroveň

Zaměření 
osobnosti

Zájmy

Psychické 
potřeby

Fyziologické 
potřeby

Sociopsychické 
dispozice

Psychické 
dispozice

Biologické 
dispozice

                                                            
1

Hrabal 1989, s 82 in Pavelková 2002, s. 16
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Učební činnost je významná forma poznávací činnosti, realizovaná ve škole především 

v sociálním kontextu, jako reakce na požadavky školy, pak lze uvažovat nejméně o třech

možných zdrojích motivace, a to z hlediska:

 procesu poznávání a získávání nových poznatků - poznávací potřeby

 sociálních vztahů - sociální potřeby

 úrovně obtížnosti úkolů, které jsou v rámci požadované učební činnosti na žáka 

kladeny - výkonové potřeby

Má-li učitel najít optimální přístup k motivování žáků ve vyučování, je nutné zjistit, 

která z uvedených skupin potřeb je v individuální hierarchii daného žáka převažující a tuto 

následně využít co nejefektivněji. 

K motivování žáků lze přistupovat dvojím způsobem: 

 navodit podmínky obsahující silné incentivy pro danou skupinu potřeb tak, aby 

vzniklá motivace vycházela právě z aktualizace daných potřeb

 respektovat dominující potřeby individuální hierarchie potřeb jednotlivých 

žáků a „individualizovat“ některé prvky vyučování

Pro oba tyto přístupy je nutné znát tři úrovně uvedených potřeb, o nich se podrobněji 

zmíníme v kapitole 1.2 „Druhy motivací žáka k učení“, jejich princip fungování, zvláštnosti 

projevu potřeby v podmínkách školy a charakteristiky žáků. Učitel motivuje žáky ve 

vyučování jak vědomě navozováním vhodných podmínek, především vhodnými incentivy, 

tak nevědomě, především ve vztahu s jednotlivými žáky. Důležitá je motivace ve vztahu učitel 

- žák . Vedle sociální motivace, kterou učitel navozuje svou osobou, svým chováním, je vztah 

mezi učitelem a žákem zdrojem kognitivních motivačních procesů. 

Převažující motivace nemusejí být jenom pozitivní, ale i negativní, jejímiž výsledky 

může být nechuť k učení. Za nejvýznamnější zdroj negativní motivace ve škole je považována 

frustrace potřeb žáků. Přitom mírná frustrace může vést ke zvýšení aktivity ve snaze frustraci 

uspokojit, naopak silná frustrace bývá spouštěčem chování neslučitelného s učební činností 

žáka. Za nejtypičtější projevy frustrace ve škole je považována nuda tj. případ, kdy jsou 

frustrovány případy potřeby poznání a aktivity. Na druhé straně je strach, který může 

nastupovat jako následek pocitu ohrožení z frustrace téměř všech potřeb, převážně potřeb 

psychického a fyzického bezpečí. Je tedy nutno znát podmínky vzniku uvedených 

projevů a možnosti jejich překonávání. (Hrabal, Man, Pavelková, 1984) Jinými slovy, mírná 

frustrace má za následek, že se žák začne snažit, má chuť se zlepšit, dohonit své spolužáky, 
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dokázat jim i sobě, že se jim vyrovná nebo je předčí. Motivací může být i strach z neúspěchu, 

ze selhání, které by nastalo, pokud by žák učivu nevěnoval pozornost nebo se ho aktivně 

nesnažil řešit. Pokud tento strach ovšem přeroste jistou, a velmi obtížně definovatelnou

hranici, je jeho efekt naopak záporný a dochází k rezignaci a úplné ztrátě zájmu o výuku. 

Důležitá je v takových situacích zpětná vazba, kterou by měl učitel neustále od žáků 

dostávat a pracovat s ní. Pedagog nemusí být nutně psychologem, aby poznal, že žák je 

v tenzi, ve stresu nebo u něj aktivita při výuce klesla na minimální hodnotu.

1.1 Zdroje motivace ke zvyšování učební výkonnosti žáků

Zdrojem motivace žáků je nejčastěji sám učitel, který svým přístupem, 

postojem a zaujetím pro danou látku dokáže v dětech vzbudit zájem. Každý pedagog by měl 

tedy začít sám u sebe a najít si v každé látce a tématu něco, co ho bude samotného bavit. 

Radost je v tomto případě nakažlivá a snadno se přenese na žáky, kteří ji vycítí.

Jedním ze zdrojů motivace jsou tzv. motivy, které aktivně zvyšují motivaci k jakékoli 

lidské činnosti.

Motivy jsou aktivačním prvkem lidského chování, zaměřují jej na určitý cíl a v tomto 

směru je udržují po určitou dobu. Motivy jsou důležité pro každého člověka, tedy i pro žáka, 

kdy správná motivace zvyšuje jeho učební výkonnost. Motivace bývá spojena s emočním 

prožitkem. Prožitky mohou být negativní, např. prožitek chladu, který směřuje k potřebě 

tepleji se obléct, ale mohou aktivovat pozitivní emoce při představě něčeho příjemného, např. 

představa přípravy jídla, na které má chuť.

Motivy tedy určují:

 Směr zaměření aktivity a tím i její obsah, průběh určitého chování.

 Intensitu dané aktivity, tedy míru úsilí k dosažení cíle.

 Délku trvání této činnosti, která je obvykle ukončena uspokojením potřeby, 

která ji vyvolala.

Aktuální motivy vznikají v závislosti na vzájemném působení vnitřních a vnějších 

podnětů.

 z hlediska vnitřního podnětu je zdrojem motivace potřeba, která se stává 

impulsem a aktivuje jednání.

 z hlediska vnějšího podnětu (prostředí) může působit jako motivační potřeba 

tzv. incentiva, která vyvolá vznik potřeby a z ní vyplývajícího motivu.
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Mezi oběma podněty platí vztah nepřímé úměrnosti. Je-li vnitřní potřeba velmi silná, 

stačí k vyvolání takto motivovaného chování sama o sobě, nebo jen slabý podnět 

z prostředí a naopak. Je-li vnitřní potřeba velmi slabá, musí nastat velmi silný podnět 

z prostředí. (Vágnerová, 2004) Opravdu silný motiv je schopen v jedinci vyvolat silnou 

motivaci, která může mít dlouhé trvání a vysokou intenzitu. Dítě, které se opravdu chce naučit 

nějakou činnost, se dokáže intenzivně na toto zaměřit a vytrvat a je jedno, zda se 

jedná o dovednost jízdy na kole, pro kterou má dítě jako motiv čas strávený v sedle kola spolu 

s otcem, který na něj jinak nemá čas, nebo zda se jedná o snahu mladíka naučit se rychle 

základy cizího jazyka, aby se domluvil s vysněnou osobou opačného pohlaví. Motivem může 

být opravdu cokoli, jen je důležité, aby si tento motiv našel správného adresáta.

Chová-li se člověk určitým způsobem, je třeba posoudit motivy tohoto jednání, 

provést motivační analýzu, neboť mezi skutečnými a projevovanými motivy může být rozpor, 

protože existují uvědomělé, vědomé, ale i neuvědomělé, nevědomé motivy. Člověk navíc 

dokáže předstírat motivy, které nemá, nebo zastírat motivy společensky nežádoucí.

Dobře motivovaný jedinec pracuje více, než je jeho povinnost, nedá se odradit 

těžkostmi, práce jej těší.

Nedostatečně motivovaný jedinec pracuje pouze pod přímým dohledem, je 

nesvědomitý a nestálý. Úspěch motivace, výkon je závislý především na schopnostech daného 

jedince a na jeho pracovních vlastnostech. (Kohoutek, 2002)

Mezi základní zdroje lidské motivace patří INCENTIVY, POTŘEBY, ZÁJMY, 

HODNOTY, IDEÁLY a CÍLE.

1.1.1 Incentivy

„Motivace chování člověka může vycházet jak převážně z vnitřní pohnutky, potřeby 

člověka, tak převážně z vnějšího popudu, tzv. incentivy.“ (Hrabal, Man, Pavelková: 

Psychologické otázky motivace 1984, s. 17) Incentivy jsou vnější podněty, které mají 

schopnost vzbudit a často i uspokojovat potřeby člověka. Je možno rozlišit incentivy

pozitivní, vyvolávající chování směrem k nim (potrava), a incentivy negativní, vyvolávající 

chování směrem od sebe (hrozba). Proto lze častěji hovořit o komplexních incentivách. 

Incentivy zaujímají ve výchovně vzdělávacím kontextu velmi důležité místo, protože jsou 

schopny aktivizovat více potřeb současně. Jedná se o odměnu, trest a školní známky. (Helus, 

Hrabal, Kulič, 1979)
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1.1.2 Potřeby

Potřeby jsou považovány za dispoziční motivační činitel, a to jak potřeby vrozené, tak 

potřeby získané během života jedince a projevují se pocitem vnitřního nedostatku nebo 

přebytku. (Helus, Hrabal, Kulič, Mareš, 1979) Neuspokojené potřeby nazýváme frustrací

nebo deprivací. Potřeby člověka neexistují izolovaně, ale jsou součástí jeho osobnostní sféry, 

kde existují ve složitých vzájemných vztazích. Tuto osobnostní sféru tvoří potřeby 

fyziologické, často označovány jako primární. Patří mezi ně potřeba potravy, tepla, potřeba 

aktivity, potřeba vyhýbat se bolesti a další. Dále potřeby sekundární, pro které je 

charakteristické, že nemají cyklický charakter, podléhají vlivům učení a jsou společensky 

podmíněné. Patří mezi ně většina potřeb sociálních, potřeby poznání a další.

Dalšími potřebami mohou být:

 Potřeba bezpečí, která se vyvíjí vlivem dostatečného uspokojování fyziologických 

potřeb od počátku života.

 Potřeba pozitivních vztahů.

 Potřeby spjaté s pocitem vlastní hodnoty.

 Potřeba citového vyžití (afiliace), která se projevuje jako touha být v bezpečí, mít se ke 

komu uchýlit, mít cílový přístav, lásku, moci s někým spolupracovat.

 Potřeba sebeuplatnění, což je silná lidská potřeba a projevuje se snahou po dosažení 

pracovních, společenských a životních úspěchů, touhou po poznání a obdivu druhých.

 Potřeba prožívat, resp. užívat, je potřeba zábavy, zážitku a dojmů.

 Potřeba poznávat se projevuje touhou po vědění, po rozšíření duševního obzoru.

(Hrabal, Man, Pavelková, 1984) a (Rudolf Kohoutek, 2002)

1.1.3 Zájmy

Zájmy jsou neméně důležitou složkou motivace. „Zájem je dlouhodobé úsilí člověka 

zabývat se předměty nebo činnostmi, které mu přinášejí radost a uspokojení.“ (Rozsypalová, 

Čechová, Mellanová: Psychologie a pedagogika. 2003, s. 46) Zájmy jsou nejdůležitější pro 

účelné vyplňování volného času a napomáhají k udržení člověka co nejdéle v duševní

a fyzické svěžesti.

Zájem můžeme chápat jako relativně stabilní vztah mezi dominujícími potřebami

a komplexními incentivami, které jsou schopny tyto potřeby uspokojovat. Zajišťování 

dominantních potřeb uspokojujících zájem dítěte je důležité při motivování dítěte. (Hrabal, 

Man, Pavelková 1984)
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Zájmy mohou být krátkodobé (přečíst si zajímavou knihu) nebo dlouhodobé (být přijat 

na prestižní školu) a mohou zabírat úzký (sbírání určitých specifických předmětů) nebo široký

(zájem o vše, co se kolem děje) okruh. Zájmy je zároveň třeba odlišovat od přání a posuzovat, 

zda zájmy a přání člověka nejsou v rozporu s jeho schopnostmi, a zda jsou jednotlivé zájmy v 

souladu nebo protikladu. Z pouhého zájmu ještě nutně nevyplývá úspěšnost.

1.1.4 Cíle

Cíl, jeho definování a dosažení je jedním ze základních předpokladů školní úspěšnosti 

žáků, rozvíjení žákovy osobnosti a zvyšování jeho výkonnosti. Lidské jednání je vždy 

zaměřeno na nějaký cíl. Cíle mohou být krátkodobé (obstarávání potravy, schůzka s přáteli, 

dobrá známka z testu) střednědobé (zvládnutí studia ve škole), nebo dlouhodobé (dosažení 

vyšší odbornosti ve svém oboru, založení rodiny). Při dosahování cíle je často zapotřebí 

překonávat překážky a nástrahy. Dosažení cíle přináší radost a uspokojení, neúspěšnost 

zklamání a rozladění.

K dosahování cíle je nutno dodržovat určité postupy. Je třeba:

 vytýčit cíl a zvážit postup a motivy

 vybrat kroky, směřující k realizaci stanoveného cíle

 uskutečnit záměr

 zhodnotit výsledek

1.1.5 Hodnoty

Hodnota se řadí mezi vnitřní motivační činitele a je spojena s potřebami. Věc, člověka 

nebo ideu, která je někomu drahá, nebo na ní lpí, nazýváme hodnotou. „Hodnota je vlastnost, 

kterou jedinec přisuzuje určitému objektu, situaci, události nebo činnosti ve spojitosti 

s uspokojováním jeho potřeb, zájmů.“ (Kosíková: Psychologie ve vzdělávání a její psycho-

didaktické aspekty. 2011, s. 44) Různí lidé mají různé hierarchie hodnot, neboť některé staví 

do popředí, jiné mají pro ně pouze okrajový význam. Osobní systém hodnot a cílů může, ale 

také nemusí, být v souladu s hierarchií hodnot a cílů společnosti. (Kohoutek, 2002)

1.1.6 Ideály

Společensky uznávané hodnoty jsou označovány jako ideály. Hodnoty a ideály bývají 

často spojovány, protože jsou součásti hodnotového systému. Hodnoty a ideály jsou 

důležitými motivy našeho chování, protože do určité míry určují stanoviska, které jednotlivec 

zaujímá vzhledem k tomu, co se kolem něho děje. (Kohoutek, 2002)
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1.2 Druhy motivací žáka k učení

Aby žák udržel trvalejší zájem o konkrétní činnost, musí z této činnosti mít pocit, že ho 

tato obohacuje, je pro něj přínosná a přináší mu potěšení. Snadno se řekne, ale v praxi učitel 

naráží na povinně probíranou látku, která může svým množstvím dat a informací být pro žáky 

nezáživná a navíc jim bude připadat odtržená od reality a tudíž nevyužitelná v praxi. Tady 

musí nastoupit učitel se svou kreativitou a představit dětem téma z jiného úhlu pohledu, aby 

se motivace dostavila a proces výuky měl pozitivní efekt. Ovšem druhů motivace je několik, 

můžeme je dělit podle původu na vnitřní a vnější motivaci a podle směrování na poznávací, 

výkonovou a sociální motivaci. Zjednodušeně řečeno jeden druh dělení je podle příčiny

a druhý podle důsledku.

1.2.1 Vnitřní a vnější motivace k učení

U školní motivace se často rozlišuje právě tzv. vnitřní a vnější motivace k učení.

Vnitřní motivace

O vnitřní motivaci mluvíme tehdy, když žák vykonává určitou činnost jen kvůli ní 

samotné a neočekává jakýkoliv vnější podnět, např. pochvalu, ocenění nebo jinou odměnu.

Hrabal, Man, Pavelková (1989 in Pavelková: Motivace žáků k učení. 2002, s. 16) 

vymezují vnitřní motivaci jako takovou motivaci, „(…) která plyne převážně z poznávacích 

potřeb. Žák, který je vnitřně motivován, se učí proto, že učení pro něj představuje zdroj 

poznání (to co se učí, ho zajímá).“ Jde o vnitřní motivaci z hlediska učební činnosti, kdy sama 

učební činnost uspokojuje danou potřebu a to, co děláme, děláme plně z vlastní vůle.

Bylo prokázáno (Knapp, Deci, Lens a jiní), že vnitřní motivace žáků má pozitivní dopad 

na jejich školní úspěšnost a kvalitu učení. Dále má i pozitivní dopad na paměťové pochody,

koncentraci a menší unavitelnost při učení. Otázkou zůstává, zda vnitřní motivace je 

dostatečnou motivací pro většinu nároků, které před žáka život klade. (Pavelková, 2002)

Vnitřní motivace nás žene za splněním cílů pro naše vlastní potěšení. Je to nejsilnější 

motivace, která může žáka, ale i dospělého hnát kupředu. Pokud se má žáček naučit hrát na 

housle, nepomohou ani rodiče, kteří budou denně hlídat trénování stupnic, ale zamilování se 

do dívky, která hraje v kvartetu první housle, bude mít sílu býka, který malého hráče bude 

vláčet kupředu přes všechny etudy a cvičení. Najít v sobě vnitřní motivaci pro jakoukoli 

činnost a následně si ji udržet znamená jít po už vyšlapané cestičce ke svému cíli.
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Vnější motivace

O vnější motivaci mluvíme tehdy, jsou-li prostřednictvím učební činnosti uspokojovány 

jiné potřeby původně na ní nezávislé. Žáci se učí proto, aby dosáhli určitého cíle, který přináší 

určitou odměnu, např. pochvalu, radost rodičů, přijetí na školu, dárek apod. (Pavelková, 2002)

Vnější motivace může mít různé podoby. Z časového hlediska může být krátkodobá 

(dárek, pochvala), i dlouhodobá (dostat se na vysněnou školu, získat zaměstnání s velkou 

prestiží). Druhy vnější motivace se nejčastěji posuzují podle míry, nakolik je činnost 

spontánní a prováděna z vlastní vůle.

Rozlišujeme čtyři typy vnější motivace (Pavelková, 2002):

 EXTERNÍ regulace - je iniciována výlučně vnějšími činiteli. Impulsem bývá jiná 

osoba (učitel, rodič), která nabízí odměnu nebo trest. Příklad: Žák píše domácí úkol 

jen proto, aby se vyhnul poznámce nebo špatné známce od učitele, nebo proto, že když 

ho napíše, čeká ho odměna od rodičů.

 INTROJEKTOVANÁ regulace - jde o typické pasivní převzetí regulace chování, bez 

vnitřního přesvědčení a vychází ze všeobecně přijímaných pravidel chování. Příklad: 

To, proč se mají dělat domácí úkoly, mě sice nepřesvědčuje, ale vím, že se mají 

dělat, a proto je dělám, protože, kdybych je neudělal, měl bych pocit viny.

 IDENTIFIKOVANÁ regulace - jedinec přijímá a ztotožňuje se s nimi, bere je za své. 

Příklad: Důvody, proč se mají dělat domácí úkoly, chápu a uvědomuji si, že je to pro 

mne důležité, a proto je dělám. V tomto typu žák jedná daleko ochotněji z vlastního

rozhodnutí.

 INTEGROVANÁ regulace - je vývojově nejvyšší formou vnější motivace. V tomto 

případě se regulace propojuje s potřebami žáka, jeho zájmy a hodnotami, tedy: 

Domácí úkoly dělám z plného vnitřního přesvědčení, z vlastní vůle.

Hlavní zdroj pro uplatnění vnitřní motivace je ÚKOL, především jeho obsah a činnost, 

kterou vyžaduje. Z PODMÍNEK, ve kterých je úkol realizován, jsou pro vnitřní motivaci 

důležité především vyučovací metody a organizační formy. Současně se všemi těmito oblastmi 

pracuje i vnější motivace. Hlavní doménou vnější žákovské motivace jsou VÝSLEDKY, 

NÁSLEDKY a SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ. Způsob práce s těmito oblastmi zprostředkovaně 

podporuje nebo naopak tlumí vnitřní motivace. (Pavelková, 2002)
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Obrázek 2 - Oblasti, ve kterých se uplatňuje motivace ve škole.2

1.2.2 Poznávací, výkonová a sociální motivace

Pavelková (Motivace žáků k učení. 2002, s. 23) uvádí že: „Pro školní motivaci 

sehrávají rozhodující úlohu tři skupiny potřeb. Jde o potřeby poznávací, protože učební 

činnosti představují jednu z významných forem poznávací činnosti, potřeby sociální, protože 

učební činnosti jsou realizovány především v sociálním kontextu a potřeby výkonové, protože 

na žáky jsou prostřednictvím úkolových situací kladeny určité požadavky.“

Tyto jednotlivé skupiny potřeb od sebe nelze zcela oddělovat, protože 

funkčně i vývojově může docházet k jejich překrývání nebo propojení.

Poznávací potřeby můžeme podle charakteru činnosti dělit na:

a) potřebu smysluplného receptivního poznávání, nebo-li potřebu získávat nové 

informace, poznatky.

b) potřebu vyhledávání a řešení problémů.

                                                            
2

Pavelková 2002, s. 22
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V obou úrovních existují individuální rozdíly, kdy jsou žáci orientováni především na 

sbírání poznatků (snaha hodně vědět) a žáci zaměření především na řešení nějakého 

problému. Výrazná jednostrannost může přinášet problémy projevující se v příliš 

jednostranném sklonu jen přijímat věci již známé (nedostatek tvořivého zaujetí), nebo 

neúměrně vyhraněný sklon k originálním postupům (nechuť přebírat známé a osvědčené 

poznatky, metody). (Pavelková, 2002)

Nejpříznivějším obdobím pro rozvoj poznávacích potřeb je období školní docházky. 

Mezi základní znaky úloh, které aktualizují poznávací potřeby, patří: novost, problémovost, 

neobvyklost, rozporuplnost, záhadnost, možnost experimentu. (Pavelková 2002) Významné 

pro rozvoj poznávací motivace jsou postoje učitele a styl jeho pedagogické práce, neboť 

učitelem projevovaný zájem o obor bývá žáky velmi vnímán. Schopnost učitele přiblížit 

smysl předmětu pro život a pro zájmy žáka mimo školu velmi kladně ovlivňuje a pomáhá 

aktualizaci poznávací motivace. 

Pro rozvoj poznávací motivace se za významné považuje problémové vyučování 

využívající metody řízeného objevování. Problémovým vyučováním se budeme více zabývat 

v kapitole 3 o vyučovacích metodách.

Sociální potřeby jsou významné především proto, že žák se rozvíjí v kontaktu

s ostatními lidmi, neboť vzájemná komunikace je nejen jedním z prostředků získávání

a odevzdávání poznatků, ale i důležitou složkou poznávací činnosti. Do popředí, jako 

nejvýznamnější sociální potřeby, vystupují zejména potřeby pozitivních vztahů a potřeba 

sociálního vlivu, resp. prestiže. Zde velmi významnou roli sehrává učitel, který svým 

chováním a způsobem vedení vyučovacího procesu ovlivňuje motivační atmosféru ve 

třídě a současně působí na sociální motivaci žáků svým vlastním motivačním chováním. 

Do popředí jako nejvýznamnější potřeby žáka vystupují zejména:

1) Potřeba pozitivních vztahů (afiliace), která je uspokojována kontaktem s jinými 

lidmi, vzájemnou důvěrou, přátelskými vztahy. Zkušenost s nezdařenými mezilidskými 

vztahy velmi často vede k obavě z odmítnutí. (Hrabal, Man, Pavelková, 1989 in Pavelková,

2002) Setkat se lze se žáky s vysokou úrovní afiliace a nízkou úrovní obavy z odmítnutí. Tito 

žáci nabízejí přátelské vztahy a očekávají, že budou opětovány, k čemuž skutečně dochází. 

Naopak, typ žáků s nízkou afiliací, ale i nízkou obavou z odmítnutí, kteří nevyhledávají vztahy 

se spolužáky nebo vrstevníky, nevadí, že ostatní je také nevyhledávají. Žáci s dominantní 
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potřebou afiliace hodnotí přátelství víc než úspěch, učí se pro náklonnost rodičů, 

učitelů a spolužáků, před zkouškami jsou méně úzkostní (pomáhají druhým) a vytvářejí 

příjemnou a uvolněnou atmosféru ve školním prostředí a mohou být i učiteli významnou 

posilou.

2) Potřeba sociálního vlivu, resp. prestiže bývá označována jako potřeba 

dominovat nebo potřeba moci. O vlivu hovoříme tehdy, dokáže-li jedinec působit na člověka 

tak, že dotyčný změní své původní jednání. (Hrabal. Man, Pavelková, 1989 in Pavelková, 

2002)

Odborná literatura rozlišuje tzv. dvě tváře vlivu:

„Negativní tvář vlivu“, kdy cílem je ovládat druhé pro potěšení z takového ovládání,

což lze charakterizovat jako: „Jestliže já vyhraji, ty prohraješ“. Tato tvář vlivu se může 

projevit i u učitele, tím však velmi pravděpodobně vyvolá obranné reakce žáků vůči 

psychickému ohrožení.

„Pozitivní tvář vlivu“, kdy cíl je společný s cílem celé skupiny, tedy „Když já vyhraji, 

vyhrajeme všichni“. Vliv bývá naplňován dodáváním pocitu síly a kompetence členům 

skupiny. U učitele s vysokou potřebou vlivu a uplatňováním „pozitivní tváře vlivu“ je ve 

škole dosahováno zvýšené kázně a zvýšených výkonů prostřednictvím sociálního tlaku na 

žáky, a je-li tento tlak přiměřený, bývá žáky přijímán pozitivně, žáci si na něj zvyknou a plní 

požadavky učitele.

  Rozvoj sociální motivace žáků podmiňují také vztahy mezi učiteli v učitelském 

sboru. (Pol, Lazarová, 1999 in Pavelková, 2002)

Výkonové potřeby hodnotí motiv úspěšného výkonu a motiv vyhnutí se neúspěchu.

Základ vzniká již při výchově v rodině díky věkově přiměřeným nárokům na dítě, jeho 

vedením k samostatnosti a přesnosti výkonu. Tím si dítě osvojuje jistou úroveň nároků sám na 

sebe a to takovou, jakou může s potřebným vynaložením sil dosáhnout. Ke zvyšování 

motivace k učení dochází prostřednictvím aktualizace výkonových potřeb. „Motivace k učení 

se zvyšuje tehdy, když je prostředí, ve kterém dítě žije a vyrůstá, spojeno s vysokými, ale 

přiměřenými nároky. (Lokšová, Lokša: Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve 

škole. 1999, s. 32)

Potřeba úspěšného výkonu a vyhnutí se neúspěchu jsou základem výkonové orientace, 

která se skládá ze stupně přitažlivosti výkonové aktivity pro žáka a subjektivní 

pravděpodobností očekávaného výsledku. (Pavelková, 2002)
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Obrázek 3 - Chování ve výkonové situaci.3

Výkonová orientace usměrňuje a určuje i chování žáků ve škole. Žáci s převažující 

potřebou úspěšného výkonu orientování nevzdat se, vytrvat při řešení a i značných překážek, 

naopak u žáků s převažující potřebou vyhnutí se neúspěchu v situacích, kdy musejí napnout 

všechny síly k dosažení výsledku, vyvolává strach ze selhání, jež by mohlo ukázat jejich 

neschopnost, a proto se takovým situacím vyhýbají. (Lokšová, Lokša 1999) 

Ke zvyšování motivace žáků slouží organizační formy učebního procesu, metody výuky 

nebo didaktické hry. Organizační formy a didaktické hry jsou přínosné z důvodu, pro žáky 

mnohdy nečekané změny uspořádání prostředí, uspořádání žáků při práci a jejich rolí. Tím 

dochází ke zvýšení zájmu žáků o nadcházející činnost. Metody výuky přináší spektrum 

způsobů získávání informací a řešení problémů. Všechny tyto prostředky mohou být účinně 

použity právě ke zvýšení motivace a ozvláštnění výuky. Výuka se stává pestrou, zábavnou

a žáci se mnohem jednodušeji ponoří do výuky, aniž by si uvědomili, že se právě vzdělávají.

                                                            
3

Pavelková 2002, str. 28
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2 ORGANIZAČNÍ FORMY UČEBNÍHO PROCESU

Pedagogický slovník uvádí, že „V tradiční didaktice jsou organizační formy chápány 

jako vnější stránka vyučovacích metod.“ (Průcha, Walterová, Mareš – Pedagogický slovník.

2003, s. 148)

Novější přístup nejčastěji chápe organizační formy výuky jako uspořádání vyučovacího 

procesu, tedy vytvoření prostředí a způsob organizace činnosti učitele i žáků při vyučování.

Jednotlivé organizační uspořádání má na první pohled viditelnou vnější stránku. (Kalhous, 

Obst 2002)

„Každá z rozmanitých organizačních forem však vytváří i svébytný svět vztahů mezi 

žákem, vyučujícím, obsahem vzdělávání i vzdělávacími prostředky. (…) Spojení organizačních 

forem s vhodnými metodami je totiž klíčem ke splnění cílů výuky.“ (Kalhous, Obst – Školní 

didaktika. 2002, s. 293-294)

Pokud bychom vytvořili jakýsi průřez od starověku do dnešních dnů, zjistili bychom, že 

se organizační formy výuky velmi proměňovaly a do dnešní podoby prošly mnoha změnami. 

Ve starověku a středověku bylo nejrozšířenější individuální vyučování, kdy jedinec, který se 

vzdělával, pocházel většinou z majetnější vrstvy, a proto měl svého učitele, který ho na cestě 

poznání vedl. Jednalo se tedy o individuálním studium, kdy každý žák studoval své učivo, 

svým tempem a nebylo nutné vyrovnávat rozdíly mezi žáky ve studijní skupině. 

S příchodem novověku se dostavila potřeba masového vzdělávání a začala se vytvářet 

hromadná organizační výuka, jejíž základy položil Jan Ámos Komenský, který tuto myšlenku 

nejen popsal po teoretické stránce, ale také prakticky vyzkoušel. Typickým rysem této výuky 

je dominantní postavení učitele, který stanovuje tempo výuky, ale také obsah učiva. 

Koncem 19. a na počátku 20. století se začaly objevovat různé reformní pedagogické 

směry, které kritizovaly hromadnou výuku za nerespektování individuality žáka a jeho 

vzdělávacích potřeb a objevily se nové organizační formy výuky – například

individualizované vyučování, skupinová forma výuky nebo projektové vyučování. 

Dodnes v našich školách přetrvává hromadná výuka, a to i přes reformní pedagogické 

směry z konce 19. století, které přinesly značné inovace do organizační formy hromadné 

výuky, například princip diferenciace. (Zormanová, 2012)
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2.1 Skupinové a kooperativní vyučování

„Jedním z hlavních nedostatků hromadného frontálního vyučování je neschopnost 

přizpůsobit výuku individuálním potřebám a zájmům jednotlivých žáků. Organizační forma 

výuky, která tento nedostatek eliminuje a která se u nás běžně používá, se nazývá skupinové 

vyučování.“ (Kalhous, Obst: Školní didaktika. 2002, s. 303)

„Skupinové vyučování je někdy jen organizační podobou výuky, která střídá běžnější 

uspořádání – uspořádání frontální či méně častou individuální formu. (…) V praxi se můžeme 

setkat se zvláštními podobami skupinové práce, kdy je tato forma užita jako organizační 

prostředek.“ (Kasíková: Kooperativní učení, kooperativní škola. 2010, s. 21-22) To nastává 

například tehdy, kdy skupina dostane přidělený jeden stejný úkol, ovšem na jeho vypracování 

se nepodílí společně, ale naopak každý žák pracuje sám, na svém vlastním výstupu. Vytvoření 

skupiny ještě není zárukou, že skupina bude opravdu spolupracovat, a že výsledek bude 

produktem všech jednotlivců ve skupině. 

„Od konce 60. let 20. století je stále více zdůrazňován sociální aspekt skupinové 

výuky. Smyslem není pouhé dílčí zkvalitnění tradičních postupů a forem školní práce. Učení 

organizované ve skupině umožňuje věnovat zvýšenou pozornost vzájemné komunikaci

a kooperaci žáků a tím plnit některé další úkoly vzdělávání, které již přesahují tradiční 

představy o cílech spočívajících pouze v oblasti vědomostí a dovedností. Pro takto pojatý 

přístup k práci se skupinami se používá označení kooperativní výuka.“ (Kalhous, Obst: 

Školní didaktika. 2002, s. 303)

Kooperativní vyučování je založeno na principu spolupráce při dosahování cílů. Celá 

skupina musí pracovat, aby i každý jedinec ve skupině byl úspěšný a naopak celá skupina má 

prospěch z činnosti jednotlivce. Základními pojmy, které vystihují tento způsob výuky, jsou 

tedy sdílení, spolupráce, podpora. (Kasíková, 2010)

2.1.1 Skupinové vyučování

Skupinovým vyučováním rozumíme práci žáků v menších skupinách, v nichž žáci 

společně pracují na náročnějším, většinou problémovém učebním úkolu, při kterém má učitel 

roli poradce a zároveň pomocníka, který žáky vede, pokud se dostanou do slepé 

uličky, a který dohlíží na efektivnost celého učebního procesu. Při skupinovém vyučování je 

důležité samotné složení skupin a jejich velikost, o níž se vedou diskuze, přičemž za 

nejoptimálnější se považují skupiny o velikosti tří až pěti žáků. Skupinu může sestavit učitel



26

nebo může vzniknout spontánně a pak je šance na úspěšnou spolupráci ve skupině mnohem 

vyšší.

Vhodné je navíc sestavit skupiny podle prospěchu žáků a to buď homogenní skupiny, 

které jsou tvořeny přibližně stejnou úrovní intelektu a znalostí jednotlivých členů. Výhodou 

těchto typů skupin je fakt, že učitel může skupině dát úkol přímo pro ni, odpovídající 

možnostem a znalostem jejích členů. Tím nastane situace, že každá skupina má šanci na 

úspěch, každý má tedy možnost zažít pocit dobře odvedeného úkolu. 

Druhým typem jsou skupiny heterogenní, ve kterých jsou žáci na různé 

inteligenční a znalostní úrovni. Tento typ skupin má tu výhodu, že žáci se mohou vzájemně 

podporovat, doplňovat, slabší žáci jsou těmi úspěšnějšími motivováni a mohou si také 

problematiku vzájemně vysvětlovat a přibližovat. Ovšem je zde i riziko, že většinu práce ve 

skupině odvede ten nejlepší žák (žáci) a ostatní jsou pouze neaktivními pozorovateli. Zde 

musí nastoupit na scénu učitel a dohlédnout, aby míra zapojení všech jedinců ve skupině byla

odpovídající jejich úrovni a možnostem.

Skupinové vyučování je vhodné ke kombinování s dalšími metodami práce, ať už 

klasickými nebo moderními. Příkladem může být využití skupinově-problémové metody, ve 

které jsou žáci podporování prací ve skupině a zároveň řešením zadaného problému.

(Zormanová, 2012)

Z předností a výhod skupinové výuky vybíráme jen několik, které uvádí Kasíková: 

zvýšení aktivity žáků, zapojení i pomalejších žáků, možnost zvolit si tempo práce, posilují se 

komunikační dovednosti žáků, zvyšuje se jejich sebevědomí a samostatnost, žáci se učí 

organizovat si práce a v neposlední řadě se učitel může věnovat skupině (skupinám), která to 

více potřebuje.

Naopak nevýhodou může být to, že se někteří žáci ve skupině nezapojují a pouze jsou 

pozorovateli práce, v jejich práci chybí systematičnost a organizace, ihned se neodhalí 

případné chyby, práce skupiny se obtížně hodnotí a tak dále.

2.1.2 Kooperativní vyučování

S pojmem skupinová výuka se v posledních letech spojuje i pojem kooperativní 

výuka. Tyto dva pojmy ovšem nelze zaměňovat, protože ne každá skupinová výuka je 

kooperativní. Jejím základem je spolupráce žáků mezi sebou při řešení úkolů, ale i spolupráce 

s učitelem, který skupinu směřuje k určenému cíli. 
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Základními rysy kooperativní výuky je sdílení, spolupráce a podpora. Pouze skupina, 

ve které jednotliví členové pracují na společném úkolu a jsou na své cestě úspěšní, může 

dosáhnout svého cíle a přinést vítězství všem ve skupině. Pokud by jeden článek skupiny 

selhal, pocítí to celá skupina. Zde vzniká prostor pro to, aby ti silnější podporovali slabší, 

pomáhali jim, protože pouze tehdy bude mít práce těch silnějších smysl. Vzniká pocit 

zodpovědnosti za skupinu, vytvoří se kolektivní „my“.

2.1.3 Příklady metod skupinového a kooperativního vyučování

 Skupinová argumentace

Tento postup vychází ze sporu dvou odlišných tvrzení, či stanovisek. Žáci jsou 

rozděleni na dvě skupiny a každá hájí jedno z protichůdných tvrzení. Argumenty obhajob se 

shromažďují a zapisují na tabuli a konfrontují. Záměrem této metody je naučit žáky 

argumentaci a rozvíjet kritické myšlení.

 Skupinová diskuse

Podstatou skupinové diskuse je vytvoření početnějších (5 až 6 -ti členných) skupin, 

jejichž úkolem je prodiskutovat zadané téma nebo otázku a zaujmout stanovisko. Členové 

skupin si vyměňují názory, sdělují zkušenosti a představy. Skupiny pracují ve vymezeném 

čase a formulují společný závěr přijatý celou skupinou. Ten je zveřejněn ústní nebo písemnou 

formou. Potom navazuje diskuse celé třídy. Učitel ve spolupráci s žáky diskusi shrne a uzavře.

 Akvárium

Akvárium spočívá v rozdělení žáků do dvou skupin. Žáci jsou posazeni do dvou kruhů. 

Vnitřní kruh (ryby) diskutuje o zadaném problému, vnější kruh (rybáři) sledují průběh práce 

vnitřní skupiny. Podle záměru učitele si skupiny mohou své role vyměnit a navázat na 

dosažené výsledky předchozí skupiny. Pozorovatelé by měli mít připravená kritéria pro 

hodnocení diskuse. Po skončení diskuse ji obě skupiny hodnotí.

 Překřížené skupiny

Překřížené skupiny představují složitější postup založený na promíchávání žáků ve 

skupinách a promíchávání informací. Ve vymezených časových limitech se jednotlivci stěhují 

do nových skupin, přinášejí s sebou informace, kterými přispějí k práci nové skupiny a nově 

získané poznatky si zase odnášejí. V posledním stěhování se žáci vracejí do původních 

skupin. Problém může být přenos špatné informace, nebo nesprávného řešení, které pak 

zkreslí či znehodnotí práci celé třídy.
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 Plakátový dotazník

Metoda skupinově vytvořeného a zpracovaného dotazníku, který kromě diagnostického 

účelu může sloužit jako zdroj diskuse nebo řešení problému. Zapojí se všichni žáci, kteří 

nejdříve individuálně anonymně napíší hodnotící výroky a stanoviska k předem určeným 

problémovým okruhům. Zájmové skupiny je zpracují a formulují jako položky dotazníků. 

Žáci pak vyjadřují míru souhlasu či nesouhlasu s jednotlivými položkami. Výsledky jsou 

kvantifikovány a interpretovány příslušnými skupinami. Dotazník se skládá z plakátů, tj. 

dílčích dotazníků k jednotlivým okruhům, které jsou zveřejněny a bezprostředně 

vyhodnoceny.

 Metoda 635

Šestičlenným skupinám učitel zadá problém a každý člen skupiny předloží tři způsoby 

řešení, tři nápady. Je vhodné psát každý nápad na samostatný papír. Po několika minutách se 

papíry posunou vždy o jednoho účastníka dál a rozvíjejí se předchozí nápady zaznamenané na 

papírech. Diskusní kolo končí v momentě, kdy se formuláře dostanou zpět původnímu 

majiteli. Tzn., že nápady jsou zhodnocovány 5x (6 účastníků, 3 nápady, 5 kol).

(Mazáčová, 2008)

 Metoda Philips 66

Šestičlenné skupiny si zvolí vedoucího skupiny a diskutují 6 minut o daném problému. 

Po šesti minutách se všichni vedoucí shromáždí a snaží se problém společně vyřešit.

(Lokšová, Lokša 2003)

 Snowballing (sněhová koule)

Žákům je na začátku sděleno téma práce a cíl, ke kterému mají dospět. Každému z žáků 

je rozdán potřebný materiál a stanovený čas, kdy na zadaném úkolu pracuje každý nejprve 

samostatně. Po uplynutí času stanoví učitel dvojice a ty pokračují v práci, vzájemně se 

obohacují o své dosavadní náměty a spolupracují. Po uplynutí času sestaví skupiny po 

čtyřech, osmi atd. Záleží na učiteli a cíli, který pro práci stanovil. Po ukončení práce skupiny 

prezentují své výsledky a zdůvodňují je. 
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2.2 Otevřené vyučování jako významná strategie motivace zvyšování 

učební výkonnosti

Podle pedagogického slovníku (Průcha, Walterová, Mareš 2003, s. 150) je otevřené 

vyučování: „Pedagogická koncepce usilující o celkovou změnu charakteru vyučování, ve 

smyslu „otevírání školy dítěti“ podle jeho zájmů a schopností, i „otevírání školy navenek“, tj. 

prostřednictvím kontaktů s mimoškolním prostředím. (…) Organizační formy vyučování, při 

které žák přebírá ve zvýšené míře zodpovědnost za plánování vlastního učení (volená práce).“

Otevřené vyučování je označováno jako postup usilující o návaznost na reformní hnutí, 

zejména činnou školu a učení je chápáno jako aktivní konstruktivní proces, který řídí sami ti, 

kteří se učí. (Zormanová, 2012; Skalková, 1995) V nejširším slova smyslu můžeme otevřené 

vyučování chápat ve smyslu otevírání školy navenek (změna vztahu školy jako instituce 

k mimoškolnímu světu) a zároveň otevírání se vyučování vzhledem k osobnosti žáka (změny 

ve vyučování). Otevřené vyučování se tedy snaží o zásadní změnu pedagogického postoje 

vůči žákům. Ve své podstatě se snaží o překonávání jednostranně receptivního pojetí výuky, 

cesty aktivního, samostatného získávání zkušeností a tvořivé učení připravující žáky na řešení 

komplexních úkolů. Principem otevřeného vyučování je respektování individuálních 

předpokladů a potřeb jedince, humanizace výuky, přechod ke konstruktivistickému pojetí 

výuky apod. (Mazáčová, 2008)

Z didaktického hlediska můžeme říci, že žáci se učí nejen prostřednictvím frontálního 

vyučování, ale i prostřednictvím hry, uměleckých aktivit, experimentováním, při realizaci 

projektů a témat, za které přejímají odpovědnost, přemýšlejí o životních problémech. Tím, že 

se učí tyto problémy řešit a mluvit o nich, rozvíjí vlastní sebedůvěru. Úkolem školy je 

vytvářet prostor pro rozvoj vlastních zkušeností žáků a dávat příležitosti k aktivním 

činnostem, kde se spojuje činnost a poznání, konání a myšlení, rozvíjet vytrvalost a úsilí 

překonávat překážky. (Skalková, 1995)

Otevřené vyučování vyžaduje neustálou tvořivou a aktivní činnost nejen žáka, 

ale i učitele, který vybírá a připravuje výuku ve formě otevřeného vyučování.

2.2.1 Aspekty otevřeného vyučování

Při otevřeném vyučování může být jeho průběh velmi rozmanitý. Podle Mazáčové 

(2008) a Skalkové (1995) uvádím několik aspektů tvořící jeho charakteristické znaky:

 Změna prostředí třídy a její atmosféra – vzhledem k charakteru práce při otevřeném
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vyučování je třeba změnit tradiční uspořádání místnosti, kde výuka probíhá. Třída se 

zde nechápe jen jako místo, kde se žáci učí, ale i žijí a získávají zkušenosti. Místnost musí 

vyhovovat novým metodám a formám činnosti žáků, z nichž je pro otevřené vyučování 

charakteristická především „volná (nebo svobodně volená) práce“, práce v kruhu, řešení 

projektů, týdenní plánování, fáze, které přímo organizuje a vede učitel. Atmosféra v otevřené 

škole vyžaduje klid, pohodu a bez neustálého nedostatku času. Učitel žáky podporuje, obrací 

se na jejich silné stránky, důvěřuje jim, rozvíjí spolupráci a vzájemnou pomoc.

 Práce v kruhu – je organizační forma, kdy se učitel společně se žáky shromáždí v

kruhu tak, aby na sebe všichni dobře viděli a vedli přirozenou komunikaci. Prací v kruhu se 

nejčastěji zahajuje a ukončuje vyučovací den. Žáci mohou při této příležitosti vyprávět

o svých zážitcích, hovořit o konfliktech mezi sebou ve třídě, shrnout výsledky své práce, 

hodnotit uplynulou práci, pokládat otázky, seznamovat se s novými úkoly, připravovat denní 

(týdenní) plán apod. Tento způsob práce umožňuje individualizaci, podporuje samostatnost, 

otevřenost, odpovědnost a ohleduplnost k druhým.

 Svobodná (svobodně volená) práce – při svobodně volené práci si žáci sami volí 

z určitých možností, v souladu se svými zájmy, které učitel nabídne. Práci si žáci sami 

organizují. Nejedná se o zcela volný výběr, patří sem i povinné úkoly (např. individuální 

práce), které žáci plní vlastním tempem. Svobodně volená práce se zařazuje nejprve 1 – 2 

hodiny týdně, později 2 – 3 hodiny denně, záleží na rozvoji zkušeností žáků samostatně

a zodpovědně se rozhodnout a zodpovědně plnit zvolené úkoly. Aktivity bývají voleny tak, 

aby umožnily žákům hledat vlastní cesty učení a nést za ně odpovědnost. Jde o významný 

podnět k rozvoji metakognitivních dovedností, kdy žáci postupně získávají vhled do vlastního 

učení (do motivace, pozornosti, úspěšnosti, hodnocení apod.).
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Obrázek 4 - Příklad uspořádání třídy při otevřeném vyučování.4

Vysvětlivky:

1 prostor pro práci v kruhu

2 stolky žáků, možnosti individualizované, skupinové i frontální práce

3 prostor s kobercem a polštáři, pro individuální četbu, besedy ve skupinách apod.

4 stůl učitele

5 skříň s učebnicemi pro učitele i žáky

6 skříňka pro demonstrační pomůcky, počítač

7 skříňka pro výrobky žáků

8 skříňky, volně přístupné, pro různé pomůcky

9 tabule, projekční plátno (interaktivní tabule)

                                                            
4

Skalková: Obecná didaktika 2007, s. 243
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2.2.2 Učební plány a plánování práce

„Učební plány obsahují přehled toho, co je závazné a co jsou nabídky pro vlastní 

volbu.“ (Skalková – Za novou kvalitu vyučování. 1995, s. 20) 

Učební plány se chápou jako metodický nástroj, který obsahuje povinné úkoly pro 

všechny žáky, nové nabídky pro svobodnou práci, návrhy projektů aj. Učitel se snaží vést 

žáky, aby se postupně stále více samostatně podíleli na přípravě učebních plánů

a individuálně je sami sobě přizpůsobovali.

Při otevřeném vyučování ve chvíli svobodně volené práce, je žákům třeba rámcově 

stanovit určité úkoly, k čemuž se používá zvláštní tiskopis tzv. „týdenní plán“.

Zařazování projektů – jedná se o významný rys otevřeného vyučování. Zde se na rozdíl 

od svobodné práce předpokládá společné plánování a skupinové řešení úkolů.

2.2.3 Hodnocení otevřeného vyučování

Při hodnocení v otevřeném vyučování se pozornost nezaměřuje na časté 

zkoušení a známkování. Významnější je samotná činnost žáků, zda zvládají plnit úkoly 

v týdenním plánu. Velký důraz je kladen především na sebehodnocení žáků a výsledky 

vzdělávání vyjadřujeme slovně.

„Jako pozitivní rys všech těchto forem aktivního učení v otevřeném vyučování se 

hodnotí spojování individuálního a sociálního učení a partnerské kooperace, skupinová 

práce, spolupráce při řešení problémů v projektech. Velký význam se připisuje utváření 

schopností vzájemné komunikace, porozumění, pomoci a tolerance.“ (Skalková – Za novou 

kvalitu vyučování. 1995, s. 21)

2.2.4 Příklady aktivit využívané při otevřeném vyučování

 Šeptání jmen

Žáci sedí v kruhu a první hráč pošeptá svému sousedovi vlevo do ucha nějaké jméno. 

Ten ho pošle dál. Tak to pokračuje, dokud šeptané jméno nedojde k hráči, jehož jméno se 

shoduje se šeptaným jménem. Ten zvolá „Stop!“ a šeptá dál jiné jméno.

 Napovídání

Učitel napíše na tabuli asi deset slov, např.: slyšet, plyn, mýlka, mlynář, jazyk, vydra, 

sýr, sykavka, pýcha, netopýr. Jeden z žáků se postaví zády k tabuli a učitel stojí naproti 

žákovi čelem k tabuli a žáka zkouší. Např.: „Řekni mi vyjmenované slovo, které začíná na p!“ 
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Ostatní žáci sedí v lavicích za zády učitele a snaží se zkoušenému napovědět, ale učitel nesmí 

zjistit, kdo napovídá. Jestliže učitel pozná (uslyší) kdo napovídá, jde k tabuli.

 Blýskavice

Žáci sedí v kruhu. Každý z žáků řekne jednou větou, čím se právě zabývá, jak se cítí, co 

si přeje atd. Žáci se tak učí formulovat své pocity a podílet se o ně s ostatním. Zároveň umět 

říct to podstatné a důležité. Můžou své pocity i napsat na kousek papíru nebo odpovídat na 

připravené otázky.

 Hodnotící kruh

Může se scházet na konci týdne nebo na konci každého vyučování. Žáci si navzájem 

představují splnění zadané práce, jak ji realizovali a jaké jsou výsledky. Slouží vhodně 

k motivaci, jak dovést naplánovanou práci k uspokojivému výsledku.

 Balónek jako květina

Učitel nafoukne balónek a dá ho někomu z žáků sedících v kruhu. Balónek však 

nezaváže a řekne, že balónek je květina, která má doputovat k oslavenci, kterým je např.: Jitka 

(učitel volí podle žáků ve své třídě). Žáci se snaží předávat si balónek tak, aby vzduch 

neuniknul dříve, než se dostane k oslavenci. Ten volí dalšího oslavence.

 Stavíme zámek

Ke hře jsou zapotřebí delší tenké tyče (pro každého žáka jedna). Učitel řekne žákům, že 

budeme z tyčí stavět zámek. Žáci po kruhu pokládají své tyče na zem a „staví zámek“. 

Většinou ze stavby vznikne něco jiného a necháme projevit dětskou fantazii. Ve druhém kole 

žáci opět po kruhu jdou ke stavbě a každá může přemístit jednu tyč podle svého uvážení. Kdo 

je se stavbou spokojen hlásí „hotovo“ a odstupuje od hry. Žáci se učí být vytrvalí, než na ně 

přijde řada a zároveň nechat druhým volnost ve výběru a přemístění tyče. (Badegruber, 

Bernd, 1997)
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3 VÝUKOVÉ METODY

Pojem metoda a její význam můžeme nalézt ve většině publikací jako cestu nebo 

způsob dosažení cíle. Výukovou metodu pak charakterizujeme jako cestu k dosažení 

stanovených výukových cílů. Představuje tedy výukovými cíli propojený soubor vyučovacích 

aktivit učitele a učebních činností žáka. 

Podle Skalkové (Obecná didaktika. 2007, s. 181) „(…) pod pojmem vyučovací metoda 

chápeme způsoby záměrného uspořádání činnosti učitele i žáků, které směřují ke stanoveným 

cílům.“

Vyučovací metoda však při dosahování stanoveného výchovně-vzdělávacího cíle 

nepůsobí izolovaně, ale je součástí komplexu mnoha činitelů, které průběh výuky 

podmiňují a ovlivňují. „Výuková metoda vyznačuje především cestu, po níž se ve škole ubírá 

žák, ostatní činitelé tuto cestu usnadňují.“ (Maňák, Švec: Výukové metody. 2003, s. 22) 

Učitel se pomocí výukových metod snaží vést žáka k určitému osamostatnění a vytvoření jeho 

vlastního učebního stylu, který mu dále napomáhá při studiu. 

Vyučovací metody plní funkci zprostředkování vědomostí a dovedností, funkci 

aktivizační, díky níž žáky motivujeme, formativní, kdy dochází k formování žákovy 

osobnosti, výchovnou a komunikativní. Při formování osobnosti žáka dochází v oblasti 

využívání metod ve výchovně-vzdělávacím procesu k osvojování rozvoje klíčových 

kompetencí. Jejich osvojování se váže na konkrétní obsah a rozvíjí se jen v aktivní činnosti. 

(Maňák, Švec, 2003) Je tedy na učiteli, aby volil pestrou paletu metod k optimálnímu rozvoji 

všech klíčových kompetencí. 

Při volbě a realizaci vyučovacích metod by měl učitel respektovat zákonitosti procesu 

učení a možnost uplatnění výchovně vzdělávacích zásad jako zásadu názornosti, přiměřenosti, 

aktivnosti, individuálního přístupu, trvalosti atd. (Grecmanová, Urbanovská, Novotný, 2000) 

Při výběru by si měl učitel položit otázky typu: Povede metoda opravdu ke stanovenému cíli? 

Má učitel dovednosti a znalosti, které metoda vyžaduje? Přispěje metoda k prohloubení 

znalostí žáků? Jaký stupeň znalostí a dovedností metoda vyžaduje? Kolik času metoda 

vyžaduje? Kolik prostoru je třeba na její realizaci? Zapojení žáků do volby vyučovací metody 

je vhodným prostředkem pro větší zájem o učení a převzetí části odpovědnosti za jeho 

výsledky. Každý žák přistupuje různým způsobem ke svému učení. Jedná se o preferovaný 

způsob, jakým se učí, jak o učivu a postupu jeho zvládnutí uvažuje, který nazýváme styl 

učení.
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Obrázek 5 - Vztahy: Výuková metoda - strategie učení a vyučování - styl učení a vyučování5

                                                            
5

Maňák, Švec: Výukové metody, 2003, s.31
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3.1 Klasifikace metod

Nejčastěji uváděnou klasifikaci metod je dělení podle Maňáka a Švece (2003, s. 49)

1. Klasické výukové metody

1.1. Metody slovní

1.1.1. Vyprávění

1.1.2. Vysvětlování

1.1.3. Přednáška

1.1.4. Práce s textem

1.1.5. Rozhovor

1.2. Metody názorně-demonstrační

1.2.1. Předvádění a pozorování

1.2.2. Práce s obrazem

1.2.3. Instruktáž

1.3. Metody dovednostně-praktické

1.3.1. Napodobování

1.3.2. Manipulování, laborování a experimentování

1.3.3. Vytváření dovedností

1.3.4. Produkční metody

2. Aktivizující metody

2.1. Metody diskusní

2.2. Metody heuristické, řešení problémů

2.3. Metody inscenační

2.4. Didaktické hry

3. Komplexní výukové metody

3.1. Frontální výuka

3.2. Skupinová a kooperativní výuka

3.3. Partnerská výuka

3.4. Individuální a individualizovaná výuka, samostatná práce 

žáků

3.5. Kritické myšlení

3.6. Brainstorming

3.7. Projektová výuka
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3.8. Výuka dramatem

3.9. Otevřené učení

3.10. Učení v životních situacích

3.11. Televizní výuka

3.12. Výuka podporovaná počítačem

3.13. Sugestopedie a superlearning

3.14. Hypnopedie

Rovněž můžeme pro srovnání uvést dělení dle Zormanové, které se ovšem liší spíše 

v detailech. 

1. slovní

a) monologické metody (vysvětlování, výklad, přednáška, popis, vyprávění)

b) dialogické metody (rozhovor, dialog, diskuze)

c) metody písemných prací (písemná cvičení, kompozice…)

d) metody práce s učebnicí, knihou, textovým materiálem

2. názorně-demonstrační

a) pozorování předmětů a jevů

b) předvádění (předmětů, činností, pokusů, modelů)

c) demonstrace statických obrazů

d) projekce statická a dynamická

3. dovednostně-praktické

a) nácvik pohybových a pracovních dovedností

b) laboratorní činnost žáků

c) pracovní činnost

d) grafické a výtvarné činnosti

(Zormanová: Obecná didaktika. 2014, s. 135)
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3.2 Metody tradičního vyučování

Tradiční výuka je nejčastěji prezentována frontální výukou, kdy značnou část této 

výuky zabírá výklad učitele. „Tyto výukové metody umožňují systematické vzdělávání, 

z hlediska organizace jsou jednoduché, nepříliš ekonomicky či časově nákladné. Kladem 

těchto metod je, že učitelé i rodiče jsou na ně zvyklí. Jejich nevýhodou je však nutnost 

používání vnější motivace (např. klasifikace). Zápornou stránkou tradičního vyučování je také 

skutečnost, že dostatečně nepropojují získané vědomosti a nerozvíjí schopnost 

spolupráce a komunikace mezi žáky a nerespektují didaktickou zásadu individuálního 

přístupu.“ (Zormanová, Výukové metody v pedagogice. 2012, s. 40)

Metody tradičního vyučování tedy rozdělíme na metody slovní, názorně-

demostrační a dovednostně-praktické. 

Mezi metody slovní můžeme řadit například vyprávění, které podává informace ve 

sledu událostí a vytváří tak jasné, konkrétní představy o určitých situacích a jevech. Pro 

udržení pozornosti žáků při vyprávění je nezbytné, aby vzbuzovalo bohatost představ, bylo 

živé a žákům blízké.

Asi nejčastější monologickou metodou je výklad, který je zásadní při získávání 

nových vědomostí, osvojování pojmů a vztahů mezi nimi. Při této metodě je zásadní 

přiměřené tempo, srozumitelnost a přehlednost podávaných faktů. Jako nevýhodu této metody 

můžeme zmínit nízké zapojení žáků do výuky a nepodporování samostatného myšlení.

Na vysoké škole je nejčastěji používaná přednáška, která je ve srovnání s výkladem 

náročnější pro učitele i žáka a jejímž cílem je informace zprostředkovat posluchači v co 

nejkratším časovém úseku. 

Oblíbenou a názornou metodou je metoda popisu, která se zaměřuje na pozorovatelné 

vlastnosti daného jevu, ale jsou opomíjeny vnitřní vazby. Při použití této metody je třeba dbát 

zvýšenou měrou na posloupnost. Tato metoda je častější v předmětech přírodovědného nebo 

zeměpisného obsahu.

Již od starověku je při výuce používána metoda rozhovoru. Při rozhovoru učitel 

formou otázek a odpovědí vysvětluje určitý jev, problém a vede žáky k novým poznatkům. 

Dialog představuje rozvinutější formu komunikace než rozhovor, dochází zde navíc ke 

komunikaci mezi žáky navzájem. Pro tuto metodu je tedy nutná i atmosféra ve třídě, aby žáci 

skutečně dialog mezi sebou vedli. Tato metoda rozvíjí schopnost hovořit o tématu, přemýšlet 

nad ním, naslouchat druhému a jeho názoru. 
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K nejrozvinutější komunikaci dochází při použití dialogické metody diskuze, kdy se 

jedná o rozhovor mezi všemi členy skupiny. Tato metoda však vyžaduje předchozí seznámení 

žáků s danou problematikou a silnou úlohu učitele jako osoby, která musí udržovat téma 

diskuze a celou diskuzi řídit. 

Metody názorně-demonstrační jsou kombinací metod praktických a slovních a jsou 

obvykle doprovázeny vysvětlováním či rozhovorem. 

Metoda pozorování je náročná na soustředění a pozornost žáků, ale přináší jim 

smyslové vjemy týkající se probíraného jevu a tím je účinek výuky zesílen. Použity mohou 

být skutečné předměty, jako jsou přírodniny, modely, přístroje, audiovizuální technika a další. 

Může být pracováno s obrazem (na tabuli, v učebnici, v počítači atd.).

Další názorně-demonstrační metodou je instruktáž, která zprostředkovává žákům 

vizuální, hmatové a podobné podněty k jejich praktické činnosti. Nejčastěji bývá využívána 

při osvojování pohybových, pracovních nebo technických dovedností. Použita může být

slovní instruktáž, písemná (návod) nebo vizuální (předvedení, video záznam a podobně).

Metody dovednostně-praktické jsou orientované na vlastní aktivitu žáků, především na 

jejich praktickou činnost. Cílem je, aby žáci dovedli většinu dovedností aplikovat 

v praxi a byly aktivovány všechny jejich smysly. Uplatněním této metody ve vyučování 

dochází u žáků k rozvoji psychomotorických dovedností. (Maňák, Švec, 2003)

3.3 Inovativní výukové metody

„Pod pojmem pedagogické inovace chápeme rozvíjení a praktické zavádění nových 

prvků do vyučování s cílem zkvalitnit tento systém.“ (Mazáčová: Vybrané pedagogické 

inovace v současné škole. 2008, s. 19)

Inovační změny jsou spjaty se společenským kontextem, který podmiňuje zájmy na 

změnách a dává k nim podnět. Změny se mohou týkat nových struktur školy, jejího obsahu, 

metod nebo hodnot, na které se výchovně-vzdělávací systém orientuje. Jedná se o určité 

cílově zaměřené tendence. (Skalková, 2007) Samotný termín pedagogická inovace je však 

užíván nejednotně a má více významů. Může představovat drobnější úpravy i radikální 

systémové změny. Mnoho pedagogických inovací má kořeny v alternativních školách a proto 

jsou často termíny alternativní a inovativní chápány jako synonyma a ve svém významu se 

překrývají. (Maňák, Švec, 2003)
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„Z etymologického hlediska inovativní znamená zavádění nového prvku do tradičního 

pojetí nebo nové techniky do obvyklého pracovního postupu, kdežto alternativní víc 

zdůrazňuje možnost výběru nebo volby na odlišení od existujícího stavu.“ (Maňák, Švec: 

Výukové metody. 2003, s. 105)

Mezi inovativní výukové metody řadíme metody, které Maňák, Švec (2003) označují 

jako aktivizační metody a komplexní výukové metody. (viz kapitola 3.1 Klasifikace metod)

Inovativní výukové metody vyžadují oproti klasickým metodám náročnější přípravu, 

vyžadují často materiální zajištění a je třeba žáky na daný postup vzdělávání připravit. Žák se 

stává aktivním činitelem, učí se vyhledávat a zpracovávat informace, aktivně spolupracovat se 

spolužáky, učí se organizaci, kooperaci a komunikaci se členy týmu.

Využívání inovativních výukových metod je sice náročné na přípravu a realizaci 

vyučování, nicméně se domnívám, že právě u současných žáků 1. stupně základní škol vedou 

ke zvýšení zájmu a tím slouží jako motivace při vzdělávacím procesu.

V následujících podkapitolách se zaměřím na vybrané pedagogické inovace, které 

považuji za vhodné a účinné, přes to stále málo využívané. Jedná se o metody projektového 

vyučování, kritického myšlení, problémového vyučování a výuky dramatem.

3.3.1 Projektové vyučování

J. Kratochvílová (2006) uvádí, že pojem projektového vyučování je vymezován jako 

výuka založená na projektové metodě a projektová metoda je: „uspořádaný systém činností 

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

činnosti učitele, kterými směřují společně k dosažení cílů a smyslů projektu. Komplexnost 

činností vyžaduje využití různých dílčích metod výuky a různých forem práce.“ (Kratochvílová 

2006 in Zormanová 2012, s. 95)

„Projektové vyučování je založeno na řešení komplexních teoretických nebo praktických 

problémů na základě aktivní činnosti žáků.“ (Skalková – Obecná didaktika. 2007, s. 234)

Charakteristickým znakem projektové výuky je cíl, který představuje konkrétní výstup, 

tj. výrobkem, praktickým řešením problému atd. Nejčastěji mají projekty podobu 

integrovaných témat a využívají mezipředmětových vztahů.

Projektová výuka je považována za velmi efektivní, především v souvislosti 

s naplňováním klíčových kompetencí v Rámcově vzdělávacím programu. Při výuce dochází 

k osvojování a upevňování nových vědomostí i dovedností a rozvoji formativních stránek 
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osobnosti jako odpovědnost, vytrvalost, tolerance, spolupráce, komunikační schopnosti, 

sebekritičnost, aktivita, samostatnost a tvořivost. Projektová výuka dále napomáhá 

k začleňování mezipředmětových vazeb a průřezových témat do výuky. (Zormanová, 2012)

Projektové vyučování je pro žáky velmi atraktivní, a pokud je učitelem správně podáno, 

bývá žáky velmi kladně přijímáno. Navíc jsou v projektovém vyučování naplňovány klíčové 

kompetence vymezené v rámcovém vzdělávacím programu. Tento typ výuky ovšem není 

vhodný pro systematické získávání znalostí, neboť jsou často tyto znalosti vytrženy 

z kontextu, bez dalších vazeb. 

3.3.1.1 Druhy projektů

Projekty lze z hlediska uspořádání dělit na:

 individuální – na svém projektu pracuje každý sám

 skupinové – jsou určené pro společnou práci skupiny žáků

 třídní – na projektu pracuje třída jako celek

 školní – rozsáhlejší projekty pro celou školu

Dále lze projekty dělit podle různých kritérií, například podle navrhovatele, podle 

časového hlediska, počtu zúčastněných na řešení a jejich vzájemnou kombinací. Každý další 

projekt konkrétního učitele je propracovanější, protože právě zde můžeme v praxi vidět, že 

chybami se člověk učí. Složité hodnocení projektu dovede učitele při plánování dalšího 

projektu ke konkrétním opatřením, aby příště bylo hodnocení přehlednější. Naopak dobrý 

nápad s využitím projektu v hodinách českého jazyka a literatury může v budoucnu otevřít 

dveře k propojení s cizími jazyky a jejich gramatikou nebo literaturou.
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Obrázek 6 - Ucelená typologie projektů.6

Hledisko třídění Typy projektů

Navrhovatel projektu

 žákovské

 uměle připravené

 kombinace obou předchozích typů

Účel projektu

 problémové

 konstruktivní

 hodnotící

 směřující k estetické zkušenosti

 směřující k získání dovedností

Informační zdroj projektu

 volný (informační materiál si žák 

obstará sám)

 vázaný (informační materiál je 

žákovi poskytnut)

 kombinace obou typů

Délka projektů

 krátkodobé (mohou trvat dvě nebo 

více vyučovacích hodin)

 střednědobé (realizují se v průběhu 

jednoho až dvou dnů)

 dlouhodobé (tzv. projektové týdny, 

které se realizují zpravidla jednou za 

školní rok)

 mimořádně dlouhodobé (několik 

týdnů i měsíců). Tyto projekty 

probíhají paralelně s výukou.

Prostředí projektu

 školní

 domácí

 kombinace obou typů

 mimoškolní

Počet zúčastněných na projektu

 individuální

 společné (skupinové, třídní, 

ročníkové, mezitřídní, 

meziročníkové, celoškolní)

Způsob organizace projektu

 jednopředmětové

 vícepředmětové

                                                            
6

Zormanová 2012, s. 99
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3.3.1.2 Realizace projektového vyučování

Pro učitele, kteří začínají s projektovou výukou, si přiblížíme, jaké kroky by měl zvážit 

při plánování projektového vyučování a na co brát ohled, aby předešel případným úskalím při 

jeho realizaci. Využijeme rozpracování podle Mazáčové (2008), která uvádí následující kroky 

jdoucí za sebou:

 Přípravná fáze

Učitel volí cíl a úkoly projektové výuky tak, aby volba nebyla nahodilá. Volí téma či 

situace, které představují pro žáka skutečný problém. Nemusí to být situace typicky školní, 

ale takové, které vycházejí ze životního prostředí žáků, jejich místa bydliště, domova, 

událostí, které žáci skutečně prožívají. V kontextu průřezových témat v Rámcově 

vzdělávacím programu, mohou učitelé hledat vazbu na tematické okruhy.

 Hledání plánu řešení

Učitel se žáky prodiskutuje plán řešení vybraného problému. Žáci pak společně 

formulují a upřesňují otázky, které budou skupiny či jednotlivci řešit a jsou řešitelné. 

Společně formulují, jaká bude forma výsledku, např. sdělení, výstava, referát, model, 

dokumentace, obraz apod. Zde je třeba, aby učitel podnítil diskusi všech žáků tak, aby měl 

každý možnost vyjádřit svou představu, projevit iniciativu a vlastní názor. Výsledný plán je 

vhodné publikovat například ve formě plakátu.

 Aktivity vedoucí k řešení

V této fázi jsou rozvíjeny aktivity a činnosti, které vedou k řešení problému. Každý žák 

ve skupině či jednotlivec by měl vědět, co a jak dělá a každý se věnuje řešení svých úkolů. 

Žáci pracují se zdroji informací, shromažďují potřebný materiál (encyklopedie, sborníky, 

obrázkové knihy), vyrábějí předměty, sestrojují modely, připravují výstavu apod.

 Zveřejnění výsledků

Výsledky projektu je vhodné prezentovat co nejširšímu okruhu zájemců a to především 

z důvodů zvýšení motivace žáků k podobným aktivitám. Žáci mohou tvořit internetové 

stránky, prezentace, nástěnky, školní časopisy, fotoalba a další jako vlastní tvorba pro 

prezentaci projektu.

 Vyhodnocení projektu

Práce žáků nad projekty napomáhá rozvoji všech klíčových kompetencí, především 

kompetence k učení, k řešení problémů, kompetence komunikativní a pracovní.
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Projektové vyučování vytváří takové didaktické situace, které podněcují žáky 

k přirozenému rozvoji schopností, dovedností a zkušeností, důležitých pro pracovní i osobní 

život žáků. Při projektové výuce se tolik neposuzuje výkon a nepoužívá se klasifikace. Učitel 

posuzuje, nejčastěji spolu se žáky, jak žáci formulovali problém a prezentovali své výsledky. 

Předmětem hodnocení není pouze výsledek, ale i pracovní proces a rozvoj konkrétní 

dovednosti prostřednictvím projektové práce. Vhodné je užití formy slovního hodnocení, pro 

posouzení úrovně činnosti jednotlivce i skupiny. V projektech lze využít i sebehodnocení

a vzájemné hodnocení mezi žáky. S výsledky a výstupy je vhodné dále pracovat a rozvíjet tak 

získané kompetence žáků.

Každý pedagog si léty praxe vytvoří svůj vlastní postup na vytváření projektů a jejich 

vypracování. Má oblíbené a vyzkoušené metody práce, způsoby hodnocení a prezentace 

projektu. Navíc sami žáci se chtějí k úspěšným projektům vracet, touží je vylepšit, překonat 

sami sebe. Velmi zajímavé je také opakovaný projekt, kdy žáci pravidelně v konkrétním 

ročníku pracují na stejném projektu a mohou být tedy srovnáváni i jednotlivé ročníky žáků 

mezi sebou. Na základní škole může být například tradice, že pravidelně v předvánočním čase 

je žáky posledního ročníku prezentován projekt, jehož cílem je seznámit žáky prvního stupně 

s tradičními vánočními tradicemi a zvyky. Žáci prezentující svůj projekt jsou pak pod tlakem, 

aby se jejich projekt vyvedl lépe, než ten žáků z předchozího roku. Aby byl zajímavější, 

pestřejší, snaží se objevit tradice, které loňský rok nebyly zmiňovány a podobně.

Může se ovšem stát i to, že učitel po realizaci svého projektu zjistí, že „tudy cesta 

nevede“, a tento projekt opakovat již nebude. Špatným řešením takové situace je projektové 

vyučování jako takové vzdát. Neúspěch by měl naopak představovat překážku, kterou je 

potřeba zdolat, a to se může povést při použití již osvědčených projektů, s pomocí kolegů, 

nastudováním literatury. Samotný projekt by měl poučit a naučit něco nového i učitele. 

3.3.1.3 Pozitiva a negativa projektového vyučování

Každá z organizačních forem má své pozitivní i negativní vlivy, jak na osobnost žáka, 

tak učitele. Zde uvádím pozitiva a negativa podle Zormanové (2012):

Pozitiva:

Pro osobnost žáka:

Projektová výuka umožňuje zapojení žáka dle jeho individuálních možností, žák získává 

silnou motivaci k učení, přebírá zodpovědnost za výsledek své práce a rozvíjí se jeho 
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samostatnost. Žák se učí pracovat s různými informačními zdroji a řešit vzniklé problémy. 

Žák také konstruuje své poznání (konstruktivismus) a užívá svých nabytých znalostí

a dovedností, získává nové. Zároveň získává globální pohled na řešený problém a učí se 

spolupracovat s kolektivem, čímž zároveň rozvíjí své komunikativní schopnosti, učí se 

vzájemnému respektu a rozvíjí svou tvořivost, aktivitu a fantazii.

Pro učitele:

V projektovém vyučování se učitel učí nové roli (roli poradce) a učí se vnímat dítě jako 

celek. Dochází ke změně v jeho myšlení o žácích a rozšiřuje svůj repertoár vyučovacích 

strategií. Užívá nových možností hodnocení a sebehodnocení a rozšiřuje své organizační 

dovednosti.

Negativa:

Pro žáka:

Značná časová náročnost na řešení projektu, kdy žák není mnohdy vybaven potřebnými 

kompetencemi.

Pro učitele:

Mimořádná náročnost na přípravu projektu a vysoká náročnost na hodnocení žáka.

3.3.2 Metody kritického myšlení

Definice kritického myšlení jsou v literatuře nejednotné a pojem není ustálený. 

Z psychologického pohledu se jedná o charakteristiku myšlení, na druhé straně jde

o specifické edukační postupy, sledující kognitivní sféry člověka. (Maňák, Švec 2003)

P. Gavora (1995 in Maňák, Švec 2003, s. 159) chápe kritické myšlení „jako činnost, 

nástroj, který pomáhá žákům přejít od povrchního k hloubkovému učení, k odhalování 

souvislostí, k porozumění učivu a k vlastním závěrům.“ „Kriticky myslet znamená uchopit 

myšlenku, pochopit její obsah, prozkoumat ji, podrobit ji zdravému skeptickému posouzení, 

porovnat ji s jinými názory a s tím, co již o dané problematice vím, a posléze zaujmout vlastní 

stanovisko.“ (Maňák, Švec: Výukové metody. 2003, s. 159)

Mezi aspekty kritického myšlení patří respektování specifického světa dětského 

myšlení, zohledňování osobních způsobů a vlastních učebních procesů.

Podmínky pro stimulaci kritického myšlení ve třídě:

1. Dát žákům možnost vyzkoušet si kritické myšlení nanečisto, aby byli 

připraveni a schopni formulovat své vlastní názory.
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2. Dát žákům prostor pro vyslovení vlastních nápadů.

3. Učitel by měl být otevřená a tolerantní bytost, přijímat odlišné názory, 

nápady, a myšlenky a vést žáky k toleranci jejich názorů.

4. Učitel by měl aktivizovat žáky.

5. Oceňovat schopnost žáků kriticky myslet.

6. Vnímat každého žáka jako schopného samostatného myšlení a tento názor 

předávat i žákům.

7. Budovat u žáků zdravé sebevědomí a sebedůvěru.

8. Učitel sám musí být seznámen s metodami kritického myšlení a měl by si je 

vyzkoušet na vlastní kůži. (Zormanová 2012)

Kritické myšlení využívá tzv. třífázového modelu učení, neboli R-U-R, díky kterému si 

žáci lépe a na delší dobu zapamatují učivo, jsou aktivnější a motivovanější, projevují větší 

míru tvořivosti. Třífázový model učení byl u nás rozšířen díky programu Čtením a psaním ke 

kritickému myšlení. Třífázový model vymezuje následující fáze:

 První fáze – evokace

V této fázi dochází k vyvolání zájmu o téma, aktivizaci žáků. Žáci si samostatně 

vybavují, co už o daném tématu ví, co si myslí. Výsledkem této fáze by mělo být zaujetí pro 

řešení předloženého úkolu, zájem učit se. V této fázi se nejčastěji využívají metody: 

brainstorming, volné psaní, myšlenková mapa, pětilístek, kostka, klíčová slova, zpřeházené 

věty, V.CH.D (Vím – chci vědět – dozvěděl jsem se)

 Druhá fáze – uvědomění si významu

Jedná se o fázi samotného učení a upevňování učební látky. Žáci se setkávají s novými 

informacemi, vyhledávají informace a upřesňují si své názory. Hlavním cílem této fáze je 

udržet zájem žáků vyvolaný v průběhu evokace, podporovat žáky k neustálému 

vnímání a pochopení nových informací a budování kognitivních mostů mezi 

starými a novými vědomostmi.

Využívané metody: I.N.S.E.R.T., podvojný deník, skládankové učení, V.CH.D (Vím –

chci vědět – dozvěděl jsem se), čtení s otázkami, učíme se navzájem, pracovní listy, řízené 

čtení, párové čtení.

 Třetí fáze – reflexe

Slouží k prohloubení učiva. Žáci třídí, systematizují a upevňují nové vědomosti, 

přetvářením původních vědomostních schémat. Cílem je, aby se žáci naučili vyjadřovat 
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myšlenky a získané informace vlastními slovy, což vede k lepšímu a trvalejšímu 

zapamatování. 

Využívané metody v této fázi: Myšlenková mapa, pětilístek, kostka, volné psaní, 

brainstorming, I.N.S.E.R.T., Vennův diagram. (Zormanová, 2012; Maňák, Švec, 2003)

Charakteristika jednotlivých metod kritického myšlení:

„V odborné literatuře se vyskytuje řada definic kritického myšlení, které se v mnohém

liší, avšak všechny mají společné to, že metody kritického myšlení chápou jako jakýsi nástroj, 

který vede u žáků k porozumění učiva, k odhalování vztahů mezi jednotlivými osvojenými 

jevy a fakty, k vytváření vlastního názoru na danou problematiku a celkově k hloubkovému 

učivu.“ (Zormanová: Výukové metody v pedagogice. 2012, s. 113)

Brainstorming (= „bouře v mozku“) je metoda založená na produkci co největšího

počtu návrhů řešení určitého problému a jejich posouzení a to ve velmi krátké době. Důležité 

je i vytvoření správného prostředí, je nepřípustná jakákoli kritika. V první fázi se žáci snaží 

vymyslet co nejvíce možných řešení daného problému, byť by se zdály iracionální. Učitel 

všechny nápady zapisuje na tabuli, aby byly viditelné a stimulovaly žáky k dalším nápadům. 

Ve druhé fázi se pomocí diskuze vybírá nejefektivnější nápad. Písemnou formou 

brainstormingu je brainwriting, jež probíhá tak, že žáci zapisují své nápady na kolující list 

papíru. Specifickým druhem brainstormingu může být metoda 365, kdy každý žák ze 

šestičlenné skupiny vyprodukuje za pět minut nejméně tři nápady.

Myšlenková mapa je učební strategie, která podporuje aktivní učení a umožňuje 

uvědomění si nových znalostí v souvislostech. Může být použita individuálně nebo ve 

skupině. Při vytváření myšlenkové mapy se doprostřed tabule nebo papíru napíše základní 

slovo. Okolo základního slova píšeme slova, na která žáci přijdou v souvislosti s vybraným 

námětem. 
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Metoda I.N.S.E.R.T. – Insert znamená:

I interactive interaktivní

N noting poznámkový

S systém for systém pro

E effective efektivní

R reading and čtení a

T thinking myšlení

Při výukové metodě Insert žáci individuálně pracují s textem a jejich úkolem při této 

výukové metodě je nejen si předložený text pozorně přečíst, ale také si v průběhu čtení 

informace v textu označit znaménky: (√ známé informace, + nové informace, - myšlenky, se 

kterými nesouhlasí, ? informace, o kterých se chtějí dozvědět více). Po podrobné analýze 

textu a jeho zápisu do tabulky, ve které budou informace přehledně uspořádané (známé, nové, 

nesouhlasím, chci se dozvědět), následuje diskuze k analyzovanému textu i tabulce, kterou si 

žáci vytvořili, a zodpovězení případných otázek a nejasností.

Pětilístek – při výukové metodě pětilístek, pracují žáci individuálně nebo ve 

dvojicích. Pětilístek je pětiřádková básnička, která má přesně daná pravidla. První řádek 

obsahuje pouze jedno slovo označující probírané téma. Druhý řádek obsahuje dvě přídavná 

jména, která se k hlavnímu tématu vážou. Třetí řádek je ze tří sloves, která slouží k vyjádření 

dějové složky hlavního tématu. Čtvrtý řádek obsahuje větu o čtyřech slovech, která shrnuje

poznatky o daném tématu. Poslední řádka je tvořena opět pouze jedním slovem, které 

rekapituluje podstatu námětu. 

Předvídání – jako výuková metoda staví na psychickém procesu předvídání, jenž 

využívá asociací a představ o daném tématu. Některé představy aktivují v mozku spoje 

paměťově spojené s probíranou látkou, jiné jsou tvořivější povahy, vzniká při nich něco 

nového. Pro děti se jedná o velmi zajímavou činnost. Příkladem může být „čtení 

s předvídáním“, kdy se děti pokouší již ze samotného názvu vyvodit obsah textu a možný děj 

příběhu. Dále se text rozdělí na několik částí a pokaždé přečtené části se děti pokouší odvodit, 

jak bude asi děj pokračovat a svá očekávání zapisují do tzv. tabulky předpovědí. Na konci se 

dozví, nakolik měli pravdu, následuje diskuze ve dvojicích nebo ve skupině. Zpočátku 

začínáme texty beletristickými, následně můžeme postoupit k textům odborným. Další 

možností je předvídat z obrázku, jak bude daný příběh pokračovat a podobně.
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Řízené čtení – při výukové metodě řízeného čtení provází učitel čtení textu pokyny, 

které mají za cíl vést žáky k tomu, aby o čteném textu přemýšleli. Žáci dostanou text 

rozdělený na několik částí, čtou ho tedy postupně a před čtením další části položí učitel 

žákům otázku, která je má motivovat pro další práci. Je to způsob, jak udržet jejich 

pozornost u delších nebo složitějších textů. 

Zpřeházené věty – Jedná se o činnost před samotným čtením textu, jde o skupinovou 

práci, kdy připravíme pět nebo šest lístečků, na každém z nich je napsaná jedna situace, která 

bude v textu. Třída má za úkol sestavit situace do správného pořadí. Žáci pracují dohromady 

do té doby, než se shodnou na jediném konečném pořadí lístků. Teprve poté se začne číst 

původní text, podle kterého poznají, jestli předvídali správně. 

Volné psaní – při užití metody volného psaní mají žáci za úkol během pěti minut 

napsat, cokoli je napadne, buď na volné, nebo určené téma. Když pět minut uplyne, děti své 

texty přečtou. Jedním z důležitých pravidel je, aby žáci psali opravdu vše, co je napadne, musí 

psát souvislý text a k napsanému se již nemají vracet, není nutné dbát na gramatická 

pravidla a stylistiku.

Vím – chci se dozvědět – dozvěděl jsem se – tato metoda se používá při probírání 

nové látky a spočívá v tom, že v sešitě nebo na tabuli vytvoříme tři sloupce, které označíme 

„vím“ – „chci se dozvědět“ – „dozvěděl jsem se“. Po oznámení tématu si žáci vyplní první 

sloup, co už o tématu ví. Následně si do druhého zapisují, co by se chtěli dozvědět. 

Po vyhledávání informací nebo po výkladu si žáci vyplní třetí sloupec. Nejprve samostatně

a následně se o informace podělí se spolužáky.

Podvojný deník – je metoda používaná k tomu, aby si žáci mohli lépe spojit materiál 

z textů se svými osobními prožitky. Napomáhá žákům najít osobní vztah k tomu, co se učí. 

Základ podvojného deníku tvoří svislá čára uprostřed čistého listu papíru. Na levou stranu si 

žáci vypíší z textu konkrétní pasáž, která na ně zapůsobila. Napravo od této čáry by si měli 

napsat komentář ke zvolené pasáži: co je přimělo zaznamenat si právě tuto část textu. 

V průběhu četby by se žáci měli zastavovat a dělat si tímto způsob poznámky. Po přečtení 

probíhá opět společná diskuze. (Zormanová, 2012)
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3.3.3 Problémové vyučování

„Problémová metoda – vyučovací metoda, resp. typ výuky, která začleňuje řešení 

problémů samotnými žáky jako prostředek jejich intelektového rozvoje. Do určité míry je tato 

metoda realizována při každé školní výuce, preferována je ve výuce činné školy jiných 

alternativních škol.“ (Pedagogický slovník)

Problémové úlohy mohou tvořit základ aktivizačních metod, přesto je lze chápat jako 

samostatnou metodu. Učit problémově lze i ve frontální výuce. Většina učitelů ve své praxi 

problémovou výuku využívá, aniž by přímo o ni usilovali. Učitel klade ve výkladu 

problémové otázky, které mají za cíl studenty při výkladu nabudit, upoutat jejich 

pozornost a do výkladu se zapojit. Oproti tradičním formám vyučování se od žáků vyžaduje 

aktivita, produktivní myšlení a samostatnost. Klade se důraz na myšlení, vytváření hypotéz, 

objevování a bádání. Takový typ vyučování vytváří návyk k tvořivému osvojování vědomostí, 

vede ke kreativnímu myšlení. 

Žák si musí jako první část problémového učení uvědomit, jaké údaje potřebuje 

k vyřešení a dál si tyto údaje opatřit. Tyto údaje pak musí aktivně použít při řešení samotného 

problému. (Kotrba, Lacina, 2007) 

Postup řešení problémových úloh není samovolný a jde rozdělit na několik po sobě 

jdoucích fází:

1. vytvoření problémové situace, což vyvolá potřebu problém vyřešit

2. analýza problémové situace – rozlišení známých a neznámých 

skutečností

3. formulace problému – problém bývá nejčastěji formulován ve formě 

otázky

4. řešení problému – hledání řešení, vazeb, odpovědi na otázku

5. verifikace řešení – ověření správnosti odpovědi nebo řešení

6. zobecnění postupu řešení problému – provádí se, aby řešení bylo 

použitelné i pro řešení obdobných problémů do budoucna (Kotrba, 

Lacina: Praktické využití aktivizačních metod ve výuce. 2010, 

s. 83-84)

Metoda problémového vyučování patří k nejefektivnějším metodám, které 

rozvíjejí u žáků myšlení a schopnost řešit problémy. Ideální problémová úloha by měla 
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vycházet z reálné životní situace. Nemělo by tedy jít o zjednodušenou školskou úlohu. Při 

řešení problému by měli žáci postupovat podobně jako skuteční vědci, objevit řešení sami.

Při řešení problémových úloh se u žáků rozvíjí schopnost překonávat obtíže. Také se 

může stát, že se problém přes všechnu snahu nepodaří vyřešit, ale i tato situace je pro žáky 

přínosná, protože se naučí vyrovnat s neúspěchem.

Protikladem této metody je aplikace algoritmu, která je často využíváno v tradiční 

výuce, kdy učitel žákům nejdříve sdělí správný postup a žáci ho následně používají 

v obdobných případech. Tím jsou ovšem ochuzeni o zážitek objevování a tato výuka

nepřispívá k rozvoji myšlení.

3.3.4 Výuka dramatem

„Dramatizace není novou metodou. Doporučoval ji již Komenský (Schola ludus = škola 

hrou), hojně se jí využívalo v jezuitských školách. (…) Oceňovalo se, že dramatizace 

zkonkrétňuje učivo, umožňuje jeho prožití, usnadňuje hlouběji pochopit obsah dramatizované 

látky, oživit ji, vyvolat o ni hlubší zájem, dobře si ji pamatovat, rozvíjet tvořivost žáků. Ve 

vyšších třídách lze dramatizaci spojit s probíráním literárních děl, historických epoch apod. 

Spolu s vědomostmi si žáci osvojují i četné dovednosti, organizační, intelektové, 

komunikativní. Učí se vystupovat před druhými žáky, ztrácejí ostych i před veřejností.“ 

(Skalková: Obecná didaktika. 2007, s. 186)

Možnosti dramatizace se dnes aktualizují, je možné s dětmi předškolního věku zahrát 

scénku o malém chlapci, ke kterému se ve školce ostatní děti chovají ošklivě, jako 

prevenci a zvládnutí šikany, nebo se staršími dětmi sehrát hodinovou hru o životě Jana Amose 

Komenského a tím jim umožnit, aby si spojily konkrétní údaje o něm s vizuálním prožitkem

a tím si znalosti upevnily. 

V rámci inscenačních metod, které aktivně využívají prvky dramatu a divadelních prvků, 

se jedná o vyšší stupeň žákova zapojení a komplexnější pojetí osvojování 

znalostí a dovedností. Výukové drama se podílí na rozvoji celé osobnosti a formuje 

především:

1. dovednosti (zejména dovednosti uměleckého charakteru, sociální a komunikativní 

dovednosti a dovednost řešit úkoly);

2. faktografické vědomosti (z okruhu různých vyučovacích předmětů);

3. vztahy (vede k pochopení souvislostí mezi jevy);

4. teorie (podporuje logické a intuitivní myšlení);
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5. děje (odráží praxi života);

6. postoje a hodnoty (ovlivňuje a vytváří mravní hodnoty). (Valenta, 1999)

Využití této metody při výuce je velmi časově náročné, ale jedná se o metodu vysoce 

aktivizační, která žáka kultivuje po jazykové a kulturní stránce, upevňuje mezi žáky sociální 

vazby a vytváří kolektivní pocit společného prožitku. Je to tedy zároveň metoda, která může

být použita v rámci tzv. teambuildingu – třídní kolektiv se stmeluje, vytváří si pozitivní 

sociální vazby a je prevencí šikany a dalších negativních jevů v rámci kolektivu.
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4 DIDAKTICKÉ HRY A JEJICH VÝZNAM PŘI VYUČOVÁNÍ

Hra je jedna z nejpřirozenějších činností jedince. Je formou učení, které je přirozené pro 

jedince různých živočišných druhů již od dětství, a při kterém se učí různým dovednostem

a schopnostem přirozenou a zábavnou formou. Hrající si koťata nebo štěňata mohou být asi 

nejtypičtějším příkladem, ale stejně tak malé děti, které si hrají na maminku a na tatínka, na 

obchod, na školu atd. Hra rozhodně není vhodná jen pro děti na 1. stupni základní školy, ale 

jako svěží a zábavná forma výuky může být použita napříč spektrem všech škol až po 

vzdělávání dospělých, kteří se rádi vrátí do svých dětských let. 

„Hra je jedna ze základních forem činností člověka (vedle práce a učení), pro níž je 

charakteristické, že je to svobodně zvolená aktivita, která nesleduje žádný zvláštní účel, ale 

cíl a hodnotu má sama v sobě.“ (Maňák, 2003 in Praktické využití aktivizačních metod ve

výuce, s. 94)

Hra je tedy jakákoli aktivita, která má svá pravidla a mnoho účelů – od pobavení, 

rozptýlení, odreagování se až po výukové účely. Účelem hry je činnost sama o sobě, tedy 

zahrát si, pobavit se, získat zážitek. Významná je při didaktických hrách postava učitele, který 

funguje jako rozhodčí a musí mít neustále nad hrou kontrolu. Důležitá je tedy samotná 

příprava didaktické hry, kdy je nutné zvolit vhodnost pro věkovou skupinu žáků, odpovídající 

jejich schopnostem a dovednostem a dále i povaze žáků a jejich míře hravosti a vytvoření 

vhodného herního prostředí. 

4.1 Didaktické hry

„Ve vyučování jsou nejčastěji využívány didaktické hry a soutěže, které jsou založeny na 

řešení problémových úloh a simulací. Vhodné jsou především pro účely motivace, 

opakování a procvičování učiva. Neměly by však nahrazovat samotný výklad učitele.“

(Kotrba, Lacina: Praktické využití aktivizačních metod ve výuce. 2010, s. 97)

Každá didaktická hra by měla mít tyto komponenty:

1. didaktický cíl – předpokládaný efekt, vytyčení toho, čeho chceme 

didaktickou hrou dosáhnout

2. pravidla – podmínky hry, na základě kterých budeme hrát, seznámení 

hrajících s nimi

3. obsah – motivační rámec, přitažlivá činnost (Maňák 1997, in Kotrba, 

Lacina: Praktické využití aktivizačních metod ve výuce. 2010, s. 97)
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Navíc každá didaktická hra má předem daný časový rámec, který může být od 

několika minut, až po hry, jímž se žáci věnují dlouhodobě a mohou svou délkou připomínat 

projekt. Pro dobře zvládnutou didaktickou hru je důležité zvolit i vhodné prostředí, ne vždy je 

vhodným prostorem třída. Pro žáky nižších ročníků to může být třeba i poznávací procházka, 

při které se děti formou hry mohou dozvědět něco bližšího o rostlinách nebo živočiších, kteří 

se právě v tomto biotopu nacházejí. 

Podle míry interakce mezi jednotlivými aktéry didaktické hry můžeme tyto dělit na 

dva typy:

- neinterakční hry – kdy každý jedinec vystupuje sám za sebe a sám ovlivňuje 

výsledek hry

- interakční hry – při těchto na sebe hráči vzájemně působí, komunikují 

spolu a svým jednáním se vzájemně ovlivňují (Kotrba, Lacina, 2007)

4.2 Metodická příprava hry

Hru je nutné předem dobře metodicky připravit, především s ohledem na to, aby splnila 

účel, který se od ní očekává. 

a) vytyčení cílů hry – kognitivních, sociálních, emocionálních, ujasnění důvodů pro 

volbu konkrétní hry

b) diagnóza připravenosti žáků – potřebné vědomosti, dovednosti, zkušenosti, 

přiměřená náročnost hry

c) ujasnění pravidel hry – jejich znalost žáky, upevnění, případně jejich obměna

d) vymezení úlohy vedoucího hry – který má na starosti řízení a hodnocení výsledků 

hry, svěření této funkce je možné, až žáci získají zkušenosti

e) stanovení způsobu hodnocení – diskuze, otázka subjektivity

f) zajištění vhodného místa – uspořádání místnosti, úprava terénu

g) příprava pomůcek, materiálu, rekvizit – možnosti improvizace, vlastní výroba

h) určení časového limitu hry – rozvrh průběhu hry, časové možnosti účastníků

i) promyšlení případných variant hry – možné modifikace, iniciativa žáků, rušivé 

zásahy

(Maňák, 2003 in Kotrba, Lacina: Praktické využití aktivizačních metod ve výuce, 

2010, s. 95-96)
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Je tedy na první pohled zřejmé, že metodická příprava didaktických her je složitá

a skládá se z mnoha jednotlivých aspektů, které je nutné vzít při jejich tvorbě na vědomí. 

Navíc je vcelku častým jevem, že ne všechny problémy se dají předem ovlivnit a odhadnout

a je tedy častým jevem, že didaktická hra musí být ze strany učitele pozorně 

sledována a případně do ní musí učitel zasáhnout, korigovat ji správným směrem. Děti se 

nechají velmi lehce strhnout a do budoucna není vhodné, aby ze hry ve výuce měly pocit 

promarněného času, který sice příjemně strávily, ale nic konkrétního jim hra nedala. Zkušený 

pedagog navíc časem zjistí, které didaktické hry mají u žáků úspěch, postupně je 

inovuje a využívá je velmi účelně. Ale i hra, která se příliš nepovedla, není sama o sobě 

ztrátou času, protože je to i zpětná vazba pro učitele, že některé aspekty při metodické 

přípravě podcenil nebo opomněl. Chybou by naopak bylo se z tohoto nezdaru nepoučit, 

protože i zde platí, že chybami se člověk (a učitel zvláště) učí.

4.3 Příklady didaktických her

Otázková hra – kladení otázek je častou součástí didaktických her, ale může se lišit, 

kdo a jaké otázky pokládá. Pokud otázky pokládá učitel, mohou například žáci, kteří správně 

odpoví, postoupit o krok blíže k cíli (všichni stojí u zadní stěny učebny a pokouší se co 

nejdříve dostat ke svému učiteli). Nebo žáci si pokládají otázky vzájemně a snaží se položit 

takovou otázku, aby na ní ostatní neznali odpověď. Nebo cílem hry může být co nejvtipnější 

odpověď, odpověď jedním slovem nebo naopak co nejdelší větou, větou, která začíná vždy na 

stejné písmeno atd. Využití otázek při didaktických hrách je opravdu široké a většinou 

pedagogovi stačí pouze inspirace a dokáže vymyslet didaktickou hru přesně pro své žáčky.

Pexeso – pexeso může být využito při opakování látky, jejím upevňování, ale také pro 

rozvíjení fantazie. Například kartičky pexesa, na kterých jsou napsány známé osobnosti 

dějin, o kterých už mají žáci základní znalosti, mohou být použity při didaktické hře, kdy se 

hledají společné znaky postav, které zdánlivě nemají nic společného. Pokud si žák vylosuje 

například svatého Václava a Jana Husa, může s použitím literatury nebo třeba i internetu najít 

nejrůznější souvislosti mezi nimi – oba byli muži, žili na území dnešní České republiky, oba 

byli křesťané, vzdělaní, zemřeli násilnou smrtí a mohli bychom jmenovat jistě mnoho dalších. 

Pexeso může být ale i využíváno při výuce cizích jazyků, kdy žák podle klasických pravidel 

pexesa hledá ke kartičce s českým slovem jeho cizí variantu nebo třeba i obrázkovou podobu 

slova.
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Kvíz – bývá často použit jako soutěž mezi skupinami a je jedno, zda kvízové otázky 

vytvořil učitel, nebo žáci sami. Jako možnost odpovědi může být nabídka z několika variant, 

kdy jich může být správně i více. Důležité je podpořit dětskou zvídavost a hravost a navodit 

veselou atmosféru.

Hraní rolí – při této činnosti se žáci vžívají do různých rolí a snaží se o autenticitu při 

jejich ztvárnění. Důležitá je možnost prožitku, vyzkoušet si různé situace na živo. Příkladem 

můžou být ve školce hry, kdy se děti učí odmítat návrhy dospělých, které se jim nelíbí, nebo 

třeba vyzkoušet si telefonní hovor na policii, záchranku a podobně. Hraní rolí je častě hlavně 

v dětském věku, kdy se děti touto formou učí reagovat na druhé, komunikovat a zároveň je 

zde prostor pro jejich fantazii. Stejně tak se ovšem hraní rolí využije při vzdělávání 

dospělých, kteří si mohou vyzkoušet různé přesvědčovací techniky, nacvičovat si situace ze 

zaměstnání nebo simulovat řešení konfliktů s potomky v rámci terapie.

Mohli bychom jmenovat řadu dalších didaktických her (křížovky, doplňovačky, 

piškvorky), vždy by se však jednalo o výčet nekompletní, neboť je zde nepřeberné množství 

her různého zaměření, využití a způsobu provedení. 
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II. PRAKTICKÁ ČÁST

5 PŘEDMĚT PRŮZKUMU

V teoretické části jsem vymezila pojmy motivace, organizační forma, výuková metoda 

a didaktická hra. Snahou bylo analyzovat současné inovativní výukové strategie a přístupy 

využívané pro rozvoj motivace ve vyučovacím procesu. V praktické části jsem se snažila 

ověřit názor, zda je ze strany učitelů o inovativní metody zájem a v jaké míře nebo s jakým 

cílem je ve své praxi využívají.

6 CÍLE A PŘEDPOKLADY

Ve své diplomové práci jsem si stanovila následující cíle a předpoklady:

1 cíl: Zjistit, jaký význam má pro učitele pojem motivace a jak mohou osobně přispívat 

ke zvyšování motivace u žáků ve vyučovacím procesu.

P1: Předpokládám, že učitel považuje motivaci žáků za nedílnou součást vyučovacího 

procesu s cílem aktivizovat žáky a vzbudit jejich zájem o učení.

P2: Domnívám se, že učitel může u žáků rozvíjet motivaci využíváním inovativních 

výukových metod.

2 cíl: Zjistit, zda učitelé znají a využívají současné inovativní výukové strategie a s jakým 

cílem.

P1: Domnívám se, že učitelé využívají skupinové vyučování, s cílem spolupráce žáků.

P2: Předpokládám, že učitelé využívají projektové vyučování, s cílem propojení 

učiva a mezipředmětových vztahů.

P3: Předpokládám, že učitelé otevřené a problémové vyučování ve vyučovacím procesu 

nevyužívají.

3 cíl: Zjistit, jaký názor mají učitelé na využívání didaktických her při výuce a v jakých 

předmětech je nejčastěji využívají.

P1: Domnívám se, že učitelé 1. stupně základní školy mají pozitivní názor na didaktické 

hry a využívají je nejčastěji v Českém jazyce a Matematice.
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7 METODIKA PRÁCE

7.1 Metoda průzkumu

Ve svém průzkumu jsem použila dotazník jako kvantitativní metodu sběru dat, která 

umožňuje oslovení velké cílové skupiny respondentů.

Dotazník byl předkládán a vyplňován učiteli jednotlivých škol, které jsem oslovila a to: 

základní škola v Chomutově; základní školy v Žatci; základní školy v Praze a dále jednotliví 

učitelé, kteří byli ochotni dotazník vyplnit.

Cílem dotazníku bylo zjistit, jak učitelé přemýšlejí o možnostech podpory motivace

u žáků 1. stupně základních škol. Zda mají přehled o současných inovativních metodách

a organizačních formách, které by mohly mít za následek upoutání pozornosti žáka a zvýšení 

jeho motivace při vyučování. S jakým cílem a zda vůbec inovativní výukové strategie ve 

výuce využívají.

Dotazník (příloha 1) obsahuje dotaz na věk a délku praxe respondentů a 9 otevřených 

otázek. Úvod dotazníku tvoří oslovení respondentů, představení osoby provádějící průzkum, 

představení samotného průzkumu a název diplomové práce, pro kterou má dotazník 

sloužit a informace o zajištění anonymity respondentů. Otázky v dotazníku směřují k ověření 

stanovených cílů a hypotéz.

7.2 Druhy otázek v dotazníku

Dotazník je sestaven pouze z otevřených otázek.

7.3 Charakteristika průzkumného vzorku

Jako cílovou skupinu respondentů pro vyplnění dotazníků jsem zvolila učitele 

1. stupně základních škol. V dotazníku oslovení respondenti vyplnili i svůj věk a délku 

praxe a z tohoto hlediska je vzorek poměrně rozmanitý.

Celkem jsem rozdala a prostřednictvím internetu rozeslala 100 dotazníků, návratnost 

byla 67 vyplněných dotazníků, tedy 67%.

Dotazníky byly rozdány ve dvou základních školách v Praze, kde jsem rozdala 

40 dotazníků, návratnost byla 27 vyplněných dotazníků, tedy 67,5%. Dále na dvou základních 

školách v Žatci, zde jsem rozdala 40 dotazníků, návratnost byla 22 vyplněných, tedy 
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55 % a na základní škole v Chomutově, zde jsem rozdala 20 dotazníků, návratnost byla 

18 vyplněných dotazníků, tedy 90%. 

Dále bylo osloveno, především prostřednictvím internetu, ale i osobně, několik učitelů, 

kteří byli ochotni se na průzkumu podílet a dotazník vyplnit.

7.4 Organizace a zpracování dat

Před samotným šetřením jsem nejprve sestavila dotazník a jeho položky tak, aby 

odpovídal stanoveným cílům a hypotézám. Samotné dotazníkové šetření probíhalo v termínu 

od 1. 9. 2014 do 30. 1. 2015.

Ze získaných dat jsem sestavila tabulky s odpověďmi respondentů a jejich četností. 

Následně jsem četnosti sečetla a zaznamenala do grafů. Samotným otázkám předcházel dotaz 

na věk a délku praxe jednotlivých učitelů.

Graf 1 - Věk respondentů

Graf 2 - Délka praxe respondentů
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Otázka č. 1

První otázka byla zadána především k uvedení učitele do tématu, naladění a vytvoření 

představy, čeho se bude dotazník týkat. Cílem této otázky bylo zjistit, co si učitel pod pojmem 

„motivovat žáka k učení“ představuje, a zda vztahuje motivaci k učebnímu procesu.

Respondenti odpovídali na otázku různorodě, a proto jsem se rozhodla

o kategorizování odpovědí. Kategorie vystihují podstatu vyjádření učitelů a četnost jejich 

odpovědí.

Znění otázky:

Co si představíte pod pojmem „motivovat žáka k učení“?

Z celkového počtu vrácených dotazníků, tj. 67 (100%) na otázku číslo 1 odpovědělo

67 respondentů, tedy 100%. Podle tabulky a četnosti odpovědí, vyplývá, že tři nejčastější 

odpovědi jednotlivých respondentů bylo vzbudit u žáků zájem o učení, aktivizovat 

žáka a probudit v něm chuť pracovat. Vzbudit zájem žáků uvedlo z celkového počtu 

31 (46,2 %) respondentů, chuť pracovat 12 (17,9 %) respondentů a aktivizovat žáka 11 

(16,4 %) respondentů. 

Následující odpovědi respondentů zněly: upoutání pozornosti (6), navození dobré 

nálady (4), pozitivní postoj k předmětu (3), chuť učit se (3), rozvíjet dovednosti a schopnosti 

(2), zajímavý způsob vzdělávání (2), zahájení hodiny (2), pocit úspěchu (2), uvědomit si 

životní cíl (1).

Graf 3 - Četnosti odpovědí u otázky č. 1
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Příklady zajímavých odpovědí:

„Navození dravé nálady, získávat informace, ať už samo nebo s dopomocí učitele, 

rodiny, kamarádů – spolužáků.“

„Nastolení situace, kdy je žák dychtivý se učit a dozvídat se nové informace, protože 

sám chce a zajímá ho to.“

„Motivace žáka je pro mě chuť žáků pracovat, rozvíjet své dovednosti a schopnosti. 

Motivaci vnímám jako „HNACÍ MOTOR“.“

„Snaha učitele vzbudit v žákovi pozitivní postoj k předmětu, pocit dílčího úspěchu.“
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Otázka č. 2

Cílem otázky číslo 2 bylo zjistit, jaký význam má pro učitele motivace žáků ve 

vyučovacím procesu. Zajímalo mě především, jaký význam má motivace z pohledu učitele 

jako přínos pro samotného žáka.

Pro vyhodnocení jsem i u této otázky použila metodu kategorizování.

Znění otázky: 

V čem vidíte význam motivace ve vyučovacím procesu?

Z celkového počtu vrácených dotazníků, tj. 67 (100%) na otázku číslo 2 odpovědělo 

67 respondentů, tedy 100%. Podle tabulky a četnosti odpovědí, vyplývá, že tři nejčastější 

odpovědi jednotlivých respondentů bylo vzbudit u žáků zájem o učení, aktivizovat 

žáka a probudit v něm chuť pracovat. Vzbudit zájem žáků uvedlo z celkového počtu 

24 (35,8 %) respondentů, chuť pracovat 8 (11,9 %) respondentů a aktivizovat žáka 12 

(17,9 %) respondentů. 

Následující odpovědi respondentů: zaujetí (6), úspěšný průběh učebního procesu (5), 

dosažení lepších výsledků (5), škola hrou (5), zvýšení sebedůvěry (4), spolupráce (3), 

nabuzení představy (2), povzbuzení psychických sil (2), snazší pochopení učiva (2), 

sebeovládání (2), uspokojení z práce (2), zlepšení soustředění pozornosti (2), klidnější 

pracovní atmosféra (2), pozitivní přístup k učení (1), zkvalitnění výuky (1).

Po vyhodnocení otázky číslo 2 jsem shledala většinovou shodu odpovědí respondentů 

s otázkou číslo 1, především v prvních třech nejčastějších odpovědí.

Graf 4 - Četnost odpovědí u otázky č. 2
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Příklad zajímavých odpovědí:

„Aktivizace dětí, větší zaujetí, zlepšení soustředění pozornosti – dosahování lepších 

výsledků s menší námahou. Děti získávají lepší (pociťují) uspokojení z práce.“

„Motivace je nezbytná pro spolupráci učitele a žáka proto, aby žák přijal proces učení, 

který předkládá učitel.“

„Motivace je často opomíjena, ale dle mého názoru důležitá součást vyučovacího 

procesu, pokud žáci nejsou motivování, chybí jim chuť a nadšení.“
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Otázka č. 3

U otázky číslo 3 bylo cílem zjistit, co vše učitelé dělají pro zvyšování motivace žáků 

v učebním procesu.

V této otázce respondenti rovněž odpovídali rozmanitě a zvolila jsem pro vyhodnocení 

metodu kategorizace.

Znění otázky:

Co se domníváte, že může dělat učitel pro motivaci žáků?

Z celkového počtu vrácených dotazníků, tj. 67 (100 %) na otázku číslo 1 odpovědělo 

67 respondentů, tedy 100%. Podle tabulky a četnosti odpovědí, vyplývá, že tři nejčastější 

odpovědi jednotlivých respondentů byly didaktické hry, využití inovativních výukových 

metod a volba vhodných pomůcek. Didaktické hry uvedlo z celkového počtu 20 (29,8 %) 

respondentů, využití inovativních výukových metod 18 (26,8 %) respondentů a vhodné 

pomůcky volilo 15 (22,3 %) respondentů. 

Další odpovědi respondentů zněly: vlastní sebevzdělávání (10), plánování výuky (8), 

podpora žáků (6), pozitivní hodnocení (5), vlastní vzor (4), otevřené rozhovory (3), vytvářet 

příjemné klima (2), spolupráce s rodinou (2), oceňovat snahu (2), odměny a tresty (1).

7 respondentů sice na otázku odpovědělo, ale jejich odpověď byla „cokoli“ bez 

podrobnějšího vyjádření. Tato odpověď nebyla dále zpracovatelná.

Graf 5 - Četnost odpovědí u otázky č. 3
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Příklady zajímavých odpovědí:

„Motivace může mít v podstatě jakoukoli podobu, myslím si, že je dobré využívat pro 

motivaci různé technologie (video, ICT), spíše činnosti netradiční, které žáky 

zaujmou a pohltí.“

„Připravit se – zjistit, na jaké úrovni dovedností a znalostí jsou žáci i jejich 

individuální zvláštnosti, vybírat zajímavá témata – nebo je zajímavá udělat.“

„Vymýšlet výukové pomůcky, střídat druhy výuky, měnit činnosti, stanovit pro žáky 

dosažitelné cíle.“



66

Otázka č. 4

Za cíl této otázky jsem si kladla zjištění, že respondenti rozumí pojmu „inovativní 

výukové metody“ a zajímalo mě, jaké z nich využívají nejčastěji.

Znění otázky:

Které inovativní metody nejčastěji ve výuce využíváte a které se Vám osvědčily?

Z celkového počtu vrácených dotazníků, tj. 67 (100 %) na otázku číslo 1

odpovědělo 63 respondentů, tedy 94 %. 4 respondenti, tedy (6 %) neodpověděli. Podle 

tabulky a četnosti odpovědí, vyplývá, že tři nejčastější odpovědi jednotlivých respondentů 

byly využití ICT, PC a data-projektorů, skupinová práce a metoda brainstormingu. ICT, 

PC a data-projektory uvedlo z celkového počtu 19 (28,4 %) respondentů, skupinovou práci

využívá 16 (23,8 %) respondentů a brainstorming 15 (22,3 %) respondentů. 

Následující odpovědi respondentů: didaktické hry (12), myšlenkové mapy (11), 

projektové vyučování (10), dramatická výchova (10), problémová metoda (6), pětilístek (6), 

kooperativní vyučování (5), čtení s předvídáním (5), besedy (5), modelové situace (4), 

I.N.S.E.R.T (3), tvůrčí psaní (2), otevřené vyučování – hry v kruhu (2), Clil (2), volné psaní 

(2), tajenky, křížovky, přesmyčky (2), video ukázka (2), využití literatury a encyklopedií (2), 

Hejného metoda (2), čtení s porozuměním (2).

Jeden z respondentů uvedl, že by rád inovativní výukové metody využíval, ale nemá 

dostatek zkušeností. Jeden uvedl, že by rád využíval ve své výuce ICT, ale nemá ji 

k dispozici a ani prostor na jinou než frontální výuku. Další jeden, že je nevyužívá a přiklání 

se ke klasické frontální výuce. 

Graf 6 - Četnost odpovědí u otázky č. 4
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Otázka č. 5

Cílem otázky číslo 5 bylo zjistit, zda učitelé využívají ve své praxi skupinové

a kooperativní vyučování a zároveň s jakým cílem jej využívají.

V této otázce jsem nejprve zvolila dělení podle toho, zda respondenti odpověděli Ano 

či Ne. Následně jsem pak u respondentů, kteří odpověděli Ano, zvolila podrobnější zkoumání 

pomocí metody kategorizování.

Znění otázky:

Využíváte ve své praxi skupinové a kooperativní vyučování? S jakým cílem?

Z celkového počtu vrácených dotazníků, tj. 67 (100 %) na otázku číslo 5 odpovědělo 

67 respondentů, tedy 100%. U 65 respondentů (97 %) zněla odpověď „ano“

a pouze u 2 respondentů (3 %) zněla „ne“. U respondentů s odpovědí „ano“ a její následné 

kategorizování ukázalo, že tři nejčastější odpovědi jednotlivých respondentů zněly:

spolupráce, snaha zapojit všechny žáky a socializace – zlepšení vztahů ve třídě. Spolupráci

uvedlo z celkového počtu 41 (61,2 %) respondentů, zapojení všech žáků 18 (26,8 %) 

respondentů a socializaci volilo 14 (22,8 %) respondentů.

Následující odpovědi respondentů: komunikace (12), tolerance/ohleduplnost (6), 

prezentace názorů (6), při projektových dnech (4), zpestření výuky (4), 

hodnocení/sebehodnocení (3), rozvíjení dovedností (3), vyvození či shrnutí učiva (2), naučit 

se rozdělování rolí (2), motivace (2), organizace práce (1), zpětná vazba (1).

Dva respondenti na otázku odpověděli, že metodu skupinového a kooperativního 

vyučování vůbec nevyužívají.
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Graf 7 - Četnost odpovědí u otázky č. 5

Příklady zajímavých odpovědí:

„Naučit žáky pracovat v týmu, prezentovat své názory (znalosti) před ostatními, 

obhajovat svůj názor, reagovat na kritiku, přijmout námitky. Vlastně je chci naučit pochopit 

učivo a vlastními slovy je interpretovat dalším spolužákům.“

„Naučit děti komunikovat, pomáhat slabším, umět vysvětlit látku druhým, zpětná 

vazba, šance pro slabší žáky (zažijí úspěch).“

„Zařazuji zejména proto, že při ní žáci rozvíjí další dovednosti. Frontální způsob 

výuky mě příliš nebaví.“
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Otázka č. 6

Otázka číslo 6 si kladla za cíl zjistit, zda učitelé využívají projektové vyučování

a s jakým cílem ho do vyučovacího procesu zařazují.

Zde jsem volila vyhodnocení nejprve podle toho, zda projektové vyučování využívají 

či ne a následně metoda kategorizování u odpovědí „ano“.

Znění otázky:

Využíváte ve své praxi projektové vyučování? S jakým cílem?

Z celkového počtu vrácených dotazníků, tj. 67 (100 %) na otázku číslo 6 odpovědělo 

67 respondentů, tedy 100%. 58 respondentů (86,6 %) odpovědělo na otázku 

„ano“ a 9 respondentů (13,4 %) na otázku „ne“. U respondentů s odpovědí „ano“ a její 

následné kategorizování ukázalo, že tři nejčastější odpovědi jednotlivých respondentů zněly:

Oživení výuky, mezipředmětové vztahy a využití pouze v projektových dnech podle 

vzdělávacích plánů. Oživení výuky uvedlo z celkového počtu 15 (22,4 %) respondentů, 

mezipředmětové vztahy 9 (13,4 %) respondentů a projektové dny volilo 8 (11,9 %) 

respondentů.

Další odpovědi respondentů: vyžití znalostí v praxi (6), rozvoj klíčových kompetencí 

(6), spolupráce (5), rozšíření všeobecného učiva (4), přebírání zodpovědnosti za práci (4), 

motivace žáka (3), celostní pohled na učivo (3), zisk nových informací (2), vzbudit 

zájem o učení (2), rozvoj samostatnosti (2), shrnutí učiva (2), pestrost výuky (2).

Dva respondenti v dotazníku uvedli, že metodu projektového vyučování využívají, ale 

neuvedli s jakým cílem. Devět respondentů uvedlo, že metodu nevyužívají.
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Graf 8 - Četnost odpovědí u otázky č. 6

Příklady zajímavých odpovědí:

„Ozvláštnit výuku, zapojit prožitek z dané látky – více si pamatují. Získání 

nadstavbových informací – rozšíření všeobecného rozhledu.“

„S cílem provázaností jednotlivých kroků zlepšit motivaci žáka k lepšímu výkonu.“

„Obohacování a rozšiřování učiva, samostatné vyhledávání informací a jejich 

zpracování, prezentace.“
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Otázka č. 7

Cílem otázky bylo zjistit, zda učitelé vědí, co znamená pojem otevřené vyučování

a zda jej ve výuce využívají. Druhá část otázky se zabývala využíváním problémového 

vyučování ve vyučovacím procesu a s jakým cílem.

Znění otázky:

Využíváte ve své praxi otevřené nebo problémové vyučování? S jakým cílem?

Otevřené vyučování

Z celkového počtu vrácených dotazníků, tj. 67 (100 %) na otázku číslo 7 odpovědělo 

67 respondentů, tedy 100%. 1 z respondentů (1,5 %) odpověděl na otázku „ano“ 

a 66 respondentů (98,5 %) odpovědělo na otázku „ne“. 

Problémové vyučování

Z celkového počtu vrácených dotazníků, tj. 67 (100 %) na otázku číslo 7 odpovědělo 

67 respondentů, tedy 100 %. 35 respondentů (52,2 %) odpovědělo na otázku „ano“ 

a 32 respondentů (47,8 %) na otázku „ne“. U respondentů s odpovědí „ano“ a její následné 

kategorizování ukázalo, že dvě nejčastější odpovědi jednotlivých respondentů zněly: rozvoj 

samostatného řešení úkolu, aktivní přístup žáků. Další tři možnosti odpovědí byly shodné 

v počtu a to: hledat možnosti řešení, rozvoj klíčových kompetencí, rozvoj myšlení. Rozvoj 

samostatného řešení úkolu uvedlo z celkového počtu 14 (20,9 %) respondentů, aktivní

přístup žáků 6 (9 %) respondentů a hledat možnosti řešení, rozvoj klíčových kompetencí, 

rozvoj myšlení volilo vždy po 5 (7,5 %) respondentech.

Následující odpovědi respondentů: uvědomění si chyby (3), zapojit nadané žáky (2), 

spolupráce žáků (1), tolerance názorů druhých (1), upevnění nové látky (1).
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Graf 9 - Četnost odpovědí u otázky č. 7
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Otázka č. 8

Cílem této otázky bylo zjistit, jaký názor mají učitelé na využívání didaktických her ve 

vyučování. Pro četnost názorů jsem využila metodu kategorizování.

Znění otázky: 

Jaký máte názor na využívání didaktických her ve vyučování?

Z celkového počtu vrácených dotazníků, tj. 67 (100 %) na otázku číslo 7 odpovědělo 

67 respondentů, tedy 100 %. Tři nejčastější odpovědi jednotlivých respondentů zněli: kladný, 

zpestření výuky a motivace. Odpověď kladný uvedlo z celkového počtu 39 (58,2 %) 

respondentů, zpestření výuky 16 (23,8 %) respondentů a motivaci volilo 12 (18 %) 

respondentů.

Další odpovědi respondentů: vhodné vyvození učiva (4), učí dodržovat pravidla (2), 

uplatnění znalostí (2), lepší výsledky (1).

Devět respondentů uvedlo, že by rádi využívali didaktické hry ve větší míře, ale často 

jim chybí prostor, mají mnoho žáků a málo času. Jeden z respondentů uvedl, že názor na 

didaktické hry stále hledá. Dva respondenti uvedli, že didaktické hry nevyužívají.

Graf 10 - Četnost odpovědí u otázky č. 8
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Otázka č. 9

Cílem otázky bylo zjistit, v jakých předmětech na 1. stupni základní školy učitelé 

nejčastěji didaktické hry využívají.

Vzhledem k tomu, že byl dotazník zadáván pouze učitelům 1. stupně základní školy, 

jednalo se o volbu předmětů: Český jazyk, Matematika, Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda, 

Hudební výchova, Výtvarná výchova, Pracovní činnosti, Tělesná výchova, Cizí jazyk. 

V tabulce jsou uvedeny pouze předměty, které byly v dotazníku respondenty uvedeny.

Znění otázky:

V jakých předmětech didaktické hry nejčastěji využíváte?

Z celkového počtu vrácených dotazníků, tj. 67 (100 %) odpovědělo na otázku

61 respondentů, tedy 91 %. 6 respondentů, tedy 9 % na otázku neodpovědělo. Podle 

tabulky a četnosti odpovědí, vyplývá, že učitelé 1. stupně základní školy využívají didaktické 

hry nejvíce v předmětu český jazyk, dále pak v matematice a prvouce. Ve své odpovědi 

zmínilo český jazyk 57 respondentů (85 %) z celkového počtu, matematiku uvedlo 

56 respondentů (83,6 %) a prvouku 35 respondentů (52,2 %) taktéž z celkového počtu.

Další odpovědi respondentů: Přírodověda (13), Vlastivěda (11), Hudební výchova (9), 

Tělesná výchova (4), Anglický jazyk (2).

Výše zmíněných 6 respondentů, kteří na tuto otázku neodpověděli, v otázce číslo 8 

zabývající se názorem učitelů na didaktické hry 4 z nich uvedli, že k nim mají kladný 

vztah a využívají je, ale již neuvedli, v jakých předmětech je využívají.

Graf 11 - Četnost odpovědí u otázky č. 9
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8 DISKUSE

V praktické části se zabývám dotazníkovým šetřením mezi učiteli 1. stupně základních 

škol. Kladla jsem si za cíl zjišťování názorů mezi učiteli na téma možnosti podporující 

motivaci ve vyučovacím procesu prostřednictvím inovativních výukových strategií. Ze sta 

oslovených učitelů, byla návratnost dotazníků 67 %, proto považuji vzorek za dostačující. Při 

vyhodnocování věku a délky praxe učitelů shledávám, že ani rozdílný věk ani rozdílná délka 

praxe mezi respondenty nemá vliv na využívání inovativních výukových strategií. I učitelé 

s dlouhodobou praxí se o tyto metody zajímají a snaží se je ve výuce využívat. 

Prvním z cílů bylo zjistit, jaký význam má pro učitele pojem motivace a jak mohou 

osobně přispívat ke zvyšování motivace u žáků ve vyučovacím procesu. Tento cíl ověřovaly 

otázky číslo 1, 2 a 3. K tomuto cíli byly sestaveny následující dva předpoklady.

V prvním předpokladu P1 jsem se domnívala, že učitel považuje motivaci žáků za 

nedílnou součást vyučovacího procesu s cílem aktivizovat žáky a vzbudit jejich 

zájem o učení. Tento předpoklad se potvrdil s tím, že další nejčastější odpovědí je chuť žáků 

pracovat. S tímto předpokladem se ztotožňuji, jelikož považuji motivaci za nedílnou součást 

vyučovacího procesu. Motivace vede k lepšímu vnímání žáků, vzbuzuje jejich zájem, což se 

mi potvrzuje nejen v mé praxi, ale i v dotazníkovém šetření mezi učiteli. Důležité je však 

podporovat jak motivaci vnitřní tak vnější. Stejně tak tento předpoklad potvrzuje Pavelková: 

Bylo prokázáno, že vnitřní motivace žáků má pozitivní dopad na jejich školní úspěšnost

a kvalitu učení. Dále má i pozitivní dopad na paměťové pochody, koncentraci a menší 

unavitelnost při učení. (Motivace žáků k učení. 2002) Předpoklad P1 potvrzovala otázka číslo 

1 a 2.

Druhý předpoklad P2 byl, že učitel může u žáků rozvíjet motivaci využíváním 

inovativních výukových metod. Předpoklad se zcela nepotvrdil. Většina učitelů upřednostňuje 

využívání didaktických her ve výuce, až poté inovativní výukové strategie a volbu vhodných 

pomůcek. Zajímavým zjištěním, které z dotazníkového šetření vyplývá, je domněnka učitelů, 

že zvyšování motivace dosáhnou nejen využíváním didaktických her, inovativních výukových 

strategií a volbou vhodných pomůcek, ale i svým neustálým sebevzděláváním v oblasti 

inovace školství. Sebevzdělávání je čtvrtou nejčastější odpovědí. Předpoklad potvrzovala 

otázka číslo 3. Ve školství dochází k neustálým změnám v oblasti inovace a podpory 

vzdělávání žáků. Domnívám se, že je nutné pro udržení žákovi pozornosti a zvyšování 
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motivace, se o tyto změny zajímat. Vzhledem k nárůstu poruch pozornosti a jejího náročného 

udržení, považuji využívání inovativních výukových strategií za nutné.

Druhý cíl zjišťoval, zda učitelé znají a využívají současné inovativní výukové strategie

a s jakým cílem. Tento cíl potvrzovaly otázky číslo 5, 6 a 7.

Při předpokladu P1 k druhému cíli jsem se domnívala, že učitelé využívají skupinové 

vyučování s cílem spolupráce žáků. Skupinové vyučování je dnes běžnou součástí 

vyučovacího procesu, a proto není výsledek dotazníkového šetření v této otázce překvapující. 

Vzájemná spolupráce je předpokladem skupinového a kooperativního vyučování a je tak 

i s tímto cílem nejčastěji využíváno. V teoretické části poukazuji na to, jak skupinové 

vyučování lépe využít, propojit s jinými metodami práce, ať už klasickými nebo moderními 

(podle Zormanové, 2012). Dále pak na další přednosti skupinového vyučování než jen 

spolupráce, které uvádí Kasíková. (Kooperativní učení, kooperativní škola. 2010) Ve své 

praxi skupinové a kooperativní vyučování velmi často využívám. Předpoklad ověřovala 

otázka číslo 5. Tento předpoklad se potvrdil.

Předpoklad P2 byl, že učitelé využívají projektové vyučování s cílem propojení 

učiva a mezipředmětových vztahů. Předpoklad se potvrdil pouze z části a to, že učitelé 

využívají projektové vyučování, ale s cílem oživit výuku. Projektové vyučování působí 

ve školské praxi již delší dobu, přesto dotazníkovým šetřením zjišťuji, že poměrně velká část 

učitelů využívá projektové vyučování pouze pro dodržení školních vzdělávacích plánů. Jako 

vysvětlení uvádí, že pro realizaci nemají dostatek času, prostoru a pomůcek. S tímto názorem 

se neztotožňuji. Myslím si, že projektové vyučování je v dnešní době taktéž nedílnou součástí 

vyučovacího procesu, především k propojení a upevnění učiva. A pokud má učitel zájem na 

využívání projektového vyučování ve své praxi a motivovat tím tak své žáky, snaží se hledat 

možnosti, jak jej uskutečnit. V teoretické části rozpracovávám projektové vyučování poměrně 

podrobně, abych ukázala, jaké možnosti přináší. Prostřednictvím projektového vyučování se 

snáze začleňují mezipředmětové vztahy a průřezová témata, jak uvádí Zormanová (2012). 

Navíc jsou naplňovány všechny klíčové kompetence. Předpoklad ověřovala otázka číslo 6. 

Při předpokladu P3 jsem se domnívala, že učitelé otevřené a problémové vyučování ve 

vyučovacím procesu nevyužívají. Předpoklad se zcela nepotvrdil. Učitelé ve své praxi 

otevřené vyučování nevyužívají vůbec. Tato odpověď pro mě není překvapující. Otevřené 

učení je specifickou organizační formou a pro jeho realizaci musí být uzpůsobena výuka, 

prostor i čas. Vzhledem k očekávané negativní odpovědi jsem otevřené vyučování zařadila 
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do své teoretické části a uvádím několik aktivit, které je možné využít i v běžné výuce. 

U problémového vyučování 35 respondentů uvedlo, že ho ve své praxi využívají, nejčastěji 

s cílem samostatného řešení úkolu. Zde jsem očekávala více pozitivních odpovědí. 

Překvapující je pro mě reakce některých učitelů na tuto otázku odpovědí: „Nevyužívám 

problémové vyučování cíleně, ale pouze při vyskytnutí se problému během vyučování.“  

V tomto případě se podle mého názoru nejedná o problémové vyučování, ale jen o vyřešení 

dílčího problému, který se ve výuce naskytl, a se kterým zřejmě učitel ve výuce nepočítal. 

Předpoklad ověřovala otázka číslo 7.

Třetí cíl zjišťoval, jaký názor mají učitelé na využívání didaktických her při 

výuce a v jakých předmětech je nejčastěji využívají. Tento cíl zjišťovala otázka číslo 8 a 9.

Předpoklad P1 ke třetímu cíli byl, že učitelé 1. stupně ZŠ mají pozitivní názor na 

didaktické hry a využívají je nejčastěji v Českém jazyce a Matematice. Předpoklad se zcela 

potvrdil. Ověřovala ho otázka číslo 8 a 9. Na didaktické hry odpověděli učitelé pozitivně již 

v otázce číslo 3, kdy je zvolili jako nejlepší možnost pro podporu motivace. Je tedy zřejmé, že 

jsou velmi oblíbeným prvkem ve vyučování k udržení pozornosti a podpory motivace žáků.

Stejný názor na didaktické hry uvádím i v teoretické části práce podle Kotrby a Laciny.

(Praktické využití aktivizačních metod ve výuce. 2010) V mém vyučování jsou taktéž 

důležitou součástí společně s inovativními výukovými metodami. Český jazyk a matematiku 

považuji za nejnáročnější předměty z hlediska množství látky, a proto je zde zapotřebí častěji 

zařazovat prvky, v našem případě didaktické hry či jiné metody, k udržení žákovi pozornosti. 

Inovativní výukové strategie mají i svá úskalí, a to především vysoké nároky na 

připravenost a informovanost učitelů, dále pak promyšlené vedení vyučovacího procesu. 

Otázkou zůstává, zda mají učitelé zájem o rozvoj jak vlastní, tak žákův.
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9 ZÁVĚR

V současnosti je běžné a žádoucí využívat nové poznatky, nové metody a technické 

vymoženosti stávající doby. Přesto stále platí některé neměnné zásady. Ve své diplomové 

práci především zdůrazňuji podporu motivace žáka v učebním procesu, kterou považuji za 

klíčovou.

V prvé části teoretické práce zdůrazňuji motivaci, jako nezbytný předpoklad úspěchu 

žáka ve škole a později i v dalším životě, neboť ve chvíli, kdy žáci zažívají pocit úspěchu,

zvedá se jejich sebevědomí a tím lépe zvládají složitější úkoly. Přitom je nutné mít na paměti 

další ze zásad, že během výuky se setkáváme často s naprosto rozdílnými žáky, a je třeba 

vnímat a uvědomovat si jejich jedinečnost, neboť se liší nejen svým vzhledem, ale také svým 

nadáním, schopnostmi a životem v určitém sociálním a kulturním prostředí. Právě inovativní 

výukové strategie přináší možnost individuálního přístupu k žákům.

V druhé části teoretické práce poukazuji na možnosti podporující motivaci žáků. Jedná se 

o organizační formy učebního procesu a výukové metody, které se neustále mění 

a zdokonalují, ať již jde o metody tradičního vyučování nebo inovativní výukové metody.

Vyučuji na 1. stupni základní školy a vím, že motivovat žáky k učení, dodržovat zásady, 

zařazovat různé organizační formy a výukové metody je proces postupný a lze je naplňovat na 

určitém vývojovém stupni žáka tak, jak narůstá jeho schopnost chápat a osvojovat si

přednášenou látku. Přitom je nutno rovněž brát v úvahu, že u žáků nejnižších ročníků stále 

působí vliv jejich rodinného prostředí a předškolní přípravy, především v mateřských školách.

V praktické části své diplomové práce ověřuji, jaký je ze strany učitelů zájem o využívání 

inovativních metod. Za nejvhodnější jsem považovala využít formu dotazníku a tím oslovit 

širokou skupinu učitelů bez věkového omezení a délky pedagogické praxe. Při stanovení 

předpokladů a otázek jsem si uvědomovala, že pro učitele může být obtížné, aby 

kromě přípravy na vyučování a vlastního vedení výuky, si našli čas a ochotu seriózně na 

moje otázky odpovědět, a tím také potvrdit či nepotvrdit moje předpoklady. Jsem však 

příjemně překvapena množstvím odpovědí, a to především u starších pedagogů. Domnívám 

se, že 67 odpovídajících respondentů má postačující vypovídací hodnotu a lze z toho vyvodit 

přesvědčivé závěry. Mé předpoklady se ve velké většině potvrdily. 

Jsem přesvědčena, že inovativní výukové metody přináší širokou škálu možností a bylo 

by dobré snažit se je využívat v maximální možné míře.
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12 PŘÍLOHY

Příloha 1 – Dotazník pro učitele 1. stupně základní školy



83

Příloha č. 1

Dotazník:

     Dobrý den. Jmenuji se Daniela Třasáková a jsem studentkou Pedagogické fakulty 

Univerzity Karlovy v Praze. Ráda bych Vás touto cestou požádala o vyplnění dotazníku, který 

je zcela anonymní a bude využit za účelem zpracování praktické části mé diplomové práce. 

Využiji ho pro práci na téma: „Možnosti rozvíjení motivace současných žáků 1. stupně 

základní školy. Děkuji za ochotu a vyplnění dotazníku.

Délka praxe:                                    věk:

1. Co si představíte pod pojmem motivace žáka k učení?

2. V čem vidíte význam motivace ve vyučovacím procesu?

3. Co se domníváte, že může dělat učitel pro motivaci žáků?

4. Které inovativní metody nejčastěji ve výuce používáte a které se Vám osvědčily?

Uveďte příklady:
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5. Využíváte ve své praxi skupinové a kooperativní vyučování?

S jakým cílem?

6. Využíváte ve své praxi projektové vyučování?

S jakým cílem?

7. Využíváte ve své praxi otevřené nebo problémové vyučování? 

S jakým cílem?

8. Jaký máte názor na využívání didaktických her ve vyučování?

9. V jakých předmětech didaktické hry nejčastěji využíváte?
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