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ABSTRAKT 

Hlavním tématem diplomové práce je kooperativní vyučování a skupinové 

vyučování se zaměřením na 1. stupeň základní školy. Teoretická část nabízí přehled 

organizačních forem výuky, vymezuje pojmy kooperativní a skupinové vyučování, 

přináší základní vhled do problematiky skupinového a kooperativního vyučování. 

Praktická část má podobu akčního výzkumu. Hlavním cílem praktické části je 

ověřování funkčnosti teoretických postupů a metod kooperativního a skupinového 

vyučování při realizaci vlastních i převzatých námětů v praxi. Tato část práce poskytuje 

v praxi ověřený didaktický materiál. Dále zkoumá výhody a úskalí kooperativního 

vyučování, sleduje pokroky skupin a osobní pokroky žáků, rozdíly v myšlení při 

kooperativních činnostech a frontálních činnostech, vztah mezi kooperativním, 

problémovým a badatelským učením.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

Kooperativní vyučování, skupinová práce, spolupráce, skupina, žák, efektivnost, 

komunikace, hodnocení 

  



ABSTRACT  

 

Main scope of the present diploma thesis is co-operative and group teaching with the 

emphasis on teaching in the elementary schools. The theoretical part offers an overview 

of the organizational forms of teaching, defines the concepts of group and co-operative 

teaching, and presents the basic insight into group and co-operative teaching. The 

practical part is an action reasearch. The main objective of this part is to verify 

efficiency of the theoretical procedures and methods of group and co-operative teaching 

when self-prepared or adopted materials are used in practice. This part also provides a 

didactical material verified in practice. Furthermore, it concentrates on advantages and 

disadvantages of co-operative teaching, observes the progress of groups of pupils and 

that of individual pupils, differences in thinking during co-operative and frontal 

teaching, relation between co-operative, problematic and explorational approach to 

teaching. 

KEYWORDS 

Co-operative teaching, group teaching, teamwork, team, pupil, efficiency, 

communication, assessment 
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1. Úvod 

„Sami toho zvládneme tak málo, ale když se spojíme, zvládneme cokoli.“ 

Helen Keller 

Ve své diplomové práci se věnuji jedné z moderních organizačních forem výuky – 

kooperativnímu a skupinovému vyučování, které považuji za velmi podstatné, důležité a 

v dnešních společenských podmínkách za perspektivní pojetí vyučování. 

Kooperaci mezi žáky ve vyučování považuji za jednu z důležitých životních 

dovedností, kterou by měla škola žáky naučit. Škola by měla připravit a vybavit děti 

kvalitami potřebnými pro život. Spolupráce je jedna z 6 dovedností pro 21. století. Tato 

dovednost představuje důležitou oblast rozvoje dětí. Schopnost spolupracovat je 

označována jako klíčová dovednost, člověk ji v životě potřebuje bez ohledu na to, jakou 

práci nebo profesi vykonává.  

„Kooperace není jen žádanou schopností člověka 21. století, ale pro většinu dětí i 

dospělých je i potřebou. Prostřednictvím spolupráce člověk může uspokojovat řadu 

jiných potřeb – od fyziologických potřeb přes potřeby bezpečí, lásky, uznání až po 

potřebu seberealizace.“ (Havlínová, 1998, s. 156). 

Kooperativní vyučování je aktivní vyučování. Pomocí něj jsou děti začleněny do 

procesu poznávání, hlavně prostřednictvím řešení problémů, zkoumání, pozorování a 

praktických činností. Dovednostem, které umožňují spolupráci, se člověk může učit ve 

škole i mimo ni a provázejí ho po celý život.  

Kooperativní a skupinové vyučování mě osobně velmi zaujalo a oslovilo, vidím 

v tomto typu výuky smysl, a proto jsem si toto téma zvolila pro svoji diplomovou práci.  

Před několika lety jsem jako začínající učitelka měla možnost hospitovat ve výuce 

svých kolegů a kolegyň a zjistila jsem, že všichni učí přibližně stejně, tradičně, 

frontálně. Byla jsem plná ideálů, chtěla jsem se oprostit od zaběhlých stereotypů a učit 

jinak, aby škola žáky bavila. Nejprve jsem se snažila výuku ve své třídě alespoň oživit a 

zpestřit tím, že jsem začala zařazovat skupinové činnosti. Postupně jsem nejprve díky 

různým vzdělávacím seminářům a odborné literatuře získala alespoň nějaké poznatky 
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(převážně teoretické) o jiných formách výuky. Po nástupu na pedagogickou fakultu se 

mé obzory začaly mnohem více rozšiřovat. Postupně v rámci studia získávám o 

kooperativní a skupinové výuce mnoho poznatků, které se snažím přenášet do své 

praxe. Přesto, že mi chybí vhodné materiální vybavení ve třídě, přesto, že se mi jen 

velmi pomalu daří získávat pro tento typ výuky své (především mladé) kolegy, vidím 

v této práci smysl. Překonávání překážek je pro mě výzvou a samotná práce s dětmi, 

jejich dílčí pracovní výsledky, pomalý, ale viditelný posun v jejich chování, jednání, 

komunikaci a myšlení mě utvrzují v tom, že kooperativní a skupinová výuka je jedna ze 

správných cest, jak připravit žáky pro život. 

Cílem diplomové práce je poskytnout přehledný a srozumitelný vhled do 

problematiky kooperativní a skupinové výuky. Dalším cílem je poskytnout didaktický 

materiál, který zahrnuje náměty a postupy ověřené v praxi a jejich reflexe. 

Text práce je rozdělen na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část je 

rozčleněna do třech kapitol a mnoha podkapitol, ve kterých se zaměřuji na pro mě 

podstatné pojmy související s kooperativní a skupinovou výukou. V první kapitole a 

podkapitolách se věnuji organizačním formám výuky. Tuto kapitolu jsem do své 

diplomové práce zařadila z toho důvodu, že poskytuje základní přehled organizačních 

forem výuky a kooperativní vyučování tak může být v konfrontaci s jinými formami 

vyučování (blíže uvádím frontální výuku) lépe nastíněno. Dále vymezuji pojmy 

kooperativní a skupinové vyučování. Ve druhé kapitole a podkapitolách se zabývám již 

samotným skupinovým a kooperativním vyučováním. Zabývám se cíli kooperativního 

vyučování, otázkou kdy a jak začít s kooperativní výukou, utvářením a velikostí skupin, 

rolemi a činnostmi žáků ve skupinách. V další podkapitole se zaobírám rolí učitele 

v tomto typu výuky a některými vybranými a mnou používanými metodami 

kooperativní výuky. V šesté podkapitole řeším hodnocení skupinových činností a 

v sedmé podkapitole uvádím úskalí a přednosti této výuky. V poslední kapitole 

teoretické části se zabývám problémovým učením a jeho propojením s kooperativní 

výukou.  

Empirická část má podobu akčního výzkumu. Cílem akčního výzkumu je sledovat a 

zjistit jak skupinové a kooperativní vyučování ovlivňuje vztahy mezi žáky ve třídě, jaký 
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je rozdíl v myšlení žáků při výuce frontální a kooperativní, jaký vztah je mezi 

kooperativním a problémovým učením, jaké pokroky dělají díky kooperativní a 

skupinové výuce nejen skupiny, ale i jednotlivci. Posledním cílem je sledovat, zda 

kooperativní výuka přináší žákům nějaké výhody a jaká úskalí se při tomto typu výuky 

mohou vyskytnout.  

V praktické části budu dále na vlastních i převzatých námětech sledovat, ověřovat a 

reflektovat poznatky z části teoretické.    
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TEORETICKÁ ČÁST  

2. Kooperativní a skupinové vyučování jako organizační formy 

výuky 

Skupinové a kooperativní vyučování patří v současné době mezi základní 

organizační formy vyučování. Ne vždy tomu tak bylo. V minulosti se tato forma výuky 

používala ve školách pouze v omezené míře. Převládala frontální výuka. Skupinové a 

kooperativní vyučování, jeho organizace kladla a klade velké nároky na dovednosti a 

schopnosti učitele.  

Podnětem k tomu, aby výuka byla aktivnější a změnila se její organizace, byla snaha 

vytvořit takové učební podmínky, aby dobrých výsledků dosahovali jak nadaní žáci, tak 

i ti slabší. Začalo se s rozčleňováním třídy do skupin podle úspěšnosti žáků a také 

s diferenciací učebních úkolů pro jednotlivé skupiny. Postupem času se však ukázaly i 

jiné výhody této organizace práce, a to velká aktivita žáků při řešení zadaných úkolů, 

přirozená dělba práce podle zaměřenosti a předpokladů jednotlivých členů skupiny a 

vysoká míra kooperace a komunikace ve skupině. 

V současné době, díky novému Rámcovému vzdělávacímu programu a díky 

postupnému vzdělávání učitelů v této oblasti, se tyto organizační formy používají ve 

vyučování na našich školách stále častěji. Rámcový vzdělávací program, který nahradil 

dřívější osnovy, již neklade důraz pouze na vědomosti, dovednosti a návyky s důrazem 

na pamětní osvojení, ale snaží se všestranně rozvíjet dětskou osobnost, celistvě rozvíjet 

oblast kognitivní, oblast kompetencí, postojů, hodnot, klade důraz na komplexnost 

působení na žáka, na jeho vyvážený rozvoj. 

Rámcový vzdělávací program dává učitelům možnost používat ve vyučování mnoha 

inovací. Učitelům je poskytnuta větší míra svobody, ale zároveň i více zodpovědnosti 

při naplňování a dosahování stanovených kompetencí, cílů a úkolů. Každá škola, každý 

učitel musí hledat konkrétní způsoby, možnosti a prostředky, jak dosáhnout daných 

výstupů. Ve vyučování dostává prostor skupinové a kooperativní vyučování. 
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Rozvíjení dovednosti žáků kooperovat je jedním z obecných cílů Rámcového 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, je klíčovým pojmem současné školy.  

2.1. Organizační formy výuky 

Organizační forma výuky = uspořádání vyučovacího procesu. Jde o způsob 

organizace činností učitele i žáků a vytvoření prostředí k vyučování. Každá 

z organizačních forem, které budou níže jmenovány, vytváří určité vztahy mezi 

učitelem a žáky, obsahem vzdělávání a vzdělávacími prostředky. Jednotlivé formy 

výuky se liší způsobem práce, postavením učitele ve vyučování, způsobem práce žáků a 

vnějším uspořádáním vyučovacího prostředí. 

Organizační formy výuky: 

 Individuální výuka 

 Hromadná a frontální výuka 

 Individualizovaná výuka 

 Projektová výuka 

 Diferencovaná výuka 

 Skupinová a kooperativní výuka 

 Týmová výuka 

 Otevřené vyučování 

Skupinové a kooperativní vyučování jsou takové organizační formy výuky, které 

umožňují přizpůsobit výuku individuálním potřebám a zájmům jednotlivých žáků. Od 

kooperativní výuky se skupinová forma práce liší především typem úkolu a hloubkou 

spolupráce mezi členy skupiny. 

Opakem výuky skupinové a kooperativní je výuka frontální. Přináší mnohá úskalí a 

nedostatky. Žáci jsou při takovéto výuce pouze pasivním konzumentem informací, 

k výuce aktivně nepřispívají nebo minimálně. Nemají prostor pro kritické zvažování 

nových informací, pro propojení nového učiva s již získanými znalostmi. Většina žáků 

při frontální výuce ztrácí po 20 minutách schopnost se soustředit. 

2.2. Rozdíly mezi frontální a kooperativní a skupinovou výukou 

Kooperativní výuka se liší od frontální jednak v uspořádání třídy, ve způsobu 

komunikace, v činnosti učitele, v učebních úlohách a hlavně v činnosti žáků.  
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Rozdíly mezi skupinovou a kooperativní výukou a frontální výukou: 

Výuka frontální:  

 uspořádání třídy se nemění, je stálé, žáci sedí v lavicích za sebou podle 

zasedacího pořádku, v popředí třídy je místo pro učitele  

 komunikace je jednostranná, komunikuje učitel se žáky a naopak 

  činnost učitele je výsadní, řídí činnost všech žáků najednou, motivuje žáky, 

vykládá, zadává úkoly, stanovuje tempo výuky, hodnotí a zajišťuje zpětnou 

vazbu (učitel nemá příliš času zjišťovat, zda se žák naučil a pochopil nové 

učivo) 

  učební úlohy jsou stejné pro celou třídu bez ohledu na méně zdatné nebo 

nadané 

 činnost žáků - žáci jsou v roli pasivních příjemců informací, plní pokyny 

učitele, zadané úkoly řeší samostatně 

Při takovéto formě výuky je pro učitele náročné udržet pozornost žáků a motivovat 

je k učení. 

Výuka skupinová a kooperativní:  

 uspořádání třídy je takové, aby nebránilo kvalitní interakci, pracovní místa 

jsou uspořádaná podle velikosti skupin, charakteru úloh, tak, aby se skupiny 

vzájemně nerušily a učitel měl ke každé skupině přístup 

 komunikace probíhá hlavně mezi žáky ve skupině, mezi skupinami a učitelem 

 činnost učitele je důležitá, náročná, není výsadní, určuje cíl vyučování, 

rozděluje žáky do skupin, rozhoduje o velikosti skupin, zadává úlohy, podněcuje 

žáky ke spolupráci, radí, vysvětluje, povzbuzuje, hodnotí, vytváří podmínky pro 

reflexi, pomáhá žákům v jejich učení 

 učební úlohy jsou rozdílné obsahem a náročností podle složení žáků ve skupině, 

umožňují spolupráci žáků ve skupině 

 činnost žáků je založena na komunikaci, spolupráci, společném řešení úkolů, 

vzájemné diskusi a pomoci, hodnocení svoji práce 

Výzkumy je dokázáno, že žáci při kooperativním vyučování stráví v činnosti přímo 

související s výukou více času než při výuce frontální. Používání kooperativních metod 

při vyučování vede u žáků ke zlepšení vědomostí a sociálních dovedností.  
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2.3. Vymezení pojmu skupinové vyučování 

Skupinové vyučování řadíme mezi progresivní organizační formu vyučování, při 

které se utvářejí malé (3 – 5 členné) skupiny žáků. Žáci ve skupinách společně řeší 

zadané úkoly, vzájemně spolu komunikují, pomáhají si. Jde o formu výuky, kdy mají 

možnost uplatnit se i žáci pasivní, méně výkonní a nesmělí. Skupinová výuka je 

dynamická, zábavná a je součástí téměř každého moderního vyučování. 

Skupinové vyučování přizpůsobuje výuku individuálním potřebám žáků, zlepšuje 

průběh učení, usnadňuje učení žáka, podporuje příznivou atmosféru pro učení, žáci 

dosahují lepších výsledků. Oproti individuálnímu učení mohou žáci hovořit o 

problémech, navrhovat různé přístupy, získávat včas zpětnou vazbu, rozdělit si práce, 

vzájemně se kontrolovat, spolupracovat, povzbuzovat se, objevovat chyby, vysvětlovat 

si nejasnosti, učit se od jiných, společně směřovat k cíli. 

 Je-li skupinová činnost správně řízena učitelem, formuje schopnosti žáků pracovat 

na zadaném úkolu, vychovává žáky ke kolektivnímu vědomí a spoluodpovědnosti za 

svěřený úkol. 

Skupina je sociální útvar. Mezi členy skupiny se utváří sociální interakce, vztah, kdy 

chování jednoho člena skupiny ovlivňuje a je podnětem k chování druhého. Skupinové 

vyučování vytváří prostor pro větší spolupráci žáků a tím dává dobrý základ pro 

kooperativní vyučování. Skupinové vyučování se zařazuje do výuky zejména ve fázi 

procvičování a upevňování učiva. 

2.4. Vymezení pojmu kooperativní vyučování 

„Kooperativní učení patří ke klíčovým principům na dítě orientovaného pojetí 

vyučování.  Vychází z přesvědčení, že společně s druhými můžeme udělat a dosáhnout 

více než samostatně.“ (Spilková 2005, s. 68).  

„Kooperativní uspořádání výuky je založeno na principu spolupráce při dosahování 

cílů. Výsledky jedince jsou podporovány činností celé skupiny a celá skupina má 

prospěch z činnosti jednotlivce.“ (Kasíková 1997, s. 27).  

Kooperativního učení se snaží potlačit vzájemnou soutěživost žáků a soustřeďuje se 

na spolupráci. Žáci si mají uvědomit, že zadání je úkolem pro společné řešení.  
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Kooperativní vyučování patří mezi efektivní a aktivní konstruktivistické učení. 

Kooperativní výuka posiluje každého jedince, který se jí účastní. Zlepšuje se kvalita 

myšlenkových operací (analýza, syntéza, srovnávání, abstrakce, zobecňování, indukce, 

dedukce, analogie), rozvíjejí se poznávací procesy a sociální dovednosti, rozumové 

dovednosti v důsledku nutnosti vysvětlovat jeden druhému a řešit vzájemné problémy. 

Spolupráce dětí při výuce uspokojuje potřebu bezpečí a sounáležitosti. 

Žáci jsou vedeni k tomu, aby si dokázali rozdělit role, naplánovat si celou činnost, 

rozdělit si dílčí úkoly, naučili se radit si, pomáhat, kontrolovat jeden druhého, řešit 

spory, spojovat dílčí výsledky do většího celku, hodnotit přínos jednotlivých členů. 

Kooperativní vyučování vychází vstříc přirozeným potřebám žáků komunikovat a 

spolupracovat, společně hledat a nacházet, experimentovat, učit jeden druhého, 

vzájemně si pomáhat, organizovat společnou práci. Kooperace podporuje rozvíjení 

osobnostních vlastností jako je ochota spolupracovat, iniciativa, tolerance k názoru 

druhého, odpovědnost a kritičnost.  

Kooperativní a skupinové vyučování hraje významnou roli při rozvíjení klíčových 

kompetencí, které jsou ukotveny v rámcovém a školních vzdělávacích programech. Při 

takovéto výuce se rozvíjí hlavně kompetence k učení, kompetence pracovní, 

kompetence sociální, personální a občanská, kompetence k řešení problémů a 

kompetence komunikativní.  
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3. Skupinové a kooperativní vyučování 

Skupinové a kooperativní vyučování je nutné chápat jako organizační formy práce, 

které jsou prostředkem výuky, nikoli jejím cílem. Učitel by měl vybírat takové činnosti, 

které se pro způsob této výuky hodí.  

Skupinové a kooperativní vyučování vytváří předpoklady pro kognitivní a 

metakognitivní pokrok žáků tím, že je zapojuje do komunikace, vyžaduje vyjádření o 

tom, jak přemýšlejí nad úkolem. Vyjádření myšlenek vede k možnosti je reflektovat a 

diskutovat o nich.  

Kooperativní vyučování posiluje vzájemnou důvěru mezi žáky, žáci jsou vedeni 

k samostatnosti, učí se hodnotit výsledky své práce, posiluje jejich sebevědomí. Tato 

metoda přispívá ke zlepšení komunikace, žáci se učí být odpovědni za svoji práci, učí se 

společně řešit zadané úkoly a společně dosáhnout stanovených cílů. Kooperace vede 

k budování dobrého vztahu mezi žáky a učiteli. 

Díky kooperativnímu vyučování dochází ke zlepšování sociálních dovedností a 

vědomostí žáků. Přispívá k rozvoji vlastností, jako jsou odpovědnost, ochota 

spolupracovat, tolerance k názoru druhých a rozvoji dovedností spolupracovat, 

vzájemně si pomáhat vést diskuze, vyměňovat si názory, organizovat společnou práci.  

Kooperativní vyučování funguje tehdy, dodržuje-li se pět základních znaků 

kooperativního učení:  

 pozitivní vzájemná závislost – existuje, pokud všichni členové skupiny 

vnímají spojení s druhými při plnění společných úkolů. Propojení vnímají 

tak, že úspěchu dosáhnou tehdy, uspěje-li druhý. Pozitivní vzájemné 

závislosti se dosahuje vytyčením společných cílů a vhodně zvolenou 

odměnou. 

  osobní odpovědnost, individuální skládání účtů – žáci se učí společně, aby 

se rozvíjeli individuálně. Každý člen skupiny je odpovědný za to, že 

prokáže splnění úkolu, demonstruje výsledky. Jedinec napomáhá ke splnění 

cílů skupině, všichni členové skupiny mají z učení užitek. 
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 Interakce tváří v tvář – znamená blízkost při učení, komunikaci podporující 

učení. 

 Formování a využití interpersonálních a skupinových dovedností – 

kooperativní dovednosti jsou nezbytné pro fungování kooperativního učení, 

utvářejí se postupně od nejjednoduššího po nejsložitější. Od znát, věřit si 

navzájem, komunikovat přesně po akceptování a podporu druhého, řešení 

konfliktů konstruktivním způsobem. 

  Reflexe skupinové činnosti – efektivita kooperativního vyučování je závislá 

na skupinové reflexi, jak skupina činnost popisuje, rozhoduje o dalších 

krocích v plnění úkolů.  

Reflexe procesu, to, jak skupina pracovala, je významnou součástí kooperativní 

výuky. Již v přípravě výuky si musí učitel plánovat předem čas na to, aby si děti samy 

ve skupině zhodnotily, jak pracovaly, zda si naslouchaly, zda se zapojil každý, zda se 

jim podařilo si dobře rozvrhnout čas apod.  

 „Žáci si při reflexi uvědomují, nejen k jakému výsledku došli, co se naučili, ale 

také, jak k tomu došli, co se dělo v průběhu práce, jak postupovali a proč, co z toho 

považují za dobrý postup, jak příště práci zorganizovat lépe.“ (Kopřiva 2008, s. 250).  

Kromě znaků je nutné při kooperativním vyučování dodržovat také základní 

principy této výuky. Mezi základní principy kooperativního vyučování patří:  

 vzájemná pomoc 

 tolerance 

 získání dovedností přesně formulovat svoje myšlenky a chápat myšlenky 

druhých 

 reagovat na názory a požadavky skupiny 

 dovednost hodnotit sebe i druhé 

3.1. Cíle kooperativního vyučování 

V kooperativním vyučování nejde jen o plnění úkolů spojených s osvojováním 

vědomostí, ale jde také o práci na úrovni socioemocionální. Cíle kooperativních 

učebních skupin se dělí na úkolové a socioemocionální. 

 úkolové 

- vlastní vyjádření k látce 
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- zkoumání předpokladů 

- pozorné naslouchání 

- tolerování dvojznačnosti 

- učení se o skupinách 

- porozumění textu  

- sledování vyučování 

- zlepšení vztahu učitel-žák 

- měření pokroku žáka 

- možnost poradenství 

 socioemocionální: 

- větší senzitivita k druhým 

- posuzování sebe samého ve vztahu k druhým 

- povzbuzování sebedůvěry, jistoty 

- osobnostní rozvoj 

- uvědomění si slabosti a síly druhých 

- stimulace k další práci 

- dávání podpory 

- hodnocení pocitů žáka z výuky 

- práce ve skupině, se kterou se může žák identifikovat 

„V kooperativním vyučování je třeba plánovat poznávací cíle společně s cíli 

spojenými s rozvojem sociability žáků ve třídě, s formováním interpersonálních 

dovedností a dovedností pro práci ve skupině.“ (Kasíková 2001, s. 91) 

3.2. Jak a kdy začít s kooperativním vyučováním 

S kooperativním způsobem výuky lze začít kdykoli v průběhu školní docházky. 

Cesta k dobře fungující kooperativní výuce je pomalá a nesnadná. Učitel musí žáky učit 

pomalu a postupně krok za krokem dovednostem, které jsou potřebné ke spolupráci. 

Začne-li učitel s kooperativním způsobem výuky dříve, než jsou ve třídě pro takovou 

práci vytvořeny podmínky, je pravděpodobné, že ve třídě bude panovat nekázeň a efekt 

výuky bude téměř nulový. Při zavádění kooperativní výuky je vhodné zařazovat 

přípravné činnosti a didaktické hry na posílení sounáležitosti se skupinou, protože 

nejsou ještě zažitá pravidla a vypěstované kooperativní dovednosti. Pravidla je nutné 
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stanovit dříve, než se s kooperativní výukou začne. Pravidel by nemělo být mnoho, ale 

za to by měla být důsledně dodržována. Na jejich vytvoření by se měly podílet děti 

samy.  

Mnohé výzkumy a zkušenosti učitelů na prvním stupni základních škol 

dokládají, že je vhodné začínat s kooperativními způsoby práce již od první třídy. 

Takovéto způsoby práce jsou pro vývoj dětí velmi prospěšné. Učí děti myslet, mluvit a 

využívat smysly. Začne-li učitel s kooperativní výukou již od počátku školní docházky 

dítěte, budou ji děti akceptovat jako přirozenou součást školního prostředí.  

„Takto uspořádaná výuka se stává pro žáka modelem, ke kterému vztahuje svoji 

představu o úspěšném nebo neúspěšném učení a chování. Tato představa pak funguje i 

v následných obdobích. (Kasíková 2009, s. 103).  

Získané kooperativní dovednosti mohou využít učitelé na druhém stupni. Mohou 

na kooperativní dovednosti navázat a rozvíjet je ve složitější a komplexnější. 

Rozhodne-li se učitel pracovat kooperativně se žáky, kteří byli navyklí na 

tradiční způsoby výuky, je třeba začít pracovat pozvolna a nejlépe v párové výuce. 

Párová výuka je jednoduchá na organizaci a dítě si v ní ověří užitečnost spolupráce. Při 

práci ve dvojici je pro učitele snadnější poznat, které dovednosti dětem chybí a na nich 

pak důsledně a systematicky pracovat.  

 Je třeba, aby učitel byl pro děti vzorem. Měl by nahlas myslet, nahlas dělat 

předběžné odhady o výsledcích, nahlas hledat způsoby řešení, cesty ke splnění úkolů. 

Učitel by měl změnit jazyk vyjadřování. Měl by ve své řeči často používat vazbu s 

„my“.  

Řízením výuky by měl učitel děti přesvědčit, že spolupráce je pro ně výhodná a 

přínosná. Měl by jim ukázat, že výsledky jejich spolupráce jsou použitelné a cenné pro 

další učení. 

3.3. Utváření skupin 

Při kooperativní výuce je nutné uvažovat nad tím, jakou skupinu vytvořit 

z hlediska toho, jakou bude skupina plnit funkci a jakou činností se bude zabývat. Podle 

toho vybíráme ze tří druhů kooperativních skupin: 

1) dočasných (krátkodobých) 
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2) dlouhodobějších  

3) základních  

Skupiny dočasné se utvářejí na dobu několika minut. V takto ustavených 

skupinách se pracuje často při výkladu látky, slouží také k upoutání pozornosti k právě 

probíranému učivu, často tyto skupiny pracují na samý závěr vyučovací hodiny a 

probíhá v nich reflexe naučené látky. 

Dlouhodobější skupiny se stanovují alespoň na dobu jedné vyučovací hodiny 

nebo dobu delší než jedna vyučovací hodina. Tyto skupiny mohou pracovat i několik 

týdnů při plnění požadavků v určitém předmětu. V takto stanovených skupinách se plní 

dlouhodobější cíle a úkoly, jako například provádění experimentů a pořizování záznamů 

k nim. 

„Pracovat s těmito skupinami ve výuce znamená pracovat s plánováním jejich 

činnosti a vysvětlením úkolu a kooperativní struktury žákům, monitorovat jejich učební 

činnost, intervenovat ve prospěch zvládání úkolu, podněcovat uplatnění sociálních 

dovedností a hodnotit učební činnosti z hlediska věcného i sociálního (tj. jak skupina 

pracovala).“ (Kasíková 2010, s. 72).  

Základní kooperativní skupiny pracují dlouhodobě, alespoň 1 – 2 měsíce, mají 

stálé členy, většinou jsou to skupiny heterogenní. Členové těchto skupin se mezi sebou 

navzájem podporují, pomáhají si, povzbuzují se, což je velmi důležité nejen pro pokrok 

v učení, ale též pro osobní a sociální rozvoj. Takto spolupracující skupiny vytvářejí 

příznivé klima pro další výuku, vzájemně se obohacují, uvědomují si své přednosti, 

přínosy, vliv a totéž poznávají u druhých. Zároveň v takovýchto skupinách dochází i 

k častějším konfliktům.  

Při utváření skupin musí učitel přemýšlet, zda ponechá vytvoření skupiny na 

žácích nebo zda do tvorby skupiny zasáhne. Záleží vždy na typu úkolu, na vztazích ve 

třídě a na situacích, ve kterých se bude skupinová činnost odehrávat. Jde-li učiteli o 

posun žáků v poznávacím a sociálním učení, bude tvořit skupiny pečlivě, uvážlivě a 

promyšleně. Bude tvořit skupiny mnohostranně heterogenní (chlapci i dívky, dobří i 

slabší, žáci lišící se v úrovni sociálních a komunikačních dovedností). V každé 
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heterogenní skupině by měl být alespoň jeden žák intelektově zdatnější, jeden slabší a 

ostatní „mezi tím“. Heterogenní skupiny významně více přispívají k dosažení cílů 

kooperativní výuky než skupiny homogenní.  

3.3.1. Velikost skupin 

To, jak velké skupiny při kooperativním vyučování utvářet není obecně 

doporučeno. Jedním z kritérií, podle kterého by se měl učitel rozhodovat o velikosti 

skupin, by měla být úroveň sociálních a komunikačních dovedností. Velikost skupin se 

též odvíjí od cíle, úkolu, typu činností a zkušeností dětí i učitele s touto výukou.  

„Ideální počet žáků pro skupinové činnosti je 18 – 26 žáků ve třídě. Tento počet 

zaručuje organizační i obsahové zvládnutí probírané látky, dostatek času pro práci 

skupin i dostatek podnětů pro jejich činnost a závěrečné zhodnocení.“ (Sitná 2009, s. 

53).  

Čím větší je počet žáků ve skupině, tím větší jistotu správnosti vypracování mají 

při řešení zadaného úkolu. Učitel má dostatek času obejít všechny skupiny a je pro něj 

mnohem méně náročné být se všemi skupinami v kontaktu. Nevýhodou může být, že při 

větším počtu členů skupiny je těžší a pomalejší přijmout jednotné rozhodnutí a na 

něčem se shodnout. 

Pokud je skupina menší, může probíhat více činností a učitel může zadávat 

úkoly v rychlém sledu. Sníží se počet těch členů skupiny, kteří jen pasivně sedí a 

nezapojují se do činnosti skupiny. Při menším počtu členů skupiny je snadnější se 

rozhodnou a přijmout jednotné řešení. 

Skupiny tvořené ze dvou členů, tzv. dyády, se používají ve dvou přístupech 

k učení spoluprací, a to k tutoringu, kdy jeden žák učí druhého, nebo při vzájemném 

společném učení. Při tutoringu pomáhá jeden žák druhému, například mu vysvětlí 

vlastními slovy nějaký úkol, se kterým má potíže. Snaží se svého spolužáka něco naučit. 

Tato činnost je prospěšná i pro tutora, protože se také učí, ověří si, že danému problému 

rozumí. Při nápomocném učení používají děti k výkladu a pochopení problému 

„dětský“ jazyk, takové jazykové prostředky, které jsou dětem bližší a vedou 

k pochopení učiva. Při vzájemném společném učení je efektivní řešit především 

kognitivní úkoly s konečným řešením.  
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Triády jsou skupiny, které tvoří tři členové. Tyto skupiny se v praxi používají 

poměrně často, a to i přesto, že jsou v literatuře kritizovány. Je kritizovaná hlavně 

možnost, že dva členové spolupracují a staví se proti třetímu. Této hrozbě lze ale 

zamezit například tím, že se přidělí členům ve skupině role.  

„Triády jsou v současné době využívány při práci s přístroji, zvláště počítači, 

kdy dynamika triády umožňuje dvěma členům skupiny diskutovat problém, zatímco 

třetí pracuje s přístrojem.“ (Kasíková 2001, s. 119). 

Nejideálnější z hlediska spolupráce a z hlediska možností pro vzájemné 

působení mezi žáky se jeví skupiny čtyřčlenné.  

V pětičlenných skupinách dochází často k dělení na dyádu a trio nebo se některý 

z členů skupiny neúčastní činností. Totéž platí i u větších skupin. Ve většině případů 

dojde k rozdělení větší skupiny na několik menších skupinek. 

3.3.2 Role žáků ve skupině 

 „Rozdělování rolí je závislé na velikosti skupiny a na úkolu, který skupina plní. 

Určování a pravidelné obměňování rolí ve skupině je důležitým faktorem kvalitní a 

efektivní práce ve skupině. Učitel tím dosáhne intenzivnější zapojení každého člena 

skupiny do práce na týmovém úkolu podle konkrétní funkce.“ (Sitrná 2009, s. 55).  

 „Učitel přiděluje žákům role podle jejich vyspělosti, náročnosti tématu a 

komunikativní zdatnosti. Role ve skupině znamená mít na starosti, hlídat a zodpovídat 

za jedno pravidlo, za nějaký aspekt spolupráce ve skupině.  Žáci se jejich přebíráním a 

zároveň pozorováním druhých v rolích učí analyzovat různé produktivní a 

neproduktivní role, které plní členové při skupinové práci.“ (Kasíková 2010, s. 79).  

Výše již bylo zmiňováno, že nejideálnější skupinou pro kooperativní výuku je 

skupina čtyřčlenná. Klíčové role v takto velké skupině jsou: koordinátor, pracovník s 

informacemi, sekretář, pozorovatel. Každá z těchto rolí plní ve skupině určitou úlohu.  

Koordinátor dbá na to, aby každý člen skupiny pracoval, řídí a vede diskusi a 

jiné aktivity ve skupině. Není příliš vhodné jmenovat některého člena skupiny za 

vedoucího. Lépe se chopí svojí role, pokud si ho zvolí skupina sama a jiní žáci se necítí 

méně odpovědni za práci skupiny. 
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Pracovník s informacemi ujasňuje, shromažďuje a zapisuje myšlenky, čte 

z různých materiálů, pokud je to nutné ke splnění úkolu. 

Sekretář zapisuje skupinové odpovědi, hovoří při prosazování výsledků celé 

skupiny navenek. 

Pozorovatel pozoruje, zaznamenává si, jak skupina spolupracuje a hodnotí práci 

skupiny na konci hodiny. 

Tyto role lze vyjádřit i jinými názvy – reportér, kontrolor, propagátor, kontaktní 

osoba. Výměna a střídání rolí ve skupině je výhodné pro učení. Učitel může podle 

uvážení a prohlubujících se zkušeností určovat další role (př. časoměřič, novinář, 

informatik, výtvarník). Role si mohou děti vylosovat nebo jim je přidělí dle uvážení 

učitel sám. Když je spolupráce ve skupině na dobré úrovni, nemusí se už role 

stanovovat (snad kromě mluvčího). O to, aby skupina pracovala dobře a efektivně, aby 

se dodržovala pravidla spolupráce, se vlastně už starají všichni její členové.  

3.3.3. Vývojová stádia skupiny 

„Každá nově utvořená skupina, která společně začne řešit úkoly a plnit 

stanovené cíle projde postupně všemi vývojovými stádii skupiny. V každém vývojovém 

stádiu členové skupiny projevují základní potřeby, které musí být naplněny, aby mohli 

postoupit na vyšší úroveň a vyrovnat se s dalším stádiem.“ (Kasíková 2010, s. 78).  

Vývojová stádia jsou:  

 Utváření 

 Bouření 

 Vznik skupinových norem 

 Výkonnost 

Utváření – v této etapě se projevují potřeby vztahující se k „JÁ“, jak se JÁ ve 

skupině a při plnění úkolu uplatním. Vztahy mezi členy skupiny jsou ještě formální, 

chování rezervované. Je nutné, aby učitel v této fázi určil organizátora ve skupině, 

pravidla práce ve skupině a řídil různými příkazy práci skupiny. Monitorování činnosti 

skupiny a pomoc učitele je v této fázi nejdůležitější. 

Bouření – etapa navazující na etapu utváření. Často dochází k neshodám mezi 

členy skupiny, bouření a vystupování proti vůdci skupiny. V této etapě se potřeby 



26 
 

vztahující se k JÁ, pomalu mění na potřeby vztahující se k MY. Učitel v této fázi 

povzbuzuje, pojmenovává a odstraňuje konflikty mezi členy skupiny.  

Vznik skupinových norem – v této etapě postoupily základní potřeby členů 

skupiny na vyšší úroveň, plně se již vztahují k MY. Členové se zabývají otázkami 

spolupráce, důvěřují si, rozhodují již jako skupina. Členové rozumí cílům skupiny a 

ztotožňují se s nimi. Učitel zadává skupině úkoly zpočátku snadnější a přechází na 

úkoly složitější, podporuje společné poslání skupiny.  

Výkonnost – poslední etapa, ve které se členové skupiny zaměřují především na 

vykonanou práci. Skupina jako celek pracuje efektivně, naplno spolupracuje, jde ji 

především o dosažení vytyčených cílů a splnění úkolů na co nejlepší úrovni. Ve skupině 

panuje důvěra a porozumění. Učitel zasahuje do činností skupiny jen minimálně, řízení 

přechází na skupinu nebo její vůdce.  

Učitel, který se zabývá kooperativní výukou, musí znát jednotlivá vývojová 

stádia skupiny a musí dát skupině čas a vytvořit podmínky pro vyrovnání se 

s jednotlivými nároky stádií.  

„Skupiny by spolu měly setrvat minimálně tak dlouho, pokud jako skupina 

nedosáhnou úspěchu v úkolové i sociální dimenzi. To vše mluví ve prospěch využívat 

v kooperativním vyučování stabilnější skupiny.“ (Kasíková 2010, s. 78). 

3.3.4.  Etapy činnosti žáků ve skupině 

Práce ve skupinách probíhá ve třech základních fázích. Aby byla práce skupiny 

ve všech fázích úspěšná a vedla ke splnění cílů a úkolů, je třeba ji ve všech fázích 

usměrňovat a řídit.  

První fází je položení otázky, zadání úkolu nebo problému. Ty musí být vhodné 

pro skupinovou práci. Úkoly by neměly být příliš lehké, takové, které žák dokáže splnit 

sám. Měly být tak náročné, aby je žák mohl splnit s pomocí spolužáků ve skupině nebo 

s dopomocí učitele. Takové úkoly urychlují žákovo učení. Příliš náročné úkoly, které 

nejsou skupiny schopné vyřešit ani s dopomocí učitele, nemají ve výuce své místo. 

Otázky a úkoly zadává učitel různými způsoby (př. písemně zadá na tabuli, každé 

skupině vytvoří pracovní list, promítne na interaktivní tabuli, vede s žáky rozhovor tak, 

aby úkol vyplynul z něj apod.). Úkoly zadává pro všechny skupiny stejné nebo rozdílné 

a jejich řešení pak sdílejí při společné diskusi. 
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Druhá fáze zahrnuje přímou činnost žáků ve skupině. V této fázi žáci plánují 

postup řešení, vyhledávají potřebné informace, analyzují, srovnávají, vyčleňují 

podstatné vztahy, diskutují, vyjadřují svoje myšlenky a názory, hledají společně řešení, 

pracují na splnění úkolu.  

Ve třetí fázi se výsledky práce všech skupin stávají předmětem spolupráce celé 

třídy. V této fázi se hodnotí výsledky, dochází k myšlenkovému prohloubení, 

k zobecňování a k syntéze v níž se integrují všechny zjištěné poznatky. Hodnocení 

skupinové práce je velmi významné, může mít různé formy. Podrobněji se o hodnocení 

zmiňuje jedna z dalších kapitol. 

3.4. Kooperativní dovednosti 

Kooperativní dovednosti nejsou dovednostmi vrozenými, ale žáci se jim musí 

naučit. Aby práce ve skupinách byla efektivní a skupiny dobře fungovaly, je nutné, aby 

žáci dosáhli určitého stupně intelektového a sociálního vývoje a určitou úroveň 

sociálních dovedností.  

Práce ve skupinách je odlišná od práce při tradiční frontální výuce. „Aby se žáci 

naučili pracovat kooperativně, musí zvnitřnit zcela odlišné normy: závislost na 

spolužácích při plnění úkolu, odpovědnost za chování své i svých spolužáků, učit se 

naslouchat a hodnotit, co říkají druzí, dávat druhým prostor hovořit, žádat o pomoc a 

smysluplně přispívat ke skupinovému úsilí.“ (Kasíková 2010, s. 65 – 66).   

Formovat kooperativní dovednosti lze dvěma způsoby. Jednak lze cvičit tyto 

dovednosti při situacích, které k tomuto účelu byly vytvořené a určené (tréninkové 

situace) nebo bezprostředně při plnění úkolů v učebních situacích v různých 

předmětech. Jak uvádějí výzkumy, druhá možnost vede rychleji k získání těchto 

dovedností. 

Pro správné fungování skupin, efektivní práci v nich je důležité, aby žáci 

pochopili skupinové procesy. Nejlépe vše žáci pochopí z vlastní zkušenosti, tzn. poté, 

když se objeví jev související se skupinovými procesy, učitel se snaží v reflektivní části 

o jeho uvědomění. 

Kooperativní dovednosti se dělí na úkolové a sociální. 



28 
 

Úkolové: 

 plánování a organizace činností 

 práce s časem 

 rekapitulace pokroku 

 vytváření otevřené atmosféry 

 využívání komunikativních dovedností 

 aktivní naslouchání 

 udržování očního kontaktu 

 řešení konfliktů 

Sociální:  

 usilovat o účast všech členů skupiny 

 práce s emocemi a postoji všech 

 oceňování individuálních odlišností 

 vytváření a přidělování skupinových rolí a odpovědnost 

 mít pod kontrolou porozumění, shody, neshody 

Při učení se dovednostem je důležité, aby učitel danou dovednost vždy 

pojmenoval, vytvářel situace, ve kterých se dovednosti mohou uplatnit, povzbuzoval 

žáky k vytrvalosti v osvojování dovedností, dával žákům zpětnou vazbu, jaké úrovně 

v dosahování dovedností dosáhli, kladně hodnotil začleňování získaných dovedností 

v chování a jednání žáků (Kasíková 2010, s. 67). 

Důležitou a efektivní součástí nácviku dovedností je vytvoření pravidel 

skupinové práce, na kterých se žáci společně s učitelem podílí. Pravidla by měla vznikat 

při společné diskuzi. Zpočátku by nemělo být pravidel příliš mnoho, aby byli žáci 

schopni je dodržovat, postupně se mohou pravidla doplňovat. Společné tvoření pravidel 

spolupráce vede k tomu, že je žáci budou spíše dodržovat a řídit se jimi.  

3.5. Role učitele v kooperativním vyučování 

 Role učitele při kooperativním vyučování se podstatně odlišuje od výuky 

frontální. Učitel má stále řídící funkci ve vyučování, jeho funkce je však modifikována 

specifickými rysy kooperativního vyučování. Učitel již není hlavním nositelem 
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vědomostí, ale stává se poradcem a koordinátorem. To zpočátku není snadné, neboť 

žáci zvyklí na frontální typ výuky většinou neumí rozhodovat sami za sebe, nezvládají 

pracovat bez pomoci učitele. Běžně vybízejí učitele ke spolupráci a očekávají od něj 

pomoc. Postupně si žáci pracující ve skupinách musí zvykat na jiný způsob práce, styl 

vedení a samostatnost. 

 Při přípravě skupinové a kooperativní výuky učitel zejména jasně stanovuje 

výchovně vzdělávací cíl, plánuje, jaké klíčové kompetence bude rozvíjet, promýšlí 

organizaci práce a vybírá vhodné metody práce. Při realizaci výuky rozhoduje o 

uspořádání místnosti, o velikosti skupin, o délce setrvání činnosti skupin, přiděluje žáky 

do skupin (v případě spontánního seskupování žáků toto utváření usměrňuje) a přiděluje 

žákům role. Dále učitel motivuje žáky, zadává a vysvětluje skupinám úkoly, průběžně 

sleduje, jak skupiny pracují (spolupracují, plní zadaný úkol), může si zaznamenávat 

poznámky do pozorovacího archu a ty poté využít při hodnocení práce skupin nebo při 

setkání s rodiči. Učitel prochází mezi skupinami a v případě nutnosti nebo na požádání 

zasáhne do práce skupin (v případě nekázně, poradí, navrhne efektivnější postup práce, 

podpoří spolupráci ve skupině), hodnotí žákovo učení, fungování skupin, vybízí žáky 

k hodnocení, skupiny k prezentaci prací.  

Velmi důležitým úkolem učitele je, aby efektivně využíval výsledky práce žáků 

pro další učení.  

3.6. Metody kooperativní a skupinové výuky 

 Při kooperativní a skupinové výuce se používá celá řada metod a technik, které 

přesně respektují zásady kooperativního učení a vystihují podstatu kooperace a 

pomáhají naplňovat cíle a principy kooperativního vyučování.  

 V této části mé práce bych ráda uvedla několik kooperativních metod, které 

sama při práci s dětmi používám. 

3.6.1. Mentální mapování (myšlenková mapa, pavučina) 

 Myšlenková mapa slouží jako nástroj k rozvoji duševních činností. Jedná se o 

grafické znázornění myšlenek a pojmů v jejich souvislostech. Znamená to, že se 

zaznamenává na papír vše, co mozek na dané téma přinese, tedy nejen slova a věty, 

části schémat, obrázky, barvy, ale i klíčové představy nebo pocity. Tato metoda se dá 
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použít pro všechny věkové skupiny (od mateřských škol po školy vysoké), různě velké 

skupiny (od dyád po celou třídu).  

 Metodu mentálního mapování lze použít ve většině vyučovacích předmětů jako 

úvodní motivaci k učení, k zhodnocení znalostí nebo ke shrnutí informací. 

 Postup práce s myšlenkovou mapou je jednoduchý. Do středu papíru se napíše 

cíl, druh mapy, zadání řešeného problému a od tohoto středu se zaznamenávají nápady, 

pohledy na věc tak, jak tvůrce mapy napadají. 

3.6.2. Brainstorming (bouře mozků) 

 Tato výuková metoda se používá pro práci v různě velkých skupinách nebo pro 

celou třídu. Dá se použít na všech typech škol a na všech stupních. Používá se hlavně 

při řešení problémů, u kterých neexistuje jednoznačná nebo jednoduchá odpověď a 

k rozvoji tvořivosti. Je zaměřena především na kvantitu (produkci co největšího počtu 

návrhů řešení problému ve velmi krátkém čase) než na kvalitu návrhů. Metodu lze 

používat v úvodu hodiny jako motivaci nebo ke zjištění znalostí daného tématu. 

V průběhu hodiny se používá ke zjištění názorů, rozšíření znalostí, k řešení problému. 

V závěru hodiny ji lze použít k zopakování tématu.  

 Metoda se používá tak, že se na začátku aktivity stanoví problém, žáci produkují 

nápady k jeho řešení. Stanoví se čas, který této aktivitě věnují. Učitel nebo vybraný 

zapisovatel z řad žáků zapisuje nápady na tabuli nebo si každý žák zapisuje svůj 

příspěvek sám. Učitel nezasahuje do vyjadřování návrhů, pomáhá pouze při formulační 

neobratnosti žáka. „Po ukončení produkce nápadů se pomocí diskuze vybírá 

nejhodnotnější a nejefektivnější nápad.“ (Zormanová 2012, s. 120). 

 Hodnocení aktivity provádí učitel. Hodnotí práci skupiny, jednotlivců, počet a 

výstižnost nápadů, dosažení cíle a význam pro další učení. 

 „Při používání této metody platí, že učitel nehodnotí kvalitu příspěvků, 

zachovává jejich jazyk, neupozorňuje na žáky, kteří ještě nepřispěli, vhodně podporuje 

třídní práci, vytváří bezpečné a přátelské prostředí. Cokoli je vyřčeno (je správně) je to 

zapsáno tak, jak to žák vyjádřil (vyjádřil se správně).“ (Sitná 2009, s. 69 – 70) 

3.6.3. Skupinová diskuze 

Skupinová diskuse je klasickou metodou skupinového vyučování. Je založena na 

vytvoření početnějších (4 až 6 členných) skupin, jejichž úkolem je prodiskutovat zadané 
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téma nebo otázku a zaujmout stanovisko. Členové skupiny 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.  Obvykle pak 

navazuje diskuse celé třídy, kterou učitel shrne a uzavře.  

3.6.4. Sněhová koule (snowballing) 

 Tato jednoduchá metoda je nenáročná na vedení, nevyžaduje náročné materiální 

zabezpečení, ale vyžaduje delší dobu na provedení. Metoda se odlišuje od ostatních 

skupinových metod tím, že začíná prací jednotlivce, každý jednotlivec zpracovává úkol 

samostatně. Po zpracování úkolu se jednotlivec spojí s někým do dvojice a řeší stejný 

úkol společně. Po určité době se spojí dvojice do čtveřic, čtveřice do osmic. Při každém 

sdružení dochází k vyjádření názorů k zaznamenaným námětům. Skupiny se postupně 

zvětšují, narůstá náročnost úkolů v jednotlivých etapách, téma a cíl výuky zůstávají 

stejné. V závěru probíhá prezentace výsledků z poslední etapy činnosti skupin a 

následuje hodnocení. Při použití této metody je vhodné předem určit dvojice tak, aby 

následné čtveřice a skupiny po osmy byly vyrovnané. Snowballing je metoda použitelná 

ve většině předmětů na všech typech škol a všech stupních. 

 „Metodu je vhodné použít v úvodu nebo průběhu hodiny jako jeden ze způsobů 

opakování a rozvoje znalostí, dovedností, postojů a názorů, může tvořit i výchovně-

vzdělávací jádro celé vyučovací hodiny.“ (Sitná 2009, s. 72). 

3.6.5. Metoda skupinového řešení problému 

 Tato metoda je jednou z nejtypičtějších a hojně používaných v kooperativním 

vyučování. Problémový úkol, který je skupině zadán, je motivací k její činnosti. Žáci ve 

skupině řeší společně v zadaném čase úkol, který vyžaduje použití dosavadních znalostí, 

intenzivní přemýšlení a bádání, objevování nových informací důležitých k vyřešení 

problémového úkolu. Po uplynutí času, vyřešení úkolu, prezentují skupiny výsledky 

řešení. Ty jsou předmětem další diskuze a vzájemné kritiky. Činnost končí 

zhodnocením práce skupin a přínosem jednotlivců.    

3.6.6. Rolová hra (dramatická hra) 

 Dramatická hra je specifickým druhem rolové hry. Jsou to hry, které pracují 

s materiálem divadla, z hlediska pedagogického jsou svou podstatou hrami 
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kooperativními. Tyto hry vyžadují praktické zvládnutí sociálních a komunikativních 

dovedností. Rozvíjejí u žáků schopnost empatie, schopnost uvědomovat si různé role, 

vstupovat do nich a pracovat s nimi.  

V rolových hrách jsou žákům přiřazovány role učitelem nebo si žáci role v dané 

skupině volí sami.  Je zadán scénář nebo si scénář vymyslí skupina sama. Se svojí rolí 

se každý žák seznámí, skupina prodiskutuje a vymyslí způsob provedení scénky, scénku 

přehrají a po přehrání se skupina vyjádří ke ztvárnění rolí. Vyjádří své pocity z chování 

a jednání postav, zhodnotí náročnost jednotlivých rolí a úkolů, které z nich vyplynuly. 

Na závěr se zhodnotí správnost ztvárnění rolí, výsledky práce skupin, když je to 

zapotřebí, vysvětlí učitel význam zařazení některých zadaných situací.  

Tato metoda obvykle tvoří jádro vyučovací hodiny. Touto metodou mohou 

pracovat skupiny i celá třída. Metoda je výborně použitelná na všech úrovních vzdělání. 

3.6.7. Kimovy hry 

Kimovy hry jsou oblíbenou metodou využívanou při skupinové práci. Zaměřují 

se na rozvoj schopnosti se soustředit v krátkém časovém úseku, rozvoj pozornosti, 

přesnosti a schopnosti účelně zorganizovat skupinovou činnost. Slouží k posílení 

zrakové paměti. 

Kimovy hry jsou vhodné pro žáky různých věkových kategorií, od nejmenších 

po studenty středních škol. Principem hry je zapamatovat si v určitém čase soubor 

předmětů a pak jejich zapamatování prokazovat.  

„Skupiny dostanou zadaný úkol: Pokuste se zorganizovat během tří minut svoji 

činnost s cílem pozorovat předměty po určitou dobu (např. 2 minuty) a následně jich co 

nejvíce zaznamenat (např. po dobu jedné minuty). Cílem je zaznamenat co nejvíce 

předmětů, i heslovitě nebo ve zkratkách. Předměty představuje žákům (celé třídě) učitel 

a žáci je po skupinách zaznamenávají.“ (Mazáčová 2008, s. 26). 

3.7. Hodnocení skupinových činností 
 „Hodnocení žáků a jejich práce ve skupinách je odlišné od hodnocení práce 

v tradičním modelu školy. Učitel při kooperativních činnostech hodnotí to, co žák umí, 

a ne to, co neumí a nezvládá. Hodnocení je mnohem obsáhlejší, poskytuje širší zpětnou 

vazbu, je východiskem pro další práci žáka.“(Sitná 2009, s. 62).  
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Při hodnocení v kooperativních činnostech se hodnotí práce celé skupiny i práce 

jednotlivce a to z různých úhlů pohledu. Hodnotící proces bude komplexní, bude-li 

obsahovat níže uvedené možnosti hodnocení. 

a) Vzájemné hodnocení členů skupiny – jeden člen hodnotí druhého 

b) V kontextu skupiny hodnotí jednotlivci sami sebe 

c) Skupiny hodnotí celoskupinové procesy 

d) Prezentace nebo produkt skupiny je hodnocen jinou skupinou 

e) Skupinu i jednotlivce hodnotí učitel 

Před hodnocením kooperativních činností je důležité stanovit si kriteria 

hodnocení. Hodnotící kriteria (to, co bude považováno za úspěšné zvládnutí úkolu) 

stanovuje učitel. Kriteria hodnocení je dobré promýšlet společně s plánováním cílů, 

tam, kde je to vhodné, zapojit do stanovení kriterií i samotné žáky. Kritéria by se měla 

vztahovat nejen k výsledkům práce skupin, ale i k samotnému procesu učení.  

 Při hodnocení kooperativních činností je vhodné používat popisný jazyk. Užívat 

by ho měl nejen učitel, ale i sami žáci by se měli tento jazyk naučit používat. Jeho 

užívání vede k lepší motivaci v učení, k větší aktivitě, k dosahování lepších výsledků a 

k omezení konfliktních vztahů. 

 Hodnocení by mělo být prováděno nejen na konci hodiny, ale i průběžně během 

aktivity skupin. Hodnocení by mělo být převážně pozitivní, protože motivuje žáky 

k dalšímu učení. Hodnotit by se měly všechny oblasti práce žáka (konkrétní znalosti, 

dovednosti, přínos pro skupinu, týmová spolupráce atd.).  

Hodnotit skupinové a kooperativní činnosti můžeme několika způsoby. Lze 

používat jednoduché kontrolní listy dokumentující splnění či nesplnění úkolu, různé 

druhy hodnotících listů, které připravuje učitel pro všechny skupiny nebo si ho skupiny 

připraví samy a vytvoří si vlastní kriteria hodnocení. Velmi efektivní a rychlé hodnocení 

lze provádět pomocí barevných kartiček, kartiček se slovy nebo symboly (např. smějící 

se a mračící se smajlíci, slova ANO, NE apod.). Učitel může k hodnocení procesu 

spolupráce vytvořit pro skupiny dotazníky. Na 1. stupni ZŠ se používají při hodnocení 

diplomy. Ty slouží hlavně k motivaci dětí pro další práci. Další používanou technikou 

hodnocení je analýza videozáznamu, kterou provádí člen jiné skupiny. 
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„Hodnocení v rámci kooperativního učení je cenným zdrojem poznávání i 

sociálního učení, podnětem k odpovědnosti za vlastní práci. Je podkladem pro 

plánování učitele i žáků, které je založeno na přesnější diagnostice učební činnosti. Při 

plánování úkolů a aktivit pro kooperativní skupiny se učitel opírá nejen o své 

individuální hodnocení (informace z pozorování a monitorování skupin a jednotlivců, 

z testů, hodnocení produktů činností dětí), ale i o hodnocení žáka žákem a o 

sebehodnocení žáka.“ (Kasíková 2009, s. 83). 

3.8. Úskalí a přednosti skupinové práce 

 Většina problémů, které nastávají v skupinových a kooperativních činnostech, 

vyplývá ze složení třídy a z různorodosti jednotlivců. Každý problém je zapotřebí řešit. 

3.8.1. Úskalí skupinové práce 

 Dominantní žák ve skupině 

 Žák se slabšími schopnostmi a ostýchavý žák 

 Nerovnoměrná práce žáků ve skupině 

 Nesystematičnost ve skupinové práci 

 Neschopnost žáků organizovat práci 

 Hluk a nekázeň 

 Odbíhání od zadaného úkolu 

 Obtížné hodnocení a kontrola učební činnosti žáka 

 Náročná příprava pro učitele (časová i metodická) 

 Nevhodné složení skupiny 

 Nespolupráce mezi členy skupiny 

 Neschopnost komunikace mezi jednotlivými členy skupiny 

 Nevhodné vybavení třídy 

3.8.2. Přednosti skupinové práce 

 Umožňuje větší aktivitu žáků při výuce 

 Zapojuje více žáků do práce (včetně ostýchavých a pomalejších) 

 Motivuje a vtahuje žáky do procesu učení 

 Posiluje sociální vazby, rozvíjí komunikaci 

 Nabízí prostor pro uplatnění individuálních schopností a dovedností 
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 Umožňuje volbu postupu a tempa 

 Umožňuje vzájemnou a společnou kontrolu 

 Umožňuje vzájemné obohacování a učení 

 Žáci přebírají odpovědnost za učení včetně chyb 

 Žáci se učí organizovat svoji práci 

 Žáci jsou samostatnější a zvyšuje se jejich sebevědomí 

 Učitel se může věnovat slabší skupině 

 Učitel má čas si připravovat další činnosti 

 Jde o obranu proti stereotypu ve vyučování 

 Umožňuje osobnější kontakt učitele a žáka 

 Podporuje kooperaci a spolupráci 

Problémů spojených se skupinovou prací není málo. Některé přetrvávají, i když se 

celková úroveň kooperativních dovedností zvýší. Námaha se ale vyplatí. Vybavit děti 

alespoň základními dovednostmi a schopnostmi spolupracovat je velkým vkladem 

do jejich osobního i profesního života. 
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4. Problémové vyučování 
 

Autorka si myslí, že je velmi důležité v souvislosti s kooperativní a skupinovou 

výukou zmínit metodu problémového vyučování. Problémové vyučování s kooperativní 

a skupinovou výukou úzce souvisí. Je to metoda, která je učiteli zabývajícími se 

kooperativní výukou hojně používaná. Učitelé problémové úlohy často zařazují do 

výuky, protože jsou motivující, podnětné, aktivizující, rozvíjejí myšlení a komunikaci 

mezi žáky. Takovéto úkoly vedou k rozvíjení a zdokonalování kooperativních 

dovedností. 

„Podstatou problémové výuky je předkládání úloh problémového charakteru, kdy 

učitel vytváří problémové situace, formuluje problémy, postupně vede žáky 

k samostatné formulaci problémů, poskytuje žákům nezbytnou pomoc při jejich řešení.“ 

(Mazáčová 2008, s. 46). 

Problémové vyučování je jednou z nejefektivnějších a nejpropracovanějších metod, 

které u žáků podporují rozvoj myšlení, schopnosti řešit problémy a překonávat obtíže. 

Problémové vyučování je typ výuky, který začleňuje řešení problémů samotnými žáky 

jako prostředek jejich intelektového rozvoje. V problémovém vyučování nejsou žákům 

sdělovány „hotové“ vědomosti, ale jsou vedeni k tomu, aby se samostatně, v rámci 

skupiny nebo s nepatrnou pomocí učitele, snažili dospět vlastním uvažováním, 

pozorováním, měřením, výpočtem, atd. k novým poznatkům. 

Problém je podle Mazáčové úkol nebo situace, kterou není žák schopen vyřešit 

přímo na základě aktuálních vědomostí, znalostí a zkušeností. K vyřešení takového 

úkolu je žák nucen hledat, doplňovat a získávat potřebné informace a data a zároveň 

přemýšlet jak je získá. „Problém je tedy teoretická nebo praktická obtíž, kterou musí 

žák řešit aktivním zkoumáním a myšlením.“ (Mazáčová 2008, s. 46).  

Podle Skalkové je problém teoretická nebo praktická obtíž. „Žák při řešení této 

obtíže musí aktivně používat vlastní poznávací činnost, řídí se určitými potřebami, 

směřuje k překonání obtíže, a tak získává nové poznání a zkušenosti.“ (Skalková 1999). 
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Problémové úlohy by měly splňovat určité zásady.  

 Měly by logicky navazovat na dosavadní znalosti žáků 

 Měly by být přiměřené věku, vědomostem a dovednostem dětí 

 Měly by děti upoutat a motivovat k činnosti a podněcovat k aktivitě 

4.1. Propojení kooperativní a skupinové výuky s vyučováním 

problémovým 

Kooperativní a skupinové vyučování je velmi úzce propojeno s problémovým 

učením. Problémový úkol podněcuje k hledání společného řešení a vyvolává potřebu 

vyměňovat si názory, diskutovat nad problémem, radit se. Takovýto úkol poskytuje 

podmínky pro sociální interakci při vyučování. Je-li zadán skupině žáků problémový 

úkol, který je pro ně atraktivní a blízký, motivuje skupinu k řešení.  

Problémové úlohy je vhodné zařazovat až v případě, že mají žáci dostatečné 

zkušenosti s kooperativní a skupinovou výukou. Řešení problémového úkolu ve skupině 

vede ke společnému plánování postupu řešení, vyhledávání potřebných informací, často 

se nedaří úkol vyřešit napoprvé a je nutné společně hledat jiné cesty a postupy 

k vyřešení úkolu.  
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5. Závěr teoretické části 

V teoretické části se autorka zabývala vymezením základních pojmů týkajících se 

kooperativní a skupinové výuky, hlavně se zaměřila na pojmy, které jsou z jejího 

pohledu důležité při zavádění této výuky do praxe.  

V současné době se ve školství stále více zabydlují inovativní postupy a metody 

práce. Kooperativní a skupinové vyučování patří právě do této skupiny metod a 

postupů. Odborná literatura považuje kooperativní způsob výuky za velmi prospěšný a 

přínosný nejen pro žáky, ale i pro učitele. I autorka zastává tento názor.  

V praktické části se autorka pokusí formou akčního výzkumu ověřit fungování výše 

uvedených postupů a metod a přesvědčit zájemce o tuto výuku o tom, že má své 

opodstatněné místo v českých školách a má smysl se jí zabývat.  
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EMPIRICKÁ ČÁST 

6. Akční výzkum  

Akční výzkum je forma aplikovaného výzkumu v sociálních vědách. Tato forma 

výzkumu se kromě jiných odvětví využívá též v pedagogice. V učitelské praxi se tento 

výzkum zaměřuje na reflektování a poznávání pedagogické praxe za účelem jejího 

inovování a zefektivnění. 

Cílem akčního výzkumu je zlepšování určité části pedagogické praxe. Tento 

výzkum přispívá ke zlepšování praxe a produkuje poznání. 

 „Akční výzkum je pro učitele nástrojem, který pomáhá zjistit, co se ve výuce 

děje, pomáhá lépe poznat problémy ve své praxi a pomáhá jim komplexně porozumět. 

Akční výzkum pomáhá vysvětlit a odhalit zákonitosti s cílem je měnit a zlepšovat.“ 

(Čábalová 2011, s. 11-12).  

6.1. Formulace výzkumného problému 

Jak již bylo zmíněno v teoretické části, podle odborných publikací je kooperativní 

a skupinová výuka prospěšná a přínosná jak pro žáky, tak pro učitele. Je to inovativní 

typ výuky, který vnáší nové prvky do výuky a tím ji zkvalitňuje a obohacuje. Tento typ 

výuky je jednou z možností, jak alespoň z části nahradit tradiční, frontální typ výuky. 

Autorka diplomové práce sdílí výše uvedené názory, považuje dovednosti, získané při 

kooperativním vyučování za důležité a nezbytné pro budoucí život žáků a zavadí 

kooperativní typ výuky ve své třídě.  

Při své pedagogické činnosti autorka ověřuje, zda fungují v praxi teoretické 

postupy a metody této výuky. Současně se zaváděním tohoto typu výuky autorka 

sleduje a zkoumá, jakým způsobem ovlivňuje kooperativní výuka vztahy mezi žáky ve 

třídě, sleduje pokroky skupin a osobní pokroky žáků. Ve výzkumu se dále zabývá 

sledováním výhod a úskalí skupinové a kooperativní výuky, sleduje vztah mezi 

problémovým a kooperativním učením, sleduje rozdíl v myšlení žáků při skupinové a 

frontální výuce. 
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6.2.  Cíle akčního výzkumu 

Hlavním cílem praktické části je ověřování funkčnosti teoretických postupů a 

metod kooperativní a skupinové výuky ve vlastní pedagogické činnosti. 

Další cíle:  

 realizace vlastních námětů v různých předmětech pro výuku párovou a 

skupinovou v dané třídě, jejich zhodnocení, reflexe. 

 sledování rozdílů v myšlení při kooperativních činnostech a frontálních 

činnostech. 

 sledování vztahu mezi kooperativním a problémovým učením.  

 sledování výhod a úskalí kooperativního učení 

 sledování pokroků skupin a osobních pokroků žáků v dané třídě 

 sledování vlivu kooperativního učení na vztahy mezi žáky ve třídě. 
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7. Metodika výzkumu 

7.1. Výzkumný vzorek 

Celý akční výzkum autorka prováděla na Základní a mateřské škole v Řevničově, 

v okrese Rakovník, v 5. třídě, kde je tento školní rok třídní učitelkou. 

7.1.1.  Charakteristika třídy, ve které proběhl akční výzkum  

Jsem učitelkou základní školy v Řevničově, kde učím od roku 2005 převážně 

žáky páté třídy. I v letošním školním roce učím pátou třídu. Ve třídě bylo na začátku 

školního roku 18 žáků, v současné době mám žáků 17 (jeden žák v průběhu prvního 

pololetí přestoupil do jiné školy), 10 chlapců a 7 děvčat. Mezi těmito 17 žáky je jedna 

žákyně s integrací, která se vyučuje podle individuálního vzdělávacího plánu (specifické 

vývojové poruchy školních dovedností – středně těžká dyslexie, grafomotorické a 

dysortografické obtíže) a jeden žák nadaný, který v počátcích své školní docházky 

postoupil z první třídy do třetí a v tomto školním roce bude dělat přijímací zkoušky na 

víceleté gymnázium.  

Třída je počtem žáků ideální (jak je uvedeno výše v kapitole velikost skupin) pro 

kooperativní a skupinovou výuku. S touto třídou jsem se seznámila již minulý školní 

rok, žáky jsem učila jednu hodinu týdně na hudební výchovu. Žáci mi tedy na začátku 

školního roku nebyli zcela neznámí, ale důležité poznatky o třídě jsem se dozvěděla od 

jejich třídní učitelky ze čtvrté třídy. Co se týká vztahů ve třídě, nebyla situace na konci 

školního roku 2014/2015 příliš ideální, ba naopak, byla znepokojující. Ve třídě vládla 

mezi některými jedinci velká soutěživost a rivalita. I z těchto důvodů jsem byla 

přesvědčena o tom, že je důležité méně soutěžit a více spolupracovat. Tedy pracovat 

s dětmi kooperativně a pokusit se zlepšit vztahy ve třídě.  

Od začátku školního roku se snažím pozvolna, krok po kroku zavádět ve třídě 

kooperativní typ výuky.  

7.2. Výzkumné metody 

Prováděný akční výzkum má povahu kvalitativní. Základní a stěžejní metodou, 

kterou autorka při výzkumu použila, je metoda přímého, zúčastněného pedagogického 

pozorování. Tuto metodu autorka realizovala po dobu několika měsíců ve své kmenové 
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třídě, kde je třídní učitelkou a učí většinu předmětů. Podle autorky sehrálo pozorování 

nejdůležitější úlohu ve shromažďování dat. Kromě pozorování autorka použila i metodu 

rozhovoru. Rozhovory byly vedeny se žáky pravidelně ke konci vyučovacích aktivit, 

byly součástí reflexí. Rozhovory s žáky byly pro autorku zpětnou vazbou, zjišťovala 

z nich, zda sami žáci vnímají jiný typ výuky jako zábavnější, přínosný a v čem. 

7.2.1. Pozorování  

 Pozorování je považováno za nejrozšířenější a nejstarší metodu získávání dat o 

pedagogické realitě (Chráska 2007, s. 151).  

 Běžné školní pozorování, které autorka používala, je považováno za pozorování 

nestandardizované, protože je poznamenáno intuitivním přístupem a subjektivitou. 

V nestandardizovaném pozorování nejsou použity, jako je tomu v pozorování 

standardizovaném, observační techniky, které by umožnily snížit podíl intuice a 

subjektivity na únosnou míru(Chráska 2007, s.152).  

 Při použití této výzkumné metody by měl pozorovatel vědět, co má pozorovat, 

co chce pozorováním zjistit, jakým způsobem toho dosáhnout a jak to zachytit.  

 Přímé pozorování autorka prováděla od září školního roku 2015/2016 ve své 

kmenové třídě. Při pozorování si autorka všímala a monitorovala hlavně ty jevy, které si 

zvolila jako cíle empirické části. Pozorovala, jak ovlivňuje kooperativní a skupinová 

výuka vztahy mezi žáky v dané třídě, k jakým osobním pokrokům v učení žáci dospějí, 

jaké přednosti a jaká úskalí kooperativní výuka přináší, jaký je rozdíl v myšlení žáků při 

výuce skupinové a frontální a jaký vztah má problémové učení s kooperativní výukou. 

7.2.2. Rozhovor 

 Metoda rozhovoru spočívá v přímé a bezprostřední verbální komunikaci 

výzkumníka a respondenta. Velkou výhodou této metody je navázání osobního 

kontaktu, který umožňuje hlubší proniknutí do motivů a postojů respondentů (Chráska 

2007, s. 182). 

 Autorka prováděla při svém výzkumu rozhovory nestrukturované, které byly 

součástí reflexí jednotlivých vyučovacích aktivit. Několik rozhovorů s žáky proběhlo 

též v rámci třídnických hodin, vždy se jednalo o rozhovory skupinové, při kterých byli 
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přítomni všichni žáci dané třídy. Cílem rozhovorů bylo získat doplňující informace, 

autorku zajímal též názor žáků na jiný typ výuky.  

8. Realizace výzkumu 

Jak již bylo výše napsáno, autorka zvolila ve svém akčním výzkumu rovinu 

kvalitativní. Použila dvě základní metody této výzkumné roviny, přímé pozorování a 

nestandardizovaný rozhovor.  

Akční výzkum probíhal v 5. třídě s počtem 17 žáků. Třída je součástí plně 

organizované vesnické ZŠ v Řevničově, která má celkem 172 žáků. Výzkum probíhal 

se souhlasem vedení školy, které podporuje a vítá inovativní metody ve výuce. 

Pozorování probíhalo tak, že před každou kooperativní aktivitou a činností si 

autorka stanovila, co bude pozorovat. Při samotných činnostech si postřehy a data 

zapisovala do záznamového archu nebo přímo do příprav jednotlivých kooperativních 

aktivit. Záznamový arch byl připraven podle toho, co bude autorka v průběhu aktivit 

sledovat. Některé záznamové archy byly vypracované k pozorování a záznamům 

osvojování a dodržování pravidel skupinové a kooperativní výuky, některé například 

k pozorování toho, jaké žáci nebo skupiny volí strategie při plnění a řešení úkolů. 

Ukázka záznamového archu je v příloze 15. Pozorování probíhalo sedm měsíců. Za tuto 

dobu získala autorka spoustu materiálu, který potom vyhodnotila a sepsala.  

Bylo důležité se při pozorování zaměřit hlavně na jevy, které si autorka stanovila 

jako cíle výzkumné části. Sledovány byly hlavně pokroky jednotlivých žáků a skupin 

v osvojování kooperativních dovedností, v učení. Dále autorka sledovala, zda dochází 

ke změnám v chování žáků, v sociálních vztazích. Důležité pro autorku bylo 

monitorování problémů, které se při výuce objevují, ale také předností této výuky. 

Nestandardizované rozhovory použila autorka ve svém výzkumu pouze jako 

doplňkovou metodu. Chtěla si ověřit, zda žáci vnímají kooperativní typ výuky, podobně 

jako ona, zábavnější a přínosnější nejen pro ně, ale i pro učitele. Tak jak se postupně 

žáci učili kooperativním dovednostem, při kterých se mimo jiné zdokonalovali 
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v komunikaci a vyjadřování, tak i kvalita rozhovorů na určené téma byla postupně lepší 

a lepší.   

Pro autorku samotnou je realizace tohoto výzkumu velmi důležitá, protože si 

chtěla ověřit, zda práce, kterou započala má, tak jak je o tom přesvědčena, smysl.  

8.1. Předmluva k realizaci a zavádění kooperativní a skupinové výuky 

Začít realizovat kooperativní a skupinovou výuku ve třídě, která je navyklá pracovat 

převážně tradičně, frontálně, nebylo příliš obtížné, i když jsem určité obavy v počátku 

měla. Spíše jsem řešila, zda tuto formu výuky přijmou rodiče mých žáků. Abych 

předešla případnému nepochopení z řad rodičů, svolala jsem počátkem školního roku 

schůzku rodičů a svůj záměr jsem jim sdělila. Bylo nutné nejen představit typ výuky, 

ale uvést její přednosti a vliv kooperace nejen na celkový rozvoj dětí, ale i její důležitost 

pro jejich budoucí život.  

 S třídou jsem začala kooperativně pracovat velmi pozvolna, jak uvádím v kapitole 

Jak a kdy začít s kooperativním učením. Nejprve jsem žáky seznámila s tím, co to 

kooperativní výuka je, co je její podstatou, a že práce bude probíhat jiným způsobem, 

než byli zvyklí. Poté jsem začala nenásilně zařazovat do výuky jednoduché kooperativní 

činnosti a hry (zpočátku hlavně hry pohybové). Díky těmto činnostem si postupně žáci 

začali uvědomovat, co je důležité pro to, aby se činnost dařila. Těchto poznatků jsme 

využili při tvorbě pravidel, která jsme tvořili společně a postupně v průběhu měsíce září 

(příloha č. 1). Pravidel jsme v začátku kooperativní výuky vytvořili raději méně a 

soustředili jsme se na jejich důkladné dodržování. V průběhu přibývajících měsíců jsme 

si pravidla postupně rozšiřovali. 

Další činností, kterou jsem zařazovala a stále hojně zařazuji do výuky, je párová 

výuka. Párová výuka se při práci v této třídě velmi dobře osvědčila, je velmi častou 

formou práce v této třídě. V rámci klasických hodin jsem z počátku pravidelně téměř 

každou hodinu zařazovala několikaminutové (většinou pěti minutové) aktivity do 

dvojic. Jednalo se převážně o sdílení získaných informací, vzájemné prozkoušení, 

vysvětlení úkolu a pomoc v jeho objasnění, společné výpisky z učebnice, vytváření 

myšlenkových map k zadanému tématu apod. Postupně se doba na společné práci 

prodlužovala. Žáci tvoří společné výtvarné práce, zpracovávají společné referáty, píší 
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společné příběhy, zpracovávají pracovní listy, hledají v mapách, encyklopediích atd. 

Kromě párové práce žáků stejné třídy jsem se pokusila pracovat s dětmi ve dvojicích 

věkově rozdílných (popsáno níže v kapitole 7).   

 Po získání určitých kooperativních dovedností jsem s žáky začala pracovat ve 

čtyřčlenných heterogenních skupinkách. Nejprve jsem zařazovala pouze kratší 

kooperativní aktivity, postupně jsme začali kooperativně pracovat i po dobu celé 

vyučovací hodiny. V současné době pracujeme skupinově a kooperativně po dobu 

několika vyučovacích hodin, zařazuji do výuky i celodopolední společné aktivity.  

Většinou žáci pracují v dlouhodobějších heterogenních učebních skupinkách, které 

mají stálé členy. Tyto skupiny jsem vytvořila tak, aby v každé byl žák výborný, žák 

s horším prospěchem a žáci průměrní. Práce v takovýchto skupinách je velmi přínosná 

nejen pro samotné žáky, ale i pro učitele. Pozorování a monitorování práce těchto 

skupin přináší pozitivní výsledky, jsou vidět pokroky jedinců v učení a pokroky skupin 

ve spolupráci. 

Kromě dlouhodobějších skupin pracují žáci i ve skupinách náhodných 

krátkodobých. Záleží na činnosti a aktivitě, která je realizována.  
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9. Vlastní realizace kooperativní a skupinové výuky s reflexemi 

a hodnocením 

Jednotlivé ukázky hodin slouží nejen jako didaktický materiál, ale současně 

posloužily autorce při jejím akčním výzkumu. V každé ukázce byla použita metoda 

přímého pozorování, ve většině lekcí také metoda nestrukturovaného rozhovoru. 

9.1.  Ukázky hodin s využitím párové výuky 

9.1.1. Jednotky délky, odhad, měření 

Sledované jevy: schopnost rozdělit si role ve dvojici, naplánovat postup řešení úkolu, 

spolupracovat při řešení problému 

Předmět: Matematika (říjen 2015) 

Třída: 5. 

Časová dotace: 90 minut 

Počet žáků: 18 (9 dvojic) 

Pomůcky: pracovní listy, různé druhy metrů, pravítka, kartičky s jednotkami délek, 

klobouk 

Téma: Jednotky délky – odhad, měření, převody jednotek, porovnávání výsledků 

měření 

Cíle: Vyzkoušet si měření různými druhy metrů a získat novou dovednost 

Rozdělit si role ve dvojici (zapisovatel, měřič) 

Společně zvolit postup při plnění úkolu 

Spolupráce při řešení problému (ve čtveřici) 

Schéma hodiny:  

1) Seznámení s tématem a náplní hodiny – jednotky délky, měření 
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2) Rozdělení do dvojic – převody jednotek délky, každý žák si vytáhne z klobouku 

lístek s určitou jednotkou délky, na pokyn se žáci rozejdou po třídě a beze slov 

si k sobě hledají druhého do dvojice s jinou jednotkou, ale správným převodem 

(př. jeden žák má lístek 5 cm, druhý ve dvojici má 500 m). Jakmile se dvojice 

najdou, posadí se do lavice.  

3) Práce ve dvojici  

Úkoly: Odhadněte, kolik měří daný předmět, objekt, zapište do tabulky 

Změřte, zadaný objekt, zapište do tabulky, poté porovnejte rozdíly odhadu a 

měření 

Každá dvojice dostane pracovní list. Na pracovním listu jsou zadány různé 

předměty, objekty, u kterých budou žáci nejprve odhadovat jejich délku nebo šířku 

nebo výšku a poté je budou měřit (příloha č. 2). Po skončení měření porovnají 

rozdíly v odhadech a měření.  

4) Ústní zhodnocení práce dvojic – hodnotí se splnění úkolu 

5) Vytvoření čtveřic – kontrola naměřených údajů 

Úkol: zkontrolujte si s jinou dvojicí naměřené údaje (vytvoření čtveřic). V případě, 

že se vyskytne problém a údaje nebudou souhlasit, problém vyřešte. 

6) Hodnocení skupin – ústně – nejprve hodnotí jednotlivci, poté učitelka 

Žáci hodnotí spolupráci ve čtveřici, objasní, jak řešili problém (jestliže se vyskytl) 

Učitelka hodnotí spolupráci dvojic, poté spolupráci čtveřic 

Reflexe odučené hodiny  

Hodina byla hodně prakticky zaměřena, což mají žáci rádi. Rozdělení do dvojic 

proběhlo rychle, žáci v převodech nechybovali. Úkoly jednotlivých částí hodin splnily 

všechny dvojice (čtveřice). Nejvíce času zabrala práce ve dvojicích – odhady a měření. 

Co se týče matematických úkolů, nejvíce žáci chybovali v odhadech délky. Bylo 

zajímavé pozorovat, jak si dvojice poradí s měřením delších vzdáleností, kde bylo 
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potřeba posouvat metr nebo pravítko. Ve dvojicích probíhaly živé diskuse a padaly 

různé nápady. 

V této době, kdy hodina proběhla, jsme byli s kooperativní výukou na počátku, 

žáci ještě neměli zažitá pravidla spolupráce, neměli ještě příliš mnoho kooperativních 

dovedností. Aktivita byla pro ně zajímavá, ale probíhala v poměrně velkém hluku, 

hodně se ve dvojicích a později i ve čtveřicích diskutovalo. Učitelka musela v několika 

případech zasáhnout do činnosti některých dvojic, nabídnout možnost řešení jejich 

konfliktu a usměrnit jejich projev nebo poradit s postupem práce, aby nedošlo 

k hádkám. Spolupráce ve čtveřici se poměrně dařila, jakmile si čtveřice našla rozdíl 

v záznamech, řešila to tak, že si po domluvě daný objekt přeměřila znovu a záznam 

opravila. 

Při hodnocení práce skupin žáky musela učitelka pokládat otázky, na které 

jednotlivci odpovídali. Většina ještě odpovídala jednoslovně nebo ve velmi krátkých 

větách, několik žáků se hodnocení vůbec neúčastnilo, pouze poslouchalo a pozorovalo. 

Velmi dobře se do hodnocení zapojuje nadaný žák, který je ve svém projevu příkladem 

pro ostatní. 

V této lekci se objevila některá úskalí jako velký hluk ve třídě, drobné konflikty 

při měření. Lekce nabídla žákům takové situace, ve kterých si mohli zdokonalit některé 

již poznané, ale ještě v malé míře osvojené kooperativní dovednosti (rozdělení rolí, 

organizace práce, spolupráci v malé i větší skupině, hodnocení skupin i jednotlivců). 

Kladně hodnotím vyřešení nastalého problému, kdy se dvojice rozcházely 

v naměřených hodnotách. Z pozorování vyplynulo, že žáci (jednotlivci) ve skupině 

přemýšleli nahlas a vyslovovali své postupy práce a řešení úkolu.  

9.1.2. Společné čtení žáků 1. a 5. třídy  

Sledované jevy: spolupráce s mladším spolužákem, vzájemná komunikace (zda se bude 

v průběhu lekcí zlepšovat), míra osvojení kooperativních dovedností, úroveň hodnocení 

Předmět: český jazyk (listopad – březen 2016) 

Třída: 5. a 1. 
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Počet žáků: 36 (17 žáků 5. třídy a 19 žáků 1. třídy) v průběhu jednotlivých lekcí se 

počet žáků různě měnil 

Časová dotace: 45 minut  

Pomůcky: slabikář, pracovní listy, pastelky, pero 

Téma: společné čtení, práce s textem 

Cíle: 

Vytvořit příležitost a umožnit spolupráci věkově rozdílným skupinám žáků 

Rozvíjet kooperativní dovednosti 

Využít tutoring, který je založen na spolupráci, k učení (učí se starší sami od sebe, ze 

své role a mladší od starších) 

Odstranit ostych mladšího žáka z komunikace se starším žákem 

Vytvořit klima důvěry a partnerství 

Navzájem si sdělovat prožitky ze společné práce 

Cílem je, aby společně strávené chvíle nad knihou přinášely žákům potěšení 

Využívat poznatků ze společné práce v dalším učení 

Schéma hodin:  

1) Seznámení s náplní hodiny 

2) Plnění připravených úkolů 

3) Hodnocení, reflexe  

4) Společné hodnocení v kruhu 

Informace k aktivitě společné čtení 

Zrealizovat na škole společné čtení páťáků a prvňáků mě napadlo již při 

uvažování nad tématem diplomové práce. Ke konci minulého školního roku jsem 

oslovila kolegyni, která v tomto školním roce vede první třídu a začala s ní o dané 

aktivitě hovořit. Sdělovala jsem ji svoje plány, cíle a mile mě překvapilo, že můj záměr 
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podpořila a byla ochotná se společného čtení se žáky účastnit. V této pravidelné 

společné aktivitě vidí stejně jako já přínos pro obě skupiny dětí. První společná hodina 

proběhla v listopadu a poté vždy jedna hodina společného čtení každý měsíc (po celý 

školní rok). 

Před každou společnou hodinou čtení mají žáci 5. třídy přípravnou hodinu, ve 

které je jim sdělena náplň, úkoly a cíle nadcházejícího setkání (hodiny) a postupy jak 

s dětmi první třídy pracovat.  

Reflexe odučených hodin  

 První listopadová hodina byla seznamovací. Žáci 1. třídy přišli na návštěvu 

k páťákům a při aktivitě ve společném kruhu si sdělovali svá jména a příjmení, páťáci 

sdělovali prvňákům, jaký žánr literatury rádi čtou, seznamovali je i s názvy knih, které 

mají přečtené. Snažili se odpovídat na otázky, které s prvňáky připravila jejich třídní 

učitelka (otázky se týkaly zájmů dětí a četby). V závěru první společné hodiny se žáci 

rozdělili do dvojic, ve kterých budou pracovat až do konce školního roku. Hodina 

proběhla v příjemné, klidné a přátelské atmosféře. U prvňáků byl viditelný ostych a 

určitý respekt z „velkých“ páťáků.  

 Druhá hodina proběhla v prosinci před vánočními prázdninami. Byla jsem plná 

očekávání, co přinese. Žáci páté třídy měli za úkol číst připravený text, jednoduché věty 

nechat číst prvňáky, opravovat je při čtení a po dočtení textu si s nimi o přečteném 

povídat. Slova, kterým prvňáci nerozumí, měli za úkol vysvětlit. Po společném 

rozhovoru nad textem malovali prvňáci obrázek k textu a páťáci písemně hodnotili 

hodinu (příloha č. 3).  

 Druhou hodinu společného čtení hodnotím jako zdařilou. Páťáci pojali svoji 

úlohu „učitele“ zodpovědně. Bylo zajímavé pozorovat, jak se vžili do role rádců, 

předavatelů svých dosavadních zkušeností, znalostí a dovedností prvňákům (př. „Na 

konci věty, kde je tečka musíš klesnout hlasem.“ – předvedení). Všechny dvojice spolu 

komunikovaly, někteří prvňáci zatím ještě sami nekomunikují, pouze odpovídají na 

otázky páťáka. Úkoly splnili všichni, ze závěrečné společné diskuze vyplynulo, že se 

těší na další setkání.  
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Poznatek: je dobré, když učitel na práci a spolupráci dvojic dohlíží z povzdálí, žáci 

(malí i velcí) jsou ve svém projevu mnohem bezprostřednější, nemají strach udělat 

chybu, splést se. 

 Na třetí lednovou hodinu měli žáci připraven pracovní list (příloha č. 4). Práce 

tedy nespočívala pouze ve čtení textu, ale i v práci s textem, prvňáci hledali (s pomocí 

páťáka) v textu odpovědi na zadané otázky. Tuto hodinu nehodnotili pouze páťáci, ale i 

prvňáci pomocí symbolu smajlíka. Hodnocení bylo rychlé a efektivní.  

 Třetí společné setkání opět hodnotím jako přínosné pro všechny zúčastněné 

(včetně učitele). Pro mě osobně je určitým zhodnocením společného čtení to, že žáci 

přicházejí s úsměvem a příjemně naladěni, nemají ze společné práce strach, obavy, 

naopak se těší nejen na práci, ale i na své „velké“ kamarády.  

Poznatek: prvňáci a páťáci se vzájemně navštěvují o přestávkách ve svých třídách, 

povídají si. Z rozhovoru s páťáky vyplynulo, že pomáhají malým kamarádům u oběda 

nebo v šatně. 

 V únorovém setkání se prvňáci učili číst písmeno ž. Kromě toho měli za úkol 

napsat jméno a příjmení svého kamaráda, který s nimi spolupracuje ve dvojici. Zjistili 

jsme, že jméno znají všichni, ale příjmení dělá ještě někomu problémy. Opět kromě 

slabikáře pracovali žáci s pracovním listem (příloha č. 5).  

 Spolupráce probíhá již bez ostychu zúčastněných. Hodina byla hlučnější, bylo 

třeba připomenout pravidlo spolupráce – mluvit tiše a nerušit ostatní. Do závěrečného 

společného hodnocení v kruhu se již bez vyzvání zapojují i někteří prvňáci, hodnotí 

pouze slovně nebo ve velmi krátkých větách. Velmi chválím některé páťáky, kteří již 

při hodnocení používají (přiměřeně věku) popisný jazyk. Opravdu je vidět, že za šest 

měsíců společné práce došlo k určitému posunu v hodnocení. Žáci se dokážou navzájem 

pochválit, ale i vytknout určité nedostatky. 

 Je vidět posun v osvojení kooperativních dovedností a dodržování pravidel 

spolupráce.  
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9.1.3. Společná kresba 

Sledované jevy: společné nalezení efektivní strategie řešení úkolu, dohoda na tématu 

kresby, úroveň sebehodnocení 

Předmět: Výtvarná výchova (leden 2016) 

Třída: 5. 

Počet žáků: 14 (7 dvojic) 

Časová dotace: 90 minut 

Pomůcky: čtvrtky, pastelky, voskovky, tužky, fixy, obvazy 

Téma: společné kreslení, námět pro kresbu si dvojice zvolí dle dohody 

Cíl: najít společně (dvojice spolupracujících) strategii, postup, způsob práce, který 

umožní dvojici splnit úkol 

Schéma hodiny:  

1) Úvod hodiny – rozhovor v kruhu, jak bude práce probíhat, co je jejím smyslem 

2) Vytvoření dvojic pro zadanou činnost – dle vlastní volby 

3) Volba místa, příprava pomůcek,  

4) Spojení rukou obvazem 

5) Vlastní práce 

Úkol: Pokuste se společně vytvořit kresbu na libovolné téma. Použijte k práci pouze 

svázané ruce. Volná ruka slouží pouze k přidržení papíru, podání pomůcky, ne ke 

kresbě. 

6) Hodnocení – každá dvojice hodnotí svoji práci (volbu námětu, jaký postup při 

práci zvolili, co se dařilo, co se nedařilo, vyskytl se nějaký problém při plnění 

úkolu, jaké pocity jste měli z dané činnosti)  

Postup práce: po vytvoření dvojic spojí učitelka pevně pravou ruku jednoho z dvojice a 

levou ruku (předloktí) druhého z dvojice obvazem. V tomto spojení děti tvoří. 
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Reflexe odučené hodiny 

Po sdělení náplně výuky bylo vidět na dětech překvapení, u některých byla 

viditelná obava z nastávající aktivity. Žáci takto nikdy nepracovali. Bylo nutné 

vysvětlit, jak bude činnost probíhat, co je smyslem této práce a co je důležité, aby 

dvojice dodržovala. Připomněli jsme si společně důležitá pravidla spolupráce, důraz 

jsem kladla na společnou dohodu tématu kresby a na domluvení postupu při práci. Po 

spojení rukou obvazem se jako mávnutím proutku změnila atmosféra ve třídě. 

Překvapení a obava z práce se změnily u většiny v zaujetí pro činnost. Výuka probíhala 

ve velmi příjemné, uvolněné atmosféře. Žáci při práci živě diskutovali, smáli se, 

dohadovali se. Bylo zajímavé pozorovat je při práci (velmi mě mrzí, že jsem si z této 

výuky nepořídila videozáznam, který by dětem poskytl při hodnocení zpětnou vazbu). 

Ve třídě panoval o něco větší hluk než při jiných společných činnostech. Protože nikoho 

nerušil při práci, vyplýval z atmosféry ve třídě a nebyl důsledkem nekázně, ale naopak 

byl důsledkem zaujetí žáků pro činnost, nenapomínala jsem žáky a pravidlo „mluvit 

tiše“ jsem nezdůrazňovala. Úkol splnilo všech sedm dvojic, v průběhu vyučování 

vzniklo sedm zajímavých prací (příloha č. 6). 

Hodnocení žáků (sebehodnocení) 

Všechny skupiny hodnotily práci jako zajímavou a zábavnou. Šest dvojic se 

dokázalo domluvit na tématu kresby. Jedna dvojice uvedla, že se nemohla dlouho 

shodnout na společném tématu kresby. Pět skupin nemělo žádný problém, dobře se jim 

spolupracovalo. Jedné skupině přišla práce legrační, ale těžká v tom, že dlouho nemohli 

najít shodný postup práce. Jedna skupina viděla velký problém v tom, že jeden z dvojice 

mohl kreslit pravou rukou a druhý pouze levou (oba praváci).  

Pouze tři dvojice dokázaly popsat pocity z vykonané práce. První dvojice – 

„Dospěli jsme k tomu, že se dá zvládnout všechno.“ Druhá dvojice – „Dospěli jsme 

k tomu, že spolupracovat je dobré.“ Třetí dvojice – „ Dospěli jsme k názoru, že je úkol 

těžší, než se zdá, ale když máš kamaráda, se kterým se ti dobře spolupracuje, tak je 

práce lehčí.“ 

Hodnocení skupin (dvojic) učitelkou 
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 Skupiny pracovaly se zaujetím, byla vidět snaha o splnění úkolu. Většina dvojic 

pracovala efektivně, snažily se najít způsob jak pracovat se svázanýma rukama. I přesto, 

že to pro některé bylo obtížné, nevzdali to a práci úspěšně dokončili. Velmi chválím 

žáky za zlepšení ve vyjadřování při hodnocení. Většina se již vyjadřuje v celých větách, 

nejen slovy, hovoří srozumitelně a k zadané otázce. 

9.1.4. Poznáváme lidské tělo – nervová soustava 

Kimova hra 

Předmět: přírodověda (únor 2016) 

Třída: 5. 

Počet žáků: 16 (8 dvojic) 

Časová dotace: 15 minut (součást hodiny s tématem NS) 

Pomůcky: předměty dle výběru dětí, papíry, tužky, šátky 

Cíl: rozvoj schopnosti soustředit se v krátkém časovém úseku 

rozvoj pozornosti 

Úkol: pozoruj předměty (po dobu jedné minuty), poté zpaměti napiš (po dobu jedné 

minuty) jejich názvy, lze zapisovat ve zkratkách nebo heslovitě 

Postup: žáci pracují ve dvojicích, každý ze dvojice si připraví na lavici 12 různých 

předmětů, které zakryje, aby je soused neviděl. Poté dvojice střídavě plní zadaný úkol. 

Po splnění úkolu všemi dvojicemi vyhodnotíme hru společně v kruhu. Kromě toho, že 

vyhodnotíme vítěze, zajímá nás, co bylo ve hře obtížné, jaké pocity žáci při hře 

prožívali. 

Reflexe: hra měla rychlý spád, žáci pracují ve dvojicích často, je vidět, že si již 

práci dovedou dobře zorganizovat. Práce ve dvojici probíhala v klidu, bez viditelných 

konfliktů nebo dohadů. Nebylo třeba připomínat pravidlo tichého mluvení, nikdo 

nevyžadoval zopakování úkolu. Spolupráce ve dvojici se dle mého názoru stává velmi 

efektivní. 
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9.2. Ukázky hodin s využitím skupinové výuky (tří a více členné 

skupiny) 

9.2.1. Poznáváme lidské tělo – kostra a svaly 

Sledované jevy: schopnost vyjadřování, naslouchání, zaznamenávání informací 

Metoda: Třífázový rozhovor 

Předmět: přírodověda (únor 2016) 

Třída: 5. 

Počet žáků: 15, práce v tříčlenných skupinách 

Časová dotace: 20 minut (součást hodiny přírodovědy) 

Pomůcky: papíry, tužky 

Cíle: seznámit se s novou kooperativní diskusní technikou 

zjistit jeden od druhého znalosti o daném tématu 

vzájemně se prozkoušet 

vyjadřovat se srozumitelně, ve větách, k tématu 

zdokonalit se v naslouchání a zaznamenávání důležitých údajů 

Úkoly: seznam ostatní se svými znalostmi o kosterní a svalové soustavě člověka 

pokládej srozumitelné otázky k tématu 

zapisuj informace, které se ti jeví jako podstatné a důležité  

Postup: každému ve trojici je přiděleno písmeno A, B, C. Role písmen se 

v průběhu třífázového rozhovoru mění. Každé kolo trvá 4 minuty. Jedna minuta se 

počítá na shrnutí. Po dokončení třífázového rozhovoru si žáci ve trojících společně 

každý ve svých poznámkách zaškrtají zelenou barvou informace, které mají stejné. 

Zvolí si mluvčího, který ostatní skupiny seznámí s jejich záznamy. Aktivita končí 
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společným zhodnocením (co se dařilo, co se nedařilo, pokusíme se přijít na přínos této 

techniky). 

1. kolo: B hovoří o tématu, A pokládá B otázky, C zapisuje podstatné informace, které 

slyší z příspěvku B a shrnuje 

2. kolo: A hovoří o tématu, C pokládá otázky A, B zapisuje a shrnuje 

3. kolo: C hovoří k tématu, B pokládá otázky C, A zapisuje a shrnuje 

Reflexe: novou kooperativní techniku jsme použili poprvé, posloužila 

k zopakování a procvičení probírané látky. Než žáci pochopili princip této techniky, 

bylo nezbytné postup několikrát zopakovat, a to nejen proto, že to žáci vyžadovali, ale i 

proto, aby techniku správně pochopili a příště nám již tato aktivita netrvala tak dlouho. 

Ve druhém kole již byly role žákům jasné, věděli, co se od nich očekává. Po celou dobu 

vládl ve třídě poměrně velký ruch (diskusní technika), neustále jsem připomínala 

pravidlo tichého mluvení. Při společném hodnocení se zjistilo, že největším problémem 

bylo zapisování poznatků, většina žáků nestíhala zapisovat, někteří nedokážou 

vyhodnotit, která informace je podstatná a zapisují vše. Sami žáci hodnotili přínos této 

techniky v tom, že si látku během několika minut několikrát zopakovali a upevnili si 

učivo.  

Hodnocení učitelky: klady a zápory této techniky 

- větší hluk ve třídě 

- časová náročnost (ovlivněno tím, že se s technikou žáci seznamovali) 

+ technika, při které se upevňuje celá řada kooperativních dovedností 

(naslouchání, domlouvání se na něčem, neskákat si do řeči, srozumitelné a věcné 

vyjadřování, komunikace mezi členy skupin, shrnování, prezentování …..) 

+ aktivita žáků při učení 

+ žáci se učí klást otázky 

+ technika pomáhá formulovat znalost, postoj, názor 
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+ pomáhá tříbit myšlení 

Aktivita žáky bavila, úkoly se podařilo splnit všem trojicím i jednotlivým členům 

skupiny. Každý se mohl díky této technice přesvědčit, která z činností (dotazování, 

prezentování nebo zapisování důležitých informací) mu dělá ještě problémy a ve které 

je třeba se zlepšit.  

Žáci začínají pozorovat a pociťovat výhody kooperativní a skupinové výuky, 

zároveň z rozhorů vyplynulo, že nevýhodou je hluk ve třídě, který některé jedince ruší 

ve výkonu. Pozitivní je, že si toto úskalí uvědomují, vnímají ho. 

9.2.2. Písemné násobení a dělení 

Sledované jevy: Hlavním cílem mého pozorování bylo zjistit, jakou strategii plnění 

úkolu žáci ve skupinách zvolí, zda postup práce bude efektivní a povede ke splnění 

úkolu.  

Předmět: matematika (listopad 2015) 

Třída: 5. 

Téma:násobení dvouciferným činitelem, dělení jednociferným dělitelem 

Časová dotace: 90 minut 

Skupiny: čtyřčlenné dlouhodobé heterogenní skupiny 

Počet žáků: 18 

Cíle:  

 najít takový postup práce, aby práce byla efektivní a skupina splnila úkol 

(plánování) 

 přispívat rovnoměrně ke skupinovému úsilí 

 upevnit učivo matematiky (písemné násobení a dělení) 

Schéma hodiny: 

1) seznámení s tématem, rozdělení do skupin 
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2) práce ve skupinách – pracovní listy (příloha č. 7) se zadáním úkolů  

3) hodnocení a reflexe 

Reflexe:práce ve skupinách byla hlavní náplní 90 minut matematiky. Každá skupina 

dostala 3 pracovní listy, na každém listě byl zadán úkol, který bylo nutné splnit. Učivo 

matematiky bylo propojeno s učivem vlastivědy s tématem baroka (barokní stavby). 

Práce byla náročná, protože bylo nutné ke splnění úkolu vypočítat velké množství 

příkladů na násobení a dělení a obrázky podle výsledků vystřihnout, nalepit a vybarvit. 

Úkoly bylo nutné před začátkem práce důkladně vysvětlit.  

Hodnocení práce skupin: tato činnost probíhala v listopadu, kdy žáci ještě neměli 

osvojeno příliš mnoho kooperativních dovedností. V začátku aktivity jsme si připomněli 

pravidla spolupráce, důraz jsem kladla na pravidlo, že učitel radí pouze v případě, že 

skupina jako celek neví. Tato činnost byla náročná co do množství práce. Šlo o to, jak si 

žáci ve skupině práci zorganizují, aby ji stihli v daném čase splnit a jak si rozdělí role. 

Dvě skupiny si role ve skupině rozdělily samostatně, dvěma skupinám jsem musela 

v rozdělení rolí dopomoci. Skupiny (jednotlivci v nich) pracovaly se zaujetím, 

soustředily se na splnění úkolu. Práce probíhala v tichosti. Z pozorování vyplynulo, že 

si skupiny zvolily dva různé postupy práce. Ve dvou skupinách všichni nejprve násobili, 

poté dělili a lepili a vybarvovali. V dalších dvou skupinách si počítání hned rozdělili 

tak, že dva ze čtveřice násobili, dva dělili a rovnou vybarvovali. Nakonec vše vystřihli a 

nalepili. Nutno podotknout, že pomalejším žákům (v počítání) pomáhali ostatní členové 

skupin, takže úkol splnili všichni v daném čase. Žáci hodnotili činnost jako náročnější 

(hodně počítání), ale bavila je. Zmínili také, že jim chvíli trvalo, než našli ten správný 

postup, strategii plnění úkolu.  

Tuto činnost hodnotím jako velmi povedenou a efektivní pro získání nových 

kooperativních dovedností. 

9.2.3. Slovesa 

Skupinová práce je aktivita, která je součástí hodiny českého jazyka s tématem 

opakování sloves. Žáci pracují ve čtyřčlenných náhodných skupinách. 

Předmět: český jazyk (prosinec 2015) 
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Třída: 5. 

Časová dotace: 15 minut (součást hodiny s tématem slovesa) 

Pomůcky: papír, pero 

Cíl: využít dosud získaných poznatků o slovesech ke splnění úkolu 

Rozdělení do skupin: každý žák si vylosuje lístek se slovesem, slovesa jsou 

vybrána tak, aby vždy čtyři tvořila skupinu (př. plavat, bruslit, skákat, šplhat = skupina 

sportovní). Slovesa jsou v infinitivu. Úkolem je sloveso vyjádřit pomocí dramatizace – 

pantomimy, beze slov a najít k sobě podobné sloveso, vytvořit skupinu. Žáci předem 

znají čtyři okruhy skupin – sport, hygiena, učení, mimika.  

Práce skupin: po vytvoření skupin tvoří žáci pomocí svých sloves krátký příběh 

(maximálně deset vět), slovesa mohou použít v různých tvarech, časech, číslech i 

způsobu. Zároveň vyšlou jednoho člena své skupiny (vyslanec) na návštěvu ostatních 

skupin. Vyslanec má za úkol přinést od některé z ostatních skupin jedno sloveso, které 

musí být také použito v příběhu.  

Prezentace příběhů: každá skupina vybere mluvčího, který nejprve ostatní 

seznámí se slovesy, které skupina použila a poté přečte vytvořený příběh. Ostatní 

skupiny kontrolují využití všech sloves v příběhu (příloha č. 8). 

Reflexe: tato činnost nebyla náročná na plnění úkolů. Šlo o to, aby si žáci 

vyzkoušeli a využili při práci i metody dramatické výchovy a vyzkoušeli si práci i 

s jinými členy skupiny, než s těmi, na které jsou zvyklé.   

 

9.2.4. Popis pracovního postupu – čepice z papíru, skládání 

Sledované jevy: spolupráce, posun v kooperativních dovednostech, vztahy ve skupině 

Předmět: český jazyk – komunikační a slohová výchova (leden 2016) 

Třída: 5. 

Časová dotace: 45 minut 
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Pomůcky: novinový papír, papír pero 

Cíle: Žáci vyvodí jednoduché zásady pro vytvoření popisu pracovního postupu 

Žáci jasně a srozumitelně vyjadřují své myšlenky 

Logicky strukturují text, svoje sdělení 

Spolupracují při řešení úkolů 

Schéma hodiny: 

1) Krátký úvod hodiny, sdělení cílů hodiny 

2) Brainstorming – vyvození zásad pro psaní popisu (společně na tabuli) – 

maximálně 5 minut, aby zbylo dostatek času na skupinovou práci 

3) Skupinová práce – vytváření popisu pracovního postupu – 15 minut (příloha č. 

9) 

Úkol: Z připraveného materiálu složit čepici a napsat pro ostatní návod, jak čepici 

složit. Inspirujte se při tvorbě popisu zásadami vyvozenými v úvodu hodiny. 

4) Skupinová práce – skládání podle návodu 

Skupiny mají stále stejné složení, vymění si mezi sebou vytvořené návody a 

skládají podle nich čepici 

Úkol: postupujte při skládání přesně tak, jak je v návodu uvedeno, a složte čepici 

5) Hodnocení práce (děti) – porovnávání čepic (svých a vytvořených dle návodu 

jiné skupiny) 

- komentování, co v návodu pomáhalo, co vadilo 

otázky: Byl návod jasný a srozumitelný? Pokud ne, co bylo nesrozumitelné? 

Změnili byste v návodu něco? A jak? 

6) Zhodnocení splnění cílů a úkolů učitelkou 

Reflexe: Pouze jedné skupině ze 4 se podařilo přesně a jasně zformulovat své 

myšlenky a sestavit funkční návod na složení papírové čepice. Žáci se ve svých 
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popisech nepřesně, občas až nesrozumitelně písemně vyjadřovali, většina popisů měla 

neuspořádanou kompozici a písmo bylo nečitelné. Příště ponechat více času na 

zpracování popisu (obtížný úkol). 

Při sestavování popisu se ve skupinách hodně diskutovalo, žáci hledali vhodná 

slova, která by vystihla určitý krok ve výrobě čepice. Atmosféra ve třídě byla rušná, ale 

nebyla nijak napjatá. Nedocházelo k žádným konfliktním situacím. Bylo nutné 

připomínat několikrát v průběhu aktivity pravidlo tichého mluvení, nepřekřikování se, 

střídání se v mluvení. Velký posun je vidět u skupin v rozdělování rolí. Není třeba již do 

rozdělování zasahovat, žáci sami automaticky volí zapisovatele i mluvčího. Je 

potěšující, že při prezentacích nebo hodnocení a obhajování svých prací se žáci 

jednotlivých skupin chtějí střídat, každý má potřebu se k činnostem vyjádřit (zapojují se 

již i žáci ostýchaví). Je viditelné, že si žáci již zvykají na to, že učitelka je při jejich 

práci ve skupině pozorovatel a ne rádce (pouze v nutném případě). Mnohem méně se na 

učitelku obracejí s problémy, snaží se řešit je poradou ve skupině. I toto pravidlo 

učitelka připomíná na začátku každé skupinové práce. Je vidět další posun v osvojování 

dalších kooperativních dovedností. 

Vztahy ve skupinách se z pozorování jeví pozitivně, z rozhovorů vyplynulo, že si na 

sebe žáci ve skupinách již zvykají, důležité je, že si navzájem pomáhají, nevyčleňují 

slabší žáky z práce. 

9.2.5. Jak reklama ovlivňuje můj život? 

Sledované jevy: způsob společného přemýšlení nad problémovým úkolem 

Předmět: český jazyk – komunikační a slohová výchova (březen 2016) 

Třída: 5. 

Průřezové téma: mediální výchova 

Časová dotace: 90 minut (90 minut na výtvarné zpracování reklamního letáku) 

Pomůcky: pracovní listy, papír, pero, notebooky s připojením k internetu 

Cíl hodiny: Vyjádřit pocity a zkušenosti z toho, jak reklama ovlivňuje můj život 
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Orientovat se v reklamní nabídce, snažit se o posouzení, zda jsou informace 

dostačující 

Podílet se společně na řešení úkolů (problémových) 

Při plnění cílů této hodiny se předpokládá, že žáci již na téma reklama 

v hodinách pracovali, byli v předchozích hodinách seznámeni se samotným pojmem 

reklamy, s pojmem klamavá reklama, s tím, kde se s reklamou všude setkáváme, 

s funkcí reklamy. Mají tedy o tomto tématu určité povědomí. 

Schéma hodiny: 

1) Úvod hodiny – sdělení tématu hodin, cíle hodin, krátká motivace (rozhovor, 

ukázky reklam) 

2) Samostatná práce – práci vyhodnotí učitelka a v další hodině bude 

vyhodnocení součástí diskuse na dané téma. 

Úkol č. 1 – Krátce, několika větami, napiš: Která reklama (na jaký výrobek) tě ovlivnila 

tak, že sis výrobek koupil? Byl jsi výrobkem z reklamy zklamán nebo naopak potěšen a 

proč? Kde ses s reklamou, která tě ovlivnila, setkal? (tisk, televize, rozhlas, internet …) 

Úkol č. 2 – Při písemném vyjadřování používej spisovnou formu jazyka a dosud známá 

pravopisná pravidla (kompetence komunikativní) 

3) Skupinová práce (práce ve čtyřčlenných dlouhodobějších skupinách) – tvoří 

podstatnou část hodiny, každá skupina dostane pracovní listy + jeden reklamní 

leták s nabídkou tabletu. Úkoly týkající se tématu jsou zadány na pracovním 

listě (příloha č. 10)  

Reklamní leták bude pro všechny skupiny stejný. Při práci s ním děti a učitelka 

zjistí, co považují za důležité informace, zda se v reklamě orientují. V reflexi je cílem 

dojít ke zjištění, co bych měl a chtěl vědět o nabízeném výrobku, zda toto reklama 

poskytuje, zda jsou informace pravdivé. Leták na tablet jsem vybrala proto, že je tento 

produkt mezi žáky ve třídě dle mého zjištění velmi žádaný. 
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V pracovním listě žáci řeší, jak nepodlehnout lákavé reklamní nabídce, snaží se 

orientovat se v ní. Mají možnost využít při řešení problémového úkolu notebooky. 

4) Hodnocení a prezentace – ústní hodnocení a prezentace vyřešených úkolů je 

součástí skupinové práce, na závěr hodinu zhodnotí učitelka 

Reflexe: opět se v průběhu aktivity pracovalo ve čtyřčlenných skupinách, ve kterých 

pracují žáci průběžně již od října tohoto školního roku. Při práci s pracovním listem žáci 

objevili v prvním úkolu skrytý problém, který museli vyřešit. Při přečtení reklamní 

nabídky mnoho žáků zjistilo, že nerozumí většině informací, zkratkám a technickým 

údajům o nabízeném tabletu a nemohou tak splnit úkol. Bylo nutné připomenout, aby se 

společně poradili, jakým způsobem problém budou řešit (řešení problémové situace). 

Kromě notebooků, které posloužily k vyhledávání informací, žáci využili nabídky 

Matěje (nadaný žák ve třídě), který všem najednou vysvětlil (krátká přednáška), co 

který údaj a zkratka znamená, jaké má tablet funkce, jak je výkonný a podobně. Žáci 

pracovali efektivně, bylo vidět zaujetí daným tématem.  

V průběhu činností se objevil problém s nekázní jednoho žáka, který narušoval práci 

celé skupiny tak, že bylo nutné ho od skupiny izolovat. Jeho pocitům z nastalé situace 

jsme se věnovali při závěrečném hodnocení.  

Hodnocení práce skupin: ve třídě panovala rušná pracovní atmosféra, která dle 

mého názoru vyplývala ze zaujetí tématem a potřebou se k němu vyjádřit. Bylo nutné 

připomínat tato pravidla: mluvit tiše, střídat se v mluvení, mluví vždy jen jeden člen 

skupiny, neskákat si do řeči a naslouchat. Při hodnocení se žáci navzájem chválili a 

oceňovali nápady, které přispěly ke splnění úkolů. Do hodnocení se stále více zapojují i 

žáci, kteří se ostýchají mluvit před třídou nahlas.  

Téma aktivity jsme využili v odpoledním vyučování a při dvou hodinách výtvarné 

výchovy žáci vymýšleli a výtvarně zpracovávali reklamní leták. Při této aktivitě 

pracovali ve dvojicích, vzniklo několik povedených prací, které si dvojice 

odprezentovaly, některé dvojice prezentaci dramaticky ztvárnily.  
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Při řešení problému bylo vidět zaujetí žáků, úkol byl těžší, ale i přes to byl pro 

většinu žáků motivující (přednost této metody). Slabší žáci zpočátku spíše naslouchali 

ostatním členům skupin a pozvolna se do činnosti zapojovali. 

9.2.6. Jak a proč žít zdravě – tematicky založená výuka 

Sledované jevy: míra osvojení kooperativních dovedností, vztahy mezi žáky, vzájemná 

komunikace, spolupráce, práce s časem, úroveň prezentací a hodnocení 

Téma: Zdraví (březen 2016) 

Věková skupina: 5. ročník 

Časová dotace: 7 vyučovacích hodin 

Cíl: Vědomě podporovat své zdraví 

Společný produkt: Propagační plakát nebo informační leták 

Vyučovací předměty: Výchova ke zdraví, přírodověda, matematika, informatika, český 

jazyk, tělesná výchova, výtvarná výchova, pracovní činnosti 

Skupiny: čtyřčlenné dlouhodobější  

Kompetence komunikativní:  

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

výstižně a kultivovaně v mluveném i písemném projevu 

Naslouchá druhým, vhodně na ně reaguje, zapojuje se účinně do diskuse, obhajuje svůj 

názor, argumentuje 

Rozumí různým typům textů, obrazových materiálů, jiných informačních prostředků, 

využívá je tvořivě ke svému rozvoji  

Kompetence sociální a personální: 

Žák účinně spolupracuje ve skupině, ovlivňuje pozitivně svojí pracovní činností kvalitu 

společné práce 
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Přispívá k diskusi v malé skupině i v celé třídě, chápe potřebu efektivně spolupracovat 

s druhými při řešení zadaného úkolu 

Vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a 

samostatný rozvoj 

V případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 

Výchovně vzdělávací cíle: 

Žák čte plynule s porozuměním texty přiměřené náročnosti a rozsahu 

Porozumí písemným nebo mluveným pokynům 

Píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení 

Rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu, podstatné zaznamenává 

Uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky 

s využitím základních znalostí o lidském těle 

Využívá poznatků o lidském těle k podpoře vlastního zdravého způsobu života 

Uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho 

preventivní ochranou 

SCHÉMA DNE 

1)Seznámení, naladění na dané téma  - nápis na tabuli (název projektu) 

diskuze – Jakou máte představu o projektu? Co se asi bude dít? Co očekáváte? 

(poznatky zapisujeme na tabuli, tvoříme myšlenkovou mapu, zapisujeme modrou 

barvou) 

2)Motivace – v kruhu – řízená diskuse učitelkou, kladení otázek 

Př. Co je opakem zdraví a pohody? Jaké máte zkušenosti s nemocí, byli jste někdy 

nemocní, jaké to bylo, co jste nemohli dělat, je možné nemocem předcházet?  

Sdílení zkušeností s nemocí ve dvojici 
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3)Mapování problému, hledání – v kruhu 

 úkol: roztřídit lístečky do dvou skupin – co je zdravé/nezdravé (dvě krabice s nápisem 

zdravé, nezdravé) 

(pojmy – dostatek spánku, pravidelný pohyb, sladké limonády, obezita, piercing, 

samotářství, optimismus, úprava nehtů, vrcholový sport, nepravidelná strava, pravidelná 

hygiena, špinavé oblečení, čištění zubů, cucání bonbonů, pití coca coly, častá návštěva 

fast foodů ….) 

Vysvětlování významu pojmů, jak jim rozumíme, proč je to zdravé/nezdravé 

Žáci sami dopisují na lístečky další pojmy a třídí je i s vysvětlením 

4) Třídění pojmů z oblasti „zdravé“ na pojmy, které k sobě mají významově blízko 

(vznikají tak 4 skupiny, kterým přiřazujeme společný název – POHYB, STRAVA, 

NÁLADA, VZHLED  

5)Skupinová práce – rozdělení do skupin (děti si tahají lístečky s pojmy strava, vzhled, 

pohyb, nálada a tvoří skupiny)  

Po skupinách kolují 4 listy papíru s nadepsanými okruhy: strava, vzhled, nálada, 

pohyb 

úkol:napište otázky k jednotlivým okruhům, co by vás k dané oblasti zajímalo (použít 

při práci ve skupinách – viz 6) 

Děti dopisují k jednotlivým okruhům otázky, co by chtěly nebo potřebovaly vědět 

k danému tématu (domluvit se a zformulovat otázku). Listy s otázkami vyvěsit ve třídě 

tak, aby byly přístupné všem žákům. 

6) Hledání řešení na dané otázky – použití různých učebnic, knih, reklamních tiskovin, 

kuchařek, encyklopedií, internetu – práce ve skupinách (role ve skupině), každá 

skupina má pracovní list a pracuje k jednomu danému tématu. Ke každému tématu je 

zadán konkrétní úkol. Je sdělen čas pro práci – 45 minut 
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Strava: úkol: Udělejte zdravý nákup (potraviny, jejich cena – cena nákupu) a navrhněte 

zdravý jídelníček na jeden den pro 4 člennou rodinu 

Vzhled: úkol: Sepište rady jak pečovat o svůj zdravý vzhled (abychom dobře vypadali 

a cítili se v pohodě) 

Pohyb: úkol: Vytvořte návrh zdravého režimu dne (aktivity, které jsou pro nás vhodné 

a přispívají k dobrému zdraví), doporučte vhodná cvičení pro zdraví a cviky nás naučte 

Nálada: úkol: Vytvořte rady pro dobrou náladu, naučte všechny novou pohybovou hru 

7) Prezentace prací skupin – diskuse, poznámky, otázky, další náměty 

Před samotnou prezentací si povíme, jaké jsou požadavky na kvalitní prezentaci, 

k čemu slouží, co od ní očekáváme. 

Každá skupina 3-5 minut prezentuje bez přerušení, poté diskuze, otázky, reflexe 

skupiny – jak se pracovalo, problémy, ocenění ve skupině 

8) Zhodnocení dopolední části – děti samostatně + učitelka (ústně), poté vyplnit každá 

skupina hodnotící list 

Vyjádření pocitů, zážitků a zkušeností, co nám dělalo problémy, co nového jsme se 

naučili…. 

Doplňujeme myšlenkovou mapu z úvodu dne, co nám den přinesl, zapisujeme barvou 

červenou (porovnáme, hledáme shody) 

9) Skupinová práce – společný produkt – seznámení s tím jak má prezentační leták 

vypadat 

Musí splňovat určitá kritéria – seznámení s nimi 

Práce skupin – 2 vyučovací hodiny (společně s prezentací prací) 

10) Prezentace prací (produktů) – zadat čas na prezentaci, vysvětlovat, mluvit 

srozumitelně, nahlas, poutavě, zajímavě, argumentovat – proč to tak je, proč si to 

myslím 
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11) Závěr, zhodnocení projektu – děti samostatně + učitelka (ústně). 

Vyjádření pocitů, zážitků a zkušeností z celého dne, jaký měl pro nás přínos, co 

nám dělalo problémy, jak jsme je řešili. 

Reflexe: žáci pracovali v dlouhodobějších pracovních skupinách, z této 

celodenní učební aktivity si odnesli spoustu nových informací k tématu zdraví, získali 

nové zkušenosti ze skupinové práce, upevnili si spoustu kooperativních dovedností jako 

důležitost spolupráce ve skupině pro splnění úkolu, komunikace, diskuze k tématu a 

úkolu, naslouchání, rozdělení rolí, jejich prožívání, organizace práce, plánování, 

sebehodnocení, hodnocení druhých, zkušenosti z prezentování prací, hlasité, pomalé a 

srozumitelné mluvení, udržování očního kontaktu s publikem.  

Práce ve skupině tvořila převážnou část dne, společně žáci plnili zadané úkoly 

v zadaném čase. Společně si žáci připomínali pravidla pro spolupráci ve skupině. 

Učitelka vymezovala čas ke splnění úkolů, seznamovala s požadavky na prezentaci 

úkolů, před každou aktivitou seznámila s úkolem a průběhem aktivity (co, kde, jak, 

proč). Žáci mohli při skupinové práci používat notebooky, sloužily k vyhledávání 

informací na internetu. 

Od první hodiny a následně celý den vládla ve třídě tvůrčí atmosféra. Žáci se na 

tento den těšili, rádi pracují ve skupinách a aktivně se učí. Oceňuji u žáků snahu, 

všichni se zapojovali do práce, která vyžadovala v určitých fázích plné nasazení, aby 

byl splněn daný úkol. Nejtěžší aktivitou z celého dne bylo podle vyjádření žáků i dle 

mého názoru vymýšlení otázek k zadaným okruhům. V této části byla nutná pomoc ze 

strany učitelky, učit se formulovat otázky je dovednost, na které je nutné stále pracovat 

a zlepšovat ji.  

Z dopolední části bylo pořízeno video a fotografie (příloha č. 11). Video 

posloužilo v jiné hodině žákům ke zhodnocení a reflexi jejich práce. Hledali v ukázkách 

nedostatky, které je nutno zlepšit a vyzdvihovali momenty, které se dařily. 
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10. Zhodnocení stanovených cílů praktické části 

10. 1. Zhodnocení pokroků skupin i jednotlivců v dané třídě 

Výsledná tabulka pozorování, úroveň osvojení kooperativních dovedností – říjen 2015 

KOOPERATIVNÍ DOVEDNOSTI 
Počet žáků, (z celkového počtu 17) kteří tyto 

dovednosti 

 
Ovládají 

dobře 
Ovládají 

průměrně 
Neovládají 

Mluvit tiše 0 16 1 

Střídat se v mluvení 7 9 1 

Neskákat do řeči 0 16 1 

Naslouchat 3 13 1 

Vyjadřovat se srozumitelně, v ucelených 
myšlenkách, ve větách 

4 8 5 

Obhájit nápad, řešení, argumentovat 3 9 5 

Podílet se na společném řešení 0 17 0 

Domluvit se na něčem 9 7 1 

Kritizovat názor, ne osobu 0 6 11 

Dělit se o materiál, pomůcky 15 2 0 

Požádat o pomoc 2 15 0 

Oceňovat druhé 2 10 5 

Sebehodnotit 4 4 9 

Hodnotit ostatní 0 14 3 

Výsledná tabulka pozorování, úroveň osvojení kooperativních dovedností – leden 2016 

KOOPERATIVNÍ DOVEDNOSTI 
Počet žáků, (z celkového počtu 17) kteří tyto 

dovednosti 

 
Ovládají 

dobře 
Ovládají 

průměrně 
Neovládají 

Mluvit tiše 4 12 1 

Střídat se v mluvení 7 10 0 

Neskákat do řeči 5 11 1 

Naslouchat 6 10 1 

Vyjadřovat se srozumitelně, v ucelených 
myšlenkách, ve větách 

4 10 3 

Obhájit nápad, řešení, argumentovat 3 11 3 

Podílet se na společném řešení 0 17 0 

Domluvit se na něčem 11 5 1 

Kritizovat názor, ne osobu 2 10 5 

Dělit se o materiál, pomůcky 15 2 0 

Požádat o pomoc 5 12 0 

Oceňovat druhé 5 12 0 

Sebehodnotit 4 10 3 

Hodnotit ostatní 8 9 0 
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Výsledná tabulka pozorování, úroveň osvojení kooperativních dovedností – březen 

2016 

KOOPERATIVNÍ DOVEDNOSTI 
Počet žáků, (z celkového počtu 17) kteří tyto 

dovednosti 

 
Ovládají 

dobře 
Ovládají 

průměrně 
Neovládají 

Mluvit tiše 4 12 1 

Střídat se v mluvení 7 10 0 

Neskákat do řeči 6 10 1 

Naslouchat  6 10 1 

Vyjadřovat se srozumitelně, v ucelených 
myšlenkách, ve větách 

6 8 3 

Obhájit nápad, řešení, argumentovat 3 14 0 

Podílet se na společném řešení 5 12 0 

Domluvit se na něčem 11 5 1 

Kritizovat názor, ne osobu 4 8 5 

Dělit se o materiál, pomůcky 17 0 0 

Požádat o pomoc 7 10 0 

Oceňovat druhé 8 9 0 

Sebehodnotit  7 8 2 

Hodnotit ostatní 12 5 0 

 

V tabulkách jsou uvedeny výsledky z přímého pozorování. Jde o osvojování 

základních kooperativních dovedností, na které jsme se se skupinami i jednotlivci ve 

třídě zaměřili a v rámci skupinové a kooperativní výuky je společně rozvíjíme.  

Jednotlivé tabulky ukazují, že kooperativní dovednosti si žáci osvojují pomalu, 

ale pokroky jsou viditelné. Jedinou dovedností, kterou již žáci měli zažitou na počátku 

kooperativní výuky, je dělení o pomůcky a materiál.  Nejvíce dovedností získali žáci 

v oblasti hodnocení ostatních, sebehodnocení a oceňování druhých. I když 

v sebehodnocení ještě více jak polovina žáků má určité mezery, tak hodnotit práci 

druhých už ovládají téměř všichni velmi dobře. Žáci se snaží používat popisný jazyk, 

tak jak je uvedeno výše v kapitole hodnocení skupinových činností. Nutno podotknout, 

že díky této dovednosti nevznikají mezi skupinami a jednotlivci tak často konfliktní 

situace. K osvojení této dovednosti velmi pomohl Matěj (nadaný žák), který již od 

samého počátku kooperativní výuky uměl téměř dokonale hodnotit a ostatní žáci ho 

napodobují.  
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Naopak dovednosti, k jejichž upevnění a důkladnému osvojení budou žáci 

potřebovat více času, prostoru a příležitostí, a kde je vidět nejmenší pokrok, jsou 

střídání se v mluvení, tiché mluvení a žádat o pomoc. Velkým problémem v počátcích 

kooperativní výuky bylo neustálé dožadování se pomoci od učitele. Při každé, i malé 

nevědomosti či nejasnosti se žáci hlásili, někteří i vykřikovali a žádali pomoc. Je 

nezbytně nutné na této dovednosti systematicky a neustále pracovat. V současné době je 

vidět určitý posun, snaha o zlepšení se v dané dovednosti a využití nejprve „síly“ 

skupiny a teprve poté pomoc učitele.  

Skákání si do řeči a střídání se v mluvení jsou další dovednosti, které je důležité 

stále pilovat. Třída je při skupinových pracích velmi aktivní. Aktivní jsou žáci (až na 

výjimky) také v řečových projevech. Z počátku vládl při práci ve skupinách velký ruch, 

žáci se překřikovali, neuměli vyčkat na slovo, každý chtěl hned sdělit skupině svoje 

nápady, připomínky a docházelo i ke konfliktům. Naopak bylo i několik žáků, kteří se 

nechtěli z počátku příliš vyjadřovat a to nejen při hodnocení, ale i při samotné práci ve 

skupině. Z rozhovorů se žáky vyplynulo, že někteří jedinci mají pocit, že neví, neumí a 

mají obavy z toho, že se zesměšní. V průběhu sedmi měsíců se situace s překřikováním 

zlepšila, ale není ještě zcela ideální, je nezbytné připomínat neustále nastavená pravidla 

a tyto dovednosti zlepšovat. Situace s ostýchavými žáky se zlepšila o mnoho procent, 

všichni jsou při činnostech aktivní a všichni již dokážou hovořit před třídou, skupinou a 

práci zhodnotit.   

Od počátku školního roku udělala třída jako celek, ale i jednotliví žáci viditelné 

pokroky ve spolupráci i v učení. Výsledky v učení jsou viditelné hlavně u žáků, kteří 

byli málo samostatní, nevěřili si, měli tendence se podceňovat a nahlas vyjadřovat své 

myšlenky. Žáci získali prací ve skupinách nejen mnoho dovedností, ale i spoustu 

nových znalostí, které si lépe pamatují právě proto, že se aktivně podíleli na jejich 

získávání.  

10. 2. Zhodnocení vlivu kooperativní a skupinové výuky na vztahy mezi 

žáky 

Jak již bylo zmíněno v charakteristice třídy, vládla ve třídě na počátku školního 

roku mezi některými jedinci velká soutěživost a rivalita. Mým přáním a cílem bylo 



72 
 

tento nešvar odstranit a vytvořit ve třídě pozitivní klima a dobré vztahy mezi všemi 

žáky.  

Díky kooperativní výuce téměř zcela vymizela soutěživost. Žáci nemají mnoho 

příležitostí ve výuce mezi sebou soutěžit a dokazovat si, že jsou lepší než ostatní. 

Myslím, že mnozí si již uvědomují sílu skupiny a sílu spolupráce při dosahování 

různých výsledků. Pomalu, ale jistě si žáci uvědomují význam citátu Helen Keller 

z úvodu diplomové práce.  

Tak jak se situace ve třídě vyvíjí, mohu konstatovat, že v současné době nejsou 

ve třídě žádní žáci, kteří by odmítali s některým spolužákem spolupracovat a pracovat 

ve skupině nebo dvojici. Pozitivně hodnotím vzájemnou komunikaci mezi žáky, 

vzájemné povzbuzování a oceňování. 

Myslím, že k dobrým vztahům mezi žáky ve třídě napomohla nejen aktivní 

výuka, která žáky baví, ve které mají prostor pro společné řešení problémů a kriticky 

myslet. Dle mého pozorování má zásadní vliv na pozitivní klima ve třídě a dobré vztahy 

mezi žáky změna způsobu hodnocení žáků a absence činností, při kterých žáci soutěží. 

Jako důležitý vidím i partnerský přístup učitele k žákům. Přístup partnerský 

s přirozenou autoritou učitele. Důležité je dát žákům prostor pro vyjádření názorů, 

představ, pocitů, vnímat jejich potřeby, problémy a problémy včas řešit. 

10. 3. Zhodnocení výhod a úskalí kooperativní a skupinové výuky 

Na úvod zhodnocení je důležité podotknout, že prvním velkým rizikem bylo 

samotné zavedení kooperativní a skupinové výuky, nebylo jisté, zda žáci a rodiče budou 

ochotni akceptovat jiný typ výuky, než na jaký byli doposud zvyklí a zda aktivní typ 

výuky přijmou. 

Všechna úskalí, která uvádím výše v kapitole úskalí skupinové práce, se při 

zavádění kooperativní výuky opravdu objevila. Některá v průběhu roku vymizela, 

některá se zlepšují a některá přetrvávají dále.  

Velkým problémem hlavně v počátcích kooperativní výuky byl větší hluk při 

vyučování. Dle mého názoru žáci považovali práci ve skupinách jako zpestření výuky, 

tak jak to znali z nižších ročníků. Postupem času, kdy se skupinová práce stávala hlavní 
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náplní vyučování, a žáci získávali kooperativní dovednosti, byly viditelné změny 

v přístupu k práci. Žáci začali chápat a přijímat jiný, aktivní typ výuky.  

Velkým úskalím, které přetrvává, je nevyhovující materiální vybavení třídy. 

Třída je prostorově malá, chybí prostor pro stolky pro individuální práci. Pro nedostatek 

místa ve třídě pracují skupiny blízko sebe a občas se při práci ruší. Na podlaze chybí 

koberec, chybí i úložné prostory (např. prostory pro portfolia žáků i skupin). I přes tyto 

problémy a úskalí se daří třídě kooperativně pracovat a dělat pokroky v získávání 

nových, pro budoucí život potřebných dovedností. 

Úskalí se týkají nejen žáků, ale i učitelů. Nejen na začátku, ale i nyní mně 

osobně zabírá příprava kooperativních činností mnoho času. Společně s žáky se i učitel 

musí učit novým postupům v kooperativních činnostech, novému způsobu hodnocení. 

Problematické, hlavně z počátku, bylo právě hodnocení kooperativní a skupinové práce. 

Práci skupin nikdy neznámkuji, známkuji až samostatné práce, které navazují na témata, 

se kterými žáci pracovali při kooperativní výuce (ve skupinách).   

Myslím, že je důležité, aby každý učitel, který chce zavádět kooperativní typ 

výuky, věděl o všech úskalích, která mohou nastat, byl na ně připraven a nezaskočila 

ho. Je důležité vytrvat ve svých záměrech a nevzdávat se při počátečních neúspěších, 

které se vždy nějaké objeví. Z neúspěchů se snažím vždy poučit a příště se problémům 

vyvarovat, i když to vždy zcela nejde.  

Důležitým faktorem, který ovlivňuje práci ve skupinách je naladění žáků, kteří 

mohou a určitě mají své problémy, které mohou ovlivnit jejich náladu, rozpoložení a 

tím je poté ovlivněna práce při plnění úkolu. Vždy, když z pozorování vyplynulo, že se 

žák chová jinak, než jindy, jsem se v rozhovoru při reflexi zaměřila na to, abych zjistila 

příčinu jeho jiného chování.  

Jak vyplynulo z pozorování, je velkou výhodou kooperativní výuky to, že jsou 

žáci více vtaženi do procesu poznávání, nedostává se k nim pouze hotová informace od 

učitele, ale sami se aktivně na získání nové znalosti podílejí. To má za následek větší a 

hlubší porozumění danému problému.  
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Z rozhovorů vyplynulo, že tato forma výuky žáky více baví, je pro ně obrovskou 

motivací. Do skupinové práce jsou vtaženi i žáci ostýchaví, pomalejší, slabší a málo 

průbojní. Jsou viditelné jejich pokroky nejen v sociálních vztazích, ale i v učení, 

v přístupu k práci a ve výsledcích práce. Velkou předností je společné a vzájemné 

obohacování se nápady, postupy práce. Vzájemná pomoc, když si neví jednotlivec rady. 

Díky úspěchům, které zažívají žáci při kooperativní výuce, se posiluje a zvyšuje jejich 

sebevědomí, žáci se postupně stávají samostatnějšími, více si věří. 

10. 4. Rozdíl v myšlení při kooperativních činnostech a frontální práci 

Výuka kooperativní a skupinová je výukou aktivní. Žáci dosahují vytyčených 

cílů na základě společné i vlastní učební práce. Úkoly pro skupiny jsou voleny tak, aby 

přispívaly k rozvoji myšlení, aby žáci nad úkoly společně přemýšleli, řešili problémy, 

kriticky mysleli, zamýšleli se nad problémy do hloubky.  

Jak vyplynulo z pozorování, při společných činnostech provádějí společně různé 

myšlenkové operace. V myšlení se navzájem doplňují a ovlivňují. Žáci s velmi dobrými 

výsledky, kteří jsou v myšlení a přemýšlení aktivní i při tradiční frontální výuce, svým 

přístupem k řešení úkolu ovlivňují příznivě žáky, kteří při frontální výuce samostatně 

buď nejsou schopni, nebo nechtějí přemýšlet a úkol řešit. Společně analyzují, 

porovnávají, třídí, usuzují, společně se rozhodují, hledají jedno nebo více správných 

řešení. Výsledkem jejich společného přemýšlení je nějaký nový poznatek, nová 

informace. Důležité je, že se do přemýšlení a řešení zapojují (až na výjimky) všichni.  

Dalším důležitým poznatkem je to, že žák s dobrým logickým uvažováním, 

který navíc uvažuje a přemýšlí nahlas, vede ostatní členy skupiny svým přemýšlením k 

„AHA“ poznání. Často bylo slyšet z řad skupiny: „ aha, už to chápu!“ 

Při frontální výuce, ve které má dominantní postavení učitel, je vidět, že až na 

výjimky je většina žáků pasivních. Děje se tak i přes to, že učitel má snahu o zapojení 

žáků do výuky. Učitel má snahu předat žákům co největší množství poznatků, 

vysvětluje, soustřeďuje se na kázeň a pořádek ve třídě. Taková výuka příliš nepodporuje 

samostatné myšlení.  
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Při výkladu žáci „poslouchají“ a nemají potřebu přemýšlet. Žáci slabší a 

ostýchaví, kteří si nevěří nebo nejsou schopni samostatného řešení náročnějšího úkolu, 

se vzdávají předem a úkoly neřeší, aktivně nepřemýšlejí, čekají, až „někdo“ úkol vyřeší.  

V následujících dvou grafech bude zobrazeno přemýšlení při frontální a 

skupinové výuce. V obou hodinách žáci řešili problémový úkol. Z grafu vyplývá, že při 

kooperativní výuce jsou žáci mnohem aktivnější v myšlení než při frontální výuce. 

 

Graf č.1 – pozorování při skupinové a kooperativní aktivitě 

 

Graf č. 2 – pozorování při frontálním výuce. 
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10. 5. Zhodnocení vztahu mezi problémovým a kooperativním učením 

Řešení problémů je metoda, která je hojně využívána právě v kooperativní a 

skupinové výuce. Při činnostech, kde se řeší problém, žáci objevují, nalézají různé 

způsoby řešení. Rozvíjí se tak u žáků jejich tvůrčí myšlení. Žáci podnikají určité 

aktivity (zkoumají, vyhledávají, tvoří apod.), aby porozuměli problému, osvojili si 

poznatky a dovednosti. Učitel žákům nesděluje postupy řešení, poznatky, nechá skupiny 

přemýšlet a hledat. Je pozorovatelem. 

 Důležité je, že učitel navozuje problémové situace, klade žákům problémové 

otázky, které nutí žáky přemýšlet, zamýšlet se nad problémem. Díky přímému 

pozorování mohu potvrdit, že aktivity, ve kterých se objeví problém, jsou pro většinu 

žáků motivující. Sami žáci v rozhovorech uvedli, že mají aktivity s problémovými 

úlohami rádi, těší se na ně a vyhledávají je.  

Z pozorování bylo patrné, že jakmile byl skupině zadán přiměřeně náročný 

problémový úkol, vyvolal mezi žáky diskuzi. V takovýchto chvílích bývá hluk ve třídě 

silnější. Je nutné si na tento stav zvyknout a tolerovat ho, protože žáci mají potřebu 

vyměňovat si při řešení problémových úkolů názory, hledají společná řešení. Společná 

činnost, při které mají žáci možnost zabývat se problémem, poskytuje podmínky pro 

sociální interakci.  
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11. Závěr 

 Autorka se v diplomové práci zabývala tématem kooperativní a skupinové 

výuky zaměřené na první stupeň základní školy. V diplomové práci si kladla za cíl 

ověřit ve vlastní třídě, kde kooperativní výuku zaváděla, jak fungují teoretické postupy, 

které jsou popsány v odborné literatuře. Osobním cílem autorky byla změna zaběhlých 

stereotypů ve třídě, zavedení výuky, která dětem přináší nejen nové poznatky, znalosti a 

při které získávají nové dovednosti, ale i radost a uspokojení z odvedené práce.  

Ve své pedagogické praxi ověřila a zjistila, jak je důležité seznámit se důkladně 

před zaváděním výuky s odbornou literaturou, s postupy, metodami a úskalími, která 

mohou ve výuce nastat. Důležité proto, aby problémy, které při výuce nastanou, 

neodradily učitele od jeho záměru učit kooperativně. Ve svém výzkumu zjistila, že 

kooperativní a skupinová výuka je, jak uvádějí odborníci, v mnoha směrech pro děti a 

jejich budoucí život přínosná. 

 Ke změnám ve třídě docházelo postupně, tak jak si žáci osvojovali nové 

kooperativní dovednosti. Viditelné změny nastaly ve vztazích mezi žáky. Změnil se 

způsob hodnocení žáků, jejich přístup k práci, změnila se komunikace mezi žáky, 

odbourala se soutěživost a rivalita mezi některými jedinci. Výuka se stala mnohem 

efektivnější, aktivnější a pro děti přitažlivější a zajímavější.  

V praktické části diplomové práce poskytla autorka ukázky různých námětů na 

kooperativní činnosti i s jejich reflexemi a hodnocením.  

Hlavní přínosy diplomové práce vidí autorka dva. Jeden přínos je v nabídce 

kooperativních činností, aktivit, které mohou učitelé, kteří se o tento typ výuky zajímají, 

využít a dle svých představ rozšiřovat nebo obměňovat.  

Druhý přínos je osobní. Autorka se přesvědčila a došla k závěru, že je možné a 

žádoucí, aby se učilo ve škole i jinak, než tradičně. Je nezbytné, aby se žáci ve škole 

učili pracovat ve skupinách, učili se spolupracovat. Přes všechna úskalí a problémy, 

které se při kooperativní a skupinové výuce vyskytly a vyskytovat budou, je 

přesvědčena, že tato organizační forma má svoje opodstatněné místo ve výuce. Je 

důležité vytrvat, překlenout počáteční neúspěchy a poučit se z nich.  
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Pokud učitel dodržuje všechna pravidla kooperativní výuky, nezaujímá 

dominantní postavení ve výuce, stává se pozorovatelem a ve vhodných situacích 

poradcem skupin, dává dostatečný prostor žákům a jejich projevům, promyšleně je 

motivuje, stanovuje cíle a zadává zajímavé úkoly, hodnotí nejen výsledky, ale i celý 

proces, dává dětem zpětnou vazbu, plní výuka svoji funkci a stává efektivní. 

Kooperativní a skupinová výuka je inovativní výukou, která by měla ve školách 

zaujímat svoje místo. 
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Příloha č. 1 – seznam základních pravidel spolupráce 
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Příloha č. 2 – pracovní list – matematika, odhad, měření 

PRACOVNÍ LIST  

 

Úkol: Nejprve odhadněte, kolik měří daný předmět, objekt, zapište. 

Změřte daný předmět, objekt, zapište. Porovnejte odhad a měření. 

 

Předmět určený 
k měření/v daných 

jednotkách 

Odhad v celých 
jednotkách 

Měření 
Kontrola, 
porovnání 

Délka lavice –  cm a mm    

Šířka lavice – cm a mm    

Výška dveří – m a cm    

Šířka třídy – m a cm    

Délka chodby – m a cm    

Délka schodu – m a cm    

Výška lavice – cm a mm    

Šířka skříně – cm a mm    

Výška učebnice 
matematiky - mm 
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Příloha č. 3 – společné čtení (hodnocení + obrázek k textu)
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Příloha č. 4a) – pracovní list pro společné čtení  
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Příloha č. 4b) – druhá strana pracovního listu 
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Příloha č. 5a) – pracovní list pro společné čtení 
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Příloha č. 5b) – druhá strana pracovního listu 
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Příloha č. 6 – ukázka výsledných prácí společné kresby
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Příloha č. 7a) – pracovní listy
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Příloha č. 7b) – další strana pracovního listu
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Příloha č. 8 – využití sloves v krátkém příběhu
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Příloha č. 9a) – popis pracovního postupu 
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Příloha č 9b) – hodnotící list 
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Příloha č. 10a) – pracovní listy  

Úkol č. 1 – Pročtěte si důkladně reklamní nabídku na tablet a 

zapište informace, které považujete za důležité. 

 

 

 

 

 

 

 

Úkol č. 2 – Zapište informace, které považujete za důležité, ale 

v reklamním letáku chybí. 
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Příloha č. 10b) – pracovní list 

Úkol č. 3. – Pracujte s reklamní nabídkou a odpovězte na zadané 

otázky. 

 

V jakém obchodě lze výrobek zakoupit? 

 

 

 

                                                            Jak vysoká je sleva na tablet? 

 

 

 

 

 

 

 

Jaká je aktuální cena výrobku? 

 

 

 

 

                                                                                Víte, jaké značky je tablet? 
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Příloha č. 10c) – pracovní list 

Úkol č. 4 – Pokuste se vymyslet svůj reklamní slogan na vybraný 

tablet.  
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Příloha č. 11 – tematická výuka – sdílení zkušeností a zážitků 

 

 

 

Příloha č. 12 - práce ve skupinách 
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Příloha č. 13 - prezentace splněného úkolu 
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Příloha č. 14 – hodnotící list pro skupiny 
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Příloha č. 15 – záznamový arch k pozorování

 

ZÁZNAMOVÝ ARCH 

Datum:  

Třída: 

Předmět: 

Počet žáků:  

Velikost skupiny: 

Sledované jevy:  

Sledovaný jev Fialová skupina Modrá skupina 

Schopnost rozdělit si 
role ve skupině 

  

Zapojení všech žáků do 
plnění úkolů 

  

Hlučnost skupin   

Míra spolupráce ve 
skupině 

  

Výskyt konfliktu   

Spolupráce při 
naplánování práce (co, 

kdo, jak) 
  

 

Další důležité poznámky a postřehy: 

 


