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Abstrakt 

Diplomová práce pojednává o problematice inovací ve vzdělávání. Ačkoli se společnost 

mění a s ní i požadavky na konkurenceschopného člověka, české školy stále výrazně 

neinovují. Práce tak má hlavní cíl zjistit a popsat současnou situaci v zavádění a uplatňování 

inovací a odhalit, kdy a proč k zavádění a uplatňování inovací dochází a nedochází. Popsány 

jsou tak podmínky vnější (legislativní ukotvení, financování, personální zajištění), ale 

i vnitřní (osobnost učitele, motivace, inovativní potenciál). Použit je design případové 

studie, zkoumána je Hejného metoda na konkrétní škole. Prostřednictvím 

polostrukturovaných rozhovorů (učitelé, ředitel) jsou identifikovány klíčové události, 

změny, ale i participující aktéři a podmínky. Odhalována je jejich role v daném procesu, 

vývoj v čase. Práce užívá konceptuálního rámce sestaveného z fázového modelu veřejně 

politického cyklu, Teorie tří proudů, analýzy silových polí a Modelu změny. Autorka 

odhaluje klíčovou roli aktérů v podobě promotéra politiky a odpůrce změny. Identifikováno 

je i mnoho formujících podmínek. Ty mohou být systémové, osobní, organizační i sociální. 

Práce poskytuje doporučení pro vybranou školu, jak probíhající proces změny úspěšně 

završit. Uvedena jsou i obecná doporučení pro zavádění inovací.  

  



 

 

Abstract 

The diploma thesis discusses the issue of innovation in education. Although society and the 

requirements of a competetive person are changing Czech schools use only few innovative 

elements. The main objective is to identify and explain the current situation and find out 

when and why innovations are or are not implemented. Conditions are described as external 

(legislative, financing, staffing), but also the internal (teacher's personality, motivation, 

innovative potential). The research design is a case study, Hejny method at the chosen 

school. By means of semi-structured interviews with the main persons involved (teachers, 

school headmaster) identifies the events, changes, but also the participating actors and 

conditions and uncovers their role in the process, development in time. The author uses 

the 4-level public political cycle model, Multiple-streams theory, force field analysis 

and Model of change. The author reveals the key role players (the policy entrepreneurs 

and opponent of change). Many forming conditions is discovered. That is systemic, personal, 

organizational and social conditions. The work provides recommendations for the chosen 

school to successfully conclude the change. General recommendations for implementing 

innovation are also included.  

 

Klíčová slova 

Vzdělávání, případová studie, inovace, proces, aktér 

 

 

Keywords 

Education, case study, inovation, process, actor 

 

 

Rozsah práce: 155 515 znaků 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jen uvedené 

prameny a literaturu. 

 

2. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely.  

 

 

 V Praze dne 12. května 2016 Alžběta Jarešová 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Na tomto místě bych ráda poděkovala Mgr. Magdaleně Mouralové za věcné připomínky 

a doporučení při zpracování práce. Osloveným aktérům děkuji za ochotu vyjádřit svůj postoj 

k problematice.   

  



 

 

 

 

 

Jméno studenta/studentky:  Alžběta Jarešová 

Název v jazyce práce:  Problematika zavádění inovací ve vzdělávání z 

pohledu aktérů 

Název v anglickém jazyce:  Problems of innovations in education from different 

points of view 

Klíčová slova:    inovace, vzdělávací politika, aktéři, problematika,  

Klíčová slova anglicky:   innovations, educational policy, actors, problems 

Akademický rok vypsání:   2015 

Jazyk práce:     čeština 

Typ práce:     diplomová práce 

Ústav:  Institut sociologických studií, Katedra veřejné a 

sociální politiky 

Vedoucí / školitel:    Mgr. Magdalena Mouralová 

Obor práce:     Veřejná a sociální politika 

 

Teze diplomové práce (výzkumný projekt): 

A. vymezení výzkumného problému  

S proměnou soudobé společnosti v oblasti požadovaných atributů 

konkurenceschopného člověka dochází k přeměně cílů vzdělávání a klíčových 

kompetencí, které mají tyto změny vhodně reflektovat. Samozřejmostí se stává nutnost 

myšlení v souvislostech, vysoká míra flexiblity a rychlé adaptace. [MŠMT 2014: online] 

Je tak vyvíjen tlak na vzdělávací systém, který hledá vhodné nástroje, jak těchto 

požadavků dostát a produkovat žáky vybavené těmito schopnostmi. Vedle přístupů 

prosazujících celkovou reformu školství, případně inovaci jednotlivých vzdělávacích 

institucí zahrnující přeměnu kurikula, existuje i možnost zavádění dílčích inovací 



 

 

(Hejného matematika, projekt Tvořivá škola, Splývavé čtení aj.) při fungování běžných 

základních škol, o které se tato práce zajímá.  

K inovacím ve vzdělávání se vyjadřuje OECD (2015) ve studii Measuring 

Innovation in Education, ze které vyplývá, že vzdělávání je oblast, v níž dochází 

k inovacím více než v jiných. Právě školství v souhrných údajích za 19 sledovaných 

zemí vykazuje podstatně vyšší úroveň inovací než veřejná správá a je přinejmenším 

stejně inovativní jako zdravotnictví.  Šetření České školní inspekce (2014) však ukazuje, 

že v rámci českého základního školství mají stále dominantní postavení klasické metody, 

postupy a nástroje – inovativních metod je využíváno jen jako doplňku k běžnému 

tradičnímu portfoliu, české školy tedy výrazně neinovují. Ačkoli je tedy nutnost alespoň 

částečné proměny současného školství předkládána i ve veřejně politických 

dokumentech (Strategie vzdělávání 2020, Národní program rozvoje vzdělávání v České 

republice), přesto nejsou dílčí inovace v českém základním školství hojně uplatňovány. 

Nutnost změny a případný potenciál tedy přítomen je, proč je tedy situace v České 

republice na současné úrovni? 

Novotný (2003) ve výzkumu Učitelé a inovace: O současné praxi a některých 

možnostech rozvoje práce učitele, předkládá nutnost symbiózy vnějších a vnitřních 

parametrů při dosahování požadovaných cílů. Oblast legislativy, financování, tedy 

proporční změny, považuje za otázku času a politické vůle, kvalitativní změny připisuje 

inovativnímu potenciálu škol a učitelů. Jsou tedy právě tyto oblasti v České republice 

zatíženy nějakými problémy, které mohou současnou situaci ovlivňovat? Proč některé 

školy inovují a jiné nikoli? 

Odhalení příhodných i zabraňujících podmínek by tak mohlo pomoci probudit vnitřní 

rezervy systému a zlepšit jeho fungování, přičemž různé perspektivy poskytnuté 

relevantními aktéry mohou odrýt konkrétní problémy v oblasti financování, 

personálního zajištění, legislativního ukotvení, návaznosti na tradiční metody, ale i 

postojů jednotlivých aktérů v celé jejich šíři.  

Důvodem výběru tématu je nejen osobní zainteresovanost ve vzdělávacích inovacích 

a profesní zkušenost, ale rovněž snaha o získaní poznatků, které by mohly usnadnit 

odstraňování překážek a umožnit razantnější změnu politiky v oblasti dílčích inovací ve 

vzdělávání. 

Výzkumným problémem je tedy zavádění a uplatňování inovací ve vzdělávání na 

základních školách. 



 

 

 

B. Cíle diplomové práce  

Hlavním cílem diplomové práce je zjistit a popsat současnou situaci v zavádění dílčích 

inovací v ZŠ a odhalit, kdy a proč k zavádění inovací dochází a nedochází.  

 

Dílčími cíli práce je tedy zjištění využívání inovací (druh a rozsah v České republice 

v kontextu s EU), legislativního ukotvení, financování, dosahování kvalitního 

personálního zajištění, ošetření návaznosti na tradiční metody výuky, relevantních 

aktérů. Prostřednictvím případové studie Hejného matematiky pak zjištění příhodných 

podmínek a problémů, které při zavádění a uplatňování inovací identifikují 

zainteresovaní aktéři a ovlivňují razantnější změnu v této oblasti.   

 

C. Výzkumné otázky 

V přímé návaznosti na zvolené cíle jsou stanoveny tyto výzkumné otázky:  

Kdy byla Hejného metoda na dané škole zavedena? Pojí se její zavedení s nějakými 

specifickými okolnostmi? Uvažovalo se o zavedení nějaké jiné metody, od které se poté 

ustoupilo? Z jakých důvodů byla implementována právě Hejného matematika? 

Jaké prostředky/podmínky z oblasti legislativního ukotvení inovací zavádění Hejného 

matematiky usnadňují?  

Které podmínky stanovené veřejně politickými dokumenty zavádění a uplatňování 

Hejného matematiky znesnadňují? 

Se kterými problémy v oblasti financování je možné se při uplatňování Hejného 

matematiky setkat? Jaká je finanční nákladnost celého procesu (počáteční, v průběhu)? 

Existují možnosti (granty, projekty), které umožňují spolufinancovat náklady spojené se 

záváděním Hejného matematiky? 

Jsou přítomny problémy při hledání kvalitního personálního zajištění při výuce touto 

metodou? V čem spočívají? 

Existují nějaké projekty zaměřené na další vzdělávání pedagogů touto metodou 

(pořádané základními školami, pedagogickými fakultami aj.)? 

Setkává se s negativními postoji jiných aktérů vůči uplatňování této inovativní metody 

výuky matematiky? V čem argumenty odpůrců spočívají? 



 

 

Kteří aktéři zavedení Hejného matematiky na dané škole podporují? V čem jejich 

podpora spočívá? 

 

D. Teoretická východiska 

Pro pochopení procesu zavádění a uplatňování inovací ve vzdělávání užijeme Model 

změny dle Lewina (1951). Právě tato teorie nám umožňuje v rámci jejích tří fází propojit 

všechny důležité aspekty, kterými se diplomová práce zabývá. První fáze rozmrazení 

(unfreezing) zahrnuje zjistění podmínek pro zavádění inovací, poskytnutí vize, motivace 

a zvýšení sil pro změnu prostřednictvím deklarovaných cílů ve veřejně politických 

dokumentech, snížení odporu. Druhá fáze, tedy posun (moving), se vyznačuje 

implementací změn a monitorováním procesu. Zjišťování problémů, které implementaci 

změn znesnadňují či zcela znemožňují, je tak velmi důležitým krokem. S případnými 

problémy úzce souvisí i relevantní aktéři, kteří mohou být katalyzátorem odporu proti 

změně. Bez kvalitní analýzy této fáze pak můžeme jen těžko přejít k fázi poslední, 

zamrazení (refreezing), která spočívá v ustanovení změny jako permanentního stavu, 

tedy užívání inovací ve vzdělávání jako rozsáhlého a uznávaného nástroje dosahování 

nových cílů vzdělávání. [Daly, Speedy, Jackson 2003: 187] 

Jak je jistě patrné, ve všech těchto fázích se tedy potýkáme s různými faktory, které 

změnu ovlivňují. Odhalujeme tedy určité tlaky nebo síly, které buď podporují otevřenost 

daného systému, nebo ji potlačují. K analýze těchto sil užijeme Modelu analýzy 

silových polí (Force-Field Analysis) od Lewina. Brzdicí síla v tomto modelu tedy 

představuje škálu vlivů existujících kolem daného jevu, přičemž jím může být jak 

tradice/nezkušenost odrazující aktéry od zkoušení nových způsobů, předsudky, odlišné 

preference, nedůvěra, tak ekonomické faktory, vzájemné nepochopení a řada dalších. 

Právě tyto brzdné faktory chceme v diplomové práci odhalit, přičemž jejich zasazení do 

kontextu s řídicími silami (podpora inovací) nám může umožnit navrhnout řešení. [Daft, 

Marcic 2010: 278] 

Jak již bylo naznačeno, relevantními teoretickými východisky budou i teorie 

implementace a veřejně političtí aktéři (zahrnující odpůrce změny/tradicionalisty a 

agenta změny). 

Implementaci můžeme zjednodušeně vyjádřit jako zavádění, realizaci, 

uskutečňování [Veselý 2007: 313], přičemž se „uvádí v život celkový záměr a cíl daného 

rozhodnutí za účelem dosažení žádoucích výsledků, naplňující tento cíl“ [Veselý 2007: 

313]. Zavádění inovací do vzdělávání za cílem naplnění nových vzdělávacích cílů tak 



 

 

této definici jistě odpovídá. Dle Jenkinse (1978) pak studium implementace představuje 

sledování toho, jak se určitá změna odehrává, přičemž ji tvoří série rozhodnutí a 

vzájemných působení mezi jednotlivými aktéry. [Winkler 2002: 20] Důležité je 

upozornit, že proces implementace není jen záležitostí uplatňování předem daných 

postupů, ale jejich střetu s realitou, aktéry. Opět se tak dostáváme k tomu, že se mohou 

vynořovat různé problémy, které mohou dosahování cíle komplikovat. Pro kvalitní 

implementaci je nutné odhalení těchto problémů, které však mohou být subjektivní 

záležitostí zainteresovaných aktérů a jejich perspektiv. [Veselý 2007: 322] 

Jak z předchozích řádků vyplývá, pro úplné teoretické ukotvení je nutné zmínit i roli 

aktérů ve veřejné politice. Jedná se tedy o „jednotlivce, skupiny či organizace, kteří 

mohou být ovlivněni nebo mohou ovlivnit připravované politiky či projekty, nebo jejich 

realizaci“ [Veselý 2007: 225]. Mohou mít moc daný proces jak podporovat, tak brzdit. 

Právě takovými aktéry jsou tradicionalisté a odpůrci změny, kteří chápou stávající stav 

jako vyhovující a o změnu nestojí. Tradicionalisté jsou vůči novému procesu pasivní, 

odpůrci změny proti němu dokonce aktivně brojí. [Smejkal, Rais 2013: 67-69] Právě oni 

tak mohou být původci problémů, které se zaváděním a uplatňováním inovací ve 

vzdělávání pojí.  

Při navrhování možných řešení, jak docílit rozsáhlejší změny, je pak vhodné 

zamyslet se i nad případným aktérem, který by za ní mohl aktivně a úspěšně bojovat, tzv. 

agentem změny. [Smejkal, Rais 2013: 68] Tento agent pak může být úspěšným 

realizátorem právě pokud disponuje informacemi o případných překážkách a jejich 

původcích.   

Možnost, jak odhalit příhodné podmínky pro zavádění inovací, poskytne Teorie tří 

proudů od Kingdona. V této teorii je důležité, aby se v určitém časovém okamžiku 

propojily tři proudy (problémů, politiky a veřejné politiky), přičemž tomuto okamžiku 

se říká okno příležitosti. Jedná se o šanci přijetí nové politiky, která se naskýtá tvůrci 

politiky, tedy je určitou strukturální příležitosti (kontextem), ve kterém je právě splynutí 

umožněno. Často se jedná o situace krátkodobé a nahodilé, nepředvídatelné – pomíjivé. 

[Novotný 2012: 45] I v oblasti zavádění inovací je tak důležité toto okno odhalit a využít 

ho, pokud tedy ovšem existuje.  

Vzhledem k názvu práce je vhodné krátce zmínit i teoretický koncept inovací ve 

vzdělávání. Pojem inovace můžeme definovat jako jednu z rovin vývoje sociálních 

systémů, přičemž disponuje znaky zaměřně zaváděných, cílených a reflektovaných 



 

 

změn. Ačkoli se jedná o velmi obtížně definovatelný pojem s mnoha nejasnostmi, 

můžeme říci, že úspěšné zavádění inovací spočívá mimo jiné v přesném rozboru 

inovačních podmínek [Novotný 2004: online] – a právě toho chci v diplomové práci 

dosáhnout.  

 

E. Výzkumný plán 

Vzhledem k povaze výzkumných otázek jsem se rozhodla při volbě metodologie užít 

kvalitativního přístupu, jenž by mi měl pomoci získat od komunikačních partnerů 

informace, které by mi užití kvantitativního výzkumu neposkytlo. Umožňuje tak odhalit 

komplexní obraz dané problematiky, „rozkrýt a reprezentovat to, jak lidé chápou sociální 

realitu“ [Švaříček 2007: 17], tedy přesně to, co je v případě problematiky inovací 

z pohledu aktérů žádoucí. Za vhodný design výzkumu volím vícečetnou případovou 

studii, tedy „podrobné zkoumání a porozumění jednomu nebo několika málu případů“ 

[Sedláček 2007: 97]. Dle Sedláčka (2007) můžeme k tomuto designu přistoupit tehdy, 

pokud chceme určitý jev popsat, něco o něm zjistit, přičemž však nad ním máme pouze 

malou či žádnou kontrolu, což je v našem případě odpovídající – současné zavádaní a 

uplatňování inovací jen pramálo ovlivním.  

Výběr případů, tedy jednotlivých respondentů, je v tomto případě realizován 

úsudkem [Reichel 2009: 83], přičemž je však založen na daných výzkumných cílech a 

otázkách. Při jejich volbě využiji svých sociálních sítí, které jsem za dobu působení ve 

školství získala. Respondenty jsou zástupci klíčové úrovně základn školy, tedy učitelé a 

ředitelé. Jako zdroje vědění však formou expertního rovhovoru využiji i jiných 

zainteresovaných aktérů (školitel, zástupce krajského úřadu případně MŠMT). 

Samozřejmě se však nebráním případným úpravám vyplývajícím ze získaných poznatků 

v průběhu procesu.  

Sběr dat proběhne formou polostrukturovahého rozhovoru – tedy rozhovoru podle 

návodu, jenž je význačný tím, že „má připraven soubor témat/otázek, který bude jeho 

předmětem, aniž by bylo předem striktně stanoveno jejich pořadí” [Reichel 2009: 111]. 

Návod tedy obsahuje pouze obecné otázky založené na výzkumných otázkách, které je 

následně možné přizpůsobit jednotlivým aktérům a průběhu rozhovoru, je tak velmi 

interaktivní. Průběh rozhovorů bude pro snadné zaznamenání a následné zpracování 

nahráván.  



 

 

Získaná data budou zpracována prostřednictvím tematické analýzy [Švaříček, 

Šeďová 2007: 229-230]. Nahrávky částečně doslovně přepíši [Hendl 1997: 130], tedy 

zaznamenám pouze ty informace, které budou pro dané téma relevantní, a 

prostřednictvím otevřeného kódování zaznamenané údaje prvotně odliším. Následně 

proběhne rozřazování do kategorií a podkategorií. Při jejich tvorbě užiji kombinace 

předem vytvořených kategorií (na základě stanovených výzkumných otázek již před) a 

kategorií přidaných ad hoc – induktivně ze získaných dat. [Hendl 2005: 211] Bude tak 

vytvořen systém kategorií a podkategorií, které budou ve vzájemných vztazích. 
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Úvod a vymezení problému 

Společnost se mění a tím dochází i ke změně požadavků, kterými by měl disponovat 

konkurenceschopný člověk. Dochází tak k reformulaci cílů vzdělávání a klíčových 

kompetencí, které mají proměnu vhodně reflektovat. Samozřejmostí se stává nutnost 

myšlení v souvislostech, vysoká míra flexiblity a rychlé adaptace. [MŠMT 2014: online] 

Je tak pociťován nesoulad mezi tím, jaké atributy společnost vyžaduje a jaké jsou současným 

vzdělávacím systémem poskytovány. 

Je tak vyvíjen tlak na vzdělávací politiku, která hledá vhodné nástroje, jak těchto 

požadavků dostát a v žácích potřebné schopnosti rozvíjet. Vedle přístupů prosazujících 

celkovou reformu školství, případně inovaci jednotlivých vzdělávacích institucí zahrnující 

přeměnu kurikula, existuje i možnost zavádění dílčích inovací při fungování běžných 

základních škol (Hejného metoda, splývavé čtení Sfumato, projekt Tvořivá škola aj.). Právě 

o ně se tato práce zajímá. Inovace ve vzdělávání jsou tak často zmiňovaným a velmi 

aktuálním tématem. 

Dle šetření OECD (2015) Measuring Innovation in Education je vzdělávání oblast, 

v níž dochází k inovacím více než v jiných. Právě školství v souhrných údajích 

za 19 sledovaných zemí vykazuje podstatně vyšší úroveň inovací než veřejná správá a je 

přinejmenším stejně inovativní jako zdravotnictví. Šetření České školní inspekce (2014) 

však ukazuje, že v rámci českého základního školství mají stále dominantní postavení 

klasické metody, postupy a nástroje. Inovativních metod je využíváno jen jako doplňku 

k běžnému tradičnímu portfoliu, české školy tak zřejmě výrazně neinovují. Ačkoli je tedy 

nutnost alespoň částečné proměny současného školství předkládána i ve veřejně politických 

dokumentech (Strategie vzdělávání 2020, Národní program rozvoje vzdělávání v České 

republice), přesto nejsou dílčí inovace v českém základním školství hojně uplatňovány. 

Předkládaná nutnost změny a případný potenciál tak přítomen je, proč je tedy situace 

v České republice na současné úrovni? 

Novotný (2003) ve výzkumu Učitelé a inovace: O současné praxi a některých 

možnostech rozvoje práce učitele předkládá nutnost symbiózy vnějších a vnitřních 

parametrů při dosahování požadovaných cílů. Oblast legislativy, financování, tedy proporční 

změny, považuje za otázku času a politické vůle, kvalitativní změny připisuje inovativnímu 

potenciálu škol a učitelů. Jsou tedy právě tyto oblasti v České republice zatíženy nějakými 
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problémy, které mohou současnou situaci ovlivňovat? Proč některé školy inovují a jiné 

nikoli? Kdy a proč k ne/zavádění inovací dochází? 

Podrobná analýza procesu zavádění inovací ve vzdělávání by tak mohla pomoci 

probudit vnitřní rezervy systému a zlepšit jeho fungování. Různé perspektivy poskytnuté 

relevantními aktéry mohou odkrýt konkrétní problémy v oblasti financování, personálního 

zajištění, legislativního ukotvení, návaznosti na tradiční metody, ale i postoje aktérů v celé 

jejich šíři.  
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1 Přehled poznání v oblasti inovací ve vzdělávání 

Oblast zavádění inovací ve vzdělávání je velmi aktuálním tématem, nalezneme tak řadu 

prací, které se této problematiky alespoň částečně dotýkají.  

Výzkum, který je v této práci zmíněn hned několikrát a byl mi inspirací ve více 

oblastech (identifikace části podmínek a jejich bližší rozpracování, inspirace výzkumným 

designem), je Novotného (2003) Učitelé a inovace: O současné praxi a některých 

možnostech rozvoje práce učitele. Zmiňuje parametry, vnitřní i vnější, které hrají 

při zavádění inovací roli, avšak blíže se zaměřuje spíše na osobu učitele, jeho inovativní 

potenciál a osobní příběh. Tento aspekt problematiky vhodně doplňuje Lazarová (2005), 

která pojednává jednak o bariérách inovování školní praxe, tak i detailněji rozpracovává 

osobní rezistenci jednotlivce vůči změně.  

Studie Schellenbach-Zell a Gräsel (2010) Teacher motivation for participating 

in school innovations – supporting factors  se rovněž zaměřuje na osobu učitele, konkrétněji 

na faktor autonomní a řízené motivace. Právě autonomní motivace jedince hraje při ochotě 

zavádět inovace do vlastní pedagogické praxe značnou roli, můžeme ji tak zahrnout 

do vnitřních podmínek zavádění inovací.  

Tématu inovací ve vzdělávání se věnuje i několik závěrečných prací. Úlohou ředitele 

školy při zavádění inovací se zabývají kupříkladu Daňková (2015), Řechková (2014), Špelda 

(2014), Chotěnovská (2013). O roli učitele blíže pojednává Janoušková (2013) 

a v neposlední řadě nalezneme celou řadu případových studií konkrétních inovací. Jedná 

se však o práce spíše pedagogického charakteru, nikoli postihující veřejně politický aspekt 

problému, tedy nezajímá je samotný proces zavádění, ale pedagogická praxe.  

Zdrojem užitečných poznatků však nejsou jen studie, které se zaměřují konkrétně 

na inovace ve vzdělávání. Theodor (2007) se zabývá hloubkou inovací, přičemž strategie 

zavádění těchto inovací úzce souvisí právě s intenzitou změny. Přivádí nás však 

i na myšlenku důležitosti různých podnětů, odkud a kdy nápad ke změně přichází.  

Možnost členění inovací zmiňuje i Chwaszcz (2006), přičemž odlišuje přírustkové 

a radikální. Můžeme tak spatřit paralelu mezi dílčí inovací ve vzdělávání zaváděnou 

při  fungování běžné školy a radikální změnou kurikula.  

Všechny uvedené práce se zabývají pouze jednotlivými aspekty zavádění inovací, 

absentuje tak celkový pohled na proces ne/zavádění inovací ve vzdělávání, odhalení 
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příhodných či  brzdících podmínek nejen vnitřní povahy a využití aktérských perspektiv 

k širšímu postihnutí problematiky. Tato práce tak nahlíží právě touto optikou a klade si 

ambice být v dané oblasti přínosem.   
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2 Hodnotová východiska autorky 

Předkládaná práce je normativní, je tak nutné se vyjádřit k hodnotám, z nichž vycházím. 

Jsem osobně zainteresována v problematice zavádění a uplatňování inovací ve vzdělávání, 

právě proto jsem si toto téma zvolila. O vybranou oblast se aktivně zajímám, netajím se 

pozitivním a zčásti podporujícím přístupem k zavádění inovací. Vzdělávání považuji 

za nedílnou součást utváření a rozvoje schopností jednotlivce, které významným způsobem 

ovlivňují jeho šance na budoucí uplatnění. Vzhledem k pokračující proměně společnosti se 

přikláním k nutnosti postupného vývoje všech oblastí vzdělávání. Snahu o zavádění 

a uplatňování inovací ve vzdělávání považuji za pozitivní krok, pokud respektuje reálné 

možnosti instituce a jsou zvažovány přínosy i negativa procesu. 

Zároveň chci upozornit a vyvarovat se pochopení této práce jako pedagogického 

hodnocení vhodnosti konkrétní metody. Cílem práce je proces zavádění a uplatňování 

inovací z veřejně politického hlediska, nikoli odborné hodnocení přínosů a negativ Hejného 

metody. Uvedené pedagogické problémy jsou tak zmíněny pouze okrajově, zakládají se 

na subjektivním hodnocení aktérů a tato práce je blíže neanalyzuje ani neověřuje. 
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3 Cíle a výzkumné otázky 

Hlavním cílem práce je zjistit a popsat současnou situaci v zavádění a uplatňování inovací 

na základních školách a odhalit, kdy a proč k zavádění a uplatňování inovací dochází 

a nedochází. Z tohoto cíle vychází výzkumné otázky, které se váží jednak k deskripci (zjistit 

a popsat, kdy), ale i explanaci (proč). Jako podklad pro výzkumné šetření byly formulovány 

i dílčí otázky, které jsou uvedeny v Příloze č. 1. 

Tabulka 1: Cíle práce a výzkumné otázky 

Hlavní cíl  Výzkumné otázky 

Zjistit a popsat 

současnou situaci 

v zavádění 

a uplatňování inovací 

na základních školách 

a odhalit, kdy a proč 

k zavádění a 

uplatňování inovací 

dochází a nedochází. 

(deskripce a explanace) 

Jaké inovativní metody jsou v současné době využívány v českém základním 

školství? 

Jak je zavádění a uplatňování inovací ve vzdělávání legislativně ukotveno? 

Jak je zavádění a uplatňování inovací ve vzdělávání financováno? 

Jak je v oblasti zavádění a uplatňování inovací zajištěno kvalitní personální 

obsazení?  

Jak je zajištěna návaznost inovací na tradiční metody výuky?  

Jaké kompetence mají v oblasti zavádění a uplatňování inovací zainteresovaní 

aktéři? 

Pojí se zavádění inovací ve vzdělávání s nějakými specifickými okolnostmi? 

Existují aktéři, kteří usnadňují zavádění a uplatňování inovací ve vzdělávání na 

úrovni základní školy?  

Jak významně proces ovlivňují? 

Existují aktéři, kteří zavádění a uplatňování inovací ve vzdělávání na úrovni 

základní školy znesnadňují?  

Jak významně proces ovlivňují? 

Hrají při zavádění a uplatňování inovací ve vzdělávání na úrovni základní školy 

roli nějaké příhodné podmínky?  

Jak významně proces ovlivňují? 

Hrají při zavádění a uplatňování inovací ve vzdělávání na úrovni základní školy 

roli nějaké brzdící podmínky?  

Jak významně proces ovlivňují? 

Zdroj: Autorka (2015) 
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4 Teoretická východiska zavádění a uplatňování inovací 

ve vzdělávání 

4.1 Pojetí inovací ve vzdělávání 

Za účelem teoretického ukotvení této práce a vyvarování se terminologických nejasnostem 

je nutné konceptualizovat pojem inovace ve vzdělávání. Odlišné způsoby výuky lze označit 

různými pojmy – alternativní, inovativní, nové výukové metody aj., přičemž mohou být svou 

povahou rozdílné. Jelikož se nejedná o práci pedagogické povahy, nebudu mezi nimi 

terminologický odlišovat. Za inovace ve vzdělávání budou považovány tedy všechny 

výukové metody a postupy, které nejsou v daném prostředí obvyklé. 

4.2 Fázový model veřejně politického cyklu 

Prvním užitým konceptem je fázový model veřejně politického cyklu. Umožňuje 

konkretizovat, na jakou fázi veřejně politického procesu se postupně zaměřujeme. Přikládám 

mu tak zpřehledňující funkci. Ačkoli je mu vytýkána mimojiné jeho přílišná učebnicovost 

a rozpor s empirickou zkušeností [Jann, Wegrich: 44], v tomto případě ho považuji 

za vhodný prostředek pro zaměření se na konkrétní aspekty politiky.  

V rámci pojetí veřejné politiky jako určitého politického cyklu nalezneme hned 

několik možných modelů1. Pro účely této diplomové práce volím čtyřfázový model, který je 

vzhledem k funkci konceptu zcela dostačující. V následujícím schématu jsou tak uvedeny 

fáze užitého modelu.  

 

 

 

 

  

                                                 

 

1 Srovnej Colebatch (2005), Howlett, Ramesh, Pearl (2009) 



8 

 

Schéma č. 1: Čtyřfázový model veřejně politického cyklu 

 

Zdroj: [Potůček 2005: 37], upraveno autorkou 

Na počátku politického cyklu je nutné, aby byl problém odhalen a uznán tvůrci 

politiky. Podstata uznání problému je především v nastolení agendy, tedy aby mu byla 

věnována dostatečná pozornost. [Potůček 2005: 37] Na konkrétní škole by tak měla být 

otevřena diskuse o nesouladu mezi tím, jaké atributy vyvíjející se společnost vyžaduje 

a  které jsou vzděláváním poskytovány.  

Druhá fáze spočívá v předkládání různých alternativ řešení problému, porovnávání 

jejich nákladnosti, náročnosti a především realizovatelnosti. [Fiala, Schubert 2000: 80-81] 

Může tak dojít k rozhodnutí o celkové přeměně školního vzdělávacího programu školy, 

možností je i zavádění a uplatňování dílčích inovací ve výuce jednotlivých předmětů.  

Etapa implementace je následujícím krokem po přijetí veřejné politiky, přičemž se 

odehrává až do konce platnosti politiky. Implementace „uvádí v život celkový záměr a cíl 

daného rozhodnutí za účelem dosažení žádoucích výsledků“ [Veselý 2007: 313]. Jde tedy 

o uskutečňování rozhodnutí za určitým stanoveným cílem, přičemž může být užito různých 

nástrojů, strategií a to za přítomnosti různých aktérů rozličných úrovní. Aktéři se tedy snaží 

realizovat předem určená rozhodnutí. Na implementaci můžeme nahlížet různou optikou: 

shora dolů (top down), zdola nahoru (bottom up), případně kombinace obou (hybrid theory). 

[Pülzl, Treib 2007: 90] V případě zavádění inovací ve vzdělávání se proces realizace 

odehrává především zdola nahoru, přičemž klíčoví jsou zřejmě lokální aktéři (ředitelé, 

Identifikace 
a uznání 

problému 

Rozhodnutí ve 
veřejné politice

Implementace 
veřejné 
politiky

Hodnocení 
veřejné 
politiky
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učitelé) a samotnou implementaci můžeme vnímat jako proces odehrávající se v síti aktérů. 

[Howlett et al. 2009: 164-165] Zároveň se však aktéři musí pohybovat v rámci stanovených 

legislativních podmínek a nastavení, respektovat tedy byrokracii jako určité administrativní 

a organizační nastavení. [Poocharoen 2013: 331] Ačkoli se v tomto případě jedná o velmi 

volné nastavení, uvažována může být i hybridní teorie.  

Při zavádění a uplatňování inovací se tak mohou vynořovat problémy, které proces 

implementace znesnadňují či zcela zablokují a výsledky se od původně stanovených záměrů 

mohou značně lišit. [Colebatch 2005: 56] Zároveň však působením příhodných podmínek 

může být proces usnadněn.  

Poslední fáze hodnocení/evaluace veřejných politik je dovršením cyklu. Zkoumáme 

dosažení stanovených cílů a hodnotíme efektivnost dané politiky. [Colebatch 2005: 58] 

Zároveň nám dává možnost odhalit případná selhání a nezamýšlené důsledky, poskytuje 

tedy zpětnou vazbu. [Veselý 2007: 340 – 344] V případě inovací tak může daná škola 

navrhnout dílčí změny, případně se rozhodnout od vybrané metody ustoupit.  

4.3 Model změny  

Konkrétní proces zavádění a uplatňování inovací je vhodný vysvětlit i na Modelu změny dle 

Lewina. Právě tento model se zabývá úspěšným zaváděním změn, může tak v součinnosti 

s ostatními teoretickými východisky odhalit, proč k zavádění inovací někdy dochází a jindy 

nikoli.  

Před samotnou aplikací modelu je nutné uvést předpoklady, se kterými uvedený 

model počítá při svém fungování. Existují určité hybné faktory, které zavedení změny 

podporují a dále udržují, zároveň i brzdné síly změny znesnadňující. Před prováděním 

změny je nutné znát požadovaný budoucí stav a v neposlední řadě předpokládá i důležitost 

načasování změny. [Smejkal, Rais 2013: 63] 

Tento model odlišuje tři fáze úspěšné změny, kterými se diplomová práce zabývá.  
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4.3.1 Rozmrazení 

První fází je rozmrazení (unfreezing), které spočívá ve zjištění stávajících podmínek, 

poskytnutí vize, motivace a snížení odporu. [Daly, Speedy, Jackson 2003: 187] Modelu je 

vytýkáná aplikace zpravidla na firemní prostředí. Počítá totiž se zjištěním podmínek 

týkajících se pouze chodu a organizace firmy a izolovanou realizací projektu.  

[Burke, Lake, Paine 2009: 244] Reaguji tak zahrnutím i podmínek vnějších. Nutné je tak 

identifikovat nejen organizační nastavení konkrétní základní školy a její stávající možnosti, 

ale zahrnout i legislativní ukotvení a závazná doporučení, možnosti financování, materiální 

a personální zabezpečení. Právě zahrnutí těchto podmínek bude úkolem navazujícího 

modelu analýzy silových polí.  

Změna může být motivována identifikací problému v rámci celé školy či nadšeným 

aktérem. Rozhodnutí o vybrané alternativě pak ovlivněno příhodnými externími 

podmínkami či událostmi a existencí aktéra prosazujícího změnu. Zároveň ale může dojít 

k tomu, že podmínky jsou natolik nepříznivé, že se nepřistoupí k žádné formě změny. 

[Daly, Speedy, Jackson 2003: 187] 

Jedná se tedy vlastně o fázi přípravnou, přičemž úspěšnost dalších fází spočívá 

ve zbavení se starého chování a oslabení sil, které ho udržují. Teprve po tomto kroku se 

může podařit přijmout chování nové, nelze ho přeskočit. [Utley 2011: 302] Tento krok tak 

odpovídá prvotnímu zavádění inovací ve vzdělávání.  

Aby však bylo možné dosáhnout v této fázi úspěchu, je nutné podpořit vůli ke změně 

u zainteresovaných aktérů. Děje se tak prostřednictvím jejich aktivního zapojení do procesu 

plánování změny. Nutná je vzájemná interakce, snaha o vysvětlení, která umožňuje získat 

nový pohled na věc, změnit očekávání či současný způsob myšlení. [Smejkal, Rais 2013: 62] 

Při zavádění inovací je tak zřejmě důležitý nejen vzájemný dialog mezi ředitelem a učiteli, 

ale zapojeni by měli být i rodiče, případně žáci. Jen tak je možné je vnitřně přesvědčit 

o nutnosti změny a nejen změnu nařídit.  
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4.3.2 Posun 

Druhá fáze, posun (moving), spočívá v implementaci a hodnocení dlouhodobějšího procesu 

změny. Odpovídá tak následnému uplatňování inovací. Tato fáze bývá opět spojena 

s problémy, které ji mohou znesnadňovat či zcela zablokovat. Přítomny mohou být i hybné 

síly změnu podporující, ty však mohou být zcela jiného rázu než ve fázi první. Rovněž 

mohou existovat aktéři, kteří změně odporují, případně aktivně vystupují ve prospěch 

dalšího udržení změny. [Utley 2011: 302]  

K úspěšné realizaci a dalšímu udržení změny je dle tohoto modelu nutná komunikace 

se zainteresovanými aktéry. Vhodným nástrojem je užítí přímé komunikace a vyjednávání, 

které mohou pomoci účinně vyřešit již vzniklá problémová místa, případně sporům 

předcházet. [Smejkal, Rais 2013: 70] Průběžná vstřícná komunikace učitelů a ředitelů 

s rodiči žáků a následné hledání kompromisu by mohly být postupem, jak zabránit 

vyhroceným sporům. Pokud tedy tento aspekt není respektován a zohledňován, může dojít 

k úplnému odstoupení od již zavedené inovativní metody.  

4.3.3 Zamrazení 

Poslední fází je zamrazení (refreezing). Spočívá v ustanovení změny jako permanentního 

stavu. [Cummings, Worley 2013: 22] Je tak úzce spojena s evaluací, kdy se na základě jejích 

výsledků uváží, zda se vybraná inovace stane rozsáhlým a uznávaným nástrojem. Právě fáze 

posunu je požadovaným ideálním stavem, k jehož dosažení by mohlo být touto diplomovou 

prací přispěno.  

4.4 Model analýzy silových polí 

K odhalení a analýze možných faktorů, které v rámci jednotlivých fází zavádění 

a uplatňování působí, slouží model analýzy silových polí (Force-Field Analysis) dle Lewina. 

[Sabri, Gupta, Beitler 2007: 135] Pokud prostřednictvím něj zahrneme vnější i vnitřní 

podmínky, přiblížíme zkoumaný proces realitě. [Keřkovský, Drdla 2003: 134] Tento model 

tak umožňuje odhalit síly různé intenzity i orientace, které mohou ovlivňovat míru 

otevřenosti systému. 
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Schéma č. 2: Model analýzy silových polí

Zdroj: [Keřkovský, Drdla 2003: 134], upraveno autorkou 

 

Blokující síly představují škálu vlivů existujících kolem daného jevu. Může jimi být 

jak tradice/nezkušenost odrazující aktéry od zkoušení nových způsobů, předsudky, odlišné 

preference, nedůvěra, tak ekonomické faktory, vzájemné nepochopení. Síla podporující 

může spočívat v podpoře okolí, sdílených preferencích, důvěře ve změnu, příhodném 

nastavení legislativního rámce, příznivé finanční situaci. [Daft, Marcic 2010: 278] Může 

se jednat o síly osobní (emoce, pocity, preference), organizační (kompetence, konkrétní 

nastavení dané školy), sociální (komunikace), ale i tlaky systémové (politické, ekonomické 

a legislativní podmínky). [Kubíčková, Rais 2012: 58]  

Dle tohoto modelu je podmínkou úspěšné změny převaha podporujících sil. Čím 

jednoznačněji je systém orientován tímto směrem, tím jednodušší a efektivnější tento proces 

je. Analogicky v případě převažujících blokujících faktorů jsme svědky nezavedení inovace, 

případně dosažení zcela jiného cíle. [Schiller, Miller-Kovach, Miller 1994: 81] Podmínky je 

možné více či méně ovlivnit, je tak důležité rozhodnout se, zda je vhodnější posilovat 

pozitivní, či snažit se o eliminaci negativních. Musíme však zohlednit disponibilní zdroje 

a samotnou možnost realizace. [Keřkovský, Drdla 2003: 134] Znalost a aplikace těchto 

předpokladů nám tak může pomoci odhalit, které podmínky hrají roli při ne/zavádění 

inovací. Zároveň nám mohou poskytnout návod, na které podmínky se zaměřit, pokud 

chceme zvýšit míru užívaných inovací na základních školách.  
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4.5 Teorie tří proudů 

Teorie tří proudů poskytuje pro potřeby této práce významné prvky, které mohou odhalit, 

kdy a proč k zavádění inovací dochází či nedochází, a typ aktéra, který danou politiku 

prosazuje.  

4.5.1 Tři proudy 

Teorie předpokládá existenci tří relativně nezávislých proudů, které žijí vlastním životem. 

[Zahariadis 2014: 28] Proud problémů je charakteristický obsahem různých stavů, které 

vyvolávají politické zájmy. Tedy znepokojivé stavy, na které se zaměřují aktéři uvnitř i vně 

systému. [Zahariadis 2003: 152-154] Proud politiky je charakteristický zastoupením 

politických stran a koalic, které mezi sebou soupeří o šanci vládnout a ovlivňovat tak proces 

tvorby veřejných politik. [Zahariadis 2003: 154] Proud veřejných politik představuje řešení 

problémů vytvořených experty. Specifikem je však to, že mohou vznikat, aniž by byla jistá 

jejich potřebnost. [Novotný, Nekola 2010: 67]  

V určitém okamžiku může dojít k propojení těchto proudů a výustit ke vzniku oken 

příležitosti. [Zahariadis 2014: 28] 

4.5.2 Okna příležitosti 

Okna příležitosti jsou časovými okamžiky propojení proudů, které utváří reálnou šanci 

k přijetí konkrétní politiky. Jedná se o situace pomíjivé, které mohou promotéři veřejných 

politik využít a protežit vlastní návrhy, případně dostat do veřejné agendy problémy, na které 

se sami zaměřují. [Novotný 2012: 44-45] Okno příležitosti je tedy považováno 

za strukturální příležitost, případně kontext velmi krátkodobé povahy.  

Okna se mohou vynořovat a následně mizet, jelikož se otevírají jen na omezený čas 

a v případě nevyužití situace se uzavírají. Důvodem uzavření může být jak úspěšné 

prosazení nových idejí, tak jejich neprosazení, kdy již aktéři nechtějí investovat zdroje. 

Uzavřít se může i kvůli odeznění krizové situace, případně při výrazné změně aktérů, kteří 

ne/mají na dané politice zájem. V neposlední řadě hraje roli neexistence relevantních 

alternativ řešení problému. Další okno se otevírá nepravidelně, čekání na novou příležitost 

tak může být velmi dlouhé. [Kingdon 2003: 166-170] Problémem může být také neodhalení 

otevření či uzavření okna. Schopnost odhalit tyto situace je jedním z úkolů a možnou 

výhodou promotérů politiky, o nichž se následně zmíním. [Kingdon 2003: 170]  
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Dalším rysem oken je však jejich často rozdílný charakter. Rozlišujeme jak 

předvídatelné situace, kam patří kupříkladu finanční rozpočty, tak nahodilá okna způsobená 

působením různých nenadálých událostí – živelné katastrofy, skandály převratné povahy. 

Odlišovat se však mohou i svým původem, kdy mohou vznikat závažnými palčivými 

problémy v proudu problémů vyžadujícími si řešení, případně událostmi v proudu politiky, 

jako je kupříkladu změna vlády.  [Zahariadis 2003: 159] Odhalení otevření oken příležitosti 

či jejich uzavření tak může pomoci zjistit, které situace a události ovlivňují závádění 

či nezavádění inovací do primárního vzdělávání. 

4.5.3 Promotér veřejné politiky 

V přímé souvislosti s oknem příležitosti je nutné zmínit promotéra politiky. Ten je stěžejním 

aktérem při využití či nevyužití nabízených otevřených oken, jelikož záleží právě na jeho 

schopnostech, jak s těmito situacemi naloží. [Kingdon 2003: 179] 

Promotérem politiky může být jak jedinec, tak korporace. Promotér je ochoten 

investovat čas, energii, finance, moc, případně reputaci k prosazení určité politiky/zájmu, 

přičemž předpokládá budoucí užitek. Užitkem se rozumí jednak materiální výhody, ale také 

nárůst vlastního postavení, kreditu ve společnosti. [Kingdon 2003: 179] Zároveň nezáleží 

jen na efektivním využití dostupných zdrojů, ale také schopnosti reprodukovat své názory 

způsobem, který se dostane do povědomí vlivných aktérů, a budou tak prosazeny. Je nutné 

sofistikovaně argumentovat a předkládat pádné důvody pro přijetí návrhu, roli hraje i osobní 

postavení ve společnosti. [Kingdon 2003: 181]. Zároveň se musí jednat o osobu s velkými 

politickými konexemi nebo alespoň se smyslem pro účinné vyjednávání.  

[Kingdon 2003: 181]  

Úkolem promotérů je tak nejen obhajovat určitý zájem, ale i manipulovat a schopně 

vyjednávat, zároveň však být velmi vytrvalý a pohotový. Jak již bylo řečeno, otevření okna 

politiky není pravidelnou událostí, je tak nutné průběžně disponovat kvalitně zpracovanými 

podklady. V případě nastálé situace musí totiž být připraven k okamžité reakci.  

[Kingdon 2003: 179-82] Promotér politiky je tak důležitým prvkem při zkoumání zavádění 

či nezavádění inovací ve vzdělávání, jelikož umožňuje identifikovat osoby, které hrají 

ve fázi rozmrazení politiky klíčovou roli a o zavádění inovací do primárního vzdělávání se 

zasazují. Existence promotéra tak může být důležitým prvkem při prosazování politiky 

inovací na dané škole.  
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V kontextu s analýzou silových polí lze dodat, že právě kvalitní znalost brzdících 

a podporujících podmínek v dané politice může schopnosti promotéra zvyšovat, zároveň 

právě možné otevření či zavření okna ze zmíněných podmínek často vychází.  

4.6 Aktéři veřejné politiky 

Důležitou roli při sledovaném procesu zavádění a uplatňování inovací mohou hrát i další 

aktéři veřejné politiky, tedy jednotlivci, skupiny či organizace, co mají určitý zájem 

na problému, jsou postiženi daným problémem, či mají aktivní nebo pasivní vliv na řešení 

či rozhodování o něm. [Veselý 2007: 226] Mohou tak mít moc daný proces jak podporovat, 

tak brzdit. Jako podporující aktér byl tedy označen promotér politiky, brzdit proces může 

odpůrce politiky. 

4.6.1 Odpůrce politiky 

Odpůrci politiky, případně tradicionalisté, jsou tedy aktéři, kteří chápou stávající stav jako 

vyhovující a o změnu v podobě zavádění inovací nestojí. Tradicionalisté jsou vůči novému 

procesu pasivní, odpůrci změny proti němu dokonce aktivně vystupují. 

[Smejkal, Rais 2013: 67-69] Právě tito aktéři tak mohou být původci problémů, mohou 

rozvíjet či využívat brzdících podmínky, případně narušovat podmínky podporující. 

4.7 Shrnutí užitého konceptuálního rámce 

Užito je těch prvků jednotlivých teoretických východisek, které mají pro zodpovězení cílů 

význam, přičemž jsou propojeny vzájemnými vztahy. K jejich ilustraci slouží následující 

schéma: 
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Zdroj: Autorka 2015  

Celá práce vychází z pojetí zavádění a uplatňování inovací jako procesu a užívá 

optiky čtyřfázového modelu veřejně politického cyklu. [Potůček 2005: 37] Umožněno je tak 

rozfázování sledovaného procesu. Aplikaci fází úspěšné změny nabízí Model změny dle 

Lewina. [Smejkal, Rais 2013: 63] Model analýzy silových polí dle Lewina umožňuje 

zahrnutí vnitřního i vnějšího kontextu zavádění inovací, umožňuje tak odhalit síly, které 

na proces působí. 

Prostřednictvím prvků Teorie tří proudů [Kingdon 2003] můžeme odhalit, kdy a proč 

k závádění inovací ne/dochází (propojení proudů v okna příležitosti) a zda lze identifikovat 

promotéra, který danou politiku prosazuje. Užití konceptu aktérů veřejné politiky  

[Veselý 2007: 226] umožňuje identifikovat odpůrce této politiky, který zavádění 

a uplatňování inovací znesnadňuje či zabraňuje.  

V neposlední řadě je nutné uvést vzájemný vztah jednotlivých prvků. Zjištěné 

blokující či podporující síly mohou mít vliv na existenci příležitosti, kdy změnu provést, 

a zájem určitého aktéra se změnou zabývat. Zároveň akce aktérů či využítí příležitosti může 

mít formující vliv na podmínky zavádění inovací. Vztah mezi aktéry veřejné politiky 

a uvedenými podmínkami je obdobné povahy.  

Schéma č. 3: Konceptuální rámec 
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5 Metodologie a užité metody 

5.1 Metodologie 

Vzhledem k povaze výzkumných otázek byl zvolen kvalitativní přístup, jenž pomůže získat 

od komunikačních partnerů informace, které by užití kvantitativního výzkumu neposkytlo. 

Umožňuje tak odhalit komplexní obraz dané problematiky, „rozkrýt a reprezentovat to, jak 

lidé chápou sociální realitu“ [Švaříček 2007: 17], tedy přesně to, co je v případě zavádění 

inovací z pohledu aktérů za žádoucí. Výzkumné cíle požadují zachycení subjektivní složky 

a perspektivy jednotlivých účastníků, právě z tohoto důvodu je tak zvolen kvalitativní 

výzkum, který to plně umožňuje. [Flick 2009] 

5.2 Design výzkumu 

Za vhodný design výzkumu byla zvolena případová studie, tedy „podrobné zkoumání 

a porozumění jednomu nebo několika málu případů“ [Sedláček 2007: 97]. Stake (1995) 

uvádí, že právě prostřednictvím případové studie lze porozumět specifičnosti, celistvosti 

případu a jeho fungování v rámci důležitých okolností. 

 Tato práce užívá designu případové studie ve dvou řezech. Jednak zkoumáním jedné 

konkrétní inovativní metody, zároveň výběrem její aplikace na jedné vybrané škole. Tento 

přístup vede k porozumění fenoménu zavádění a uplatňování inovací ve vzdělávání v rámci 

konkrétních podmínek a specifických okolností.  

Zároveň dle Sedláčka (2007) můžeme k tomuto designu přistoupit tehdy, pokud 

chceme určitý jev popsat, něco o něm zjistit, přičemž však nad ním máme pouze malou či 

žádnou kontrolu. V případě zavádění inovací ve vzdělávání disponuji skutečně jen velmi 

zanedbatelným vlivem na tento proces (v konkrétních případech na konkrétní škole), 

v obecném měřítku ho nemám možnost kontrolovat.  

Tento druh výzkumného designu byl rovněž užit v již zmíněném výzkumu Učitelé 

a inovace: O současné praxi a některých možnostech rozvoje práce učitele [Novotný 2003], 

který se zabývá otázkou role inovativních učitelů v procesu reformy. Výzkum odhaluje 

aktérskou perspektivu k zavádění inovací, což povahově odpovídá výzkumnému záměru 

této práce, inspirace již dříve úspěšně realizovaným výzkumným šetřením je tak na místě.  
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Případové studie lze však dle Yina (1994) dále klasifikovat na tři uvedené typy 

(průzkumná, vysvětlující, popisná). V rámci tohoto tématu jsem realizovala případovou 

studii popisnou, která umožňuje málo známé učinit známým a vytváří tak novou teorii. Beru 

tak zároveň v potaz vhodnost případové studie pro málo probádaná témata. 

[Veselý, Nekola 2007] Popis zahrnuje zaměření se na určité konkrétní aspekty relevantní 

pro daný úhel pohledu, jelikož samozřejmě nelze popsat vyčerpávajícím způsobem případ 

v celé jeho šíři. [Yin 1994]  

5.3 Výběr případů 

Výběr případů byl realizován úsudkem, tedy záměrným a nepravděpodobnostním výběrem, 

přičemž je však založen na daných výzkumných cílech a otázkách. [Reichel 2009: 83] Za 

zkoumanou inovaci byla zvolena Hejného metoda, jelikož je v současné době velmi 

diskutovaným tématem. Při volbě konkrétní školy a jednotlivých respondentů jsem využila 

svých sociálních sítí, které jsem získala za dobu působení ve školství. Zároveň jsem 

na vybrané škole v době výzkumného šetření působila jako pedagogický pracovník, což bylo 

rovněž užitečné. Disponovala jsem alespoň základními informacemi, na jejichž základě bylo 

možné posoudit vhodnost výběru dané školy, ale i snadným přístupem k aktérům. 

Abych byla schopna vysvětlit, kdy k zavádění inovací dochází, ale rovněž 

zodpověděla otázku nezavádění inovací, záměrně jsem vybrala školu s vyučovanou metodou 

Hejného, kde však není uplatňována ve všech třídách a ročnících dané školy. Zároveň zde 

existuje jedna třída, kde se od jejího užívání v minulosti ustoupilo. Dalo se tedy 

předpokládat, že vybraná škola může být vhodným zdrojem k osvětlení procesu zavádění 

a uplatňování inovací, rovněž však také bude možné odhalit problémové oblasti tento proces 

znesnadňující či znemožňující.    

Vybraná základní škola je zařazena do sítě škol s účinností od 28. 2. 1996, založena 

byla již 1. 9. 1745. Jedná se o příspěvkovou organizaci obce s rozšířenou působností s cca 

9000 obyvateli se sídlem ve Středočeském kraji. Základní škola je plně organizovanou 

školou poskytující oba vzdělávací stupně, v současné době zahrnuje 23 tříd, 529 žáků 

a 36 učitelů. Specifikem školy je oddělená budova, kde jsou situovány 1. ̠  4. ročníky. Výuka 

prostřednictvím Hejného metody je ve školním roce 2015/2016 realizována ve 3 třídách: 

jedna třída 4. ročníku (na škole jsou celkem 2 třídy tohoto ročníku), jedna třída 3. ročníku 

(na škole jsou celkem 2 třídy tohoto ročníku) a jedna třída 2. ročníku (na škole jsou celkem 

3 třídy tohoto ročníku). 
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Vhodnými respondenty byli zvoleni zástupci klíčové úrovně vybrané základní školy, 

tedy pedagogové a ředitel. Vzhledem k vysokému počtu členů pedagogického sboru (36) 

byli k rozhovoru vybráni ti pedagogové, kteří vyučují matematiku – tedy všichni učitelé 

prvního stupně a matematikáři stupně druhého. Za důležité jsem považovala především plné 

pokrytí prvního stupně, jelikož první čtyři ročníky jsou situovány v oddělené budově 

a utvářejí tak samostatně funkční prostředí s uzavřenými vztahy. Dotazován byl rovněž 

zástupce prvního stupně, speciální pedagog a učitel, který byl s metodou spojen implicitně 

(člen jeho rodiny je metodou vyučován). Doplňkovým respondentem byl pak asistent 

pedagoga ve třídě s HM, který nebyl původně zvažován, avšak jeho účast se ukázala jako 

žádoucí.  

Dále bylo využito i dvou expertních rozhovorů s dalšími zainteresovanými aktéry 

(lektor Hejného metody, člen České školní inspekce), tedy právě členů organizací se 

specifickou funkcí, profesní zkušeností a znalostmi. [Flick 2009: 166] Prostřednictvím 

telefonického i osobního vyjádření jsem tak využila znalostí expertů s různým zaměřením, 

což přispělo k rozmanitosti získaných informací. Společně se sekundárními daty mi tak 

posloužily k prvotnímu rozkrytí zkoumané oblasti. Expertní rozhovory byly zároveň krokem 

prolínajícím samotné dotazování aktérů na úrovni dané školy. Pomohly tak nejen k utvoření 

návodu na polostrukturovaný rozhovor, ale i k prvotnímu vytvoření kategorií při kódování 

a diskusi možných doporučení. Celkem tedy bylo realizováno 24 rozhovorů. 

5.4 Typy užitých dat  

Za účelem naplnění stanovených cílů práce a zodpovězení navazujících výzkumných otázek 

bylo užito dvou typů dat. Jednak sekundárních, které byly vhodné zejména ve fázi desk 

research a zodpovězení části cíle zaměřujícího se na popis současného stavu a podmínek 

zavádění inovací. Některé však byly užity i v rámci druhé části cíle za účelem zasazení 

do souvislostí. Vhodně tak posloužily zejména dokumenty legislativní povahy (zákony, 

schvalovací doložky), statistická data z výzkumných šetření České školní inspekce, 

inspekční zprávy České školní inspekce, výsledky testování Kalibro. K teoretickému 

ukotvení tématu bylo užito odborných monografií, dříve provedených výzkumů a článků 

publikovaných domácími i zahraničními periodikami. Druhým typem využitých dat jsou 

data primární, získaná vlastním výzkumným šetřením.  
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 V rámci výzkumného šetření mi byly poskytnuty informace z dokumentů školy 

a jejích webových stránek. Tyto zdroje z důvodu anonymizace školy explicitně neuvádím, 

je však možné je poskytnout k nahlédnutí. Odkaz na konkrétní typ dokumentu lze dohledat 

v následující tabulce: 

Tabulka 2: Typy užitých dokumentů z vybrané školy 

 

 

Zdroj: Autorka 2016 

5.5 Sběr dat 

Sběr dat od aktérů na úrovni školy proběhl formou polostrukturovahého rozhovoru, tedy 

rozhovoru podle návodu, jenž je význačný tím, že „má připraven soubor témat/otázek, který 

bude jeho předmětem, aniž by bylo předem striktně stanoveno jejich pořadí”  

[Reichel 2009: 111]. Návod jsem si připravila předem na základě výzkumných otázek, studia 

sekundárních dat i zmíněných expertních rozhovorů. Vzledem k heterogenitě jednotlivých 

respondentů jsem však vytvořila 4 verze návodu (ředitel, zástupce, pedagog vyučující HM, 

Výroční zpráva o činnosti školy 2011 Dokument 1 

Výroční zpráva o činnosti školy 2012 Dokument 2 

Výroční zpráva o činnosti školy 2014 Dokument 3 

Výroční zpráva o činnosti školy 2015 Dokument 4 

Interní dokumenty školy Dokument 5 

Účetní dokumenty Dokument 6 

Webové stránky školy 2016a Dokument 7 

Webové stránky školy 2016b Dokument 8 

Webové stránky školy 2016c Dokument 9 

Jmenování ředitele 2007 Dokument 10 

Jmenování ředitele 2012 Dokument 11 

Záznam inspekčního šetření ČŠI Dokument 12 
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pedagog nevyučující HM). Měly společné obecné otázky, které mi pomohly držet směr 

rozhovoru, přičemž však obsahovaly i specifické otázky pro daný typ aktéra  

(viz Příloha č. 2, 3, 4). Tento krok mi velmi usnadil průběh rozhovoru a umožnil jeho 

plynulost. Návody zajistily, abych neopomenula žádnou oblast, kterou jsem chtěla 

postihnout, zároveň však nebránily objevení zcela nových aspektů problematiky.  

Dotazovaní respondenti se lišili svými zkušenostmi s HM, zároveň také dobou jejich 

působení na dané škole. K rozhovorům jsem proto přistupovala flexibilně – pokud si to 

situace vyžádala, byly některé otázky vynechány a proběhla zkrácená verze dotazování. 

Vzhledem k vysokému počtu respondentů (24) a často podobným výpovědím však tento 

krok neubral výzkumnému šetření na výpovědní hodnotě.  

Pro snadné zaznamenávání a následné zpracování bylo od aktérů vyžádáno povolení 

nahrávat rozhovor na diktafon – souhlasy jsou součástí nahrávek. Dva aktéři s nahráváním 

nesouhlasili – jeden umožnil zápis poznámek, druhý vyjádření k otázkám zaznamenal 

písemnou formou. Nahrávány rovněž nebyly zmíněné zkrácené verze rozhovorů a dva 

expertní rozhovory, užito bylo pouze písemných poznámek. Celkem bylo tedy nahráno 

10 rozhovorů s průměrnou délkou 20 minut, 14 rozhovorů bylo zaznamenáno 

prostřednictvím písemných poznámek.  

Vysoké účasti na výzkumném šetření napomohla přislíbená anonymizace aktérů, 

vzhledem k povaze tématu nebylo uvedení bližší specifikace považováno za důležité, 

naopak spíše kontraproduktivní. Za tímto účelem není uveden název školy, ani jména 

respondentů. Vzledem ke značné genderové nevyrovnanosti pedagogického sboru byl pro 

výpovědi zvolen pouze mužský rod (citace jednotlivých aktérů jsou tak do tohoto rodu 

převedeny), zároveň jsou aktéři označováni Pedagog a písmeno abecedy (např. Pedagog A). 

Odlišeny byly pouze odpovědi ředitele, který s tímto postupem souhlasil.  

Rozhovory proběhly na pracovišti dotazovaných o volných vyučovacích hodinách. 

Jeden rozhovor byl uskutečněn po skončení pracovní doby mimo budovu školy. Některé 

zkrácené rozhovory byly realizovány i během delší přestávky mezi dvěma vyučovacími 

hodinami. Výhoda mého vstupu do prostředí napomohla tomu, že aktéři byli ochotní 

a zpravidla se neohlíželi na časový aspekt rozhovoru. Ten tak nebyl omezen, uspěcháván 

a uměle narušován vnějšími vlivy.  
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5.6 Zpracování a analýza dat 

Získaná data byla zpracována prostřednictvím tematické analýzy 

[Švaříček, Šeďová 2007: 229-230]. Tato metoda umožňuje identifikovat a analyzovat 

témata v získaných datech, což je pro účely této práce potřebné a žádoucí.  

[Braun, Clarke 2006: 6] 

Prvotním krokem bylo poslechnutí všech nahrávek a přečtení písemných poznámek, 

jelikož od jejich zaznamenání uplynul nějaký čas. Následně jsem se rozhodla pro částečný 

doslovný přepis [Hendl 1997: 130], jelikož některé nahrávky byly skutečně dlouhé a ne 

všechny informace byly relevantní pro dané téma. Důvodem pro částečný doslovný přepis 

bylo plánované užití částí citací v rámci analýzy. Vzniklo tak několik samostatných 

dokumentů s textem. Jelikož přepis nahrávek je časově velmi náročnou záležitostí, nedošlo 

k následnému pročítání a tematizování tentýž den. Z tohoto důvodu jsem si texty před dalším 

zpracováním opět přečetla a barevně zvýrazňovala určité pasáže, kterým jsem začala 

přidělovat kódy psané do komentářů. Užila jsem jak předem vytvořených kategorií, které 

navazují na zkoumané oblasti v návodu na rozhovor, tak se začaly vynořovat i kategorie 

induktivně získané z dat – kategorie ad hoc. [Hendl 2005: 211]  

Takto jsem si prostřednictvím kódování prvotně odlišila všechny texty. Jednotlivé 

kategorie jsem si zároveň zapisovala do samostatného souboru v Excelu, kde bylo nejen 

jejich zastoupení u jednotlivých aktérů, ale rovněž i zkopírované citované pasáže k dalšímu 

využití. Ne všechny však byly na stejné úrovni, začala jsem tak odlišovat i podkategorie, 

které logicky navazovaly na výše postavené kategorie. Postupně jsem si tak vytvořila systém 

kategorií a podkategorií, které jsou ve vzájemných vztazích a poskytují přehled stěžejních 

témat.  

Identifikovány tak byly všechny prvky užitého konceptuálního rámce a to včetně 

orientace jednotlivých sil. Při jejich identifikaci jsem byla co nejkonkrétnější (ne např. 

nepříznivá finanční situace, ale problematické financování pomůcek). Následně jsem 

na základě informací zjištěných z rozhovorů subjektivně ohodnotila sílu jejich vlivu 

(velikostí šipky). [Fisher 2000: 30] Snadněji jsem tak identifikovala, který typ faktorů 

převažuje.  

Takto zpracovaná a tematizovaná data mi tak velmi usnadnila následnou intepretaci, 

která je stěžejním bodem této diplomové práce. 
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5.7 Vypořádání s omezeními a riziky zvolených metod 

Ačkoli jsem se při výběru metodologie a použitých metod snažila zvolit ty, které nejenže 

umožní dostát vytyčených cílů a zodpovědět dané výzkumné otázky, ale zároveň budou 

vhodné k postižení vybraného fenoménu, musela jsem mít na paměti jejich rizika a omezení.  

Výběr úsudkem mi na jednu stranu umožnil využít sociálních sítí a hned napoprvé 

zvolit školu, která je vhodným případem pro daný typ výzkumného šetření. Vzhledem 

k existenci tříd jak s HM, tak s klasickou formou výuky, bylo hned zpočátku eliminováno 

riziko příliš stejnorodých aktérů s totožným pohledem na věc. Relativně snadným způsobem 

bylo také možné získat dostatečný počet respondentů. Hrozilo však riziko, že by aktéři mohli 

být ovlivněni společnými sociálními vazbami se mnou jako osobou výzkumníka a vzhledem 

k volbě pouze jedné školy i vazbami mezi sebou. Tyto obavy se však během výzkumu 

nepotvrdily, aktéři byli ochotní a relativně otevření.  

Riziko samozřejmě spočívalo i v samotném sběru dat prostřednictvím 

polostrukturovaného rozhovoru, jelikož je to disciplína velmi náročná na osobu tazatele. 

[Flick et al. 2004: 209] Jelikož se jednalo o aktéry úrovně základní školy, byla jsem si 

vědoma toho, že prostředí může dotazované velkou měrou ovlivnit. Především pro učitele 

není možné vést rozhovor uprostřed vyučovací hodiny, případně v době jejich přípravy na ni. 

Snažila jsem se proto zařídit rozhovory na dobu volné hodiny, případně po skončení 

vyučování, v klidném prostředí kabinetu či sborovny. Pokud byl rozhovor realizován během 

přestávky, konalo se tak zpravidla bez přítomnosti dalších lidí. Zároveň jsem se při 

samotném vedení rozhovoru musela vyvarovat kladení návodných otázek, či směřování 

komunikačních partnerů do identifikace problémových oblastí, které sami nevnímají jako 

relevantní. [Jeřábek 1992: 77] Vzhledem k intelektuální vybavenosti aktérů však nebyl větší 

problém s pochopením otázek, rozhovory měly spíše ráz plynulého vyprávění jen 

s doptávacími otázkami. Přesto jsem se však držela obecných zásad při tvorbě otázek 

a dávala dostatečný prostor k promyšlení odpovědi a vyjádření perspektivy aktérů.  

Rovněž zpracování a analýza získaných dat prostřednictvím tematické analýzy klade 

vysoké nároky na osobu výzkumníka. [Guest 2012] Možnosti subjektivního vnímání smyslu 

jednotlivých vyjádření při jejich kódování jsem si samozřejmě vědoma. Právě proto jsem 

kódovala nejen pomocí kategorií vyplývajících z textu, ale disponovala i souborem kategorií 

vytvořených ještě před zpracováním nahrávek podložených studiem sekundárních dat 
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i expertními rozhovory. Věřím, že právě tento postup mi pomohl udat základní směr při 

kódování založený nejen na mém vlastním vnímání.  

5.8 Zvýšení validity 

Nejenže jsem se musela vypořádat s riziky metod, ale záměrně jsem přemýšlela, co mohu 

udělat pro zvýšení validity výzkumného šetření.  

Ačkoli se téma inovativních výukových metod může zdát jako poměrně nekonfliktní 

a nevyžadující větší míru citlivosti, opak je pravdou. Velká míra konfliktivity vedoucí 

k neshodám na pracovišti i mimo něj může zabraňovat požadované otevřenosti při 

vyjadřování vlastní perspektivy aktérů. Tento předpoklad mě vedl k jasné nutnosti 

anonymizace aktérů. Upozornění respondentů na volbu tohoto postupu bylo pozitivním 

krokem k jejich větší otevřenosti. Považuji ho za zcela stěžejní při snaze o získání 

spolehlivějších výsledků tohoto šetření. Zároveň věřím, že ještě vyšší míra otevřenosti byla 

zajištěna tím, že jsem se nakonec rozhodla využít svých sociálních sítí a nekontaktovala 

zcela neznámou instituci. Aspekt důvěry pramenící z doporučení byl jasně přítomen.  

Problematiku zavádění a uplatňování inovací ve vzdělávání jsem zkoumala 

z pohledu učitelů a ředitele, pomocí vědění expertů, využívala jsem ale i dostupných 

výsledků z dříve uskutečněných výzkumů. Právě tímto přístupem získávání informací 

z různých zdrojů a na různých úrovních jsem se snažila získané poznatky triangulovat, a tím 

zvýšit kvalitu výzkumu. [Flick 2009: 445] Zároveň jsem tak snížila riziko opomenutí některé 

důležité oblasti problematiky.  
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5.9 Reflexe postavení výzkumníka 

Ačkoli disponuji již zmíněnými hodnotovými východisky (viz kap. 2) a závádění inovací tak 

podporuji, snažila jsem se na zkoumanou oblast nahlížet kriticky a poskytnout prostor 

pro vyjádření různých stanovisek. Snažila jsem se do zpracování práce vstoupit s otevřenou 

myslí, bez předsudků či výrazných preferencí, vyhraněných názorů na jednotlivé 

problémové oblasti či na možnosti jejich řešení. Rovněž jsem se během rozhovorů bránila 

zabřednutí do otevřené diskuse o problematice, ačkoli jsem si samozřejmě postupně utvářela 

vlastní postoj.  

 Důležité je rovněž zmínit příbuzenskou spřízněnost se současným ředitelem vybrané 

školy. Jelikož však byl pouze jedním z četného množství dotazovaných aktérů, snažila jsem 

se tohoto faktu využít ku prospěchu výzkumného šetření, jelikož mi tak byl zajištěn snadný 

přístup k informacím. 
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6 Vnější a vnitřní podmínky zavádění a uplatňování inovací ve 

vzdělávání 

Pro dosažení požadovaných cílů při zavádění inovací je dle Novotného (2003) nutné, aby 

byly v symbióze vnější a vnitřní parametry. Za vnější podmínky lze považovat především 

oblast legislativy a financování, za vnitřní pak inovativní potenciál škol a učitelů, rezistenci 

vůči změně, osobnost učitele a motivaci. [Novotný 2003: online] Popis těchto faktorů 

přispívá k naplnění cíle zjištění a popisu současné situace v zavádění a uplatňování inovací 

na základních školách.   

6.1 Vnější podmínky 

Oblast inovativních metod je pojata velmi volně. Není stanovena jejich jasná vymezující 

definice - neexistuje tak seznam inovací (metod, přístupů, prostředků), které je možné při 

vzdělávání použít. Je tak ponechána iniciativa pedagogům, jejich voleným přístupům, velký 

prostor mají zmíněné vnitřní faktory – otevřenost, motivace, osobnost. Záleží tak především 

na spolupráci pedagogického sboru a ředitele školy, zároveň však často i rodičů, aby zvážili 

užití novátorských přístupů. Přesto však existují určitá obecná legislativní vymezení, kterých 

je nutné se i v případě zavádění a uplatňování inovací držet. Zároveň mohou udávat směr 

procesu i způsoby a možnosti financování.  

6.1.1 Soulad se školním vzdělávacím programem 

Ředitel může volně rozhodnout o užítí inovativní metody, jelikož „rozhoduje o všech 

záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání, pokud zákon nestanoví jinak“  

[Zákon č. 561/2004 Sb, § 164]. Je však nutné, aby byla v souladu se školním vzdělávacím 

programem. Ten „stanoví zejména konkrétní cíle vzdělávání, délku, formy, obsah a časový 

plán vzdělávání“ [Zákon č. 561/2004 Sb., § 5]. Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) 

musí být veřejně přístupný, volně k nahlédnutí, kdokoli si tak uvedené informace může 

zjistit. [Zákon č. 561/2004 Sb., § 5]  

Problémem ale může být s nalezením informací o konkrétních uplatňovaných 

inovacích či jejich prvcích. Zřídka pak bývají uvedeny ve výročních zprávách školy, 

odkázáni jsme tak především na informace získané z webu školy, případně dotázání 

ředitele/zaměstnanců školy.  
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6.1.2 Návaznost inovace na další vzdělávání 

Návaznost metody, kupř. v případě přestupu na jinou základní školu, další stupeň 

vzdělávání, není zaručena. Legislativní ukotvení metod výuky i ŠVP jednotlivých institucí 

je velmi volné. Všechny školy však vycházejí z Rámcového vzdělávacího programu (dále 

jen RVP), který vymezuje společné a nezbytné výstupy, formuje očekávanou úroveň 

vzdělání stanovenou pro absolventy jednotlivých etap. [MŠMT 2016: online] Měly by tak 

směřovat k relativně stejnému cíli.  

6.1.3 Financování nákladů spojených s inovací 

Uhrazení výukových materiálů a dalších pomůcek2 je možné z prostředků školy (přímé 

náklady na vzdělávání). [Zákon č. 561/2004 Sb., § 106] Stejně tak i další vzdělávání 

pedagogických pracovníků. Aby si pedagog mohl nechat proplatit školení zaměstnavatelem 

a zároveň mohl získat osvědčení, musí mít daný kurz akreditaci MŠMT. Ta má jasně dané 

zákonné požadavky, lhůty a formy. [MŠMT 2010: online] Vše je však nutné konzultovat 

s ředitelem a je na jeho zvážení a rozhodnutí, zda je v možnostech rozpočtu školy náklady 

uhradit. 

 Ke spolufinancování je možné využít vypsaných projektů MŠMT či v rámci 

OP VVV. Projekt, který by se konkrétně zaměřoval pouze na Hejného matematiku 

nenalezeneme, je však vhodné zvážit i implicitní propojení s vypsanou výzvou. Záleží tak 

na schopnostech aktérů, zda dokáží využít jejich potenciál (materiální podmínky, budování 

kapacit apod.) i ve prospěch rozvoje konkrétní metody. 

  

                                                 

 

2 Učebnice plus dva pracovní sešity Hejného metody na školní rok stojí 119 + 49 + 49 Kč.  Ke kvalitnímu uplatňování této 

výukové metody je však zapotřebí i dalších speciálních pomůcek. Společnost Fraus jako oficiální vydavatel nabízí 

krokovadlo za 490 Kč, pracovní karty 159 Kč, plastové kostky 99 Kč. Pokud chce pedagog využít interaktivní učebnice, 

zakoupení multilicence činí 4 990 Kč pro celou školu. Dále je možné zakoupit publikace pro přípravu pedagoga na hodiny, 

uživatelské příručky aj. [Nakladatelství Fraus s. r. o. 2015: online]  
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6.1.4 Užívané učebnice 

Při zavádění a uplatňování inovativních metod se mnohdy předpokládá užití speciálních 

učebnic a učebních textů. MŠMT uděluje některým učebnicím a učebním textům 

Schvalovací doložky. [MŠMT 2005: online]3 Existuje tak seznam schválených učebnic. 

[MŠMT 2015: online] Školy mohou používat i další učebnice a učební texty, které nejsou 

uvedené v seznamu, pokud „nejsou v rozporu s cíli vzdělávání stanovenými školským 

zákonem, vzdělávacími programy nebo právními předpisy a pokud svou strukturou 

a obsahem vyhovují pedagogickým a didaktickým zásadám vzdělávání“  

[MŠMT 2005: online]. O použití a výběru rozhoduje ředitel. [MŠMT 2005: online] Udělení 

Schvalovací doložky však potvrzuje soulad s cíli vzdělávání a zákonnými požadavky, 

poskytuje tak určitou formu záruky.  

6.1.5 Personální zajištění 

U inovativních metod je k dosažení kýženého efektu bezpodmínečně nutné kvalitní 

předávání a naplňování jejich základních principů, což však často není snadnou, intuitivní 

záležitostí. Právě Hejného matematika je postavena na několika základních inovativních 

principech (budování schémat, práce v prostředích, prolínání témat aj.), zároveň se využívá 

pomůcek a materiálů, které jsou zprvu obtížnější jak na pochopení, tak vysvětlení žákům. 

Ačkoli je tato metoda postavena na vzájemné interakci a klíčovým prvkem není klasický 

výklad učitele, přesto je osoba pedagoga velmi významným činitelem úspěšného zvládnutí 

metody a dosažení deklarovaných cílů metody. Nasnadě je tak nutnost absolutního zvládnutí 

všech principů a zásad metody, což si žádá proškolení. 

V současné době neexistuje legislativní požadavek, který by v případě užívání 

inovativních metod stanovil, že má mít učitel určité konkrétní vzdělání (proškolení) 

či zkušenosti. Legislativně je stanoven pouze obecný požadavek o povinné kvalifikaci dle 

zákona o pedagogických pracovnících. [Zákon č. 563/2004 Sb.] Rozhodnutí, zda je tedy 

                                                 

 

3 V případě HM došlo ke schválení první pracovní učebnice v roce 2007, v 2016 byly k dispozici materiály  

pro 1. – 5. ročník, druhostupňové jsou rozpracované. Učebnice pro SŠ jsou v dlouhodobém plánu, verze pro gymnázia bude 

dostupná zřejmě ve školním roce 2019/20. [H-MAT o. p. s. 2016a: online]  
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konkrétní učitel kompetentní a schopný kvalitně aplikovat danou metodu, je tak na řediteli 

školy. Je totiž odpovědný za složení pedagogického sboru.  

V případě Hejného matematiky je možnost využít různých forem vzdělávání.4 

V rámci celé republiky jsou pořádány akreditované semináře, konference a vícedenní kurzy. 

Možné je zúčastnit se otevřených hodin na základních školách. Účast je zdarma, je však 

nutné předem nahlásit účast a kapacity jsou omezené, zároveň se může jednat o náslechové 

hodiny bez bližšího výkladu pro zúčastněné pedagogy. Studenti Pedagogické fakulty 

Univerzity Karlovy a Ostravské univerzity jsou v současné době s metodou seznamováni již 

během studia. [H-MAT 2016b: 2016]  

6.2 Vnitřní podmínky 

Vnější podmínky je nutné doplnit i charateristikou podmínek vnitřních, jelikož jsou 

vzájemně provázané a ovlivňují se. Ty mohou hrát při zavádění a uplatňování inovací rovněž 

velmi důležitou roli. 

6.2.1 Rezistence vůči změně vs. inovativní potenciál  

Přirozenou součástí procesu změny je dle Lazarové (2005) rezistence, která hraje 

významnou roli i v případě snah o změny v českém základním školství. Právě vysoká míra 

rezistence vůči změně, tedy neochota, či strach ze změny, může bránit dosahování 

požadovaných cílů. Jak již bylo řečeno, současné nastavení českého základního školství 

ponechává převážnou měrou volbu postupů a výukových metod na pedagogovi. Ten má tak, 

alespoň teoreticky, možnost určovat, jakým způbem bude jeho vyučování probíhat a zda do 

něj zařadí inovativní prvky. Neexistuje žádné oficiální nařízení, dokument, který by učitelům 

určoval, jaké druhy inovativních prvků zařazovat či nezařazovat. 

Jednou z vnitřních podmínek je tak inovativní potenciál jak učitelů, tak škol. Ochota 

zavádět novinky do praxe a riskovat případné nezdary vyžaduje často spolupráci celého 

systému, tedy celého pedagogického sboru školy. Při zavádění inovací totiž mohou být 

                                                 

 

4 Kurz pod záštitou Pedf UK je v rozsahu 48 hodin a pro jednoho pedagoga stojí 13 200 Kč. [PedF UK 2014: online] 

Akreditované semináře jsou finančně méně nákladné, 800 Kč pro jednoho pedagoga, rozsah je však pouze 4 sezení 

po 45 minutách. Vícedenní kurz (tzv. letní školu) je možné absolvovat za 5 200 Kč s ubytováním, případně příměstskou 

za 3 200 Kč bez ubytování. [H-MAT 2016c: online] 
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narušeny dosavadní konvence a stereotypy ve fungování celé sociální skupiny. Pokud není 

učitelský sbor v názorech jednotný, může být inovativní pedagog považován 

za individualistu, z čehož mohou pramenit problémy a spory. [Lazarová 2005: 109-110] 

Ochota učitele inovovat tak může souviset s inovativním potenciálem celé školy, jelikož ne 

každý je schopen odporovat vůli většiny.  

6.2.2 Osobnost učitele 

Další vnitřní podmínkou je tak i samotná osobnost učitele. Na ni je nahlíženo jako 

na možnou příčinu rezistence vůči změně a složku ve velké míře určující inovativní 

potenciál.  

Jednotliví učitelé se tak mohou vyznačovat odlišnými osobnostními předpoklady 

k tomu, aby byli inovativními a učícími se profesionály. Popsat osobnost inovativního 

učitele je dle odborné literatury velmi obtížné. Dle Lazarové (2005) se však nabízí moderní 

teorie inteligence, které považují za důležitý rys úspěšnou či praktickou inteligenci. Tzv. 

inteligentní chování se vyjadřuje otevřeností vůči změně, schopností učit se a těžit 

ze získaných zkušeností. Dále je nutná schopnost osobní sebereflexe, reflexe praxe 

a analýzy, významné jsou i interpersonální dovednosti. Navzdory možným výtkám je 

inovativní pedagog věrný svému primárnímu poslání, jelikož inovovat znamená analyzovat, 

plánovat, experimentovat, ale i syntetizovat, vyhodnocovat a dokumentovat praktické 

zkušenosti a uplatňovat nové poznatky v zájmu žádoucí aktualizace praxe. [Lazarová 2005: 

110]  

Zároveň je však vhodné dodat, že je nutné, aby byl pedagog schopný kriticky 

vyvažovat mezi starým a novým. Pokud by se snažil inovovat za každou cenu, nereflektoval 

vhodnost změny, mohl by do stávajícího systému vnést nevhodný kontraproduktivní zmatek. 

[Lazarová 2005: 110]  

6.2.3 Motivace  

Motivaci lze považovat za pohnutku, která usměrňuje jednání člověka. Tedy stimul hrající 

významnou roli při ne/zavádění inovací.   

Vnitřní motivace vychází z vlastního přesvědčení jednotlivce, činnost vykonává 

jednoduše proto, že z ní má radost. Pedagogové tak mohou závádět HM z důvodu, že je 

vybraný způsob výuky samotné baví. [Ryan, Deci 2004: 42] Vnější motivace pak může mít 

mnoho podob. Přímá regulace spočívá v uchránění před trestem či získání odměny (ředitel 

rozhodne na základě ne/uplatňování inovací o přidělení finančních odměn). Sociální 
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regulace uchrání aktéra před zahanběním či mu přinese uznání. Inovace jsou v současné 

době žádoucí, učitel je tak zavede proto, aby nebyl považován za nemoderního. Okolí ho 

bude uznávat, je označen za pokrokového. Rozpoznaná regulace motivuje tím, že vede 

k něčemu, co aktér považuje za důležité. Kupříkladu zavedení inovace přinese zlepšení 

vzdělávacích výsledků žáků. V neposlední řadě pak může figurovat i zvnitřeněná regulace, 

kdy je činnost v souladu s hodnotami a cíli aktéra. Učitele inovace zajímají, je přesvědčen 

o  jejich pozitivech a chce je aplikovat. [Ryan, Deci 2004: 42-44] 

Ostatní aktéři mohou uvedené druhy motivace podporovat i utlumovat různými 

aktivitami. Zejména ředitel disponuje řadou pozitivních stimulů - slovní i písemná podpora, 

šíření kladných referencí, podpora dalšího vzdělávání, různé formy odměn, účast 

na projektech a poskytnutí materiálního vybavení. V případě neposkytnutí vhodných 

podmínek či vyjádření negativního postoje pak může naopak motivaci utlumit. Můžeme se 

pak setkat i s jedinci amotivovanými, kdy je nic nemotivuje. [Ryan, Deci 2004: 42-44] 

Inovace nezavádí a neuplatňují.  
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7 Aktuálně uplatňované inovace v základním vzdělávání 

Současné české školství poskytuje možnost zavádět a užívat celou řadu dílčích inovací 

v rámci širokého spektra školních předmětů. Setkat se s nimi tak můžeme kupříkladu nejen 

v matematice, ale i při výuce čtení a psaní, přírodovědě aj. Přirozeně tak existují snahy 

o zmapování rozšíření jednotlivých metod v českém základním školství.  

 V roce 2014 realizovala Česká školní inspekce šetření Alternativní metody výuky, 

do kterého se zapojilo 3 408 škol. Zaměřila se na inovativní metody jak v oblasti českého 

jazyka (čtení, psaní), tak matematiky. Zkoumáno tak bylo mimo jiné písmo Comenia Sript, 

genetická metoda, splývavé a globání čtení, dále pak činnostní učení (Tvořivá škola) 

a Hejného matematika. [Česká školní inspekce 2014: 2-11]  

Výuku psaní prostřednictvím tzv. nezávazného písma (Comenia Script) uplatňuje 

4,1 % škol (137 zařízení), genetickou metodu využívá 938 škol, splývavé čtení 811 

a globální 401. V oblasti matematiky je situace následující: 

Graf 1: Alternativní metody výuky matematiky 

 

Zdroj: ČŠI 2014, vlastní zpracování autorky 

 Co se týče výuky matematiky, alternativní metody výuky, případně alespoň jejich 

prvky, uplatňuje 61,7 % z dotazovaných škol. V rámci tohoto zjištěného celku má nejvyšší 

zastoupení činnostní učení se 77,2 %, Hejného metoda je uplatňována na 36,3 % z nich. 

[Česká školní inspekce 2014: 2-11]  

77,2
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Alternativní metody výuky matematiky
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metoda činnostního učení (projekt Tvořivá škola)

metoda výuky orientovaná na budování schémat (prof. Hejného)

jiná alternativní metoda
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 Nutné je však brát v potaz některá omezení uvedeného šetření. Jak již bylo řečeno, 

oblast inovací ve vzdělávání je nejen nejasně definována, ale vzhledem k povaze výchovně 

vzdělávacího procesu také velmi volně legislativně ukotvena. Učitel tak má teoreticky 

volnou ruku při volbě postupů a metod, které aplikuje. Ty však může využívat intuitivně, ne 

všechny tak musí být označeny nějakým názvem, ačkoli svou povahou nějaké inovativní 

metodě odpovídají. Statistická šetření se tak zabývají pouze inovativními metodami, které 

jsou „oficiálně“ uznány (ředitel jejich existenci uvede, jsou zařazeny pod konkrétní název). 

Zároveň se šetření neúčastní všechny základní školy. [Česká školní inspekce 2014: 2-11] 

Skutečné zastoupení inovativních metod ve výuce tak může být ve vyšší míře, než je 

uváděno. Také je však otázkou kvalita naplňování principů uvedených metod (uvedení 

ředitele školy, že se metodou vyučuje, na formě vyučování to však není patrné). Přesto však 

považuji tato data za alespoň orientačně vypovídající o současném stavu českého základního 

školství.  

Ačkoli se tedy může zdát, především v oblasti matematiky, že inovativní potenciál 

českých škol je využíván ve značné míře, je nutné tyto údaje upřesnit. Dotazování ředitelé 

sice uvádějí používání metody, neznamená to však nutně, že ve všech třídách všech ročníků. 

Metoda může být uplatňována kupříkladu pouze v jedné třídě daného ročníku, přičemž 

ostatní užívají stále tradičních metod výuky bez těchto prvků.  

Navzdory tomu, že dané šetření omezují již zmíněná úskalí, lze předpokládat, že 

české školy sice o inovacích vědí a s některými pracují, zřejmě však stále převládá tradiční 

podoba výuky.  
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8 Proces zavádění a uplatňování Hejného metody na vybrané 

ZŠ 

Kolem roku 2001 byl s metodou výuky matematiky dle prof. Hejného seznámen jeden 

pedagog (Pedagog L) vybrané školy. Stalo se tak v rámci dálkového studia učitelství na 

Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy5. Pedagog L v tuto dobu pociťoval nesoulad mezi 

tím, jaké způsoby výuky jsou na jeho škole využívány a jaké by byly dle jeho názoru žádoucí. 

Odlišný způsob výuky v podobě Hejného metody se mu tak zalíbil. V tomto období však 

neměla Hejného metoda ještě zcela jasné obrysy, jednalo se spíše o myšlenkový směr. 

Na vybrané škole byl v tuto dobu ve vedení Ředitel A a působil pedagogický sbor, který 

nebyl změnám v podobě zavádění inovací do vzdělávání pozitivně nakloněn, zejména pokud 

se jednalo o návrh zmiňovaného pedagoga. Pedagog L se tak o metodu začal zajímat, ovšem 

pouze ve svém volném čase a z vlastní iniciativy. V tuto dobu ještě neprobíhaly odborné 

kurzy a školení zaměřené přímo na HM, jednalo se tak spíše o sběr odborných informací. 

Na škole se o metodě začínalo mírně diskutovat.  

 Ve školním roce 2006/07 měla Hejného metoda již zcela jasné obrysy, jelikož 

probíhala příprava první učebnice. [H-MAT o. p. s. 2016d: online] Pedagog L udržoval 

sociální vazby na základní škole, na které dříve působil. Jednalo se o školu s inovativním 

prostředím, v uvedeném školním roce zde tak proběhlo několik akcí s HM spojených. 

Pedagog L se o HM stále zajímal a akcí se tak zúčastnil, kromě zkušeností získal i odborné 

kontakty. V roce 2007 byla MŠMT schválena první učebnice založená na Hejného metodě. 

[H-MAT o. p. s. 2016d: online] Pedagog L měl v následujícím školním roce působit jako 

třídní učitel 1. ročníku a rozhodl se zde metodu aplikovat. V tuto dobu byl ve vedení školy 

Ředitel B [Dokument 10], který však jeho požadavek rezolutně zamítl a Pedagog L ho 

nedokázal přesvědčit. Nebyly nakoupeny požadované učebnice a aktéři nebyli s její aplikací 

seznámeni. Metoda tak nebyla oficiálně zavedena.  

Pedagog se přesto rozhodl alespoň prvky metody uplatňovat, v období školních let 

2007/08 – 2009/10 ji implementoval skrytě, bez použití určených učebnic a souhlasu 

ředitele. Během této doby si tak žáci částečně zvykli pracovat tímto způsobem výuky, 

zvládat situace vytvářené pedagogem. S metodou se nevědomky seznámili i rodiče. Skrytá 

aplikace však přinesla značná omezení – Pedagog L se nemohl opřít o vhodné učebnice, 

                                                 

 

5 Přesný okamžik nebylo možné určit, své studium však dokončil v květnu roku 2001. [Dokument 5] 
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nemohl žádat ředitele o účast na odborných seminářích k metodě, nemohl principů metody 

plně využít a sužovaly ho tak pochybnosti. Zároveň byla jeho práce průběžně kontrolována, 

musel tak stíhat práci i v přidělených učebnicích. Pedagog L období využil ke zvýšení svých 

pedagogických dovedností a z vlastní iniciativy a na vlastní náklady se účastnil seminářů 

a školení. Řediteli B byl poskytnut prostor pro přehodnocení rozhodnutí o ne/povolení 

Hejného metody a jeho odpor byl částečně redukován.   

 O letních prázdninách roku 2010 absolvoval Pedagog L Letní školu Fraus pro učitele 

matematiky, která byla uhrazena z finančních prostředků školy. [Dokument 6] Zde byly 

značně rozvinuty jeho pedagogické a odborné zkušenosti, získal další kontakty na odborníky 

a zároveň se oslabily jeho vlastní pochybnosti. V tento okamžik se znovu rozhodl, že si 

u vedení školy prosadí oficiální aplikaci HM. Vzhledem k tomu, že v tuto dobu již Ředitel B 

nebyl zásadně proti zavedení nové metody, došlo ke kompromisu. Metoda mohla být 

od školního roku 2010/11 uplatňována se souhlasem ředitele, ovšem finanční náklady 

na učebnice musely být uhrazeny rodiči žáků. Vzhledem k tomu, že rodiče již měli díky 

skryté implementaci s metodou alespoň povrchní zkušenosti a líbila se jim, s uhrazením 

souhlasili. HM tak byla oficiálně zavedena až od čtvrtého ročníku, přičemž měla pokračovat 

i v ročníku pátém.  

Dřívější skrytá implementace však způsobovala problémy i v tomto období – školní 

roky 2010/11 – 2011/12. Vzhledem ke zcela odlišnému způsobu výuky je vhodné zavedení 

HM již v prvním, maximálně druhém ročníku základní školy. Oficiální zavedení metody až 

v pozdější fázi tak vedlo ke specifickým problémům. Žáci řadu uplatňovaných principů 

neznali, pedagog se tak musel v metodě vracet zpět. Metoda je rovněž založena na velmi 

časté spolupráci kolektivu třídy, aktivním dialogu a souznění. [Mareš 2004: 106-112] Žáci 

nebyli na tento specifický způsob komunikace navyklí a plnohodnotně nevyužívali jeho 

potenciál.  

 V tomto období bylo možné zaznamenat několik aktivit s HM spojených. Pedagog L 

se o letních prázdninách 2011 opětovně zúčastnil Letní školy Fraus, která byla uhrazena 

z prostředků školy. [Dokument 5] Dále se zúčastnil PAUfestu 2011, 2. – 3. 4. 2011, který se 

zaměřoval na matematiku 1. stupně a hostem byl prof. Hejný. [Dokument 1] V roce 2011 

se zúčastnil školení Diagnostikování žáků jako podnětného vyučování, kde byl lektorem 

opět prof. RNDr. Milan Hejný, CSc. společně s RNDr. Darinou Sirotkovou, PhD. 

[Dokument 5] Podle výroční zprávy došlo na podzim roku 2011 k obdržení interaktivní 

tabule Smart Board formou daru od Nakladatelství Fraus za účelem podpory HM. 

[Dokument 2] Škola se tak údajně stala partnerskou školou nakladatelství - z rozhovorů však 
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vyplynulo, že se nejednalo o „partnerství“ z důvodu podpory HM, ale díky nakoupení 

pomůcek na jiné předměty. Pedagog L uspořádal ve spolupráci se základní školou v Praze 

matematický výjezd (jedna třída 5. ročníku) v období 2. 6. – 9. 6. 2012 [Dokument 5], 

z rozhovorů vyplývá, že byl formou školy v přírodě. Jednalo se o tedy převážně o aktivity 

z vlastní iniciativy jednoho pedagoga. V tomto období totiž nebyli ostatní členové 

pedagogického sboru metodě nakloněni, nedošlo tak k jejímu dalšímu rozšíření. 

Od školního roku 2012/13 došlo ke změně ve vedení školy, jmenován byl Ředitel C. 

[Dokument 11] Ten byl již od počátku svého působení inovacím nakloněn, Pedagog L tak 

mohl prosadit požadavek na uplatňování HM hned o 1. ročníku své nové třídy. Schválena 

byla i úhrada učebnic z finančních prostředků školy. [Dokument 6] Předešlo se tak dřívějším 

problémům způsobeným skrytou implementací a pozdějším zavedením metody. Od tohoto 

okamžiku došlo na dané škole k velkému rozvoji HM.  

Nabízena byla možnost pravidelných otevřených náslechů v hodinách uplatňující 

tuto metodu a to jak pro rodiče, pedagogy, odbornou i širší veřejnost. Od školního roku 

2013/14 jsou před zápisy do prvních tříd pořádány besedy pro rodiče, kde jim je představena 

metoda a zodpovězeny dotazy. [Dokument 7] Celý pedagogický sbor školy měl ve školním 

roce 2013/14 možnost účastnit se dvou seminářů Výuky orientované na budování schémat 

(dále jen VOBS), které jim umožnily bližší seznámení s HM a její aplikací. [Dokument 3] 

Pedagog L se stal certifikovaným lektorem metody společností H-mat, o. p. s.  

[H-mat 2015: online] S přičiněním těchto aktivit i metodické podpory lektora na škole se 

někteří pedagogové rozhodli metodu rovněž aplikovat.    

Ve školním roce 2012/13 byla HM realizována v jedné třídě 1. ročníku (třídním 

učitelem byl Pedagog L), v následujícím školním roce (2013/14) pak přibyly dvě třídy 

1. ročníku (aplikace ve dvou třídách 1. ročníku, jedné třídě 2. ročníku), v roce 2014/15 pak 

přibyla opět jedna třída 1. ročníku a v důsledku personálních změn se od metody v jedné 

třídě 2. ročníku ustoupilo (aplikace v jedné třídě 1. ročníku, jedné třídě 2. ročníku a jedné 

třídě 3. ročníku). V letošním školním roce (2015/16) je metoda uplatňována opět ve 3 třídách 

– jedna třída 2. ročníku, jedna třída 3. ročníku a jedna třída 4. ročníku, další změna 

personálního obsazení neumožnila zavedení HM v žádné z tříd prvního ročníku. 

[Dokument 3; Dokument 4] Došlo tedy k navýšení tříd uplatňujících HM, zároveň docházelo 

k jejímu zavádění alespoň v jedné třídě prvního ročníku - tento trend narušila jen 

neplánovaná změna personálního obsazení. Vývoj počtu tříd tak stručně shrnuje následující 

tabulka: 
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Tabulka 3: Vývoj počtu tříd s HM 

Školní rok Počet tříd s HM 

2012/13 1 

2013/14 3 

2014/15 3 

2015/16 3 

Zdroj: Autorka (2016) 

Pedagogové měli dále možnost opakovaně se účastni Letních škol Fraus pro učitele 

matematiky, tři pedagogové tuto možnost využili, jeden se zúčastní o hlavních prázdninách 

2016. [Dokument 5] Zúčastnili se i jiných forem dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků (kupř. 21. 3. 2016 školení Metoda Hejného v matematice na 2. stupni ZŠ), 

přičemž škola finanční náklady vždy plně hradila. [Dokument 6] 

Škola se však zapojila i do projektů, kterých využila k podpoře a rozvoji HM. 

Do školního roku 2013/146 čerpala finanční prostředky z projektu EU Peníze základním 

školám z programu OP VK, což umožnilo modernizaci a zkvalitnění ICT vybavení školy 

(interaktivní tabule, projektory apod.). Při výuce Hejného matematiky se tak rozšířilo 

využívání moderních technologií, zároveň byly podpořeny i vzdělávací aktivity 

pedagogických pracovníků školy. [Dokument 8] V rámci tohoto projektu vytvářeli 

pedagogové školy digitální učební materiály (DUMY), vzniklo tak cca 20 materiálů 

týkajících se přímo HM. [DUMy.cz 2016: online] Na konci školního roku 2013/14 se škola 

stala Referenční školou v projektu Vzděláváme pro budoucnost – zavádění tabletů 

pro metodologii rozvoje dovedností 21. století. Jedna třída (s výukou HM) získala 14 tabletů 

a jeden učitelský tablet. Ve spolupráci firem Dosli, Microsoft a ASUS tak vznikla tzv. ASUS 

Edu Class, která při výuce Hejného metodou využívá systému EduBase (databáze 

výukových aktivit) a rozvíjí tak interaktivní práci s prostředími HM. [Dokument 4] V rámci 

tohoto projektu pedagog zároveň tvoří výukové materiály HM pro širší použití. Od 1. 4. 2013 

do 30. 6. 2014 byl realizován grantový projekt OP VK Sfumato – čtenářská gramotnost žáků 

základních škol. Škola rozšířila obsah projektu o téma ověřování vzájemné podpory 

a propojování metodiky SFUMATO a VOBS (HM) s cílem rozvoje kvality čtenářské 

a matematické gramotnosti ve výuce na 1. stupni ZŠ. [Dokument 9] 

                                                 

 

6 Projekt byl na dané škole realizován již od 1. 9. 2011. [Dokument 4] V tuto dobu však ještě nebylo zřetelné propojení 

užívání moderních technologií a výuky HM. 
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 I přes veškeré uvedené skutečnosti můžeme i v tomto období zaznamenat negativní 

postoje vůči metodě. Ačkoli vzrostl počet pedagogů, kteří metodou vyučovali, přesto nebyl 

pedagogický sbor metodě převážně nakloněn. Rezolutně s metodou nesouhlasil především 

Pedagog M. Je to pedagog prvního stupně, který je zastáncem klasické podoby výuky. 

Zpočátku dával velmi aktivně najevo svůj negativní názor, postupem času však jeho projevy 

slábly. Zaznamenány mohly být i negativní projevy ze strany rodičů založené především 

na ne/zkušenostech s metodou.  

 Kvalita výuky byla sledována a hodnocena nejen rodičovskou veřejností 

a zaměstnanci školy, ale i odborníky (zástupci nakladatelství Fraus, další učitelé). 

Realizováno bylo i šetření České školní inspekce.  

V současné době, na konci školního roku 2015/16, je tedy HM stále úspěšně 

uplatňována a rozvíjena. Na začátku následujícího školního roku (2016/17) by na školu měl 

nastoupit pedagog proškolený v HM. Přibyde tak jedna třída 1. ročníku, ostatní třídy by měly 

s metodou pokračovat (celkem tedy 4 třídy). Zároveň proběhne příprava pedagoga druhého 

stupně na přebrání budoucího šeštého ročníku s HM – jednak formou náslechů v hodinách, 

ale i metodickou podporou. Naváže tak na zkušenosti získané školeními a konferencemi 

ze školního roku 2015/16. Školní rok 2017/18 předpokládá rovněž navýšení, přibyde jedna 

třída 1.  ročníku, zároveň se tedy předpokládá pokračování s metodou na druhém stupni 

v jedné třídě 6. ročníku (celkem 5 tříd). Toto navyšování by pak mělo být pravidelným 

trendem. Vývoj v nejbližších letech shrnuje následující tabulka: 

Tabulka 4: Vývoj počtu tříd s HM včetně predikce 

Školní rok Počet tříd s HM 

2015/16 3 

2016/17 4 

2017/18 5 

 

Zdroj: Autorka (2016) 
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Škola plánuje pokračovat v pořádání pravidelných otevřených náslechových hodin, 

rovněž také besedách pro rodiče. Pedagogové mají opět možnost účastnit se Letních škol 

pro učitele matematiky (jeden je již přihlášen na období hlavních prázdnín 2016), zároveň 

také dalších školení v rámci DVPP. [Dokument 5] V roce 2016/17 by se škola měla zapojit 

do OP VVV Budování kapacit pro rozvoj škol I, který spočívá v rozvoji a vzájemném učení 

škol a pedagogů. Stane se tak minimálně na 3 roky centrem kolegiální podpory 

a nositelem/propagátorem HM. Měla by tak získat finanční prostředky na inovativní výuku 

matematiky prostřednictvím budování schémat (HM) a zároveň možnost předávat/získávat 

zkušenosti s HM.  

I v současné době se nesetkáme jen s pozitivními názory na metodu. Pedagogický 

sbor stále není metodě nakloněn, někteří rodiče se vyhraňují výrazně proti metodě. Mají 

vlastní či zprostředkované špatné zkušenosti s metodou, obavu z problémů v dalším studiu 

jejich dětí.  Škola je tak postavena nejen před výzvu rozvoje metody, ale i eliminace rizik.  
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9 Analýza událostí a změn v procesu zavádění a uplatňování 

HM 

Představený proces zavádění a uplatňování Hejného metody na vybrané škole je spojen 

s celou řadou událostí, změn, aktérů a podmínek. Tato kapitola v nich identifikuje prvky 

stanoveného konceptuálního rámce a proces změny vysvětluje.  

9.1 Události a změny na národní úrovni 

Ačkoli se pohybujeme primárně na úrovni samotné školy, je vhodné zmínit i události 

na úrovni národní, v jejichž kontextu se proces odehrával. Za účelem orientace v časovém 

sledu bylo vytvořeno následující schéma:7 

                                                 

 

7 Zdroj: Autorka (2016), v poznámce uvedeno z důvodu nedostatku prostoru 
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Schéma 1: Časová osa událostí a změn   
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Diskusi o proměně společnosti a vzdělávacích cílů, poukázání na nevyhovující stav 

současného českého školství a nutnosti odpovídající reakce na něj, nalezneme již v tzv. Bílé 

knize (Národní program rozvoje vzdělávání) z roku 2001. Mimojiné předkládá požadavek 

zvýšení kvality a funkčnosti vzdělávání prostřednictvím nových vzdělávacích programů 

[MŠMT 2001: online], za jejichž nedílnou součást lze považovat právě inovace. Problém 

nesouladu mezi požadavky a výstupy vzdělávání tak byl uznán tvůrci politiky na národní 

úrovni a od něj se pak odvíjely následné možnosti řešení.  

Významným opatřením byla školská reforma, která od 1. 9. 2007 zakládá povinnost 

přejít z jednotných osnov pro všechny základní školy k rámcovým vzdělávacím programům 

(dále jen RVP). Následně školy samostatně vytváří školní vzdělávací programy (dále jen 

ŠVP). [MŠMT 2007: online] RVP předkládá seznam kompetencí, které by základní škola 

měla prostřednictvím edukačního procesu ve svých žácích rozvíjet. [MŠMT 2013: online] 

Právě tato zásadní proměna vzdělávacích výstupů tak směřuje k nutnosti vyhledávání 

nových nástrojů, které pomohou tyto cíle naplnit. Jelikož je v českém základním školství 

oblasti inovativních metod ponechána značná volnost, nebylo tak jasně stanoveno, jakou 

cestou se komplexně vydat. [Švancar 2004: online] Užití dílčích inovací je však jedním 

z možných uplatnitelných nástrojů. Kupříkladu Hejného matematika je založena na novém 

způsobu myšlení a rozvoji hned řady požadovaných kompentencí  

[H-MAT o. p. s. 2016d: online], RVP tak jasně nahrává vhodnosti její aplikace.  

Opatřením, které se Hejného metody týká bezprostředně, je udělení schvalovací 

doložky MŠMT pracovní učebnici aplikující tuto metodu v 1. ročníku ZŠ (nakladatelství 

Fraus) dne 15. 3. 2007. [MŠMT 2015: online] Bylo tak rozhodnuto o možnosti použití tohoto 

materiálu na prvním stupni základních škol.  

V neposlední řadě byl v roce 2014 vydán dokument, který rovněž pojednává 

o nutnosti změn současného pojetí vzdělávání. Je jím Strategie vzdělávání 2020, která 

aktualizuje zmíněnou Bílou knihu. Problém změny vzdělávání a nástrojů k dosažení tak byl 

stále diskutován. [MŠMT 2014: online] 
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Dle čtyřfázového modelu veřejně politického cyklu Potůčka (2005) lze v tomto 

procesu identifikovat fáze, které se s časovým zpožděním a podobné formě objevily 

i v procesu na úrovni školy. Byla otevřena diskuse o nevyhovujícím stavu vzdělávání, 

problém byl pak uznán tvůrci politiky v podobě významného dokumentu (Bílá kniha). 

Navazovala možná řešení a volba nástrojů k jejich dosažení (zavedení RVP a ŠVP), 

na jejichž základě pak bylo možné kupříkladu implementovat inovace ve vzdělávání. Proces 

byl evaluován v podobě dokumentu (Strategie 2020), který udal další směr řešení 

problematiky.  

9.2 Události a změny na úrovni školy 

Na úrovni školy je tyto fáze rovněž možné identifikovat. Vzhledem k hlubší analýze však 

nebude následovat pouze stručný výčet, jako tomu je v případě úrovně národní. Fáze budou 

postupně odhalovány v kontextu událostí, následných změn a zapojených aktérů. 

Pro časovou orientaci slouží opět Schéma 1. 

9.2.1 Seznámení s prvky HM na PedF UK 

Počátky povědomí o HM na vybrané škole sahají již kolem roku 2001, kdy se Pedagog L 

seznámil s prvky HM na PedF UK. 

Pedagog L: „Já jsem se vlastně setkal s panem profesorem Hejným na fakultě, když jsem 

studoval dálkově studium. A oni už tam tenkrát měli takové ty práce se čtverečkovými sešity 

a vůbec se čtvercovou sítí, mřížové body, v podstatě to, co se vlastně v té geometrii na prvním 

stupni nevyučuje.“ 

Byl mu tak představen způsob výuky, na který nebyl do té doby zvyklý. I on sám 

však měl v rámci své pedagogické praxe zkušenosti s inovacemi ve vzdělávání, jelikož 

na předchozím pracovišti uplatňoval kupříkladu slovní hodnocení. Činil tak z toho důvodu, 

že pociťoval nesoulad mezi tím, jakým způsobem jsou žáci vyučováni a jaký způsob si žádá 

současná doba. 

Pedagog L: „Že by ta cesta za vzděláním měla být tím, že to dítě vnímá toho učitele jako 

průvodce a ne jako ten, kdo tam stojí direktivně a musíš sedět u kavalce a musíš tohle.“ 
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Tento nesoulad pak pociťoval i při působení na vybrané škole. Představení inovativního 

způsobu výuky se mu tak zalíbilo. Metoda však neměla zatím zcela jasné obrysy, zároveň 

nepovažoval Ředitele A a stávající pedagogický sbor za nakloněný změnám v podobě 

inovací. O metodě však začal přemýšlet, prozatím však pouze jako o doplňku svých 

stávajících metod.  

Analýza 

Fázový model veřejně politického cyklu dle Potůčka (2005) nabízí označení této události 

jako počátečního prvku identifikace problému. Prozatím k ní tedy došlo na úrovni řadového 

aktéra, který se o problém začal zajímat. Mohl to však být počátek otevření rozsáhlé diskuse, 

která dostane problém do agendy řešení. [Potůček 2005: 37] Pokud užijeme Teorie tří 

proudů, můžeme říci, že se tak začal vynořovat znepokojivý stav uvnitř proudu problémů. 

[Zahariadis 2003: 152-154] V uvedené škole na něj však začal zaměřovat pozornost pouze 

aktér, který měl v dané době velmi omezenou šanci ovlivnit vzdělávací strategii školy. 

Zároveň ani on nepředkládal jasné řešení. V proudu politiky, tedy místě, kde aktéři soupeří 

o šanci vládnout [Zahariadis 2003: 154], se nacházel významný aktér v podobě ředitele. Ten 

shodný problém neidentifikoval a měl o vhodných formách vzdělávání jiné představy. 

V proudu veřejných politik, kde experti představují řešení problémů  

[Novotný, Nekola 2010: 67], se však seznámením s prvky metody na PedF objevily obrysy 

nové možnosti. Tato událost tak přinesla vynoření nových proudů, které však v tuto dobu 

existovaly paralelně, relativně nezávisle.  

9.2.2 Seznámení s první učebnicí HM 

Ve školním roce 2006/07 se stala další událost, která přinesla změnu. Pedagog L se seznámil 

s první učebnicí HM. 

Pedagog L: „A já jsem pořád vlastně kontakt s tím X (bývalým pracovištěm – pozn. autorky) 

měl, takže když tam vlastně pak pan profesor jezdil, ukazovaly se tam učebnice, tak tam jsem 

se s nimi seznámil.“ 

V tuto dobu měla HM již zcela jasné obrysy a metodickou podporu v podobě brzkého 

schválení první učebnice (2007). Pedagog L v ní již viděl nástroj k řešení pociťovaného 

problému, chtěl tak touto metodou začít vyučovat žáky nastupujícího prvního ročníku. 

V tuto dobu byl ve vedení školy Ředitel B. Ačkoli sám aplikoval některé inovativní prvky 

do výuky (užívání interaktivní tabule) a HM byla v souladu s ŠVP školy [Dokument 5], 

zavedení HM nepovolil.   
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Pedagog L: „(…) a když jsem šel do první třídy a ty učebnice byly připravené, tak se mi dalo 

jasně najevo, že se tyto učebnice kvůli mně kupovat nebudou a dělat se to nebude.(…) A aby 

se ukázalo, kde je moc a síla, tak se vpodstatě dělaly takové ty kontrolní prohlídky sešitů, 

jestli jsem stejně jako pan učitel vedle.“ 

Pedagog L se i přesto rozhodl metodu alespoň částečně aplikovat a po dobu 3 let 

ve výuce tajně využíval její prvky. Skrytou aplikaci provázela řada problémů a pochybností 

o vlastních schopnostech, on však metodě věřil a chtěl ji rozvíjet. Na vlastní náklady pak 

absolvoval řadu akcí, které rozšířily jeho odborné znalosti.  

Analýza 

Dle fázového modelu tak byl na škole problém identifikován a částečně uznán. V souladu 

s ŠVP bylo totiž užíváno některých druhů dílčích inovací, které měly zlepšit kvalitu výuky. 

Započata byla otevřená diskuse o možných řešeních, HM byla vlivným aktérem zamítnuta. 

Zaznamenat tak můžeme i druhou fázi veřejně politického cyklu, kdy dochází k rozhodnutí. 

[Fiala, Schubert 2000: 80-81]   

Teorie tří proudů nám opět nabízí vysvětlení v podobě existence proudů. Na škole již 

jednoznačně existoval znepokojivý stav v proudu problémů. V této době ho však experti 

i zmíněný pedagog již otevřeně spojovali s řešením v proudu veřejných politik v podobě 

Hejného metody. Došlo tak k protnutí dvou proudů. Rozhodující aktér v proudu politik ale 

toto řešení nepřijal, k protnutí s třetím proudem tak nedošlo. Zahariadis [2014: 28] uvádí, že 

by v případě protnutí mohlo dojít k otevření okna příležitosti a možnosti prosazení návrhu. 

V tomto případě se tak ale nestalo. 

Okno sice otevřeno nebylo, identifikován byl však další významný prvek Teorie tří 

proudů. Jedná se o osobu tzv. promotéra, tedy jedince, který je ochoten „investovat čas, 

energii, finance, moc, případně reputaci k prosazení určité politiky/zájmu“.  

[Kingdon 2003: 179] Charakteristikou mu odpovídá Pedagog L. Ten se stal z pouhého 

zájemce o metodu jejím hlavním podporovatelem. Investoval čas a energii do její skryté 

implementace i rozšířování odborných znalostí. Hradil si veškeré vzniklé náklady. Riskoval 

reputaci i problémy při odhalení aplikace metody. Snažil se tak o prosazení HM, ačkoli 

s omezenými zdroji a nejistými úspěchy.  
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Jako další významný aktér se však objevil i odpůrce změny, tedy aktér, který proti 

změně aktivně vystupuje. [Smejkal, Rais 2013: 67-69] Byl jím Ředitel B. Jak již bylo řečeno, 

byl v tuto dobu rozhodujícím aktérem udávajícím směr celé školy. Vzhledem ke svým 

pravomocím má totiž při schvalování forem vzdělávání na své škole rozhodující slovo. 

Pedagogové s ním užití nestandardních metod, učebních materiálů a inovativních postupů 

museli konzultovat. Se zavedením metody nesouhlasil, jejím nepovolením a následnou 

kontrolou proti metodě aktivně vystupoval. 
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9.2.3 Účast na Letní škole Fraus pro učitele HM 

Klíčovou událostí byla účast Pedagoga L na Letní škole Fraus pro učitele matematiky 

o hlavních prázdninách 2010. [Dokument 5] Tento kurz byl uhrazen z prostředků školy. 

Získal zde kýženou odbornou základnu, která ho zbavila vlastních pochybností a o kterou se 

mohl opřít. Opětovně se tak rozhodl svůj návrh obhájit, což se mu podařilo, ovšem 

s podmínkou. 

Pedagog L: „(…) takže já jsem pak jel na letní školu matematiky a tam jsem si tedy tvrdě 

prosadil svoji. S panem ředitelem jsme měli dvouhodinové povídání a přistoupil na to, 

že když přesvědčím rodiče, tak ano.“ 

Rodiče souhlasili s úhradou z vlastních prostředků a HM byla oficiálně povolena. Jelikož se 

tak ale stalo až od 4. ročníku, přítomna byla opět řada problémů. O metodu se dále zajímal 

převážně Pedagog L, na dané škole tak nedošlo k jejímu rozšíření ani významnému rozvoji. 

Analýza 

Bylo tak opět možné identifikovat fázi rozhodnutí, tentokrát však s výběrem varianty 

v podobě HM. Následovat tak mohla fáze implementace, tedy uvedení rozhodnutí v život. 

[Veselý 2007: 313] Stalo se tak s řadou omezení, které ji mohly vzdalovat od původního 

záměru. Teorie tří proudů vysvětluje toto rozhodnutí jako využití okna příležitosti, které se 

otevřelo. V tomto případě totiž došlo k propojení všech tří proudů. Nevyhovující vzdělávání 

v proudu problémů a předkládáné řešení v podobě HM v proudu veřejných politik se alespoň 

částečně propojilo s vizí významného aktéra v proudu politik. Promotér toto okno odhalil. 

Využil získaných znalostí a prokázal schopnost účinně argumentovat a manipulovat. 

Odpůrce proti metodě již aktivně nevystupoval, pozůstatek odporu spočíval pouze 

ve stanovení podmínky. Promotér tak příležitost využil a svůj návrh prosadil, ač 

s omezením. 
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9.2.4 Změna ředitele školy 

V roce 2012 se stala nečekaná událost. Došlo ke změně ředitele školy (Ředitel C). V tuto 

dobu měl Pedagog L opět nastupovat jako třídní učitel do 1. ročníku. Chtěl HM použít 

od počátku primárního vzdělávání, jelikož by tak mohl být plně využit její potenciál. 

Rozhodl se požádat Ředitele C o svolení. Tomu se metoda líbila a tak souhlasil.  

Ředitel C: „Mně je ta metoda sympatická především tím, že si nemyslím, že je to jenom 

metoda, kterou by se mělo vyučovat v rámci matematiky, ale určitě je to metoda, kroky, 

principy vidím jako velice důležité pro vzdělávání a přístup k dětem obecně.“ 

Metoda tak mohla být zavedena od 1. ročníku, učebnice byly plně hrazeny 

z finančních prostředků školy. Eliminoval se tak problém s pozdním zavedením metody. 

HM však nebyla ze stran ostatních pedagogů podporována, zaznamenány byly i aktivní 

projevy odporu ze strany Pedagoga M. 

Pedagog V: „(…) aby si tam sedl a řekl, jak je to špatně. Nepřišel si poslechnout metodu 

jako takovou, aby na ní získal nějaký názor, ale bez zkušeností s tou metodou, možná 

na základě názorů nebo přenesených zkušeností, tak ji de facto odsuzoval a byl vyloženě 

proti té metodě.“ 

Pedagog s metodou nebyl ztotožněn, nesouhlasil s jejími principy a vyučovat s ní sám 

nechtěl. Zároveň by však byl rád, aby se metodou na dané škole vůbec nevyučovalo. Svůj 

radikální postoj často sděloval.  

 Ředitel C a Pedagog L i přes negativní postoj pedagogického sboru pořádali 

a podporovali aktivity s HM spojené. Došlo tak k jejímu velkému rozvoji, ačkoli se 

do dalších tříd nerozšířila. V tuto dobu probíhaly i první snahy o zhodnocení kvality výuky.  

Analýza 

V rámci veřejně politického cyklu se tak škola pohybovala v pokračování fáze 

implementace. Zaznamenat můžeme i prvky průběžné evaluace, tedy snahy o hodnocení 

dosahování stanovených cílů a efektivnosti politiky. [Colebatch 2005: 58] Probíhala však 

souběžně s dalším uplatňováním metody. Teorie tří proudů nabízí v tomto období 

identifikaci ukázkového okna příležitosti, které bylo vyvoláno změnou vlády. 

[Zahariadis 2003: 159] Promotér odhalil a využil opětovné propojení proudů v druhé okno 

příležitosti. Vyskytl se totiž nový vlivný člen v proudu politiky v podobě nového ředitele, 
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který měl podobné vize. Podařilo se mu tak prosadit plnohodnotné uplatňování vlastního 

návrhu a získat tak značnou budoucí podporu. 

Opětovně lze identifikovat odpůrce změny, ovšem již v osobě řadového Pedagoga M. 

Ačkoli byl svými projevy velmi aktivním odpůrcem, nebyl významnou osobou v proudu 

politiky, neměl tak rozhodující pravomoce. Mohl tak vyvolávat problémy, ovšem nemohl 

proces zablokovat. Metoda se sice nerozšířila, byla však rozvíjena.  

9.2.5 Současná situace 

Pro celkový obraz situace je nutné analyzovat současnou situaci a to i přesto, že nedošlo 

ke klíčové události vyvolávající změnu. Značný vývoj je i tak patrný. 

  Pedagog L společně s Ředitelem C stále rozvíjejí metodu. Prostřednictvím podpory 

dalšího vzdělávání, řady aktivit s HM spojených a osobní podporou napomohli tomu, 

že metodou začli vyučovat i někteří další pedagogové. Ačkoli se stále potýkají s celou řadou 

problémů, tak ve svém úsilí vytrvávájí. Škola je značně otevřená komunikaci s veřejností, 

některé problémy se tak daří odhalit. Pedagogický sbor je stále převážně proti metodě, nikdo 

se však již aktivně nesnaží projevovat rezolutně odmítavý postoj. Ředitel C se ve spolupráci 

s Pedagogem L snaží potenciál HM rozvinout i v rámci meziškolní spolupráce a různě 

rozsáhlých projektů. 

Analýza 

 V současné situace probíhá stále fáze implementace, prolíná ji však snaha 

o průběžnou evaluaci. Snahy o zhodnocení dosahování dílčích cílů a efektivity metody jsou 

totiž časté. 

Stále můžeme identifikovat promotéra, který se snaží rozvíjet svou vizi. V této fázi 

je však možné za druhého promotéra označit i rozhodujícího aktéra v podobě Ředitele C. 

Ten se totiž snaží o aktivní prosazení vlastního záměru [Kingdon 2003: 179], v tomto 

případě však na úrovni vyšší, než je zkoumaná škola. Účastí na velkých projektech a 

meziškolní spoluprácí se snaží odhalit okna příležitosti, díky nimž by dokázal HM prosadit 

jako řešení na celorepublikové úrovni. Odpůrce politiky v této fázi identifikován nebyl.  
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10 Podmínky působící na proces zavádění a uplatňování HM 

Při zavádění a uplatňování HM však nebyly důležité jen události, vyvolané změny 

a zainteresovaní aktéři. Odhalena byla i řada podmínek, které na tento proces působily. 

Identifikovány byly síly proces usnadňující (podporující síly), dále i síly proces 

znesnadňující (blokující síly). [Daft, Marcic 2010: 278] Tato kapitola tak nabízí jejich 

odhalení a charakteristiku.  

10.1 Podporující síly 

10.1.1 Osobní síly 

Podpora z vnějšku 

Škola není izolovanou institucí, ale spolupracuje s celou řadou aktérů. Těmi, kteří mohou 

chod školy v mnohém ovlivnit, jsou bezesporu rodiče. Spolupodílejí se na vzdělávacím 

procesu a zároveň ho svými činy utvářejí – kupříkladu vyjádřením podpory a preferencí 

určité metody výuky. Právě tento podporující faktor bylo možné zaznamenat při zavádění 

HM.  

Pedagog L: „Jenomže rodiče už znali tuto práci, z těch nakopírovaných listů, tak jsme 

koupili učebnice matematiky (…), takže jsme vlastně takto začali matematiku Hejného.“ 

Rodiče vyjádřili podporu metodě na schůzce předcházející nástupu jejich dětí 

do prvního ročníku, zároveň uhradili i náklady spojené s pořízením učebnic. Tímto aktem 

nejenže utvořili významnou podporující podmínku, ale zároveň podpořili i inovativní 

potenciál promotéra. Inovativní učitelé totiž často hledají podporu v kolezích, vedení či 

právě rodičích, aby se utvrdili ve správném rozhodnutí - pozitivní reakce je velkou posilou 

v dalším úsilí. [Novotný 2004: 5]  

Metoda časem vstoupila do povědomí širší veřejnosti. Nejednalo se však pouze 

o rodiče dětí, které byly metodou vzdělávány, nýbrz širší rodičovskou veřejnost. Někteří 

rodiče se ptali na možnosti dalšího uplatňování a rozšíření metody.  

Ředitel C: „Vstoupila v povědomí, tak i rodiče de facto vyžadovali a ptali se, jestli třeba 

začínáme v daném ročníku metodu zavádět (…)." 

Vzhledem k počtu žáků školy jsou v každém ročníku alespoň dvě paralelní třídy, 

někteří rodiče tak záměrně volili třídu s HM, vyjadřovali jí tak podporu. Zároveň psali 
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i rodiče dětí z nespádových oblastí, kteří měli o metodu zájem a její uplatňování na dané 

škole bylo rozhodujícím činitelem pro výběr školy. 

Podporujícími aktéry nebyli však pouze rodiče, ale i odborníci. Díky sociálním 

vazbám Pedagoga L podporoval zavedení HM na dané škole bývalý zaměstnavatel, zástupce 

Asociace ředitelů ZŠ ČR. Umožnil mu účastnit se akcí s HM spojených, které byly pořádány 

na jeho základní škole. Metodickou podporu poskytli i odborníci z Pedagogické fakulty UK. 

Častým účastníkem otevřených hodin byli i aktéři z nakladatelství Fraus (vydavatel učebních 

materiálů). 

Dobré zkušenosti s přínosy metody 

Během procesu získávali aktéři osobní i zprostředkované zkušenosti s HM. Mohli se účastnit 

otevřených hodin ve třídách, pozorovat žáky i pedagogy při výuce či se jich přímo dotázat. 

Dobré zkušenosti byly poskytovány a ověřovány i více či méně standardizovanými postupy, 

kupř. úspěchy na matematických soutěžích či nadprůměrnými výsledky testování Kalibro.  

Právě výsledky testování Kalibro poskytly porovnání mezi třídou s klasickou výukou 

matematiky a třídou s HM.  

Graf 2: Výsledky Kalibro 3. ročník 

 

Zdroj: Kalibro Projekt s. r. o. (2016a), vlastní zpracování autorky 
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Celkové průměrné výsledky jsou s hodnotou 68,3 % pozitivně nakloněny směrem 

k třídě s implementovanou metodou Hejného, oproti tomu třída klasická vykazuje 55,4% 

úspěšnost při řešení zadaných úloh. Celorepublikový průměr byl 60,3 %.  

[Kalibro Projekt s. r. o. 2015: 5] Třída s HM tak vykazuje nadprůměrný výsledek, třída 

s klasickou výukou pak lehce podprůměrný. 

Je však nutné zmínit faktory na úrovni školy8, které je při čtení výsledků brat v potaz. 

Třídu s HM vyučoval od 1. třídy stále Pedagog L, přičemž ve třídě s klasickou výukou došlo 

ke změně personálního obsazení. Pedagog L disponoval jednak dlouhodobějšími 

zkušenostmi, ale stal se i lektorem metody. Výsledky porovnání dalších tříd, kde není tak 

kvalifikované vedení, by mohly vykazovat rozdílné hodnoty. Námitky by mohly být 

i na složení třídy. Žádný speciální předvýběr žáků sice neprobíhal, do třídy však mohly být 

přeloženy děti, jejichž rodiče měli o metodu zájem – mohlo se tedy jednak o děti s vyššími 

předpoklady k učení. 

Výsledky však mohly sloužit k alespoň částečnému rozptýlení obav, že dětem 

vyučování HM škodí, jsou pomalejší a při testování nejsou schopny samostatně řešit úlohy. 

Inovativní potenciál dalších pedagogů 

Pedagogický sbor HM převážně nepodporoval, přesto se postupem času objevilo pár dalších 

pedagogů (viz Tabulka 3), kteří ji chtěli uplatňovat.  

Faktorem bylo zřejmě zvýšování povědomí a to jak obecně, tak ze strany školy 

(především pořádané semináře), dále také dílčí změny v personálním obsazení školy včetně 

příchodu studentů/čerstvých absolventů pedagogických fakult. Zároveň si poptávka rodičů 

žádala reakci ze strany nabídky školy, zvedla se tak diskuse o metodě, která podnítila některé 

pedagogy k reakci. V neposlední řadě byli pozitivně motivováni vedením školy v podobě 

podpory jejich dalšího vzdělávání, vlastní touhou dosahování lepších výsledků s dětmi 

a zpestřením výuky. 

  

                                                 

 

8 Roli samozřejmě mohla hrát i připravenost žáků na způsob testování (typy úloh), podmínky při testování. Je nutné brát 

v potaz, že testy neměří přidanou hodnotu, pokrok dětí, jelikož nevíme, s jakými schopnostmi vstupovaly do vzdělávacího 

procesu. Testů Kalibro se účastní pouze zlomek škol, v daném roce 179, což je řádově několik jednotek procent celkového 

počtu škol v ČR, výsledky testů tedy ukazují umístění školy pouze v tomto vzorku. [Kalibro Projekt s. r. o. 2015: 4] 
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10.1.2 Systémové síly 

Volné pojetí ŠVP  

Školy jsou při volbě inovativních metod veskrze autonomními jednotkami, v době zavádění 

HM na dané škole byla již uplatňována povinnost základních škol vycházet z obecného RVP 

a zpracovat ŠVP. [MŠMT 2007: online] Podmínkou je jen to, aby se postupovalo v souladu 

se zpracovaným ŠVP. 

Ředitel C: „Záleží dalo by se říci jednak na vlastně koncepci ředitele školy, na jeho uvážení 

nebo spíše jeho systému vzdělávání, tak jak to v té škole chce zavádět, ale opravdu je to 

na něm, jestli tzv. v těch metodách bude dávat prostor a bude se jim věnovat (…).“ 

Škola tak nebyla svázána podrobnými osnovami a měla volnou ruku při volbě metod, 

nemusela žádat o svolení zřizovatele ani MŠMT. Pojetí ŠVP také nahrávalo aplikaci HM.  

Využití projektů   

Při zavádění HM bylo možné využít řady projektů, které umožňovaly její rozvoj a další 

udržení na škole. 

V rámci projektu EU Peníze základním školám z programu OP VK bylo 

modernizováno ICT vybavení školy, při výuce HM se tak začlo používat interaktivní tabule 

a projektorů, což rozšířilo pedagogovy možnosti. Vytvořeny byly i digitální učební materiály 

HM, které sloužily jako forma metodické podpory. [DUMy.cz 2016: online] Projekt 

Vzděláváme pro budoucnost přinesl škole 15 tabletů do třídy s HM, výuka tak dostala 

interaktivní rozměr. Zároveň byla pravidelně navštěvována odborníky s projektem 

spojenými. Grantový projekt OP VK Sfumato poskytl možnost rozšířit potenciál metody. 

Propojení s novou metodou čtení posílilo komplexivitu a částečné začlenění do struktury 

školy.  

Zapojení do projektů tedy jednak poskytlo materiální a metodickou podporu rozvoje 

metody, podpořilo využití mezipředmětové prostupnosti. Vzhledem k víceletému trvání 

projektů a zainteresovanosti širší odborné veřejnosti byl rovněž přítomen stimul k zachování 

metody. 
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Příprava pedagogů na pedagogických fakultách 

S metodou byli seznamování studenti programu Učitelství pro 1. stupeň na pedagogických 

fakultách Univerzity Karlovy v Praze a Ostravské univerzitě v Ostravě.  

[H-MAT o. p. s. 2016b: online] Tento faktor nejenže přispěl k obecné informovanosti 

o metodě u budoucích pedagogů, ale poskytl konkrétní přínosy vybrané škole.  

Jeden pedagog byl v rámci dálkového studia v metodě systematicky proškolován, 

škole tak klesly náklady na jeho další vzdělávání. Několik pedagogů ucházejících se 

o pracovní pozici disponovalo již v době pohovoru alespoň základní znalostí stěžejních 

principů HM, řediteli tak bylo umožněno zajistit pokračování metody v započatých třídách 

a zároveň navýšit počet tříd.  

Ředitel C: „Pokud jsou to matikáři, tak si myslím, že oni vlastně s tím vzděláním už přijdou 

a pravděpodobně by ji chtěli aplikovat, máme teď zkušenost, že bude přicházet jedna nová 

paní učitelka, která je vzdělána v matematice Hejného (…). Očekáváme, že k té návaznosti 

dojde, protože získala toto vzdělání na Univerzitě Karlově.” 

Zároveň byli uchazeči k HM otevřenější, jelikož je o možných přínosech informovali již 

na pedagogické fakultě.  

Příznivá inspekční zpráva ČŠI a její podpora HM  

Důležitým aktérem při kontrole vzdělávácícho procesu a kvalitní implementace výukových 

metod je Česká školní inspekce (dále jen ČŠI). Předmětem její činnosti je mimo jiné 

„zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných 

školních vzdělávacích programů” [Zákon č. 561/2004]. V říjnu 2014 provedla v dané škole 

šetření, přičemž předmětem jejího zájmu byly školní roky 2012/13 (jedna třída s HM) 

a 2013/14 (tři třídy s HM). Nejenže ve své inspekční správě vyjádřila pozitivní postoj k HM, 

zároveň však i k úrovni kvality její implementace.  

Středočeský inspektorát ČŠI (2015): „Na prvním stupni je výběrově (…) aplikován 

alternativní způsob výuky matematiky, zejména učitel působící i jako lektor tohoto způsobu 

dosahuje s žáky velmi dobrých výsledků nejen v samostatné vzdělávací oblasti Matematika 

a její aplikace, ale ve vzdělávání jako celku. Žáci zde prostřednictvím matematiky získávají 

dovednosti využitelné v mnoha činnostech (obecně platné metody práce, spolupráce, etické 

a estetické zásady apod.).“ 

Ve školním roce 2015/16 si pak pro velký úspěch vyžádala ČŠI speciální návštěvu hodiny 

s výukou HM, včetně rozboru uplatňovaného přístupu. [Dokument 5] 
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Z inspekční zprávy i poskytnutého vyjádření je patrná obecná naklonnost ČŠI 

k inovativním metodám výuky, které jsou nástrojem naplňování cílů stanovených ŠVP. 

Podpora těchto metod je pro školu velmi pozitivním faktorem, jelikož jsou inspekční zprávy 

veřejně přístupné a značně tak mohou ovlivnit reputaci školy. 

10.1.3 Sociální síly 

Pravidelná komunikace školy s veřejností 

Nejen při zavádění, ale i při dalším uplatňování určité inovace je důležitá kvalitní 

komunikace se všemi zainteresovanými aktéry. [Smejkal, Rais 2013: 70]  Lze tak 

usnadňovat průběh tohoto procesu a vyvarovat se problémům z nedorozumění.  

Škola využívala za účelem komunikace řady prostředků. Jednak pravidelně pořádala 

otevřené náslechové hodiny (jednou za měsíc). Těch se účastnili jak rodiče a zájemci z řad 

veřejnosti, pedagogičtí pracovníci ze školy i dalších institucí, ale i odborníci. Tyto hodiny 

poskytovaly možnost shlédnout reálnou implementaci metody a následnou diskusi 

s pedagogem. 

Dále byly realizovány besedy s rodiči žáků z budoucích prvních ročníků. Na těchto 

setkáních byly představovány základní principy metody, způsob vedení výuky a možné 

přínosy. Zároveň však poskytovaly možnost zodpovězení dotazů a vyvrácení případných 

obav, které by mohly utvářet blokující síly.  

Důležitá byla i průběžná komunikace s rodiči žáků, kteří jsou metodou již vzděláváni.  

Pedagog L: „Musí být komunikace, musí jim být vysvětleno, proč to tak nejde. My 

nepotřebujeme, aby rodiče radili dítěti, já nechci, aby tu úlohu psalo za něj.” 

Pedagogové aplikující HM komunikovali s rodiči jednak před započetím vzdělávacího 

procesu, ale také v jeho průběhu. Jelikož je HM odlišná svými principy i typem úloh, 

vyžaduje rozdílný přístup nejen pedagoga, ale i rodičů (kupř. při řešení domácích úloh). 

Z rozhovorů vyplynulo, že si pedagogové nutnost komunikace uvědomovali. Snažili 

se o její realizaci, ačkoli nebyla vždy bezproblémová a stoprocentně účinná. Škola tedy 

využívala prostředků komunikace s dalšími aktéry jednak k rozšíření podpory z vnějšku, ale 

zároveň k odstranění a předcházení vzniku bariér.  
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Rozšířené povědomí o metodě 

Komunikace s veřejností s rozšířením povědomí o metodě úzce souvisí. Povědomí o metodě 

vzrostlo jednak obecnou medializací, ale rovněž přičiněním školy. Pořádání již uvedených 

aktivit (besedy, otevřené hodiny, školení, ale i samotná realizace výuky) umožnilo dostávat 

metodu do povědomí aktérů, seznámit je s ní. Zároveň se však mohli stát jejími příznivci. 

Pokud by o ní nevěděli, nestalo by se tak. Rozšiřovalo se povědomí rodičů, ale i samotných 

pedagogů, rostl tak zájem o metodu. 

10.1.4 Organizační síly 

Možnost snížení nákladů na inovaci 

Hejného metoda není spojena z významnými náklady, které by převyšovaly investice 

do běžné výuky.9 Ačkoli se užívá řada pomůcek (krokovací pásy, barevné kostky, pracovní 

karty, magnetické geodesky), většinu z nich může pedagog sám vyrobit. Tato skutečnost 

není sama o sobě podporující silou, spíše absencí překážky. Na vybrané škole byla ovšem 

možnost ještě dalšího snížení nákladů, které již podporou bylo.  

Škola získala na základě spolupráce s nakladatelstvím Fraus cca 20% slevu 

na učebnice, kterou uplatňuje. [Dokument 6] Na škole rovněž působil certifikovaný lector, 

ostatní pedagogové se na něj mohli obracet s problémy v HM. Nutně tak nemuseli 

pro zodpovězení svých dotazů absolvovat speciální externí školení, které by bylo hrazeno 

z finančních prostředků školy.  

  

                                                 

 

9 Učebnice HM pro 1. ročník stojí 109 Kč. [Nakladatelství Fraus s. r. o.  2016a: online] Učebnice pro 1. ročník od Coufalové je za 99 Kč. 

[Martinus.cz 2016: online] 
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Pravidelné hodnocení kvality výuky 

Pro kvalitní implementaci určitého opatření je důležitá průběžná evaluace. Právě tak lze 

předcházet či napravovat případné implementační deficity a problémy s uplatňováním nové 

metody. [Veselý 2007: 340 – 344] HM je nestandardní svými prostředky k dosahování 

deklarovaných cílů, klade tak velké nároky na osobu pedagoga. Hodnocení kvality 

implementace bylo základem pro jejich dosahování. 

Ředitel C: (…) protože se musí případně předejít tomu, kdyby se někde vyučovalo tou 

metodou špatně, (…), aby se včas přijalo opatření.” 

Kontrola kvality výuky HM probíhala průběžně jak interně, tak externími prostředky. 

Hospitační činnost vykonával ředitel, zástupce školy pro první stupeň, ale i lektor metody, 

který na škole poskytuje metodickou podporu. Na vzájemné náslechy hodin však chodili 

i ostatní členové pedagogického sboru. Formou externí pak byli jednak pravidelné otevřené 

hodiny pro veřejnost, kdy přicházeli rodiče, pedagogové z jiných škol, ale i odborníci 

z  nakladatelství Fraus. Zároveň proběhla i zmíněná inspekční činnost od ČŠI a testy Kalibro.  

Všechny tyto prostředky napomáhaly včasnému odhalení problémů a jejich 

případnému řešení. V případě pozitivních výsledků (Kalibro, ČŠI) a kladných reakcí 

(otevřené hodiny) byly i podporující silou udržení HM na dané škole.  

Podpora dalšího vzdělávání pedagogů 

Pro kvalitní aplikaci metody je nutné být dostatečně proškolen. Úplné proniknutí do metody 

však není otázkou dvouhodinového školení, nutné je soustavné další vzdělávání. 

Pedagogové, kteří v současné době nestudují vybrané pedagogické fakulty, nemohou být 

s metodou seznámeni již z vysoké školy. Nutné je tak podporovat další vzdělávání pedagogů, 

různé formy jednodenních seminářů, účasti na konferencích i vícedenních letních kurzech. 

Všechny tyto aktivity však zpravidla nejsou bezplatné, spoluúčast či plné hrazení školou je 

tak velmi žádoucí. 

Pokud se pedagogové chtěli zúčastnit akce s HM spojené, bylo jim vyhověno a účast 

uhrazena. Proběhla tak celá řada akcí realizovaných externě mimo ZŠ, zároveň však i školení 

přímo v budově školy.  

Realizovány byly DVPP explicitně i implicitně s Hejného metodou spojené (plně 

hrazené z prostředků školy) – seznámení s metodou pro první i druhý stupeň, konference 



58 

 

Elixír do škol, Letní školy pro učitele matematiky Fraus aj. Významné však bylo především 

školení realizované přímo ve škole – dva semináře Výuky orientované na budování schémat. 

Účastnit se ho mohli všichni pedagogové dané školy, kteří měli zájem, zároveň nemuseli 

nikam dojíždět.  

Podpora vzdělávání pedagogů tak byla na dané škole patrná. Kromě rozšíření 

pedagogických schopností však přinesla i další podporující faktory – rozšíření povědomí 

o metodě, představení základních principů a tlak na rozvoj inovativního potenciálu 

zúčastněných pedagogů. V době realizace zavedli dva pedagogové tuto metodu do své 

výuky.  

Metodická podpora lektora na škole 

Jak již bylo řečeno, při výuce HM je nutné se průběžně vzdělávat, i tak se ale mohou 

při výuce vyskytnout nečekané problémy a nesnáze, se kterými si pedagog neví rady. 

V tomto případě je pak vhodné využití metodické podpory. Tou samozřejmě mohou být 

i absolvované semináře a školení, ovšem ty mívají zpravidla pevně stanovené termíny (navíc 

mohou být časově i finančně náročné). Vzniklé problémy je však nutné řešit v co nejbližší 

době jejich vzniku.  

Na dané škole mohli pedagogové využít metodické podpory Pedagoga L 

(promotéra), který je certifikovaným lektorem a má s implementací metody několikaleté 

zkušenosti.  

Ředitel C: „(…) dochází k Pedagogovi L jako k metodikovi, pro metodickou podporu, 

protože Pedagog L tento status na škole má. Má to de facto v rámci své náplně práce.“ 

Pedagogové tak měli na škole možnost odborné podpory, kterou lze označit za velmi 

kvalitní a spolehlivou. Zároveň se na Pedagoga L mohli obrátit nejen v případě vzniklých 

problémů, ale i pokud chtěli získat nápady na další aktivity v hodině či možnost různorodého 

užití pomůcek. V neposlední řadě poskytoval i podporu psychickou, byl jim motivací. 
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10.2 Blokující síly 

10.2.1 Systémové síly 

Nepopulárnost inovací  

Inovace ve vzdělávání jsou v současné době prezentovány jako žádoucí nástroj k dosahování 

nových vzdělávacích cílů. Při jejich uplatňování je však nutné, aby s nimi byl implementující 

pedagog ztotožněn a zaváděl je z vlastní iniciativy. Někteří pedagogové vnímali podporu 

inovací jako nevítaný tlak.  

Pedagog M: „Dnes, když se zavádí inovace, tak se utvoří skupinka lidí a začne se to 

prosazovat a není to prozkoušené.“ 

Právě tento fakt zřejmě spoluutvářel i jejich negativní postoj k HM. 

10.2.2 Osobní síly 

Nezkušenost aktérů s HM  

Počátky HM sahají až do roku 1987, kdy byly uceleně publikovány nové myšlenky Hejného, 

do vysokoškolské přípravy učitelů na PedF UK pak metoda pronikala v 90. letech. 

[H- MAT o. p. s. 2016b: online] První učebnice byla ale schválena až v roce 2007. 

[MŠMT 2015: online] Jen někteří pedagogové dané školy tak měli v počátcích o metodě 

alespoň částečné povědomí z vysoké školy. Externí semináře a školení explicitně spojené 

s HM pak byly hromadně hrazeny z prostředků školy až od roku 2010. Některým 

pedagogům ani tyto semináře nepomohly k bližšímu seznámení s metodou. 

Pedagog M: „Já jsem i přes ty semináře do metody nepronikl (…).“  

Pedagogický sbor tak zejména zpočátku neměl podrobnější znalost o metodě, u některých 

se situace nezměnila ani po realizaci vzdělávání. 

Nutná změna myšlení 

Hejného metoda je postavena na 12 principech, z nichž některé nabourávají zažitý styl 

výuky. Velkou změnou je především role učitele, jeho úkolem totiž není vykládání látky. 

„On sice ví a umí, ale nedává to najevo.“ [H-MAT o. p. s. 2016e: online] Učitel tak spíše 

organizuje hodinu a řídí diskusi mezi žáky, není hlavním aktérem hodiny. Snaží se docílit 

toho, aby děti prostřednictvím úloh pochopily danou látku. [H-MAT o. p. s. 2016e: online] 

Klasický model výkladu/poznání a následného procvičení na úlohách se tedy obrací 
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v poznávání prostřednictvím úloh a následné pochopení. Řadě pedagogů by tak zřejmě 

zásadně převrátil jejich zvyklosti a naučené postupy. 

Pedagog N: „A pak je ta druhá skupina, kteří jsou naopak výlučně proti této metodě, kteří 

prostě zastávají názor, že dril je dril (…) jejich hlavním cílem je onen dril a cíl je prostě ty 

děti naučit ty základy (…).“ 

Učitelé jsou touto metodou vlastně směřováni k tomu, aby vpodstatě zapomněli, 

co se naučili a začali s dětmi znovu poznávat. Tento styl práce tak vlastně zpochybňuje 

veškeré jejich zažité způsoby výuky a nabourává jejich hodnotové žebříčky. Učitel, který 

se pro tuto metodu rozhodne, tak musí být připraven na skutečně markantní změnu 

ve vyučování a především ve svém dosavadním myšlení, na což není každý ochoten 

přistoupit.  

Nepodporující vnitřní prostředí  

Z rozhovorů a dostupných dokumentů nelze v době zavádění HM jednoznačně zhodnotit 

úroveň celkové ochoty ke změně. Na jedné straně pedagogové vyjadřovali negativní postoje 

k HM.  

Pedagog S: „(…) lidstvo si na všechno z matematiky přicházalo několik tisíc let a teď si mají 

děti za 9 let přijít na všechno samy.“ 

Mohli jsme se ale setkat s prvky inovací v podobě zavádění interaktivních tabulí, seminářů 

o alternativních metodách, užívání učebnic z řady Tvořivá škola.  

Přesto však byly vyjádřeny obecné pochybnosti o užitečnosti zavádění inovací. 

Pedagog B: „Po několikaletých zkušenostech inovace příliš neschvaluji.“  

Předpokládaná obecná vysoká úroveň neinovativnosti se tak nepotvrdila, zároveň se však 

prostředí nedalo považovat za nakloněné rozsáhlejším inovacím. HM nepočítá jen se 

zavedením prvků ve výuce, je zcela odlišnou metodou výuky – rezistence dané školy vůči 

změně v podobě takto rozsáhlé inovace tak byla identifikovatelná. 
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Neztotožnění dalších aktérů s metodou 

V období prvotního zavádění HM nebyl pedagogický sbor s metodou ztotožněn (kromě 

promotéra). Důvodů byla zřejmě celá řada - jak zmíněná nedostatečná znalost uplatňovaných 

principů a aplikace, strach z neznámého, kontroverznost a rozsáhlost metody, tak i metoda 

samotná. Pedagogové nebyli přesvědčeni o vhodnosti a přínosnosti implementace metody, 

neviděli ji jako cestu k dosažení požadovaných cílů. 

Pedagog A: „(…) tak nějak jsem se s tou metodou úplně neztotožnil a nebyl jsem přesvědčen, 

že tou metodou jsem schopen ty děti něco naučit (…).“ 

Při aplikaci HM je však nutné, aby byl pedagog s metodou zcela ztotožněn a věřil jí, 

nejedná se totiž jen o zpestření výuky, ale obsáhlý soubor postupů a odlišného stylu práce 

s žáky. Neztotožnění téměř celého pedagogického sboru s HM tak bylo brzdou 

pro rozsáhlejší zavedení metody. 

Vzájemné nepochopení aktérů 

Faktor, který zavedení HM rovněž nepodpořil, bylo vzájemné nepochopení promotéra 

a členů pedagogického sboru. Někteří se domnívali, že pohnutkami k zavedení inovace není 

jen cíl zlepšení dosahování nových vzdělávacích cílů, nýbrž osobní zájmy (zviditelnění se). 

Pedagog F: „(…) je na něj ve sboru nahlíženo jako na exota, jako na někoho, kdo se předvádí 

s tou metodou.“ 

Pedagog L je totiž osobou s výrazným vystupováním, je bezpodmínečně 

přesvědčený o přínosnosti metody a dává svůj názor otevřeně najevo. Postoj k metodě tak 

byl zřejmě spoluutvářen postojem k promotérovi, což vyústilo ve vzájemné nepochopení. 

 Nepochopení se ale týkalo i metody samotné. HM se zaměřuje především na změnu 

přístupu k výuce dětí, jejich vlastní rozvoj i spolupráci, schopnost začít myslet takovým 

způsobem, který bude uplatnitelný a přenositelný do dalšího pracovního života. HM tak není 

záležitostí pouze výuky matematiky (jen 4 z 12 principů jsou platné pouze v matematice), 

ale všech vyučovacích předmětů. Jedná se spíše o způsob získávání informací než systém 

výuky matematiky. [H-MAT 2016e: online] Výstupy jsou tak odlišné povahy, poznatelné 

spíše v dlouhodobém měřítku. Především v počátku se těžko zjišťují a měří klasickou 

formou.  
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Vznikalo tak nedorozumění mezi jednotlivými aktéry – jak pedagogy vyučujícími 

a nevyučujícími HM, tak pedagogy HM a rodiči. Někteří rodiče a ostatní pedagogové 

neviděli okamžité výsledky a přínosy, ale zažívali situace neporozumění zadání úkolu, 

nemožnost či nutnost poradit dětem, časté používání pomůcek a pomalejší postup, řešení jen 

malého počtu úloh. Pedagogové HM zase věřili v dlouhodobé výsledky, které jim 

komplikovalo nerespektování principů metody a narušování edukačního procesu rodiči 

a ostatními pedagogy (přílišná pomoc s domácími úkoly, zpochybňování metody). 

Roli při utváření této síly hrála jistě i zkušenost s žáky druhého stupně (ve šk. roce 

2015/16 9. ročník), kteří byli dříve HM vzděláváni. Jak již bylo řečeno, jednalo se o skrytou 

implementaci v prvních třech ročnících a dva poslední roky na prvním stupni s oficiálně 

zavedenou metodou. Pedagogové, kteří tuto třídu na druhém stupni vzdělávali, nevidí ani 

s odstupem času žádné výsledky (kupříkladu rozvinutější logické myšlení). Naopak se 

někteří domnívají, že jim metoda mohla i uškodit. 

Pedagog A: „Já v tom nějaký velký rozdíl nespatřuju, jsou tam děti nadané, které jsou 

šikovné a ty stačí naťuknout, pak jsou tam děti, které mají problémy se základními věcmi, 

které si už přinesly z prvního stupně.“ 

Ačkoli se jednalo tedy o implementaci neplnohodnotnou (nebyla plně zavedena 

od prvního ročníku) a možnost naplnění slibovaných cílů tak byla snížena, přesto tato 

zkušenost samozřejmě spoluutváří názor na celou metodu.  

Náročná příprava 

HM je odlišná svými principy, rovněž také způsobem zadávaných úloh. Setkat se můžeme 

kupříkladu s egyptským dělením, násobkovými obdélníky, zvířátky Dědy Lesoně.  

[H-MAT 2016e: online] Pedagog tak musí zadávané úlohy pochopit, vědět, jak je dětem 

podat. Je nutné, aby se na každou vyučovací hodinu, zejména v případě malých zkušeností 

s metodou, kvalitně a dostatečně připravil. Rovněž se musí adaptovat na užívaná prostředí, 

vědět, jak je žákům představit. Časově náročné mohou být i průběžná školení za účelem 

dokonalého proniknutí do metody a dalšího rozvoje.  

Vzhledem k potřebnosti přípravy na všechny vyučovací předměty a další aktivity 

s vyučováním spojené (kontrola písemných prací, třídnictví aj.), spatřovali v tomto aspektu 

někteří pedagogové problém.  
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Pedagog J: „Musím si doma připravit každou úlohu zvlásť, abych věděla, jak to dětem 

podat.“ 

Jednalo se však převážně o učitele metodu již aplikující, tudíž lze tuto sílu označit za proces 

znesnadňující, ne však zcela blokující. 

Obavy z problémů v dalším studiu 

Během procesu byly identifikovýny obavy, které souvisí s návazností HM v rámci dalšího 

studia. 

Pedagog J: „V poslední době jsou rodiče rozděleni na dvě skupiny. Jedna skupina je 

spokojená, druhá se obává, že nebude návaznost na druhém stupni, že nebudou stačit na to 

klasické počítání.“ 

Z řad dalších aktérů (rodičů, ostatních pedagogů) se tak ozývaly pochybnosti o návaznosti 

metody na druhém stupni školy/gymnáziu, zároveň i u přijímacích zkoušek všech typů. 

Jednak ve smyslu změny přístupu na klasický (výklad učitele), ale také v netoleranci již 

zmíněné pomalejší práce s početními úkony (stanovený limit na velké množství příkladů, 

ústní zkoušení, rozdílná koncepce přijímacích zkoušek). 

Špatné zkušenosti s aplikací metody 

Z rozhovorů vyplynuly následující oblasti, které se dle názorů dotazovaných jevily jako 

problémové: 

Nevhodnost metody pro všechny děti 

Při uplatňování HM jsou děti aktivním činitelem hodiny, mají společně samy objevovat, 

poznatky jim nejsou vysvětlovány a předkládány klasickou formou. [H-MAT 2016e: online] 

Ne každé dítě je dle některých pedagogů schopné se na tento způsob výuky adaptovat.  

Pedagog I: „(…) nesouhlasím s tvrzením některých, že je to metoda vhodná pro všechny děti, 

to si nemyslím, prostě kdo má nějaký nález, poruchu nebo nějaký problém, tak bude pro něj 

matematika vždycky problém (…).“ 

Pedagog G: „(…) nemyslím, že (…) dítě, které má problémy - dyskalkulik, by mělo 

na všechno logicky přijít.“  

  



64 

 

 

Výuka HM je zaměřena na rozvoj logického myšlení. Dle některých pedagogů však můžeme 

téměř v každé třídě nalézt děti, které jím nedisponují a nejsou schopny samostatně logicky 

vymýšlet postupy, ani k nim dojít ve skupině. Tyto děti pak postrádají tzv. záchranný kruh 

v podobě příkladů a úloh, které se mohou naučit drilem (kupř. zkoušení násobilky 

na známky). Nechápou zadání úloh, těžce se adaptují na práci v prostředích, v rámci diskuse 

se nevyjadřují, schovávají se za bystřejší spolužáky. Někteří pedagogové tak považují tento 

způsob výuky za vhodný pouze pro nadané děti, kterým poskytne jejich další rozvoj, nikoliv 

jako metodu pro celotřídní aplikaci.   

Problémy se základními početními úkony  

Jako problém byla označena i úroveň základních znalostí, kterou děti vzdělávané HM 

disponují.  

Pedagog G: „Přijde mi, že klasické kupecké počty se dítě touto metodou nenaučí.” 

Metodě je vytýkáno především užívání množství pomůcek (krokovadla, násobková tabulka 

aj.) při výuce základních početních úkonů. Někteří pedagogové se domnívají, že si tak děti 

navyknou na jejich používání a kupříkladu násobilku si zpaměti nepamatují, při sčítání si 

musí vše odkrokovat. Matematické operace nemají zautomatizované.    

K této výtce je vhodné opět zmínit dostupné výsledky testování Kalibro, jelikož 

poskytují i dílčí výsledky. Můžeme tak nalézt hodnoty vypovídající o úlohách 

s jednoduchými výpočty (tedy zaměřené na základní početní úkony).  
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Zdroj: Projekt Kalibro o. p. s. (2016a), vlastní zpracování autorky 

Třída s HM dosáhla hodnoty 88,9 %, třída s klasickou výukou 81,2 %. Hejného 

metoda tak navzdory uvedeným obavám vykazuje lepší průměrný výsledek. Na základě 

těchto informací by tak bylo možné uvažovat, zda se v tomto případě nejedná o předsudek 

ze strany aktérů a problémy s výpočty nejsou. Jelikož ale byla dotazována jejich subjektivní 

zkušenost, je uvedeným informacím připsán pouze možný oslabující vliv této síly. Aktéři 

obeznámení s těmito výsledky mohli na jejich základě upravit svůj postoj, jejich počet ani 

vliv ale není znám. Jedná se tak pouze o předpoklad. 

Pomalá metoda  

HM spočívá v postupném poznávání, odhalování a pochopení jednotlivých témat. Tento 

přístup vyžaduje více času než klasická frontální výuka, kdy jsou vzorečky často rovnou 

předloženy žákům ve finální podobě. Právě časová náročnost tohoto přístupu a související 

pomalejší probírání jednotlivých oblastí bylo často zmíňovanou třecí plochou.  
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Pedagog A: „Myslím si, že ta metoda nejde do hloubky.” 

Dle některých pedagogů tak styl výuky neumožňuje dostatečné procvičení a upevnění 

získaných poznatků, jde pouze po povrchu problému.  

Problémy na druhém stupni 

Tato výtka byla již zmíněna v obavách, které vyjadřují zainteresovaní aktéři. Má však své 

místo i v této kategorii. Ve fázi posunu byla druhému stupni vzdělávání účastna již jedna 

třída, kde byla aplikována HM (první třída se zavedenou HM, ale neplnohodnotně). Někteří 

pedagogové s touto třídou spojení vyjádřili obavu z možných následků HM na dovednostech 

těchto žáků – zmíněná pomalejší práce s početními úkony, jejich nedostatečné procvičení. 

Důrazně však upozornili, že na vině mohla být celá řada faktorů, včetně osobnostních 

zvláštností dětí, tato výtka je tak pouze odhadem situace.  

V této souvislosti je však i zde vhodné zmínit výsledky testování Kalibro. Jelikož 

byly tyto výstupy známé až po sběru dat, nemohly ovlivnit náhled aktérů a rozptýlit obavy. 

Dá se však předpokládat, že v další fázi procesu by tyto údaje mohly sloužit k posílení 

dobrých zkušeností a oslabení zkušeností špatných.10 

                                                 

 

10 Výsledky samozřejmě mohla ovlivnit celá řada faktorů, kupříkladu kvalita učitele matematiky na druhém stupni. Přesto 

je však lze považovat za příznivý faktor svědčící ve prospěch HM, jelikož děti se zkušeností s HM nezaostávají za 

spolužáky z klasické třídy.  
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Graf 4: Výsledky testování Kalibro 9. ročník 

 

Zdroj: Kalibro Projekt s. r. o. (2016b), vlastní zpracování autorky 

Třída s klasickou výukou dosáhla průměrné úspěšnosti 36,6 %, což byl oproti 

celorepublikové hodnotě (52,4 %) značně negativní výsledek. Oproti tomu třída s dříve 

vyučovanou HM byla s hodnotou 54,3 % lehce naprůměrná. Třída, která byla dříve 

vzdělávána HM v neplnohodnotné formě, tak dle tohoto testování nevykazuje problémy se 

zvládáním matematiky.  

Rodiče nemohou pomoci s přípravou dítěte na vyučování 

Metoda je postavena na práci v rámci skupiny, již však nezahrnuje rodičovský faktor. 

Pro rodiče navyklé na způsob výuky, ve které výrazně participují v rámci domácí přípravy, 

je to pak velká změna. Vzhledem k netradičnosti metody a zadávaných úloh rodiče nechápou 

zadané úlohy, což je při prezenční neúčasti na výuce pochopitelné. Pokud však úlohu 

nechápe ani dítě, nastává podle některých pedagogů problém.  

Pedagog N: „Dochází pak k smutným situacím, kdy rodič chce dítěti pomoct, ale neví jak, 

protože sám nerozumí tomu, jak mu to má vysvětlit, nerozumí zadání příkladu.“ 

Metoda tak dle nich rodiče vyčleňuje ze vzdělávacího procesu a dostává je do situací, 

které pro ně jsou značně nestandardní. Dítě nemohou zkoušet z probrané látky, dovysvětlit 

mu ji a cítí se bezmocní. 
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10.2.3 Organizační síly 

Problémy s financováním pomůcek 

Jako významná blokující síla byla identifikována organizace pořizování učebních pomůcek. 

Jednalo se o konkrétní situaci na dané škole, proto je podmínka řazena do sil organizačních 

a ne systémových.  

V době, kdy promotér usiloval o zavádění HM, byla školou pořízena nová řada 

učebnic pro první stupeň. [Dokument 6] Zavedení HM (tzn. nutnost nákupu vhodných 

materiálů) by pro školu znamenalo další náklady. Ačkoli je tedy finanční nákladnost HM 

srovnatelná s klasickým typem výuky, nakoupení dalších učebnic by náklady na její 

zavedení značně zvýšilo.  

Problémy v personálním zajištění 

V rámci organizačních podmínek byly identifikovány problémy s personálním zajištěním 

výuky metodou a to ve více oblastech. Jak již bylo několikrát zmíněno, HM klade velké 

nároky na osobnost učitele. Jednak je nutné jeho ztotožnění s metodou, zároveň důkladné 

proškolení a bezdpodmínečně i kvalitní implementace přístupu. 

Problémy s kvalitním personálním zajištěním  

Ačkoli postupně přibylo pedagogů, kteří na dané škole metodu implementovali, případně 

měli o její aplikaci zájem, přesto se jednalo pouze o několik málo jedinců. Zároveň ne každý 

z nich byl schopen metodou kvalitně vyučovat.  

Ředitel C: „(…) ale vzhledem k personálnímu obsazení, změně obsazení, v této třídě jsme 

nepokračovali, protože paní učitelky tzv. nezvládaly, neovládaly tuto metodu, takže nebylo 

dobré pokračovat.“  

V jedné třídě tak muselo dojít k odstoupení od metody a to jak na základě interní 

kontroly kvality výuky, tak i z důvodu žádosti rodičů. Pedagog nebyl schopen uplatňovat 

stanovené principy, používat potřebné pomůcky, výstupy tak nedosahovaly požadované 

úrovně.  
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Nepokračovatelé na druhém stupni 

Otázka návaznosti na druhém stupni školy je řešena již od počátku vzniku metody. První 

učebnice pro druhý stupeň bude vydána na počátku školního roku 2016/17. Problém se však 

vyskytl při výběru pedagogů, kteří budou metodou pokračovat. Ředitel disponoval prozatím 

jedním pedagogem, který započal odbornou přípravu na převzetí budoucího šestého ročníku 

s HM. Otázka dalšího personálního obsazení následujících ročníků však zůstala otevřená, 

ačkoli vedení s pokračováním HM počítá.  

Nemožnost suplování 

Problémem se stávala i občasná absence pedagogů. Učitel, který je zvyklý vyučovat 

klasickou metodou výuky, případně má aprobaci na jiný předmět, není schopen nahradit 

pedagoga vyučujícího HM. V tomto případě je však téměř nemyslitelné, aby suplování 

proběhlo klasickou formou – žáci dostanou množství zadaných cvičení a mají je samostatně 

řešit. Absence pedagogů ve třídách s HM tak byla občasným problémem. 



70 

 

11 Vývoj prvků v procesu zavádění a uplatňování HM 

Předchozí kapitoly nabízejí představení celého procesu zavádění a uplatňování HM, přičemž 

jsou zahrnuty významné události, změny, aktéři a podmínky. Prostřednictvím teoretických 

východisek byly identifikovány klíčové prvky, které pomáhají proces popsat a vysvětlit. 

Tato kapitola zkoumané aspekty propojuje, blíže vysvětluje a zaměřuje se na jejich vývoj. 

Za účelem dobré orientace byla vytvořena následující tabulka, ze které bude analýza 

vycházet: 

  



71 

 

Tabulka 5: Přehled vývoje prvků v procesu zavádění a uplatňování HM11  

Události na úrovni školy 
Seznámení 
s prvky HM 

Seznámení s učebnicí HM 
Účast na letním 

kurzu HM 
Změna ředitele školy Současnost 

Události na národní úrovni Bílá kniha 

povinně RVP - ŠVP 

- Strategie 2020 - MŠMT schválilo 
učebnici HM 

Změna 

paralelní   
existence 
proudů 

2 proudy spojeny, 
3. neprotnut 

1. okno příležitosti 
využito 

2. okno příležitosti 
využito 

- 

vznik 
povědomí 

o HM 
skrytá implementace 

oficiální 
implementace 

neplnohodnotná 

oficiální 
implementace 
plnohodnotná 

rozvoj 
metody 

Promotér 

  

omezené zdroje 

→ 

rozvinuté zdroje 

→→ 

podpora ředitele 
velmi rozvinuté zdroje 

→→→  

dva 
promotéři 

velmi 
rozvinuté 

zdroje 

  →→→ 

         

- 

Podporující síly 

Osobní síly 

podpora z vnějšku → → →→ →→→ →→ 

dobré zkušenosti 
s přínosy metody 

- - - → → 

inovativní potenciál 
dalších pedagogů 

- - - → →→ 

Systémové 
síly 

volné pojetí švp - → → → →  

využití projektů - - - → →→ 

příprava pedagogů na 
PedF 

- - - → →→ 

příznivá zpráva ČŠI a 
její podpora HM 

- - - - → 

Sociální síly 

pravidelná 
komunikace školy 
s veřejností 

- - - →→ →→→ 

rozšířené povědomí o 
metodě 

- - - →→ →→ 

Organizační 
síly 

možnost snížení 
finanční nákladnosti 
inovace 

- - → →→ →→ 

pravidelné hodnocení 
kvality výuky 

- - - → → 

podpora dalšího 
vzdělávání pedagogů 

- - - →→ →→→ 

metodická podpora 
lektora na škole 

- - - - →→ 

Odpůrce 

  ředitel ředitel řadový pedagog 

-          - rezolutně proti kompromis rezolutně proti 

         ←←←        ←       ←← 

Blokující síly 

Systémové 
síly 

nepopulárnost inovací - - - ← ← 

Osobní síly 

nezkušenost aktérů 
s HM 

- ← ← - - 

nutná změna myšlení - ← ← ← - 

nepodporující vnitřní 
prostředí 

← ←← ←← ←← ←← 

neztotožnění aktérů s 
metodou 

- ←← ←← ←← ←← 

vzájemné 
nepochopení aktérů 

- ← ← ← ←← 

náročná příprava - - - ← ← 

obavy z problémů v 
dalším studiu 

- - - ← ←←← 

špatné zkušenosti s 
aplikací metody 

- - - ← ←←← 

Organizační 
síly 

problémy s 
financováním 
pomůcek 

- ←←← ← - - 

problémy v 
personálním zajištění 

- - - ←← ←← 

                                                 

 

11 Zdroj: Autorka (2016) 
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Jak už naznačila analýza jednotlivých událostí a následných změn (viz Kapitola 10), 

v daném procesu hráli stěžejní roli aktéři. Užitím analýzy silových polí dle Lewina totiž 

zjišťujeme důležitý poznatek. Ačkoli nastala situace, že blokující podmínky převažovaly 

nad posilujícími, přesto došlo k zavedení metody. Jako příklad slouží událost a změna 

při vynoření 1. okna příležitosti. Přítomna byla řada blokujících sil, osobních i organizačích, 

naopak síly podporující byly v menšině. Přesto k povolení HM došlo (ač s omezením).  

Toeorie tří proudů nabízí vysvětlení v podobě identifikace promotéra politiky, který 

se o zavedení snažil. Současně byl přítomen pouze slabý odpůrce, který byl ochoten 

přistoupit na kompromis. V procesu tak byla rozhodující především síla těchto dvou typů 

aktérů stojících proti sobě. Záleželo tak na tom, zda má odpůrce ve škole rozhodující 

pravomoce, či nikoli.  

Přesto lze však připsat podmínkám v podobě obou typů sil formující charakter. 

Model analýzy silových polí předpokládá, že čím jednoznačněji je systém orientován 

podporujícím směrem, tím jednodušší a efektivnější tento proces je.  

[Schiller, Miller-Kovach, Miller 1994: 81] Bylo možné identifikovat, že existence řady 

blokujících podmínek znamenala nerozšíření inovace (1. a 2. okno příležitosti), jelikož 

silové pole nebylo jednoznačně podporující.  

 Vzhledem k důležitosti promotéra tak následující řádky nabízí souhrnný pohled 

na vývoj jeho role.  

11.1 Promotér 

Promotér je ochoten investovat zdroje k prosazení určitého zájmu, přičemž předpokládá 

budoucí užitek. [Kingdon 2003: 179] Jak již bylo řečeno, tato role byla identifikována 

v Pedagogovi L. Z tabulky je patrné, že jeho vliv postupně sílil. Postupně se totiž rozvíjely 

zdroje, kterými disponoval a následně je za účelem zavedení HM investoval. Byly 

následujícího druhu: 

Čas: Snaha o zavedení Hejného matematiky nebyla krátkodobou a jednorázovou 

záležitostí, promotér musel investovat značné množství času a prokázat velkou vytrvalost. 

Vynakládal čas nejen na aktivity spojené se sebevzděláváním v oblasti HM (studium v rámci 

PedF, DVPP, letní školy, besedy, neformální setkání, otevřené hodiny), ale také 

na vyhledávání odborných informací, které by podepřely jeho argumentaci. Promotér se 

rovněž nevzdal při neúspěšném pokusu o zavedení, ale rozhodl se implementovat HM 

alespoň skrytě. Nejenže tedy invesoval čas do náročných příprav bez metodické opory 
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vhodných učebních materiálů, ale rovněž prokázal vytrvalost. Vyčkal totiž až do dalšího 

vhodného okamžiku pro její povolení. I nadále pak věnoval čas přípravám, výuce, 

lektorování a to i přes přítomnost problémů.  

Energie: Promotér prokázal schopnost věnovat velké množství energie. Zahrnovala 

nejen zmíněné sebe/vzdělávání a aplikování HM, ale spočívala především ve vynaloženém 

úsilí k přesvědčení Ředitele B o zavedení metody. Nezdary promotéra neodradily, nýbrž 

věnoval další úsilí. Zároveň pak prokázal schopnost být pohotový a předložit podklady 

k prosazení názoru, což je jeho další význačnou charakteristikou. [Kingdon 2003: 179-182] 

Značné množství energie pak věnoval i obhajobě svého stanoviska před ostatními pedagogy 

a rodiči.  

Moc: Pedagoga L lze označit za schopného promotéra i z důvodu schopnosti účinně 

vyjednávat a užít svého postavení v daném prostředí. [Kingdon 2003: 181] Při druhém 

pokusu přesvědčit Ředitele B k oficiálnímu povolení HM prokázal schopnost vyjednávat, 

účinně argumentovat a předložit důvody k jejímu přijetí. Zároveň byl schopen reprodukovat 

názory způsobem, který se dostal do povědomí aktérů. [Kingdon 2003: 181] Právě toto byl 

význačný rys identifikovaného promotéra – jeho stanoviska byla považována 

za kontroverzní a často příliš bezpodmínečná. Ostatní pedagogové s nimi nebyli ztotožněni, 

dosáhl však toho, že se dostala do povědomí. Při přesvědčování rodičů dokázal značnou 

schopnost prezentovat pozitiva metody, její potřebnost a přínosy. Zároveň dokázal získat 

podporu Ředitele C, který měl podobnou vizi a rozhodující pravomoce, což značně posílilo 

i jeho vliv.   

Reputace: Právě prosazováním přístupu, který byl v daném prostředí nový 

a nepopulární, dal promotér všanc i svou reputaci. Aplikace HM slibuje mnoho pozitivních 

výstupů, bezmezným prosazováním se tak promotér zavázal tyto cíle naplnit. Vystavil se tak 

možnosti dlouhodobé kritiky z mnoha různých stran, které se mu také pravidelně dostávalo. 

Lidé zavádějící inovace jsou vystavováni vnějším i vnitřním tlakům [Lazarová 2005: 110], 

pedagog tak nejen zvýšil tlak na svou osobu ze strany ostatních aktérů (ředitel, další 

pedagogové, rodiče) v podobě vysokých očekávání, ale také bojoval s vlastními pochybami.  

Pedagog L: „A když jsem v páté třídě byl zoufalý, že jsme nestihli všechno a byl jsem 

na konzultaci s profesorem Hejným, říkal: ‚Ty vaše dětí umí to, co neumí někteří sedmáci‘.“ 

Investice zdroje v podobě vlastní reputace ho tak opět umožňuje označit jako promotéra. 
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Finance: Pedagog L nejenže investoval vlastní finanční prostředky 

na sebevzdělávání (včetně cesty do bývalého pracoviště na besedy a setkání), ale rovněž 

vlastním přičiněním snížil předkládanou finanční nákladnost metody (lektorování, úhrada 

učebnic rodiči).  

Jako další důležité zdroje, kterých promotér v průběhu času využíval, lze doplnit 

i následující: 

Sociální vazby a odborné kontakty: Promotér využíval množství významných 

odborných kontaktů – získal je jak v rámci studia na PedF UK, tak i dalšími akcemi 

spojenými s HM, zároveň i sociálními vazbami z bývalého pracoviště.  

Znalosti a informace: Na základně všech již uvedených zdrojů nabýval promotér 

nových schopností. Z vlastní iniciativy si dokázal sestavit obsáhlou znalostní základnu 

o metodě, kterou dále využíval.  Právě tento zdroj ho podpořil ve vytrvání v úsilí a věnování 

další energie. Především mu však byl oporou při argumentaci pro zavedení HM, podpořil 

účinnost vyjednávání a utvrdil ho v úmyslu vsadit svou vlastní reputaci při cestě k prosazení 

vlastního cíle.  

 V kontextu s Lewinovou analýzou silových polí je vhodné zmínit i inovativní 

potenciál Pedagoga L. Právě ten by mohl být považován za jednu z podporujících podmínek. 

Inovativní potenciál školy i učitelů, je totiž dle Novotného (2003) klíčovou podmínkou 

pro kvalitativní proměnu instituce a vzdělávacího procesu. Z rozhovorů jasně vyplývá 

existence vysokého inovativního potenciálu v osobě promotéra. Lze ho označit za učitele, 

který „přináší takové přístupy do své práce a své instituce, které jsou v prostředí, ve kterém 

pracuje, nové“ [Novotný 2003]. Přemýšlel v duchu nových vzdělávacích cílů v podobě 

kompetencí, uvažoval nad inovativními způsoby a metodami. Byl ochotný naplňováním 

principů HM od základu změnit svůj dosavadní způsob práce. Nečekal na vnější tlaky, které 

by žádaly změnu, byl k ní vnitřně motivován. [Novotný 2003] Neoddělitelnost inovativního 

potenciálu od osoby identifikovaného promotéra je důvodem, proč není vyčleněn jako 

samostatná podmínka. Inovativní potenciál dalších pedagogů však samostatně uveden je.  

 Za nejvýznamnější zdroj tak lze zřejmě považovat vysoký inovativní potenciál, 

nárůst odborných znalostí a moci. Promotér dokázal pro svůj návrh získat významného 

rozhodovatele v podobě Ředitele C, což pro něj znamenalo značnou podporu. Právě tento 

aktér může být v současnosti považován za dalšího promotéra, který se metodu snaží 

prosadit na další úrovni (mimoškolní, národní). 
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U promotéra se očekává jednání za účelem budoucího užitku. Uvedený promotér 

mohl být motivován v mnoha formách. Mohl se stát známým v odborných kruzích, být 

považován za významnou osobu spojenou s HM, získat statut inovativního pedagoga 

a uznání (sociální regulace). Vzdělávací výsledky žáků jeho třídy by se zlepšily, což 

považoval za důležité (rozpoznaná regulace). Další působení v oblasti rozšiřování HM, 

kupříkladu lektorování a případná metodická podpora na škole, mohlo přinést i finanční 

ohodnocení – promotéra tedy mohla ovlivnit i možná forma regulace přímé. 

Předpokládaným a neméně důležitým užitkem pak byla i vlastní seberealizace. Motivací 

bylo zřejmě i naplňování vlastní představy o ideálním vzdělávání a přístupu k žákům. Daná 

metoda byla v souladu s jeho hodnotami a cíli v oblasti vzdělávání (zvnitřněná regulace) 

a výuka s ní ho bavila (zpočátku pouze předpokládal, že by ho tento způsob výuky mohl těšit 

– vnitřní motivace). 

11.2 Odpůrce 

Druhým typem aktéra byl zmíněný odpůrce změny. Jeho vliv se rovněž vyvíjel, zároveň 

došlo k proměně identifikovaných osob. Zpočátku jím byl označen Ředitel B, který byl 

rezolutně proti zavedení HM. Optikou Teorie tří proudů ho lze označit za důležitého 

rozhodovatele z proudu politiky, který nebyl ztotožněn s vizí promotéra. Jelikož na škole 

disponoval rozhodujícími pravomocemi, prosazení návrhu nebylo možné.  

Během let svůj postoj proměnil. Byl ochoten přistoupit na zavedení HM, ovšem 

s podmínkou úhrady nákladů rodiči. Proti metodě tak již aktivně nevystupoval, z důvodu 

udělené podmínky mu však byl přiřazen statut slabého odpůrce. Změnou ve vedení školy 

pak tato osoba zcela zmizela.  

Nový odpůrce změny se následně rekrutoval z řad pedagogického sboru. Jednalo se 

o Pedagoga M. Ten byl rezolutně proti metodě.  

Pedagog I: „(…) jeden kolega a ten je prostě zvyklý jet po staru, tak ať si jede postaru, ale 

on bohužel i tohle hrozně zavrhuje, hned na tom hledá mouchy, všechno je špatně, ani 

za cenu toho, že by si z toho vyďobl něco dobrého (…).“ 

I když se aktivně projevoval, jeho nízké pramovoce neumožnily proces zablokovat. Postupně 

bylo jeho vystupování mírnější a v současnosti již není považován za aktivního odpůrce.   
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11.3 Podporující a blokující síly 

Výraznou změnu můžeme zaznamenat i ve stavu podporujících a blokujících sil. Počet obou 

druhů sil se postupně zvyšoval. Tento stav je pochopitelný, jelikož na škole narůstaly 

zkušenosti s metodou.  

 Co se týče sil podporujících, můžeme zaznamenat významný nárůst až při čtvrté 

události (změna ředitele). Objevovaly se především síly sociální spojené s komunikací školy 

s veřejností. Důležité byly i organizační síly v podobě podpory dalšího vzdělávání pedagogů 

a možnosti snížení nákladů. Přibyla ale i podpora okolí jako síla osobní a síly systémové 

(příprava pedagogů a využití projektů). V další fázi pak opět posilovala komunikace 

a podpora vzdělávání pedagogů.  

 Naopak síly blokující byly hojně zastoupeny již při události druhé (seznámení 

s metodou). Objevila se především překážka organizační v podobě nakoupení jiných učebnic 

a řada osobních sil. Od čtvrté události pak přibývaly další síly osobní, které byly založené 

především na obavách a špatných zkušenostech.  

 Ačkoli se situace postupně vyvíjela ve prospěch podporujících sil, které v současné 

době převažují, přesto se nejedná o jednoznačnou orientaci. Blokujících sil je velký počet 

a jejich síla stále narůstá. 
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11.4 Bylo zavedení změny úspěšné? 

Aby mohla být změna úspěšně zavedena a uplatňována, je dle Lewina nutná existence tří 

fází procesu – rozmrazení, posun, zamrazení. [Smejkal, Rais 2013: 63] Z analýzy lze 

usoudit, že Hejného metoda na dané škole všemi zmíněnými fázemi prošla.  

Rozmrazení je fází převážně přípravnou, která spočívá jak ve zjištění stávajících 

podmínek, poskytnutí vize, motivace, ale nedílnou součástí je především snížení odporu 

ke změně. [Daly, Speedy, Jackson 2003: 187] Za období rozmrazení tak lze považovat 

období školních let 2000/01 až 2011/12. V této době došlo jednak k prvotnímu seznámení 

s metodou, otevření diskuse o její aplikaci. Schválena byla první učebnice, Ředitel B 

se zavedením metody nesouhlasil. Pedagog L se metodu rozhodl aplikovat skrytě, během 

tohoto období došlo ke snížení odporu Ředitele B a nárůstu přízně rodičů. Metoda byla 

následně sice oficiálně povolena, učenice však hradili rodiče. Její pozdější zavedení se 

rovněž pojilo se značnými problémy, a tak nebylo metody plnohodnotně využito. Uvedené 

období se tak neslo v duchu seznamování aktérů s metodou a získávání prvních zkušeností.  

Fáze posunu spočívá v realizaci změn a monitorování dlouhodobějšího procesu. 

[Utley 2011: 302] Takto můžeme označit období školních let 2012/13 až 2015/16. Během 

této doby totiž došlo k výrazným změnám. Postupně byla HM zaváděna od počátku 

primárního vzdělávání, došlo tak k plnohodnotné implementaci. Došlo k rozšíření příznivců 

metody, mohl tak narůst počet tříd s HM. Realizována byla celá řada aktivit s HM spojených, 

metoda se rozvíjela. Odhalovány byly i problémy, které se s metodou pojí.  

Zamrazení je charakteristické ustanovením změny jako permanentního stavu. 

[Cummings, Worley 2013: 22] Na základě dosavadního vývoje procesu na škole lze 

předpokládat, že tato fáze brzy nastane. Plánované je totiž navýšení počtu tříd s HM, zároveň 

návaznost na druhém stupni vzdělávání. Stávající aktivity spojené s HM budou nejen 

pokračovat, ale rozšíří se jejich spektrum. Pokud se škola bude aktivně snažit vyřešit 

identifikované problémy, HM se zřejme stane nedílnou součástí vzdělávací strategie školy. 

Změna tak bude úspěšně zavedena.  
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12 Diskuse výsledků a doporučení 

12.1 Užití a přínos teoretických východisek 

Celou práci zastřešuje konceptuální rámec, který byl sestaven z prvků jednotlivých teorií, 

modelů a konceptů tak, aby umožnil zodpovědět stanovený cíl. Některá uvedená východiska 

však nebyla primárně určena k aplikaci na mikro úroveň základní školy a na z části 

neukotvenou oblast inovací ve vzdělávání.  

Fázový model veřejně politického cyklu 

Užití čtyřfázového modelu veřejně politického cyklu [Potůček 2005: 37] se ukázalo jako 

vhodný prostředek k pochopení procesu vybrané problematiky. [Potůček 2005: 37] 

Jednotlivé fáze bylo možné identifikovat i na vybrané škole, ač se nejednalo o záležitost 

bezproblémovou. Především fáze rozhodnutí nebyla na první pohled jasná, ale model 

se přesto ukázal jako užitečný a dostál své zpřehledňující funkce. Lze ho tak doporučit 

I při analýze procesu zavádění určitého opatření na úrovni školy, jelikož napomáhá 

nevynechání podstatných aspektů.   

Model změny a analýzy silového pole 

Model změny je primárně určen pro aplikaci ve firemním podmínkách, tedy typově 

odlišných, než je veřejná vzdělávací instituce. Zároveň je užíván pro izolované vnitřní 

prostředí, je tedy zohledňován pouze chod a organizace firmy, změna se odehrává izolovaně 

od vnějšího kontextu, což je mu vytýkáno. [Burke, Lake, Paine 2009: 244] 

Jeho aplikace na základní školu se však ukázala jako vhodná, jelikož i toto prostředí 

vykazuje některé prvky typické pro soukromý sektor. Zaměstnanci jsou organizačně 

strukturováni, disponují různými typy a mírou pravomocí. Vzájemně spolupracují, zároveň 

si i mezi sebou konkurují, mohou užívat různé strategie a způsoby k dosažení cílů. Škola 

jako celek je rovněž prvkem konkurenčního prostředí, snaží se o co nejlepší výsledky mezi 

ostatními školami, ze kterých má následný užitek. Zaměstnanci jsou různými formami 

stimulováni k lepším výkonům.  

Aplikace modelu změny pouze na izolované prostředí školy by nepřinesla kýžené 

výsledky, se zmíněnou výtkou tak lze souhlasit. Zařazení vnějších podmínek 

do analyzovaných sil se ukázalo jako vhodná reakce, jak se s ní vypořádat. Model změny tak 

umožnil posouzení dosavadního průběhu změny a predikci blízké budoucnosti.  
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Promotér, okna příležitosti, aktéři ve veřejné politice 

Při analýze procesu implementace bylo užito i prvků Teorie tří proudů. Tento výkladový 

rámec slouží primárně k tomu, aby vysvětlil, proč je daná veřejná politika taková, jaká je. 

[Kingdon 2003: 166-170] Její aplikace na mikro úroveň školy se ukázala jako velmi 

přínosná, jelikož bylo možné identifikovat všechny vybrané prvky. Teorie tak pomohla 

vysvětlit, co proces ne/zavádění inovací ovlivňovalo. Tento přístup tak lze doporučit 

i při  vysvětlování dalších problémových oblastí školské politiky.  

12.2 Hlavní zjištění a zodpovězení cíle práce 

Výsledky analýzy lze shrnout následovně: 

1. Na počátku existoval promotér, který disponoval omezenými zdroji. Zároveň 

existoval odpůrce, který měl na škole rozhodující pravomoce. Inovace se oficiálně 

NEZAVEDLA.  

2. V pozdější fázi existoval promotér, který disponoval rozvinutějšími zdroji. Zároveň 

existoval slabý odpůrce, který měl na škole rozhodující pravomoce. Metodu již 

akceptoval, stanovil však podmínku. Inovace se ZAVEDLA S OMEZENÍM.  

3. Existoval promotér s velmi rozvinutými zdroji, zároveň existoval odpůrce, který 

rozhodující pravomoce neměl. Blokující síly znesnadnily proces, ale inovace se dále 

UPLATŇOVALA, ačkoli BEZ ROZŠÍŘENÍ.  

4. Nyní existují dva promotéři (jeden s rozhodujícími pravomocemi), neexistuje aktivní 

odpůrce. Podporující síly usnadňují rozvoj inovace, ta se tak dále UPLATŇUJE 

A  ROZŠIŘUJE. 

5. EXISTOVALY OKAMŽIKY, které byly pro prosazení zájmu promotéra více vhodné 

než jiné. 
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Sestavený konceptuální rámec umožnil zodpovědět stanovené výzkumné otázky: 

- Existují aktéři, kteří usnadňují zavádění a uplatňování inovací ve vzdělávání na úrovni 

základní školy? Existují aktéři, kteří znesnadňují zavádění a uplatňování inovací 

ve vzdělávání na úrovni základní školy? Jak významně proces ovlivňují?   

Ano, existují oba typy aktérů. Jsou pro daný proces zcela určující. K zavedení/uplatňování 

inovace nedochází, pokud existuje odpůrce s rozhodujícími pravomocemi, který metodu 

rezolutně zavést/uplatňovat nechce. K zavedení/uplatňování inovace dochází, pokud 

existuje promotér s rozvinutým množstvím zdrojů a zároveň není jeho snaha blokována 

odpůrcem s rozhodujícími pravomocemi, který by proti metodě rezolutně vystupoval. 

V případě, že je snaha promotéra znesnadňována existencí odpůrce, který však nemá 

rozhodující pravomoce, případně má a metodu částečně akceptuje, k zavedení inovace přesto 

dochází (s omezeními). 

- Hrají při zavádění a uplatňování inovací ve vzdělávání na úrovni základní školy roli 

nějaké příhodné podmínky? Hrají při zavádění a uplatňování inovací ve vzdělávání 

na úrovni základní školy roli nějaké brzdící podmínky? Jak významně proces ovlivňují?  

Ano, existují oba typy podmínek. Pro proces nejsou zcela určující, avšak mohou ne/podpořit 

jednání identifikovaných aktérů, mají tedy doplňující charakter. Výrazná převaha 

podporujících sil může podpořit šíření a rozvoj inovace, značná převaha sil blokujících pak 

nerozšíření inovace, případně realizaci v omezené podobě. Pokud existuje významné 

množství blokujících podmínek, ale zároveň existuje promotér s rozvinutými zdroji, přesto 

k zavedení/uplatňování inovace dochází. Pokud existuje významné množství podporujících 

podmínek, ale zároveň existuje odpůrce, který má rozhodující pravomoce a inovaci 

rezolutně odmítá, k zavedení/uplatňování nedochází. 

- Pojí se zavádění inovací ve vzdělávání s nějakými specifickými okolnostmi?  

Při zavádění/uplatňování inovace je možné odhalit okamžiky, které jsou pro prosazení 

inovace vhodnější než jiné. Jedná se o momenty pojící se s posílením zdrojů promotéra, 

případně organizačními změnami.  
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12.3 Porovnaní s výsledky předchozích výzkumů 

Zjištěné výsledky je vhodné porovnat se závěry již realizovaných výzkumů a společně 

s užitím informací od expertů můžeme touto triangulací podepřít následná doporučení. 

[Flick 2009: 445] 

Novotný (2003) uvádí jako klíčový faktor při zavádění inovací roli aktérů, tedy učitelů 

se silným osobním zaujetím, jejichž existence je bezpodmínečně nutná. Většinou se opírají 

o své nadšení a ochotu se investovat. Podporující podmínky mohou jejich zaujetí 

a odhodlanost rozvíjet (podpora okolí, vzdělávání), nepodporující pak tlumit (rezistence 

okolí vůči změně, tlaky na jeho osobu). S těmito výsledky korespondují i hlavní zjištění této 

práce. Klíčovou roli hrají promotéři, kteří se opírají o své zdroje. Především v době zavádění 

jsou pak odkázáni převážně na úroveň své motivace a zaujetí, která může být částečně 

ovlivňována koexistujícími podmínkami.  

Lazarová (2005) předkládá jako brzdící podmínku rezistenci okolí vůči změně, která 

může bránit dosahování požadovaných cílů. S tímto závěrem lze částečně souhlasit, jelikož 

nepodporující vnitřní prostředí školy (jako umírněná forma rezistence) bránilo většímu 

rozšíření inovace. Ukázalo se však, že bylo rovněž motivačním faktorem pro rozvoj 

promotérových zdrojů. Samozřejmě ho však nelze doporučit jako vhodný a obecně 

uplatnitelný zdroj motivace, jelikož ne každý aktér je schopen tlak využít pozitivním 

směrem.  

Schellenbach-Zell a Gräsel (2010) považují za významný zdroj seberučující motivace 

učitelů zaměření a obsah inovace. Tento výsledek výzkumnému šetření odpovídá, jelikož 

se ukázalo, že učitelé neztotožnění s principy metody byli amotivováni k jejímu zavádění.  

Lazarová (2005) uvádí, že blokovat zavádění a uplatňování inovací mohou i vnější 

bariéry ze strany školské politiky, jako je kupříkladu financování škol a organizace dalšího 

vzdělávání učitelů, autonomie škol. Tento závěr zřejmě může hrát roli, ovšem v případě této 

práce se nastavení systémových podmínek ukázalo jako inovacím otevřené. Školy byly díky 

tvorbě vlastních ŠVP autonomními jednotkami, systémové problémy s financováním nebyly 

zaznamenány. Potíže se neukázaly ani v nabídce a kvalitě dalšího vzdělávání pedagogů.  
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Důležitým poznatkem je ale to, že rozhodujícím faktorem pro ne/zavádění inovací je 

postoj ředitele školy jako možného odpůrce. Školy mají vysokou úroveň autonomie, ovšem 

jednotliví pedagogové jsou při volbě netradičních metod odkázáni na souhlas ředitele. 

Schellenbach-Zell a Gräsel (2010) považují autonomii učitelů jako výrazný zdroj jejich 

motivace, případné neakceptování jejich vlastní volby postupů pak má opačný efekt. Toto 

zjištění je tak možné reflektovat v možných doporučeních.  

V neposlední řadě byla jako významný zdroj motivace a prostředek s mnoha 

pozitivními dopady identifikována podpora dalšího vzdělávání pedagogů. Lazarová 

a Prokopová (2004) uvádí, že učitelé často vybírají další vzdělávání náhodně, ovlivňuje je 

dostupnost a atraktivita nabídky. Existuje pak rozdíl mezi tím, jakou vzdělávací potřebu 

identifikují učitelé a co vyžaduje škola. Výzkumné šetření ukázalo, že jako vhodný nástroj 

k alespoň částečnému překonání tohoto nesouladu může sloužit pořádání dalšího vzdělávání 

přímo v budově školy pro všechny zájemce z řad pedagogického sboru.  

Výsledky realizovaného výzkumného šetření jsou tak převážně v souladu se závěry 

dřívějších výzkumů, některé doplňují a jiné rozvíjí o další možnou perspektivu. 
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12.4 Doporučení 

Tato diplomová práce chce přispět ke stanovenému ideálnímu stavu, kdy budou inovace 

rozšířenou a permanentní součástí českého vzdělávání. Následující řádky tak nabízí jednak 

doporučení pro zkoumanou školu, uvedena jsou však i obecná doporučení pro podporu 

zavádění a uplatňování inovací ve vzdělávání. 

12.4.1 Doporučení pro pro vybranou školu 

Vybraná základní škola je zřejmě již blízko okamžiku přerodu HM do fáze zamrazení, mohla 

by se tedy stát neoddělitenou součástí vzdělávací strategie školy. V poslední zkoumané fázi 

byli identifikováni aktéři a síly, které podporují další rozvoj HM, zároveň však existovalo 

i velké množství blokujících sil.  

Pro úspěšný přerod je zaprvé nutné zachovat stávající příznivé faktory (inovativní 

vedení školy a část zaměstnanců, motivace prostřednictvím vysoké míry podpory dalšího 

vzdělávání, pravidelná komunikace s veřejností). Zadruhé je žádoucí tyto podmínky rozvíjet 

a eliminovat faktory nepříznivé.  

Lze tak doporučit uspořádání dalšího vzdělávání přímo na škole, kterého by mohli 

využít všichni pedagogové včetně čerstvě příchozích a nových zájemců o metodu. Opět 

může umožnit získání dalších příznivců, zároveň mohou být představeny materiály pro 

druhý stupeň, které jsou pro řadu pedagogů velkou neznámou.  

Velmi žádoucí je pak rozšíření dalších forem komunikace s veřejností 

prostřednictvím otevřených náslechových hodin ve více třídách, častějších besed s rodiči 

žáků, kteří mají s metodou špatné zkušenosti a sužují je obavy. K redukci pochybností by 

mohlo sloužit i zveřejnění výsledků Kalibro, samozřejmě citlivou a promyšlenou formou. 

Další rozšíření povědomí o metodě a zvýšení poptávky po ní lze umožnit větší propagací 

na webových stránkách školy, jelikož v současné době není na první pohled vidno, že se HM 

na škole vyučuje.12 

  

                                                 

 

12 V době dokončování diplomové práce byly webové stránky upraveny dle doporučení.  
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Současně lze doporučit realizaci dalších projektů a aktivní vyhledávání těchto 

příležitosti a to i v případě, kdy nejsou explicitně spojeny s HM. Jejich potenciál může být 

často na tuto oblast rozšířen. Účast na nich bývá zpravidla víceletá, pomohou tak metodu 

nejen udržet na škole, ale rovněž ji rozvíjet v různých směrech.  

Pokud se bude škola řídit uvedenými doporučeními, je možné očekávat přerod 

do počáteční fáze zamrazení již v příštím školním roce. 

12.4.2 Obecná doporučení pro podporu zavádění a uplatňování inovací ve 

vzdělávání 

Jelikož se jako stěžejní prvek ukázala existence promotéra a jeho zdrojů, je nutné podporovat 

vznik tohoto aktéra. Nejdůležitější je tak motivovat učitele k tomu, aby se takovými aktéry 

stali. Jako vhodný prostředek lze doporučit výraznou podporu dalšího vzdělávání pedagogů, 

včetně jeho realizace přímo na škole. Lze tak jednak získávat příznivce inovace, rozšiřovat 

povědomí a odborné znalosti pedagogů, zároveň ale také cíleně organizovat další vzdělávání 

v souladu s potřebami školy. Eliminuje se rovněž časová náročnost školení, zvyšuje se tak 

šance, že se zúčastní velké množství pedagogů. Pedagogové také mohou tímto způsobem 

navázat sociální kontakty, které budou prostředkem jejich další motivace, podporou 

odhodlání inovaci zavést, umožní i další sdílení zkušeností. 

Jako důležitý prostředek motivace je však rovněž apel na vedení škol, aby posilovaly 

autonomii samotných pedagogů. Je nutné dávat učitelům najevo, že jsou kompetentní 

a schopní samostatně volit způsoby výuky včetně zavádění inovací. Pokud přijdou 

s návrhem na zavedení inovace, je vhodné je podpořit, zároveň je nutné jim dávat zpětnou 

vazbu i během celého procesu implementace. Potlačení jejich invence může vést k amotivaci 

inovace zavádět. Zároveň je však nutné mít na zřeteli zodpovědnost ředitelů za průběh 

vzdělávání, je tak nutné tyto snahy citlivě vyvážit.  

Druhým klíčovým prvkem byla existence odpůrce změny s rozhodujícími 

pravomocemi, který může veškeré snahy o zavádění a uplatňování inovace zablokovat. 

Jelikož touto osobou bývá zpravidla ředitel, není možné navrhovat řešení na úrovni školy. 

Nabízí se tak řešení systémové a to formou vypisování projektů, které jsou typově podobné 

již zmíněnému OP VVV Budování kapacit pro rozvoj škol I. Tento projekt v sobě může 

skrývat velký potenciál. Nabízí pro školy materiální výhody, je tak pravděpodobné, že se 

jich do něj prostřednictvím ředitele zapojí velké množství. Účelem projektu je však 

i vzájemná spolupráce škol, sdílení zkušeností, odborných znalostí, předpokládá se tak šíření 

příkladů dobré praxe. Mohl by tak motivovat ředitele k tomu, aby byli inovacím otevření 
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a vypořádat se s jejich nejistotami a předsudky. Zavádění inovací může totiž provázet celá 

řada obav a to jak z finanční náročnosti, nefunkčnosti, tak nezajištění kvalitní realizace. 

Právě tato forma projektu může současně eliminovat všechny tyto obavy, zároveň poskytuje 

zdravé konkurenční prostředí jako formu další motivace.  

Jako významná podporující podmínka byla identifikována pravidelná komunikace 

škol s veřejností. Velmi důrazně lze doporučit otevřenost škol, jelikož je základem pro řešení 

problémů, předcházení nedorozuměním, ale i zvýšení zájmu o inovace. Doporučenou 

formou jsou otevřené náslechové hodiny, besedy s veřejností, případně i prezentace inovací 

na webových stránkách, ve výročních zprávách o činnosti školy, poskytování příruček pro 

rodiče.  

Všechny zmíněné cesty jsou tak určitou formou podpory, motivace, která může 

stimulovat jednání aktérů prosazujících metodu. Co doporučit rozhodně nelze, je řízená 

regulace. V případě inovací je nutné, aby s ní byl implementující aktér ztotožněn, nařízení 

o jejich povinném zavádění tak rozhodně není řešením. 

12.5 Náměty na další výzkumná šetření 

Během výzkumného šetření se objevovala zajímavá témata, která by mohla být námětem 

pro další práce různých oborů. 

Často bylo zmiňováno téma vlivu medializace na zavádění a uplatňování inovací. 

HM je totiž v několika posledních letech častným předmětem zájmu médií, což pomáhá 

jejímu šíření. Na druhou stranu je pak tímto způsobem učitelům předkládána jako jediný 

správný způsob výuky. Má medializace vliv na utváření postojů pedagogů k inovacím? 

Druhým tématem bylo užití inovací jako nástroje pro podporu inkluze. Je zavádění 

a uplatňování určitých typů inovací vhodnou cestou k inkluzi, nebo jsou jen dalším 

selektivním nástrojem?  

V neposlední řadě by bylo přínosné prozkoumat Hejného metodu pedagogickou 

optikou. Byly zmiňovány výhody i možné problémy, které by měla tato metoda přinášet. 

Odhalení jejich opory v realitě by byla vhodným doplněním této práce.  
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13 Závěr 

Společnost prochází vývojem, současně se tak mění i požadované atributy 

konkurenceschopného člověka. Je tak pociťován nesouhlad mezi tím, jaké schopnosti 

společnost vyžaduje a jaké jsou současným vzdělávacím systémem v žácích rozvíjeny. 

Jedním z nástrojů k překlenutí tohoto nesouladu je zavádění a uplatňování inovací 

ve vzdělávání. České základní školství však stále výrazně neinovuje, dominantní jsou 

klasické metody výuky. Proč je tedy současné situace v ČR taková? 

Celá práce se tedy zabývala otázkou ne/zavádění a ne/uplatňování inovací 

ve vzdělávání. Odhalena byla klíčová role zainteresovaných aktérů v podobě promotérů 

a odpůrců změny, jako doplňující a částečně formující podmínky byly identifikovány 

podporující a blokující síly. Na základě zjištěných výsledků tak lze předpokládat, 

že nedostatečná míra zavádění a uplatňování inovací v českém základním školství se odvíjí 

od nízkého počtu schopných promotérů, případně jsou jejich snahy blokovány odpůrci 

změny s rozhodujícími pravomocemi. Řešením je stimulace jejich jednání motivací 

a poskytováním takových podmínek, které je budou v inovování podporovat, avšak 

rozhodně ne násilnou formou přímé regulace. 
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14 Resumé 

Diplomová práce po nastínění kontextu problematiky inovací ve vzdělávání představila 

a vysvětlila proces zavádění Hejného metody na vybrané základní škole. Užito bylo 

čtyřfázového modelu veřejně politického cyklu, Teorie tří proudů, Modelu změny a analýzy 

silových polí. Pozornost byla zaměřena na klíčové události, změny, aktéry, blokující 

a podporující podmínky a jejich proměny v čase.  
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15 Summary 

The diploma thesis after outlining the context of the innovation in education introduced 

and explained the process of introducing Hejny method to selected elementary school. 

The author used the 4-level public political cycle model, Multiple-streams theory, Model 

of change and force field analysis. Attention was focused on the key events, changes, actors, 

blocking and supporting conditions and their changes over time.  
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Příloha č. 1 

Dílčí otázky pro návod na rozhovor 

Kdy byla Hejného metoda na dané škole zavedena?  

Pojí se její zavedení s nějakými specifickými okolnostmi?  

Jaké prostředky/podmínky z oblasti legislativního ukotvení inovací zavádění Hejného matematiky 

usnadňují?  

Které podmínky stanovené veřejně politickými dokumenty zavádění a uplatňování Hejného matematiky 

znesnadňují? 

Se kterými problémy v oblasti financování je možné se při uplatňování Hejného matematiky setkat? Jaká je 

finanční nákladnost celého procesu (počáteční, v průběhu)? 

Lze reálně využít prostředky (granty, projekty), které umožňují spolufinancovat náklady spojené se 

záváděním Hejného matematiky? 

Jsou přítomny problémy při hledání kvalitního personálního zajištění při výuce touto metodou? V čem 

spočívají? 

Existují nějaké projekty zaměřené na další vzdělávání pedagogů touto metodou (pořádané základními 

školami, pedagogickými fakultami aj.)? 

Setkává se s negativními postoji jiných aktérů vůči uplatňování této inovativní metody výuky matematiky? 

V čem argumenty odpůrců spočívají? 

Kteří aktéři zavedení Hejného matematiky na dané škole podporují? V čem jejich podpora spočívá? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha č. 2 

Návod na rozhovor učitel (vyučující Hejného matematiku) 
 

Představení výzkumu  

Výzkumné šetření je realizováno jako součást mé diplomové práce a získaná data budou použita pouze za tímto 

účelem. Téma diplomové práce je Problematika zavádění inovací ve vzdělávání z pohledu aktérů.  

Výpovědi budou anonymizovány (užito bude označení Učitel A, B apod., uváděny budou jednotně v mužském 

rodě bez ohledu na pohlaví).  

Požádaní o souhlas s nahráváním za účelem rychlejšího průběhu rozhovoru a přesnějšího a kvalitnějšího 

zpracování výpovědí. 

 

Obecné informace (dílčí pro další vedení rozhovoru) 

Délka působení na dané škole, Vyučované předměty, vzdělání (aprobace), Věk 

 

Zkušenosti 

Jak dlouho Hejného metodou vyučujete na této škole? (byl u zrodu – zohlednit v postojích) 

Plánujete s ní vyučovat i nadále? Jak vás napadlo s ní vyučovat? Jaké slovo měli v tomto procesu 

další aktéři (rodiče, ostatní pedagogové)? 

Máte nějaké předchozí zkušenosti s touto metodou? 

Proškolení 

Jaké jste absolvoval školení na výuku této metody? Vyhledáváte vy sám nějaké metodické materiály 

(články, shlédnutí videa apod.)? Plánujete průběžné vzdělávání? 

Existuje kurz, který byste chtěl absolvovat, ale podmínky to neumožňují (finanční nákladnost)? 

Specifické podmínky 

Jaká je finanční nákladonost celého procesu (pomůcky, učebnice) apod.?  

Postoj  

Co si myslíte o metodě? Proč? Spatřujete negativa? Spatřujete pozitiva? 

Podpořil byste rozšíření/odstoupení od metody na vaší škole? Jak? 

Co si myslíte o zavádění dalších inovací na vaší škole obecně? Jste příznivcem nějaké inovativní 

metody/prvků ve výuce dalších předmětů? 

Diskutujete s kolegy o Hejného metodě?  

Setkáváte se s negativními postoji některých pedagogů vůči Hejného matematice? V čem jejich 

negace spočívá (forma, argumenty)? Diskutujete s nimi svůj postoj? 

Setkáváte se s pozitivními postoji některých pedagogů vůči Hejného metodě? V čem jejich podpora 

spočívá?  

Jaké jsou reakce dalších aktérů (rodiče)? 

DĚKUJI! 



 

 

 

Příloha č. 3 

Návod na rozhovor ředitel, zástupce ředitele 
 

Představení výzkumu 

Výzkumné šetření je realizováno jako součást mé diplomové práce a získaná data budou 

použita pouze za tímto účelem. Téma diplomové práce je Problematika zavádění inovací 

ve vzdělávání z pohledu aktérů.  

Výpovědi budou anonymizovány (užito bude označení Učitel A, B apod., uváděny budou 

jednotně v ženském rodě bez ohledu na pohlaví).  

Požádaní o souhlas s nahráváním za účelem rychlejšího průběhu rozhovoru a přesnějšího 

a kvalitnějšího zpracování výpovědí.  

 

Obecné informace (dílčí pro další vedení rozhovoru) 

Délka působení na dané škole, Vyučované předměty, vzdělání (aprobace), Věk 

Obecné informace 

V kolika třídách se Hejného metoda v současné době uplatňuje?  

Jaký byl početní vývoj těchto tříd?  

Počítá se se stejným počtem tříd i v dalším školním roce? (navýšení, ustoupení od metody)  

Lze obecně zavádět inovace do vyučování pouze dle uvážení ředitele a uvážení pedagogů? Jak tento 

proces vypadá (jaké slovo mají v procesu rodiče, zřizovatel apod.)? 

Mohou rodiče spolurozhodovat od ustoupení od metody? Stalo se to? 

Zavedení 

Kdy byla Hejného metoda na vaší škole zavedena?  

Pojí se její zavedení s nějakými specifickými okolnostmi/událostmi (využití projektové příležitosti)? 

Kteří pedagogové hráli roli při jejím zavádění?   

Specifické podmínky 

Existují nějaké problémy v oblasti financování Hejného výuky matematiky? Jaká je finanční 

nákladnost celého procesu (počáteční, v průběhu) – školení, pomůcky, učebnice? 

Účastní/účastnila se škola v rámci výuky Hejného matematiky nějakých projektů? Lze reálně využít 

prostředky (granty, projekty), které umožňují spolufinancovat náklady spojené se vyučováním 

Hejného matematiky? 

Jsou přítomny problémy při hledání kvalitního personálního zajištění při výuce touto metodou? 

V čem spočívají? Jsou pedagogové ochotni se školit? Jak je obtížné sehnat pedagoga vyučující touto 

metodou? Jaká je kvalita proškolení? Je nějak dále monitorována kvalita výuky? 

 

 

Zkušenosti  

Účastnil jste se někdy hodiny, kde byla metoda uplatňována? (ano – co si myslel?) 

Suploval jste někdy (matematiku) ve třídě, kde je metoda uplatňována?  

Nastudoval jste o ní nějaké materiály (články, shlédnutí videa apod.)? (ano - co si myslel, ne – proč 

ne?) 

Máte s metodou ještě nějaké jiné zkušnosti (potomek, člen rodiny je vyučován)? 



 

 

 

Postoj  

Co si myslíte o metodě? Proč?  

Spatřujete negativa? Spatřujete pozitiva? 

Jak by se podle vás měla matematika „správně“ vyučovat? Jste příznivcem jiné inovativní metody 

výuky matematiky? Podpořil byste rozšíření/odstoupení od metody na vaší škole? 

Co si myslíte o zavádění dalších inovací na vaší škole obecně? Jste příznivcem nějaké inovativní 

metody/prvků ve výuce dalších předmětů? 

Diskutujete s kolegy o Hejného metodě?  

Kteří pedagogové vyučování prostřednictvím Hejného matematiky na vaší škole podporují? V čem 

jejich podpora spočívá? Diskutujete s nimi svůj postoj? 

Setkáváte se s negativními postoji některých pedagogů vůči Hejného matematice? V čem jejich 

negace spočívá (forma, argumenty)? Diskutujete s nimi svůj postoj? 

 

Doplňující: 

Napadá vás v souvislosti s Hejného metodou ještě něco, co byste chtěl zmínit?  

 

Děkuji! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 4 

Návod na rozhovor učitel (nevyučující Hejného matematiku) 

Představení výzkumu  

Výzkumné šetření je realizováno jako součást mé diplomové práce a získaná data budou použita pouze za tímto 

účelem. Téma diplomové práce je Problematika zavádění inovací ve vzdělávání z pohledu aktérů.  

Výpovědi budou anonymizovány (užito bude označení Učitel A, B apod., uváděny budou jednotně v mužském 

rodě bez ohledu na pohlaví).  

Požádaní o souhlas s nahráváním za účelem rychlejšího průběhu rozhovoru a přesnějšího a kvalitnějšího 

zpracování výpovědí. 

 

Obecné informace (dílčí pro další vedení rozhovoru) 

Délka působení na dané škole, Vyučované předměty, vzdělání (aprobace), Věk 

 

Informovanost 

Jak dlouho se Hejného metoda na dané škole uplatňuje? (byl u zrodu – zohlednit v postojích) 

V kolika třídách se Hejného metoda uplatňuje?  

Který pedagog s ní vyučuje? 

Zkuste stručně popsat, v čem metoda spočívá.  

 

Zkušenosti  

Účastnil jste se někdy hodiny, kde byla metoda uplatňována? (ano – co si myslel?) 

Suploval jste někdy (matematiku) ve třídě, kde je metoda uplatňována?  

Nastudoval jste o ní nějaké materiály (články, shlédnutí videa apod.)? (ano - co si myslel, ne – proč ne?) 

Máte s metodou ještě nějaké jiné zkušnosti (potomek, člen rodiny je vyučován)? 

Postoj  

Co si myslíte o metodě? Proč?  

Spatřujete negativa? Spatřujete pozitiva? 

Jak by se podle vás měla matematika „správně“ vyučovat? Jste příznivcem jiné inovativní metody výuky 

matematiky? Podpořil byste rozšíření/odstoupení od metody na vaší škole? 

Co si myslíte o zavádění dalších inovací na vaší škole obecně? Jste příznivcem nějaké inovativní metody/prvků 

ve výuce dalších předmětů? 

Diskutujete s kolegy o Hejného metodě?  

Kteří pedagogové vyučování prostřednictvím Hejného matematiky na vaší škole podporují? V čem jejich 

podpora spočívá? Diskutujete s nimi svůj postoj? 

Setkáváte se s negativními postoji některých pedagogů vůči Hejného matematice? V čem jejich negace spočívá 

(forma, argumenty)? Diskutujete s nimi svůj postoj? 

 

Doplňující: 

Napadá vás v souvislosti s Hejného metodou ještě něco, co byste chtěl zmínit?  

 

Děkuji! 

 


