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ABSTRAKT  

Tato diplomová práce je primárně zaměřena na aplikaci autentických materiálů ve výuce 

anglického jazyka na prvním stupni základních škol při uplatnění strategií autentického 

učení. V teoretické části práce byly nejprve analyzovány kurikulární dokumenty MŠMT ČR 

týkající se změn ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Poté byly nastíněny 

způsoby aplikace didaktických principů přiměřenosti, systematičnosti, názornosti, 

vědomého osvojování učiva, aktivnosti, individuálního přístupu, celistvosti a cyklického 

uspořádání učiva. Dále byl v teoretické části této práce definován rozdíl mezi pojmy 

didaktické a autentické materiály a pojmem autentické učení. Porovnány byly také různé 

pohledy na využití inovační strategie autentického učení při výuce cizích jazyků a uvedeny 

různé možnosti zprostředkování reálií a sociokulturního kontextu anglicky mluvících zemí. 

V rámci výzkumné části diplomové práce bylo zkoumáno, zda na bázi využití autentických 

materiálů skutečně došlo k autentickému učení, a do jaké míry. Za tímto účelem proběhlo 

zkoumání na pěti takto zaměřených základních školách. Výzkum ukázal, že na čtyřech z nich 

byly využívány při výuce angličtiny kromě didaktických materiálů rovněž autentické 

materiály, ovšem úspěšnost aplikace metody autentického učení kolísala mezi 48% až 90%. 

Nesporně však tyto materiály ve spojitosti s tímto výukovým postupem celkově mohou 

výuku angličtiny velice efektivně doplnit, a to především pokud jde o motivační faktor a o 

propojení výuky s reálným životem. Výsledky tohoto výzkumu byly rovněž statisticky 

vyhodnoceny. 
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ABSTRACT 

This diploma work is primarily oriented at application of the authentic materials when using 

the LT strategy of authentic learning in teaching English to the pupils at Czech primary 

schools. 

In the theoretical part of this work there were at first analyzed curricular documents of the 

Czech Ministry of Education concerning the changes in the sphere of educational policy 

regarding Language and Language Communication. After that, there were described various 

ways of application of didactic principles of adequity, systematic approach, illustrativeness, 

willful learning, activity, individual approach, compactness of learning process and cyclical 

arrangement of the newly learned information. Next, there were defined the term of authentic 

learning and the difference between the didactic and authentic materials. There were also 

compared various views on the use of innovative authentic learning strategy in ELT and 

mentioned various possibilities of presenting sociocultural context of English speaking 

countries in language teaching. 

In the research part of these theses there was conducted research whether the authentic 

learning had really happened when the authentic materials were used in teaching English 

and if yes, to what extent exactly the authentic learning happened. For this reason there was 

done research at five Czech basic schools oriented at application of authentic materials in 

ELT. The results of research showed that at four visited schools there were used besides 

didactic materials also authentic materials. However success of application of this language 

teaching strategy varied from 48% to 90%. Needless to say, these materials together with 

applying the method of authentic learning, can effectively complete the process of teaching 

and learning English, especially as far as the motivation factor is concerned as well as 

connection of ELT with reality. The results of this research were also processed statistically. 
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1 Úvod 

Ve své diplomové práci bych se chtěla pokusit prozkoumat nejenom zařazování autentických 

materiálů do výuky anglického jazyka na prvním stupni, ale i jejich propojení s formou 

autentické výuky, tedy zda proběhlo při procesu výuky autentické učení. Toto téma jsem si 

zvolila, neboť sama také angličtinu na prvním stupni vyučuji a stav výuky angličtiny na 

českých školách dosud často není, podle mého názoru, dostatečně efektivní v porovnání se 

situací v ostatních evropských školách. Tento můj názor potvrzují mediálně známé 

průzkumy a srovnávací testy: např. server aktuálně.cz publikoval článek (Kleknerová, 2013), 

kde Češi obsadili jednu z posledních příček žebříčku. Svou prací bych chtěla přispět právě 

k obohacení a zefektivnění této cizojazyčné výuky.  

Svou práci jsem rozčlenila do části teoretické a výzkumné. 

V první pasáži teoretické části práce (viz kapitola 2.2 Rámcový vzdělávací program pro 

základní vzdělávání – promítnutí obecných cílů vzdělávání do výuky anglického jazyka, 

s. 13–14) nastíním a porovnám současný pohled na výuku angličtiny s pohledem 

v minulosti, přičemž současné pojetí cizojazyčné výuky přímo otevírá prostor pro využití 

autentických materiálů. Tento pojem zahrnuje veškeré materiály, které nejsou primárně 

určeny k didaktickým účelům. Pojem budu blíže specifikovat v kapitole 4.2 Autentické 

materiály jako jeden z moderních trendů výuky anglického jazyka, s. 24–25).  

Ve vlastní teoretické části se budu zabývat stanovením definice pojmu autentického učení 

(viz 5.2 Charakteristiky autentického učení, s. 28–31), a aplikací obecných didaktických 

principů ve výuce angličtiny s využitím autentických materiálů, rolí učitele, jakož 

i porovnáním autentického učení s ostatními výukovými přístupy. 

Na základě prostudování odborné literatury budu věnovat pozornost rovněž rozdílnému 

způsobu hodnocení žáků v rámci procesu autentického učení. 

Dále se budu zabývat různými konkrétními možnostmi zprostředkování reálií 

a sociokulturního kontextu anglicky mluvících zemí žákům českých škol na prvním stupni. 

V praktické části mé diplomové práce provedu výzkum této problematiky a jeho 

vyhodnocení na základě pozorování výuky angličtiny na vytipovaných českých základních 

školách. Jde o: ZŠ Na Dlouhém lánu, ZŠ Lauderova, ZŠ Pražačka, ZŠ Chelčického a ZŠ 

Libčická. Všechny tyto školy se nacházejí na území Prahy a dvě z nich (ZŠ Na Dlouhém 

lánu a ZŠ Lauderova) realizují program rozšířené výuky angličtiny.  
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Jako podklad pro vyhodnocení poznatků realizovaného pozorování si stanovím svá vlastní 

hodnotící kritéria. Celkový přehled výzkumu mého pozorování bude vyhodnocen graficky 

formou přehledné tabulky s podrobným komentářem. 
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2 Školská politika státu 

V první kapitole se pokusím celou problematiku zasadit do širších souvislostí. Nejdříve bych 

chtěla stručně nastínit změny ve výchovně vzdělávacím procesu, jejichž příčinou byly širší 

společenské změny po roce 1989. Dále se zaměřím na základní dokument: Rámcově 

vzdělávací program pro základní vzdělávání, a to jednak v rovině obecné, jednak v rovině 

blíže specifikovaných výstupů vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, který je pro 

zvolené téma nejdůležitější. 

2.1 Změny společnosti po r. 1989 a kurikulární reforma 

Vzdělávací proces probíhající v jednotlivých školách je závislý na školské politice státu 

a závazných vzdělávacích koncepcích, které Ministerstvo školství ČR vydává. 

Prostřednictvím těchto programů, opatření a nařízení, jsou definovány cíle, obsah a metody 

v jednotlivých úrovních vzdělávání.  

Změny výchovně vzdělávací koncepce popisuje např. V. Spilková (2005) ve své publikaci 

Proměny primárního vzdělávání v ČR. Po listopadu 1989 došlo k zásadním změnám v pojetí 

výchovně vzdělávacího procesu. Tato změna souvisí se změnami, které proběhly v celé naší 

společnosti. Reflektuje společenské snahy o individuální pojetí jedince, akcentuje význam 

osobní odpovědnosti a zrcadlí také otevření společnosti novým vzdělávacím trendům a 

strategiím. Uvedené společenské změny přinesly nové požadavky na vzdělávání, které 

přestalo být chápáno jako předávání souboru znalostí a dovedností Společenské změny si 

vyžádaly komplexnější přístup k osobnosti žáka, jeho výchově a k celkovému systému jeho 

vzdělávání (Spilková, 2005). 

Sociální změny společnosti přinesly také nový pohled na význam výuky cizích jazyků. 

S vyšší možností cestování za hranice republiky a delšího pobytu v zahraničí se zvýšila 

potřeba komunikace v cizích jazycích, především pak v jazyce anglickém, který do jisté míry 

funguje jako dorozumívací prostředek v mnoha zemích západní Evropy, Ameriky, ale také 

v Austrálii či Africe. V souvislosti s potřebou osvojit si cizí jazyk – ne pouze na teoretické 

rovině, ale jako praktický nástroj komunikace – vzniká požadavek efektivnější a účinnější 

výuky cizích jazyků. A právě možné cesty směřující ke zvýšení efektivity výuky cizího 

jazyka, konkrétně jazyka anglického, se pokusím nastínit ve své práci.  
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2.2 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání – promítnutí 

obecných cílů vzdělávání do výuky anglického jazyka 

V roce 2007 schválilo MŠMT ČR nové znění kurikulárních dokumentů, jež jsou tvořeny jak 

na úrovni státní, tak na úrovni školské. Státní úroveň představuje Národní program ve 

vzdělávání, jenž tvoří obecné vymezení počátečního vzdělávání a Rámcové vzdělávací 

programy (dále jen RVP) definující vzdělávání v jednotlivých etapách (předškolní 

vzdělávání, základní vzdělávání, střední vzdělávání, ostatní vzdělávání). Úroveň školskou 

pak tvoří Školní vzdělávací programy (dále jen ŠVP), které si škola vytváří sama a na jejichž 

základě se výuka realizuje (viz. RVP, 2007, s. 9). 

RVP pro základní vzdělávání určuje společné a závazné prvky v základním vzdělávání žáků, 

vymezuje úroveň klíčových kompetencí, které by žáci během vzdělávání měli rozvinout 

v maximální možné míře. Dále RVP začleňuje do výuky průřezová témata a stanovuje 

standardy pro základní vzdělávání. RVP především podporuje komplexní přístup k učivu a 

jeho následné propojování, vymezuje obsah vzdělávání a jeho výstupy a zapojuje do 

probírané látky průřezová témata. 

Zásadním přínosem RVP je změna pojetí cílů základního vzdělávání. Cíle nejsou definovány 

v rovině prosté znalosti, jak tomu bylo dříve, ale vztahují se ke komplexnímu rozvoji žákovy 

osobnosti. RVP stanovuje cíle základního vzdělávání na několika úrovních. Hlavní rovinu 

tvoří obecné cíle základního vzdělávání, které pomáhají žákovi utvářet a rozvíjet klíčové 

kompetence. Vlastní učivo se pak v tomto schématu mění z cíle na prostředek utváření těchto 

kompetencí. 

Z hlediska výuky cizího jazyka jsou pro tuto práci klíčové především následující obecné cíle 

vzdělávání: 

 Umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je k celoživotnímu učení 

 Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů 

 Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci 

 Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i 

druhých 

 Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání 

životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě 
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 Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním 

hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi (RVP, 2007, s. 12–13). 

Pokud při výuce cizího jazyka tyto obecné cíle respektujeme, plynou z toho zásadní změny 

v celkové koncepci výuky. Původní koncepce, která stavěla především na osvojení určitého 

rozsahu slovní zásoby a bezchybném osvojení gramatických pravidel, nedokáže tyto 

stanovené cíle naplnit. Proto je třeba vyvíjet nové, modernější způsoby výuky, jejichž 

základem budou řečové dovednosti. Cílem výuky je, aby žák byl schopen cizí jazyk 

prakticky využít. Pedagog se snaží u žáků maximálně rozvinout všechny klíčové 

kompetence (tj. komunikační, k učení, k řešení problémů aj).  

Nižší rovinou kategorie cílů jsou konkrétní výstupy, které jsou pro danou vzdělávací oblast 

stanoveny. Tyto výstupy mají již konkrétní podobu a přímo souvisejí s učebními obsahy. 

Pedagog při plánování konceptu výuky i každé vyučovací jednotky směřuje k naplňování 

výstupů pro danou oblast, zároveň ale promýšlí obecné vzdělávací cíle na osobnostní rovině 

žáka. 

Očekávané výstupy jsou formulovány tak, aby akcentovaly řečové dovednosti. Tyto 

dovednosti jsou dále rozčleněny na receptivní, které souvisejí s porozuměním danému 

jazyku, produktivní (žák sám aktivně používá cizí jazyk) a interaktivní (slouží 

k vzájemnému dorozumívání). K základním požadavkům kladeným na žáky mladšího 

školního věku patří např. porozumění jednoduchým pokynům a větám, pochopení obsahu 

a smyslu jednoduché konverzace, porozumění obsahu jednoduchých autentických materiálů 

a schopnost jejich využití, orientace v jednoduchém textu, reprodukce jednoduchého textu, 

monologické promluvy, konverzace a aktivní konverzace, aj. 

Učitelé na tyto požadavky musí reagovat výběrem vhodných učebních materiálů. Zde se 

učitelům vedle učebnic jako tradičních didaktických konstruktů nabízí využití celé řady 

autentických materiálů – doplňkových textů, audiovizuálních materiálů, atd. Možnosti jejich 

cíleného zařazování do výuky budou uvedeny v následujících kapitolách. 

2.3 Jak oblast „Jazyk a jazyková komunikace“ otevírá prostor pro 

využití autentických materiálů 

RVP - ZV je rozčleněn do devíti oblastí: Jazyk a jazyková komunikace (sem spadá i cizí 

jazyk); Matematika; Informační a komunikační technologie; Člověk a jeho svět; Člověk 
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a společnost; Člověk a příroda; Umění a kultura; Člověk a zdraví; Člověk a svět práce (RVP, 

2007, s. 20–21). 

Pro tuto práci je určující oblast Jazyk a jazyková komunikace - obor Český jazyk 

a literatura a obory Cizí jazyk a Další cizí jazyk, která dle autorů RVP má stěžejní 

postavení v procesu výuky. Obory Cizí jazyk a Další cizí jazyk pomáhají pochopit 

skutečnost, která přesahuje rámec vnímání zprostředkovaný českým jazykem. Studium 

cizího jazyka přispívá k rozšíření možností žáků jak v dalším studiu, tak v osobním životě, 

případně v následném pracovním uplatnění. Zvyšuje také komunikační potenciál v rámci 

integrované Evropy a umožňuje žákům porozumět specifice odlišného kulturního prostředí 

jiných národů. 

Úroveň jazykových dovedností je v RVP ZV definována na základě Společného evropského 

referenčního rámce pro jazyky (2015). Tento dokument kategorizuje stupeň osvojených 

znalostí a dovedností cizího jazyka, a je tedy mezinárodním kompatibilním měřítkem. 

Existují tři základní úrovně: A – začátečník, B – středně pokročilý uživatel, C – vyspělý 

uživatel. Každá úroveň je ještě rozdělena na dvě podúrovně (např. A1, A2). RVP uvádí, že 

výuka v oboru Cizí jazyk by měla směřovat k úrovni A2 a výuka v oboru Další cizí jazyk 

k úrovni A1 (RVP, 2007, s. 21). 

Obsah výuky tohoto oboru je v RVP (2005) vyjádřen Očekávanými výstupy. Učivo je potom 

dále specifikováno do tematických oblastí a zaměřeno na získání různých dovedností a 

nabytí cizojazyčných kompetencí, které se od žáka mladšího školního věku očekávají. Také 

náplň učiva se opírá především o komunikativní dovednosti žáků, což vyžaduje specifickou 

přípravu pedagoga, a to jak dlouhodobou tak bezprostřední. Pedagog musí určit, v jaké míře 

se bude při výuce opírat o učebnici a zda bude volit učebnici, která je pouze v anglickém 

jazyce nebo o anglickou učebnici opatřenou českým komentářem, případně o učebnici 

vytvořenou českými autory. Výhodou učebnic s českým komentářem je snazší pochopení 

gramatického výkladu a usnadnění nácviku anglické slovní zásoby pro žáka. Žák rovněž 

lépe chápe pokyny ke cvičením v mateřském jazyce než v angličtině. Při tomto způsobu 

výuky se ale žáci méně učí pohotově uvažovat v angličtině, takže pro pokročilejší žáky je 

lepší pracovat výhradně s anglickými učebnicemi bez jakéhokoliv českého komentáře. Ať 

se však již učitel rozhodne používat jakoukoliv učebnici, její doplnění o autentické materiály 

je vhodné vždy. Škála autentických materiálů, které lze efektivně použít již na prvním stupni 

základní školy, je velice široká a pestrá. 
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2.4 Vzdělávací obsah oboru Cizí jazyk pro první stupeň 

Žák by měl na prvním stupni porozumět jednoduchým pokynům a otázkám učitele. Slova, 

se kterými se v průběhu výuky setkal, umí zopakovat a použít. Měl by porozumět 

jednoduchému krátkému textu i poslechovému textu, pokud má k dispozici vizuální oporu. 

V textu dokáže vyhledat informace, které se týkají osvojovaného tématu. Porozumění 

různým typům textů, poslechovým nebo obrazovým materiálům se tak stává klíčovou 

kompetencí, stejně tak jako chápání běžně užívaných gest, zvuků a jiných komunikativních 

prostředků. Žák o nich přemýšlí, reaguje na ně a využívá je ke svému vývoji a k aktivní 

účasti na společenském dění. Při mluvení a psaní zvládá sdělovat jednoduché informace. 

V tomto ohledu dokáže také odpovídat na jednoduché otázky (i psanou formou). Umí rovněž 

vyplnit osobní údaje do jednoduchých formulářů (RVP, 2007, s. 26–27).  

Žáci si tedy osvojují zvukovou i grafickou podobu jazyka, učí se základní fonetické znaky, 

slovní zásobu jednotlivých tematických okruhů, základní gramatické struktury a větné 

konstrukce (RVP, 2007, s. 26–27). 

2.5 Průřezová témata a výuka cizích jazyků 

RVP nahlíží na průřezová témata (dále jen PT) jako na oblast současného světa a jeho 

problémů. Jedná se o významný formativní prvek ve výuce, kdy je kladen důraz na 

individuální uplatnění žáků, jejich spolupráci, na rozvoj hodnot a postojů žáka. Tematické 

okruhy PT propojují jednotlivé vzdělávací oblasti, a tím vytvářejí komplexní přístup 

v edukačním procesu (RVP, 2007, s. 90). 

Například PT Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech prochází všemi 

vzdělávacími oblastmi. Cizí jazyk vnímá toto PT jako prostředek pro rozšíření občanských, 

vzdělávacích a pracovních možností. Pomocí cizího jazyka se také žáci seznamují 

s primárním zdrojem informací v evropské a světové kultuře. Průřezové téma Multikulturní 

výchova naproti tomu hodnotí přínos cizího jazyka z hlediska komparace jednotlivých 

jazyků, pochopení odlišných kulturních souvislostí, vzájemného obohacování a porozumění 

mezi národy (RVP, 2007, s. 95–96). 

Cílem první kapitoly bylo uvést širší rámec sledované problematiky v kontextu kurikula. Od 

této teoretické platformy se bude odvíjet další směřování mé práce.  
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3 Aplikace obecných didaktických principů ve výuce anglického jazyka 

s využitím autentických materiálů 

V předchozí kapitole jsem se věnovala obecnému rámci výchovně vzdělávacího procesu. 

Tato kapitola bude zaměřena na oblast didaktiky anglického jazyka. Uvedeme zde základní 

didaktické principy, které lze aplikovat při výuce angličtiny za pomoci využití autentických 

materiálů. 

3.1 Obecné didaktické a metodické principy 

Obecná didaktika vyjadřuje několik principů, které jsou obecně platné pro veškerou výuku. 

Tyto principy charakterizují autoři různě. V odborné literatuře nalézáme řadu jejich výčtů 

(viz R. Choděra, Didaktika cizích jazyků, 2006, J. Hendrich a kol., Didaktika cizích jazyků, 

1988, M. Celce-Murcia, D. M. Brinton, M. A. Snow, Teaching English as a Second or 

Foreign Language, 2014). Snahu o formulování didaktických zásad nalézáme již 

v antických filozofických spisech. V současné době je třeba respektovat tyto zásady 

a principy, ale zároveň je kriticky hodnotit a dávat je do nových souvislostí s ohledem na 

aktuální situaci společnosti jako celku i na specifickou situaci skupiny daných žáků 

(Choděra, 2006, s. 120–134).  

Podle J. Hendricha (1988, s. 77–84) mezi základní didaktické principy lze zařadit: princip 

přiměřenosti, systematičnosti, názornosti, vědomého osvojování si učiva, aktivnosti, 

individuálního přístupu, celistvosti a cyklického uspořádání učiva. V následujícím textu 

budeme jednotlivé principy obecně charakterizovat, ale také si nastíníme možnosti jejich 

aplikace v rámci výuky anglického jazyka s přihlédnutím k využívání autentických 

materiálů ve výuce, což nám napomůže obhájit opodstatněnost zařazování autentických 

textů do výuky, a to již na prvním stupni základní školy.   

Princip přiměřenosti 

Při procesu vyučování cizímu jazyku je velmi důležité uplatňovat tento princip přiměřenosti 

a dodržovat jeho zásady. Učitel musí mít na zřeteli mnohé aspekty, mezi které patří 

projektování výuky, počet vyučovacích hodin a především akceptování věku žáků. Funkce 

této zásady je podmíněna prolínáním celého výchovně vzdělávacího procesu, od jeho 

začátku do jeho konce a zároveň zadání a splnění úloh musí být pro žáky dosažitelné, aby 

byli správně motivováni (Hendrich, 1988, s. 78). 
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Tato zásada hraje zásadní roli při výběru autentických jazykových materiálů. Je nezbytné 

respektovat biologický věk žáka i jeho jazykovou vyspělost. Autentický materiál nesmí být 

příliš jednoduchý, protože žák by nebyl dostatečně motivován. Zároveň ale nesmí být ani 

příliš obtížný, aby v žákovi nevyvolal pocit nezvládnutelnosti daného úkolu. Nezbytná je 

tedy důsledná analýza autentických materiálů v rámci přípravy vyučovací jednotky. Text 

musí být přiměřený z hlediska rozsahu i obsahu.  

Princip systematičnosti 

Na principu systematičnosti je důležité, aby jednotlivé etapy vyučovací hodiny 

korespondovaly a usnadňovaly učitelův postup v rámci celé výuky. Jazykové dovednosti si 

žáci mají osvojit a porozumět jim ve všech souvislostech, ne izolovaně. Tím se také žák učí 

logicky myslet a soustavně pracovat (Hendrich, 1988, s. 78). 

V praxi tento princip znamená, že je nezbytné mít na mysli širší kontexty učiva. 

Systematičnost lze pochopit na více rovinách, které musí být ve vzájemném souladu. 

Autentické materiály musí tematicky souviset s učivem jiných vzdělávacích oblastí, dále je 

nezbytné jednotlivá témata propojovat a vytvářet jejich logickou návaznost. Důležité je také 

přihlédnout k aktuálnímu zvládnutí gramatických jevů a systematicky zařazovat takové 

texty, které korespondují s gramatickou vyspělostí konkrétní skupiny žáků. 

Princip názornosti 

Tento princip se často vnímá jako názornost jazyková a nejazyková čili věcná a materiální.  

Hendrich uvádí: „Při čtení jde o vizuální jazykovou názornost, pomocí níž se žák seznamuje 

s grafickou a pravopisnou stránkou daného jazyka. (…) Vedle toho se v cizojazyčném 

vyučování již tradičně využívá názornosti věcné, resp. předmětné, mimojazykové 

(extralingvistické). Záleží v didaktickém využívání předmětů, obrázků, kinofilmů atd.“ 

(Hendrich, 1988, s. 80) 

Princip názornosti nás k využívání autentických materiálů přímo vybízí. Výuka cizího 

jazyka je těmito materiály obohacována na všech výše uvedených rovinách. Auditivní 

názornost podporují audionahrávky, případně DVD nosiče s videonahrávkami, ale i hlasitá 

četba pedagoga. Vizuální jazykovou názornost rozvíjí svými prezentovanými vizuáliemi 

učitel, který může k obohacení výuky využít mnoho autentických obrazových materiálů, 

(obrazové časopisy, videoprogramy, počítačové programy s výraznou grafickou 

a obrazovou složkou, fotografie, komiksy, prospekty, reklamní letáky, vstupenky, průvodce, 
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mapy, pohlednice, jídelní lístky, jízdenky, atd.). Vynikajícím autentickým aktivizačním 

prvkem může být rovněž užití mluvících loutek living puppets a maňásků ve výuce. 

Grafomotorická názornost je rozvíjena především vlastním písemným projevem žáka. 

Nespornou výhodou při výuce cizího jazyka je multisenzorický přístup, který nám autentické 

materiály poskytují. Tento přístup výrazným způsobem zvyšuje efektivitu výuky.  

Princip vědomého osvojování si učiva 

Tento princip se uplatňuje především při uvědomělém osvojování a pochopení gramatických 

jevů cizího jazyka a dále směřuje k jejich podvědomému užívání v komunikativní 

dovednosti. Podle Hendricha je prokázáno, že se tímto principem se urychluje proces 

osvojování cizího jazyka. Princip uvědomělosti vede k trvalejšímu výsledku (Hendrich, 

1988, s. 79). 

Učitel by dále měl pomoci žákovi daný jev prostřednictvím autentických materiálů 

a řečových činností automatizovat. Pro starší žáky připadá v úvahu využití tzv. 

kontextuálního výkladu anglické gramatiky, který se opírá o vyvozování gramatických 

pravidel přímo z daného souvislého textu nebo rozhovoru. Tento způsob sice výrazně 

posiluje tvůrčí myšlení žáků, ale pro žáky na prvním stupni, kteří ještě nemají utvořený 

žádný stabilní systém ukládání informací, by patrně byla tato metoda příliš náročná, 

s výjimkou velice nadaných žáků nebo těch, kteří již mají určitou jazykovou průpravu za 

sebou. 

Princip aktivnosti 

J. Hendrich charakterizuje tento princip takto: „Aktivita žáků se má uplatňovat v celém 

procesu vyučování – učení cizímu jazyku, tj. při prezentaci učiva, při jeho procvičování 

i opakování.“ (Hendrich, 1988, s. 79)  

Podíl aktivního zapojení žáka se zvyšuje jednak již uvedeným multisenzorickým přístupem, 

jednak samostatnou i skupinovou prací s autentickým materiálem. Dále jsou tyto autentické 

materiály využívány jako motivace k řečovým činnostem dialogického i monologického 

charakteru.  
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Princip individuálního přístupu 

Tento princip má podle J. Hendricha dva pohledy: „Zřetel k dané konkrétní třídě jako celku 

a zřetel k individuálním potřebám, zájmům a vlastnostem jednotlivých žáků.“ (Hendrich, 

1988, s. 80) 

Na základě tohoto principu by učitel být schopen vytvořit takové podmínky, které by 

dovedly nadané i slabší žáky ke stejnému cíli. Žáci jazykově schopnější by měli mít 

náročnější úkoly, žáci slabší by měli být motivováni lehčími úkoly (Hendrich, 1988, s. 80).   

Ve výuce cizího jazyka je tento princip velmi významný, protože žáci mnohdy vstupují do 

výchovně vzdělávacího procesu s velmi rozmanitou dosavadní zkušeností a s odlišnou 

počáteční úrovní. Učitel musí umět připravit adekvátní autentické materiály také pro rozvoj 

dětí mimořádně jazykově nadaných, případně dětí, jejichž mateřským jazykem je angličtina 

(podíl těchto žáků se v naší multikulturní společnosti zvyšuje). Odlišný přístup vyžadují také 

žáci se specifickými vzdělávacími potřebami, jejichž procento na školách se rovněž stále 

zvyšuje. Obecně lze také konstatovat, že v oblasti jazykového vzdělávání jsou rozdíly 

v úrovni jednotlivých žáků výraznější a pedagog musí volit autentické materiály 

s přihlédnutím ke všem těmto jevům tak, aby nabízely podněty k dalším činnostem na více 

úrovních.  

Princip komplexnosti 

Tento princip je úzce spjat s plněním komunikativního, vzdělávacího a výchovného cíle. 

Řečové dovednosti jsou závislé na principu komplexnosti při vyučovací hodině, kde žáci 

používají různé jazykové prostředky (Hendrich, 1988, s. 82). 

J. Hendrich dále uvádí: „Obdobně je třeba vyučovat komplexně řečovým dovednostem (čtení, 

poslechu, ústnímu a písemnému projevu). Psychologie řeči potvrzuje, že jmenované 

dovednosti se navzájem příznivě ovlivňují.“ (Hendrich, 1988, s. 82) 

Využívání autentických materiálů podporuje komplexní propojení výše uvedených složek. 

Žák z těchto materiálů získává přirozenou cestou potřebnou slovní zásobu, přičemž je 

nespornou výhodou seznamování žáků s novými slovy v kontextu celé věty / úryvku. 

Zároveň autentický materiál představuje východisko pro řečová cvičení o to zajímavější a 

pro žáka poutavější, že se jedná o materiály týkající se běžného života, případně texty 

reflektující osobní zájmy žáka.  
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Princip cyklického uspořádání učiva 

Základem tohoto principu je, aby se rozvíjely dovednosti od jednoduchých jevů a témat ke 

složitějším. J. Hendrich uvádí: „Cyklické uspořádání se týká i témat. Např. téma „kultura“ 

se objevuje v průběhu výuky několikrát, ale vždy v jiném aspektu i rozsahu.“ (Hendrich, 

1988, s. 84)   

Pedagog může využívat v jednotlivých ročnících stejná či podobná témata, avšak autentické 

materiály k těmto tématům se liší jednak svou jazykovou náročností (šíře užívané slovní 

zásoby), jednak se prohlubuje gramatická obtížnost. Rozšiřují se také kontextuální 

souvislosti daného tématu a současně požadavky na řečový projev žáka.   

Další možné specifické rozdělení principů jsem převzala od R. Choděry, který tyto principy 

nazývá zásadami moderní didaktiky cizích jazyků.  

Zásada priority řečové praxe před jazykovou teorií 

Tato zásada v podstatě podporuje všechny ostatní zásady. Princip se realizuje různým 

způsobem v závislosti na didaktických a metodických přístupech vyučovacího procesu. Ve 

spojitosti s ostatními principy nastává automatizace jazykových prostředků a tyto se stávají 

předpokladem plynulého vyjadřování a návykem aktivně používat jazyk. Zásada akcentuje 

řečovou praxi před pouhým osvojováním gramatických pravidel (Choděra, 2006, s. 126–

127). 

Tato zásada přímo reflektuje jeden z požadavků obecných cílů RVP. Ve výuce anglického 

jazyka představuje klíčový prvek. Autentické materiály zde tvoří podnět a východisko 

k rozmanitým řečovým cvičením, přičemž tato cvičení vychází ze zájmu žáka (lístek na 

koncert žákovy oblíbené skupiny, oblíbená kniha, film, texty písní aj.). Autentický materiál 

tak navazuje na žákovu dosavadní zkušenost a zároveň ho motivuje k další práci. 

Zásada jednoty jazyka a mimojazykových fakt (lingvoreálie, reálie)  

Všeobecně i tato zásada souvisí s komunikativním principem výuky. Tuto jednotu jazyka 

a mimojazykových fakt lze navodit pomocí různých tematických okruhů. Pokud uvedená 

zásada není dostatečně respektována, může dojít k deformacím v komunikačním procesu, 

neboť je pevně spojen s multikulturním a interkulturním kontextem dané společnosti 

(Choděra, 2006, s. 130). 

Tento princip odráží především autentické materiály denní potřeby (např. plány města, 

jízdenka, letenka, reklamní letáky, noviny, časopisy, jídelní lístky, aj.). Uvedené materiály 
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lze opět využít jako podnět k navázání rozhovoru. Dále je možné rozšiřovat specifickou 

slovní zásobu. V neposlední řadě autentické materiály napomáhají žákovi v procesu 

automatizování často užívaných slov a ustálených slovních spojení a frází.  

Zásada respektování mateřského jazyka 

Důležitost zásady respektování mateřského jazyka spočívá v tom, že požaduje implicitní 

a explicitní porovnávání cizího jazyka s jazykem mateřským: „Řízení žákova učení je proto 

třeba projektovat a provádět tak, aby byl vliv mateřského jazyka co nejvíce potlačen tam, 

kde se oba jazyky liší, nebo naopak využít tam, kde se shodují.“ (Choděra, 2006, s. 122) 

Záleží na pedagogické zdatnosti učitele, nakolik dokáže efektivně využívat autentické 

materiály tak, aby došlo k pozitivnímu přenosu takových informací a jevů z mateřského 

jazyka, které odpovídají totožným jevům jazyka cizího (např. formální a neformální 

pozdravy). Naopak je také vhodné využít autentické materiály tam, kde tuto podobnost 

s mateřským jazykem nenalézáme. Autentické materiály nám pak pomohou objasnit 

zvláštnost daného jevu (např. odlišné určování hodin) a toto specifikum automatizovat 

(Choděra, 2006, s.  122–126). 

Zásada orálního základu 

Nácvik v cizím jazyce má probíhat na orálním základě. S tímto principem se setkáváme při 

vyučování společně s poslechem a ústním projevem. Tento princip hraje důležitou roli, 

i když je dominantním cílem poslech nebo čtení s porozuměním. Často se nedoceňuje v této 

souvislosti význam hlasitého čtení a také společné čtení, které aktivizuje i nesmělé žáky. 

Orální princip je efektivní tehdy, když učitel má vysokou kulturu jazykového projevu 

(Choděra, 2006, s. 125–126). 

Také zde nám autentické materiály pomáhají navodit přirozené situace běžného života. 

Současně tyto materiály mají silný motivační charakter a představují jakési vodítko, což 

pomáhá nesmělým žákům odbourat ostych z verbálního projevu. Autentické materiály jsou 

také pomocí pro učitele, aby si zlepšoval svou vlastní kulturu jazykového projevu, rozšiřoval 

své znalosti o různých rysech a specifice britské či americké angličtiny, její hovorové a 

spisovné normě, o současných trendech v jejím vývoji, o reáliích dané jazykové oblasti, aj. 
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4 Didaktické a autentické materiály ve výuce anglického jazyka 

Ve své práci používám klíčový termín „autentické materiály“, proto je nezbytné přesně 

vysvětlit, jak je v rámci této práce daný termín chápán, což se pokusím objasnit porovnáním 

těchto materiálů s materiály didaktickými.  

Při výuce cizího jazyka se zpravidla opíráme o rozmanité materiály. Ty mohou být vizuální, 

textové, auditivní, audiovizuální, apod. Učitelé používají učebnice a pracovní sešity, jejich 

obsah je zpravidla garantován MŠMT ČR. Učitel využívá k výuce podle svého uvážení 

rovněž další materiály, např. videokazety, audionahrávky, fotografie, knihy, prospekty, aj. 

Veškeré tyto materiály můžeme rozdělit do dvou základních skupin, a to na materiály 

didaktické a materiály autentické. 

4.1 Didaktické materiály 

Materiály didaktické jsou takové materiály, které jsou primárně určeny k výuce. Jejich 

charakter je v první řadě didaktický (in Choděra). S ohledem na výukové požadavky jsou 

tyto materiály zpravidla přehledné, tematicky uspořádané, cíleně respektují zásady 

přiměřenosti, systematičnosti, názornosti, celistvosti, posloupnosti, cyklického uspořádání 

učiva, aj. Všechny tyto výše uvedené vlastnosti umožňují snazší pochopení jednotlivých 

izolovaných jazykových jevů. Je však zřejmé, že za účelem naplnění didaktických 

požadavků ohledně volby materiálů, je opomíjen širší kontext uváděných skutečností 

a žákům se tak dostávají určitá schematická pojetí, která však jsou v dané podobě 

nepřenosná do reálných životních situací (Choděra, 2006). 

Velká většina učitelů se při výuce opírá o oficiální učební text – učebnici (Stará, 2009, s. 10).  

V anglickém jazyce mají pedagogové k dispozici širokou škálu učebnic, mezi kterými si 

mohou vybrat podle svých preferencí takový materiál, který se jim jeví jako nejefektivnější 

a nejvhodnější z hlediska jejich osobního přístupu k výuce anglického jazyka. Důležité je 

rozhodnout se, zda zvolíme učebnici, která je psaná výhradně v anglickém jazyce, nebo 

učebnici, která podává vysvětlení jevů v jazyce mateřském.  

Pedagog může volit učebnice s českým vysvětlením, jejichž výhodou je snazší 

srozumitelnost pro žáky. Další možností je využití učebnic kompletně psaných v anglickém 

jazyce, žák s takovou učebnicí pracuje převážně ve skupině a může tak využít pomoci 

spolužáků či učitele. Obava z neporozumění je proto často neopodstatněná.  
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Pedagog při výuce používá další učební materiály, které jsou určeny přímo pro výuku cizího 

jazyka. Jedná se například o pracovní sešity, pracovní listy, didaktické testy, různé nástěnné 

tištěné materiály, audio pomůcky, audiovizuální pomůcky – videonahrávky, filmy, aj. 

Všechny tyto didaktické materiály jsou primárně určeny pro výuku cizího jazyka a jsou 

zpracovány v souladu s didaktickými principy a zásadami, tak aby usnadnily žákům 

porozumění určitému jevu, situaci, pravidlu, apod. 

4.2 Autentické materiály jako jeden z moderních trendů výuky 

anglického jazyka 

Moderním trendem ve výuce cizích jazyků se však stává zařazování takových materiálů, 

jejichž prvořadým cílem není jen vlastní výuka angličtiny, ale slouží jinému, 

sociokulturnímu účelu. Jejich přínosem pro výuku je autentičnost, proto tyto materiály 

označujeme souhrnně jako materiály autentické (Larsen-Freeman and Anderson, 2011, 

s. 126).  

Obecně se jedná o takové materiály, které jsou běžně užívány v každodenním životě 

a nemají primárně žádnou edukační funkci. Může se jednat např. o knihy v cizím jazyce, 

jídelní lístek, články z novin a časopisů, komiksy, vstupenky, plakáty, reklamy, informační 

letáky, jízdní řády, ceníky, recepty a cenovky, obaly potravin, graffiti, hudební nosiče, 

audionahrávky, videonahrávky, logopedické loutky, aj. (Chmelařová, 2013, s. 114–121). 

Tyto materiály a různé další pomůcky mohou být zařazovány do výuky, a pokud je pedagog 

dokáže využít efektivně, mohou významným způsobem podnítit motivovanost žáka, sloužit 

jako vstupní materiál pro různé situace, poskytovat žákům reálné informace, tvořit oporu pro 

dialogická cvičení a plnit celou řadu dalších funkcí (Chmelařová, 2013, s. 114–121). 

V současné době se rozvíjí mezi odborníky diskuse o vhodnosti zařazování těchto materiálů 

do výuky (Ozverir, Herrington, Osam, 2016).  

Řada pedagogů odmítá používání autentických materiálů při výuce na prvním stupni ZŠ 

s odůvodněním, že texty autentických materiálů jsou příliš komplikované a žáci jim 

s ohledem na svou nízkou slovní zásobu a neznalost obtížnějších gramatických jevů 

nemohou rozumět. Pravým důvodem je ale časová náročnost přípravy takové formy výuky.  

Zastánci užívání autentických materiálů na prvním stupni ZŠ naopak uvádějí, že pro žáky 

není nezbytné plné porozumění každému jednotlivému slovu, ale důležité je celkové 

porozumění smyslu sdělení (Chmelařová, 2013, s. 114–121).  
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Motivační funkce těchto materiálů má však natolik zásadní význam pro utváření pozitivního 

vztahu žáka k cizímu jazyku, že není možné autentické materiály opomíjet pouze z důvodu 

částečného neporozumění jejich obsahu.  

Určitým rizikem při využívání autentických materiálů je nedostatečná připravenost 

pedagoga. Autentické materiály rozhodně není vhodné používat náhodně a samoúčelně, 

protože tak v podstatě nemohou zvýšit efektivitu učení, naopak mohou do žákova poznání 

vnést zmatek a pocit nedostatečné kompetentnosti. Autentické materiály nejsou zpravidla 

vhodné pro samostudium právě proto, že nenabízejí přehledná a jednoznačná schémata.  

Zařazení autentických materiálů pedagogem by mělo být pečlivě promyšleno a mělo by 

sledovat konkrétní výchovně vzdělávací cíle. Pedagog musí předem naplánovat, proč daný 

autentický materiál využije, kdy a jakým způsobem jej do výuky zařadí, dále musí 

naplánovat sled činností, které žákům umožní materiál prozkoumat v širších souvislostech. 

Zároveň je třeba naplánovat takové činnosti, které žáky seznámí se základní slovní zásobou 

použitého autentického materiálu. Důležité je i věnovat se gramatickým jevům, které použitý 

autentický materiál obsahuje. V neposlední řadě užití autentického materiálu musí vést 

k autentickému učení, takže učitel musí stanovit kritéria, která mu pomohou ověřit, zda 

skutečně k autentickému učení, které umožňuje žákovi aplikaci získaných poznatků do 

vlastní praxe, došlo (Larsen-Freeman and Anderson, 2011, s. 126; Celce-Murcia, Brinton, 

Snow, 2014, s. 402–403). 

Právě tématu autentického učení, jeho charakteristikám a aplikací principů autentického 

učení do výuky anglického jazyka se budeme věnovat v následující kapitole. 
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5 Autentické učení 

V předchozí kapitole byly uvedeny rozmanité učební materiály, jichž může učitel při výuce 

cizího jazyka využívat. Jednalo se o materiály primárně didaktického charakteru, které jsou 

ve výchovně vzdělávacím procesu zastoupeny především učebnicemi a pracovními sešity. 

K dalším materiálům, které je možné ve výuce využívat, patří takzvané autentické materiály, 

což jsou takové materiály, jež nejsou tvořeny s prvořadým didaktickým záměrem. Jedná se 

o textové a jiné materiály, které jsou v anglicky mluvících zemích využívány v každodenním 

životě, a proto jsou spjaty s běžnou životní realitou tamních obyvatel a mají funkci i samy o 

sobě. Tyto materiály mohou probudit motivaci žáka, navodit atmosféru, podnítit jeho zájem 

o studium cizího jazyka.  

Použití autentických materiálů však automaticky nezajistí, že se učební proces stane 

autentickým učením. L. Kollmannová (2003), toto tvrzení dokládá na příkladech z praxe. 

Autorka uvádí, že využívání autentických materiálů bude pro žáky i pedagogy přínosem 

pouze tehdy, pokud použití autentických materiálů bude promyšleně plánováno, zasazeno 

do širšího kontextu s ohledem na prekoncepty jednotlivých žáků i celé učební skupiny 

a v neposlední řadě musí být užívání autentických materiálů a jejich učební efekty pozorně 

vyhodnocovány  (Kollmannová, 2003). Právě tématem autentického učení se budu zabývat 

v této kapitole. 

5.1 Podstata autentického učení 

V souvislosti se společenskými změnami, které byly stručně nastíněny v první kapitole, 

nutně přichází změny požadavků, jež jsou kladeny na výchovně vzdělávací proces. Učení 

přestává být chápáno jako pouhé osvojování sumy určitých faktických poznatků žáky 

formou pouhého mechanického memorování bez pochopení jejich hlubšího smyslu. Těsné 

spojení obsahu učiva s žákovou životní realitou vyžaduje, aby se žáci učili novému učivu 

s porozuměním, a také aby nově osvojované informace, znalosti a dovednosti systematicky 

navazovaly na jejich již vytvořené myšlenkové struktury a dovednostní schémata, aby tedy 

žáci dokázali cíleně pracovat se svými prekoncepty. Učení tak přestává být pouhým 

hromaděním nových, zpravidla izolovaných informací a stává se především restrukturalizací 

dosavadních poznatků (Kasíková, 2016). 

Podobně J. Stará (2011) uvádí, že aby učení bylo smysluplné, mělo by být autentické. I tato 

autorka upozorňuje na význam souvislostí mezi již osvojenými a novými poznatky žáka.  
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Učení s porozuměním však ještě nezajišťuje efektivitu edukačního procesu. Učení spjaté 

s životní realitou označujeme termínem „autentické učení“. (Stará, 2011) 

V Pedagogickém terminologickém slovníku nalezneme následující vymezení a popis 

autentického učení: „Autentické učení je inovativní koncepce zdůrazňující učení v situacích, 

umožňujících osvojování poznatků a dovedností v podmínkách blížících se co nejvíce praxi, 

v komplexní reálné situaci vedoucí k okamžitému smysluplnému využití učební látky, při 

němž vzniká výsledek užitečný i mimo škol. situace (psaní dopisu spolužákovi do nemocnice 

oproti psaní cvičení do sešitu jako činnosti neautentické). Respektuje význam kontextových 

znalostí. Podle některých didaktických teorií autentické činnosti ve vyučování pomáhají 

překonat odtrženost školy od sociálního prostředí dítěte.“ (Průcha, Walterová, Mareš, 2003, 

s. 21) 

Toto učení je charakterizováno jako proces, při kterém je výuka pojímána komplexně, 

s důrazem na smysluplné využití učební látky, tedy na její cílenou aplikaci do praxe. Zároveň 

je kladen důraz na význam propojení reálných životních situací žáka s výchovně 

vzdělávacími procesy a obsahy učení. Autentické učení nejen vede žáka k dovednosti 

aplikovat osvojené poznatky v praxi, ale zároveň také z běžných situací žákova života 

vychází. Problémy a úlohy, které žák řeší, nejsou vystavěny uměle, nýbrž vycházejí 

z žákových potřeb, z jeho sociálního a kulturního prostředí (Pasch, 1998, s. 150). 

„V běžném světě jsou fakta užitečná proto, že nám pomáhají pochopit svět kolem nás, řešit 

problémy nebo komunikovat myšlenky. Autentické učení umožňuje žákům vycházet 

z odpovídajícího kontextu a používat získané poznatky smysluplným způsobem, což jsou pro 

učení výrazná aktiva.“ (Pasch, 1998, s. 150) 

Ze slovníkové definice autentického učení jednoznačně vyplývá, že autentické učení 

nespočívá pouze ve schopnosti reprodukce osvojené látky, dokonce ani tehdy, pokud žák 

látce porozuměl a zasadil ji do svých již existujících kognitivních struktur. Za důkaz 

autentického učení Pasch považuje teprve schopnost smysluplné aplikace, tj. správné 

a vhodné použití osvojených informací, poznatků, dovedností v reálné situaci žákova života 

(Pasch, 1998, s. 150). 

V publikaci Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině, Pasch cituje F. K. Newmanna: 

„(...) V mnoha případech je volání po „přiměřenosti (relevantnosti)“ výuky pouze méně 

dokonalým vyjádřením touhy, aby se žáci učili věci, které mají vlastní vnitřní hodnotu, tedy, 
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jejichž hodnota netkví pouze v tom, že jsou ukazatelem úspěchu ve škole.“ (Pasch, 1998, s. 

151) 

V. Kalhous (2002) v této souvislosti ve své publikaci Školní didaktika popisuje, že 

v současnosti se žáci učí používat své znalosti v rámci tzv. „školní kultury“. To znamená, že 

žák se učí používat osvojené znalosti a dovednosti tak, aby správně odpověděl na zkušební 

otázky, či splnil zadané úkoly. Tyto úlohy však mají smysl pouze v kontextu školního 

prostředí a mohou být zcela odtržené od reálné životní situace. Problémové úlohy tak 

vznikají uměle, neplynou ze životních zkušeností a situací žáka. Proto aplikace učebních 

poznatků do praxe je pro žáka problematická (Kalhous, 2002, s. 168).  

V téže práci Kalhous (2002) uvádí, že naopak při procesu autentického učení, je výuka 

chápána jako otevřený, nikdy nekončící, celoživotní proces. Studenti jsou vedeni k tvůrčímu 

myšlení a formulaci otevřených závěrů za pomoci variability různých možností řešení 

jednotlivých problematických okruhů, ale i celospolečensky zaměřených projektů, které 

mohou mít i nadnárodní charakter.  

Stejným způsobem nahlíží na proces autentického učení rovněž J. Stará (2011):        

„Autentický charakter dává učení identifikace nějakého reálného problému (nejlépe 

takového, jehož řešení zatím není známé) – abychom se jako učitelé vyhnuli tendencí dětmi 

příliš manipulovat.“ (in heslo Autentické učení - Wiki). Také u této autorky je patrná 

akcentace souvislosti mezi učením a reálnou životní situací. 

5.2 Charakteristiky autentického učení 

První charakteristikou autentického učení podle F. K. Newmanna je, že jeho výsledkem by 

neměla být jen reprodukce naučených znalostí a informací, ale také porozumění, schopnost 

interpretace a především vlastní produkce. Tato produkce vyžaduje porozumění sdělovaným 

informacím ze strany žáka, jejich uchopení prostřednictvím již existujícího systému 

žákových znalostí a zkušeností, schopnost restrukturalizace tohoto systému a schopnost 

utvořit si na základě nových i stávajících poznatků takové obecné závěry a soudy, které lze 

aplikovat na situaci s obdobným kontextem (Pasch, 1998, s. 151–152). 

Druhou charakteristikou je podle F. K. Newmanna provádění oborového zkoumání, kdy žáci 

analyzují problémy či otázky v rámci konkrétního oboru. Tato analýza vyžaduje značnou 

orientaci v daném oboru, čili důkladnou znalost probírané látky. V této fázi je pro žáka 
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nezbytné klást si otázky, které se dané látky a zkoumaného problému týkají, a následně na 

tyto otázky hledat relevantní odpovědi (Pasch, 1998, s. 151–152). 

Poslední charakteristikou je přítomnost shromažďování, interpretace a syntézy získaných 

poznatků žákem. Produkt autentického učení v žádném případě nemůže být pouze souhrnem 

informací. Aby produkt byl skutečně autentický, musí obsahovat svébytné uchopení 

získaných informací, které žák obohatí o své vlastní myšlenky, názory, nápady, interpretaci, 

otázky, zjištění a závěry. Z toho plyne, že autentický produkt má kromě informativní 

(praktické) hodnoty také hodnotu estetickou a osobní (Pasch, 1998, s. 151–152). 

Na rozdíl od tohoto autora, A. C. Rule (2006) v článku The Components of Authentic 

Learning, jež je postaven na kvalitativní analýze 45 článků pedagogů ze školy School of 

Education v SUNY-Oswego, uvádí čtyři hlavní komponenty autentického učení, a to: 

1. žáci by se měli angažovat ve skutečné problematice reálného světa 

2. učitelé by měli se žáky procvičovat kritické myšlení a metakognitivní postupy a mentální 

operace 

3. uvnitř skupiny žáků by měla probíhat naučná diskuse 

4. žákům by měla být dána možnost vlastní volby určité strategie 

(Rule, 2006, s. 1) 

Callison a Lamb (in Rule, 2006) naopak definovali ve své práci sedm znaků autentického 

učení:  

1. vyučovací proces musí být zaměřen na žáka 

2. žákům je třeba zpřístupnit řadu zdrojů informací i mimo školu 

3. žáci se stávají učni vědy 

4. žáci musí mít přístup k původním = autentickým zdrojům informací 

5. důraz je kladen na celoživotní vzdělávání žáků překračující školní vzdělávací proces 

6. autentické hodnocení vyučovacího procesu, vytvoření produktu a jeho prezentace  

7. důraz na týmovou spolupráci žáků ve třídě 

(Rule, 2006, s. 2) 
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Marilyn M. Lombardi (2007) v článku Authentic Learning for the 21st Century rozeznává 

v procesu autentického učení 10 následujících námětů a okruhů: 

1. Vztah vyučovacího procesu k reálnému světu: Autentické aktivity by měly co nejvíce 

odpovídat úkolům reálného světa. Vyučovací proces dosahuje autenticity tehdy, když je 

po studentech požadováno, aby aktivně pracovali s abstraktními koncepty, fakty 

a formulovali na podkladu napodobování sociálního kontextu každodenního života dané 

kultury obecně platné závěry aplikovatelné na různé sféry života. 

2. Chybně definovaný problém: Bylo by mylné se domnívat, že problémy mohou být klidně 

vyřešeny podle existujícího a učiteli obecně přijatého algoritmu. Ve skutečnosti je tomu 

právě naopak: autentické výukové aktivity nejsou zcela přesně definovány, naopak jsou 

otevřené nejrůznějším interpretacím a je na studentech samotných, aby si zvolili podle 

svého svobodného rozhodnutí, jak budou při řešení daného problému postupovat, a na 

kolik dílčích úkolů si jeho řešení rozdělí, aby dosáhli cíle. 

3. Soustavný výzkum/zkoumání dané problematiky: Problémy nemohou být vyřešeny jen 

během několika málo minut a dokonce ne ani během několika hodin.  Autentické aktivity 

naopak vyžadují, aby komplexní úkoly byly zkoumány studenty po určitou dobu, a aby 

studenti věnovali jejich výzkumu dostatek času a intelektuálního úsilí. 

4. Mnohočetné zdroje a perspektivy: Studentům není předložen hotový seznam pramenů. 

Autentické aktivity skýtají studentům možnost zkoumat daný úkol z různých 

teoretických i praktických hledisek a perspektiv, s použitím různých pramenů a zdrojů, 

při čemž je po studentech požadováno, aby dokázali odlišit informace relevantní od 

irelevantních.  

5. Týmová spolupráce:  Při aplikaci autentických výukových metod nelze, aby úspěchu 

dosáhl jen individuální student, protože právě tato metoda výuky je postavena na týmové 

spolupráci. Její osvojení bude studentům prospěšné i pro jejich další profesní život a 

zaměstnání v reálném světě, kdy často budou spíše součástí týmu než jeho vedoucím. 

6. Reflexe: Autentické aktivity umožňují studentům, aby si volili svou vlastní cestu, a také 

aby různým způsobem a z různých pohledů hodnotili své výsledky, a to buď individuálně 

nebo jako tým a nebo prostřednictvím určité širší komunity (například referát před 

třídou). 
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7. Mezipředmětové perspektivy/hlediska: Autentické aktivity přesahují svým dopadem 

jednotlivé domény a disciplíny. Tímto jevem jsou studenti povzbuzováni, aby si 

osvojovali různé role a přemýšleli v mezipředmětových vztazích a o průřezových 

tématech.  

8. Integrované hodnocení: Na rozdíl od tradičního sumativního hodnocení studentových 

znalostí učitelem, při autentickém učení hodnocení prostupuje nenápadně řešením celého 

hlavního úkolu a je založeno na tom, nakolik bude žákův produkt užitečný žákovi v jeho 

dalším životě. 

9. Výstupní produkty: Závěry nejsou pouze cvičeními nebo dílčími kroky v přípravě 

něčeho dalšího. Autentické aktivity vrcholí vytvořením celkového projektu, který má 

hodnotu sám o sobě.  

10.  Mnohočetné interpretace a závěry: Na rozdíl od formulování jediného platného závěru 

autentické aktivity umožňují nejrůznější interpretaci a navzájem spolu soupeřící řešení 

daného produktu. 

(Lombardi, 2007, s. 3–4) 

Z těchto bodů budu vycházet v praktické části mé diplomové práce při stanovení hodnotících 

kritérií výuky angličtiny na prvním stupni několika základních škol s využitím autentických 

materiálů při metodě autentického učení. 

5.3 Autentické učební metody ve výuce anglického jazyka z pohledu  

L. Kollmannové 

Všechny charakteristiky autentického učení, které byly nastíněny v předchozí podkapitole, 

lze aplikovat na výuku anglického jazyka.  Zatímco v předrevoluční době byl anglický jazyk 

(který ovšem stál na okraji zájmu majoritní společnosti) vyučován především statickými 

metodami, v devadesátých letech 20. století a v prvních letech 21. století převažoval tzv. 

„orální“ přístup, tedy tendence především jakkoli komunikovat, a to bez ohledu na 

gramatickou správnost komunikace. Učební materiály z té doby se o autentickém učení 

nezmiňují a používání autentických materiálů nebylo ve výuce v uplynulém období obvyklé.  

Změny, které přinesla kurikulární reforma, však výrazně pronikají do všech oblastí, 

především pak do oblasti jazykové výuky, kde výuka anglickému jazyku nabývá na stále 

větší důležitosti, neboť obzvláště po vytvoření EU se ještě více posílil globální význam 
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angličtiny jako dorozumívacího prostředku spojujícího prakticky všechny země a národy 

světa. Praktickým dopadem na české školství je fakt, že dobrá znalost angličtiny je dnes 

nutným předpokladem toho, aby žák uspěl na trhu práce a získal tak kvalitní a perspektivní 

životní uplatnění. Proto je cizojazyčná průprava, kterou dnes získá žák v této oblasti již na 

základní škole, velice důležitá. Je zcela jasné, že právě mladším dětem jsou různé formy 

autentického učení mnohem bližší než bezhlavé memorování gramatiky, slovní zásoby, frází 

a útržkovitých fakt nebo uměle vytvořených dialogů nezasazených prakticky do žádné 

aplikovatelné situace. 

V předchozí podkapitole jsme uvedli tři hlavní charakteristiky autentického učení, jak je 

popisuje F. M. Newmann (1996), který především preferuje žákovu produktivní činnost před 

činností reproduktivní. To je velmi častým problémem například při nácviku poslechových 

dovedností. Podle L. Kollmannové (2003) pedagogové ve výuce často zařazují poslech 

„autentických nahrávek“, které se na první pohled zdají být autentické, ale popravdě tomu 

tak není. Obvykle se totiž nejedná o skutečně autentické nahrávky, ale o nahrávky primárně 

didaktického charakteru, kde dialog je veden pomalou řečí a s výraznou výslovností, aby 

žáci porozuměli obsahu nahrávky. Tento přístup se z dlouhodobého hlediska jeví jako 

problematický, protože žák je sice úspěšný ve škole, avšak v reálné životní situaci běžnému 

rozhovoru stejně nerozumí, protože je veden rychlým tempem a často s nedbalou výslovností 

(Kollmannová, 2007, s. 64).  

Druhým úskalím této činnosti je způsob, kterým pedagog s daným materiálem se žáky 

pracuje. L. Kollmannová uvádí například toto poslechové cvičení s autentickou nahrávkou: 

 

“John: “Hello, I’m John Bedford.“ 

Meg: “Hello, John, I’m Meg. Are you from Manchester?“ 

John: “No, I’m from Leeds.“  (Kollmannová, 2003, s. 97) 

 

Velmi často následně po poslechové činnosti pedagog audiozáznam přerušuje po krátkých 

úsecích a pobízí žáky k zopakování mluveného projevu – audio nebo video záznamu. To 

vede žáky k posilování kapacity operativní paměti, ne však přímo k osvojení anglického 

jazyka. Žák se soustředí na co nejpřesnější reprodukci mluveného projevu, avšak význam 

promluvy mu často uniká, nevěnuje pozornost jazykové stavbě promluvy, atd. Navíc pouhá 
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reprodukce slyšených vět žáka nenaučí používat dané věty v praxi (Kollmannová, 2003, 

s. 62–64). 

Tímto způsobem prostého opakování vyslechnuté nahrávky navíc dochází ke kuriózní 

situaci, kdy žák – ve snaze napodobit přesnou výslovnost – o sobě například tvrdí, že se 

jmenuje John a pochází z Leedsu. Je zřejmé, že takto osvojená znalost, je pro žáka prakticky 

nepřenosná do reálné životní situace. 

Z výše uvedeného rozboru lze vyvodit závěr, že aby skutečně proběhlo autentické učení, 

musí žák místo převážně reproduktivních činností provádět činnosti produktivní. Tedy musí 

být schopen sám správně aplikovat získané poznatky do praxe osobního života, na svou 

konkrétní životní situaci. Aby toho však byl schopen, musí být naplněna další 

charakteristika, kterou uvádí F. K. Newmann. Touto charakteristikou je provádění 

oborového zkoumání (Pasch, 1998, s. 151–152). 

Pokud zůstaneme u výše zvoleného příkladu poslechové činnosti, je nezbytné, aby žáci 

vyslechli skutečně autentický rozhovor, i když by byl velmi krátký. Následně by se měli 

věnovat oborovému zkoumání slyšeného projevu. Rozhodně by bylo nevhodné ihned po 

poslechu po žácích požadovat tvoření obdobného dialogu ve dvojicích. Je třeba věnovat 

dostatečný čas zkoumání a analýze daného úryvku.  Například pokud se jedná o ukázku, kde 

se muž představuje ženě a odpovídá jí na její dotaz, odkud pochází, žáci mohou nejdříve 

odpovídat na sérii otázek, které se ke slyšenému úryvku vztahují – kdo jsou postavy, které 

hovoří (muži, ženy, jeden muž a jedna žena), jak se jmenuje muž, jak se jmenuje žena, odkud 

pochází muž, atd. Dále je vhodné zkoumat užitou slovní zásobu, ovšem nejen ve smyslu 

přesného překladu dialogu, ale především užitou slovní zásobu v kontextu (v jaké situaci je 

dané slovo v dialogu použito, a zda jej lze někdy použít jinak, nebo zda je možné použít jiné 

slovo, atd.). Zkoumání by se také mělo zabývat způsobem, jakým je text vystavěn, např. 

odlišný slovosled při tvorbě otázky a oznamovací věty, který je v anglickém jazyce pevně 

dán, zatímco český jazyk má slovosled volný a mnohdy si vystačí jen se změnou melodie 

hlasu (Kollmannová, 2007). 

Poslední důležitou charakteristikou je interpretace a syntéza poznatků, která následně vyústí 

do uvědomělé aplikace osvojených nových informací do reálných životních situací 

(Kollmannová, 2007, s. 61–63).    

Ve výše uvedeném příkladu dialogu (představování) jde např. o to, že žák díky provedenému 

podrobnému oborovému zkoumání chápe dialog komplexně, čili ho dokáže uchopit a 
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aplikovat do své vlastní životní reality. To mu umožňuje vytvořit obdobnou dialogickou 

situaci s ohledem na aktuální kontext, takže žák již nebude tvrdit, že je John z Leedsu, ale 

s porozuměním danému kontextu použije své vlastní jméno a název rodné obce.  

5.4 Praktická aplikace různých principů autentického učení, jeho podmínky a 

rysy z pohledu dalších zahraničních odborníků 

Jednou z možností uplatnění principů autentického učení je zařazení práce s internetem 

a technologiemi obecně. Webové stránky jsou pro studenty velice bohatým rozšiřujícím 

zdrojem nejrůznějších dat a užitečných doplňkových informací. Zařazení této aktivity však 

vyžaduje splnění několika nezbytných podmínek, a to především přístup k vysoce 

rychlostnímu internetu, podporu týmové práce ze strany učitele, odpovídající systém 

podpůrné zpětné vazby a učitelovo hodnocení, virtuální počítačové laboratoře, mobilní 

telefony pro přístup, stahování a ukládání takto získaných dat během průběhu výzkumu, 

neboli právě tento typ autentického učení je zcela závislý na přístupu všech studentů 

k soudobé technice. Bez splnění této základní podmínky možný není, čímž je jeho aplikace 

do určité možnosti omezena (Lombardi, 2007).  

Další nutnou podmínkou je, že zvolená zkoumaná situace musí být přímo navázána na reálný 

sociální kontext. Při tomto typu výuky se výrazně mění i role vyučujícího, který se při tomto 

vyučovacím procesu, namísto od frontální výuky celé třídy, může dokonce připojit ke 

studentům až do té míry, že se na chvíli stává jedním z nich a bádají nad zvolenou 

problematikou společně, takže i učitel si může obohatit své vlastní znalosti a rozšířit si své 

obzory, a to za předpokladu, že se po dobu trvání této formy výuky vzdá svého vysoce 

autoritativního přístupu k žákům, aniž by však obětoval svou přirozenou autoritu. 

(Lombardi, 2007).  

Každá svoboda však má a musí mít své hranice, což platí i ve vyučovacím procesu, aby stále 

ještě byl výukou, jak již zdůrazňoval ve svém díle i J. A. Komenský („Škola bez kázně je 

jako mlýn bez vody.“). 

Důraz kladený na týmovou práci spolu s ranou aplikací principů kritického a tvůrčího 

myšlení spojeného s konfrontací studentů se sociální realitou, je neocenitelnou praxí, kterou 

jistě ocení všichni budoucí zaměstnavatelé, a proto budou studenti schopni mnohem lépe 

uspět a obstát na trhu práce, jakož i v reálném životě a případném dalším studiu (Lombardi, 

2007).  
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Užitečným poznatkem pro studenty je také sám fakt, že ne na každou otázku existuje správná 

odpověď, i když je možné, že jedno zvolené stanovisko je lepší než stanovisko jiné, ovšem 

opět jen z určitého pohledu. Přijetím této reality jsou studenti vedeni proti reálnému 

nebezpečí generalizace, kdy jsou formulovány až příliš obecné závěry, které však za určitých 

okolností vůbec nemusí být platné (Lombardi, 2007).  

Na obranu aplikace tohoto principu učení uvádí D. Laur (2013) v publikaci Authentic 

Learning Experience fakt, že ani vynikající výsledky závěrečných testů při frontální výuce 

zdaleka nedokazují, že si všichni studenti probrané učivo skutečně osvojili. Právě tato 

autorka zdůrazňuje myšlenku nutnosti zvolení rovněž adekvátního obsahu autentického 

učení, což je nezbytnou podmínkou, aby s ním studenti rádi pracovali. Toto dokládá na 

příkladu průběhu soudní procedury, o jejíž zkoumání její středoškolští studenti nejevili valný 

zájem, na rozdíl od situace, kdy do výuky pozvala vyšetřovatele případu, jemuž studenti 

mohli přímo klást otázky, a tak v praxi pochopili, že ne na každou otázku existuje 

jednoznačná odpověď. Zároveň tak dostali šanci všichni jednotlivci uplatnit se ve 

vzdělávacím procesu. Vyučující se tak stala z učitelky spíše zprostředkovatelkou 

vzdělávacího obsahu, kdy reálná fakta osvojená na bázi praktických zážitků bezesporu utkví 

studentům mnohem déle v paměti. Ovšem právě tato autorka připouští možnost, že 

autentické metody výuky mají i svá úskalí a nemusí být stejně efektivní pro všechny studenty 

z dlouhodobého hlediska přínosnosti této formy výuky (Laur, 2013).  

Po stránce motivace k dalšímu, hlubšímu studiu zvolené problematiky je tento efekt rovněž 

diskutabilní. Vždy záleží na tom, nakolik se vyučujícímu podaří zvolit ke zkoumání 

problematiku, jež by jednak byla svým obsahem blízká životní realitě jednotlivých studentů, 

nebo sociální sféře jejich budoucího povolání, a jež by je skutečně zaujala k hlubšímu 

zkoumání. Tato spojitost a návaznost řešených projektů na sociální sféru reálného světa 

existuje ovšem u všech vyučovaných disciplín, ať již jde o zdravovědu a tělesnou výchovu, 

nebo o výtvarnou výchovu a výuku cizích jazyků. (Laur, 2013). Na rozdíl od klasické 

frontální výuky, při níž je od studentů vyžadována pouze správná odpověď bez jejího 

logického zdůvodnění, při autentickém učení studenti musí umět svou odpověď zdůvodnit a 

hlouběji se nad ní zamyslet (critical thinking). Při autentickém učení je rovněž důležité, že 

jeho výsledky předkládají studenti širší veřejnosti: např. referáty vystaví k nahlédnutí 

v místní knihovně, nebo je uveřejní jako časopiseckou studii, případně je zašlou místnímu 
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starostovi nebo plánovací komisi, či jejich výzkum poslouží formou panelové diskuse o dané 

problematice jako podklad k veřejné charitativní sbírce (Laur, 2013). 

D. Laur ve své knize zdůrazňuje, že pro metody autentické výuky není nezbytně nutné využít 

široké možnosti, které nám skýtá nejmodernější výuková technika, neboť aplikace této 

techniky ani zdaleka nezaručuje skutečnou úspěšnost dané výuky.  

Autorka rovněž upozorňuje na to, že studenti v principu nemají zkoumání jakékoliv 

problematiky příliš v oblibě, protože jim připadá zbytečně pracné a zdlouhavé, a proto je na 

učiteli, aby jim nejprve vysvětlil principy, jak mají správně výzkum dané problematiky 

provádět a naučit je této, pro jejich další život velice prospěšné, dovednosti. V naší době 

nesporně existuje celá řada nevyřešených problémů, které se nabízejí studentům jako vhodná 

témata pro jejich zkoumání a záleží tudíž jen na učitelích, zda dokáží své studenty dostatečně 

motivovat k jejich řešení, například problém negramotnosti v USA (Laur,  2013).   

D. Laur zdůrazňuje také fakt, jak je důležité, aby žákům byly zadávány projekty 

v přiměřeném rozsahu - nepříliš širokém, ale také nepříliš úzkém (Laur, 2013). 
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5.5 Porovnání autentického učení s ostatními výukovými postupy 

Obrázek 1 - Porovnání autentického učení s ostatními výukovými postupy 

 

(in Revington, 2016) 

Nyní bych chtěla vysvětlit jednotlivé pojmy, které se nacházejí v prezentovaném kruhovém 

diagramu. 

Content and Language Integrated Learning 

Na stránkách MŠMT ČR je definováno Content and Language Integrated Learning (CLIL) 

jako obsahově a jazykově integrované učení, které patří k významným kurikulárním 

trendům současného evropského školství a je jednou z možných strategií dvojjazyčného 

vzdělávání. CLIL se stal pevnou součástí české jazykové politiky na základě dokumentu 

Evropské unie pod názvem Podpora jazykového vzdělávání a lingvistické rozmanitosti. 

Hlavním přínosem této metody výuky je, že žák si bude moci na hodině bezprostředně ověřit 

nově nabyté jazykové dovednosti a posílí tak své sebevědomí pro další studium jazyka: 

„CLIL plně integruje výuku učiva jak daného předmětu, tak i cizího jazyka. CLIL má výrazný 

interdisciplinární charakter, kdy dochází k propojení jazykové výuky a vyučovaného 
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předmětu. Jazyk je prostředkem pro výuku vzdělávacího obsahu a ten se naopak stává 

zdrojem pro výuku jazyků. Názornou ukázkou výuky CLIL v České republice může být 

integrace angličtiny a informačně komunikativních technologií (ICT), kde ICT je 

prostředkem k výuce jazyka, přičemž se žák neustále učí používat nově nabyté vědomosti ve 

fungování ICT. (…) Mezi nesporné výhody CLIL patří přirozené prostředí pro výuku a rozvoj 

cizího jazyka. Žáci použijí cizí jazyk v naprosto přirozeném prostředí a ne v uměle 

vykonstruovaných situacích tak, jak se děje na hodinách cizího jazyka. Jsou lépe motivováni 

a zároveň se účastní bezprostředního použití jazyka. Vyučovací hodina jednoho 

nejazykového předmětu tak umožní nenásilné osvojování si cizího jazyka.“ (MŠMT ČR, 

Priority, 2016) 

Charakteristiku pojmu CLIL vysvětluje B. Benešová, P. Vallin (2015) takto: „Content and 

Language Integrated Learning (CLIL) je přístupem ve vzdělávání, v rámci kterého je 

vyučován obsah nejazykového předmětu a současně jsou rozvíjeny kompetence v cizím, 

případně druhém jazyce. Je tedy typický pro svou dualitu cílů, čímž se odlišuje o běžných 

hodin vyučovaných v mateřském jazyce u žáků, ale také od hodin cizích jazyků jako 

takových.“ (Benešová, Vallin, 2015, s. 11) V této publikaci Benešová, Vallin (2015) dále 

zmiňuje, že CLIL není chápán pouze jako nový pojem. Tyto metody a principy výuky, kdy 

se prostřednictvím cizího jazyka vyučoval jiný předmět, byly známy již v antickém Římě, 

kde se žáci vzdělávali v řečtině. Ve středověku patřil mezi hlavní nemateřský jazyk latina 

(Benešová, Vallin, 2015, s. 11).   

Z hlediska současného pohledu se na výuku metodou CLIL klade důraz především na 

motivaci a osvojení cizího jazyka spontánní cestou (Erlebachová, 2017, s. 14). Jedna 

z progresivních metod je vyučování podle učební sady Labyrint. „Důležitým prvkem je také 

společný příběh, který jednotlivými učebnicemi provází. Ve všech učebních materiálech žáky 

doprovázejí jejich vrstevníci Laura a David, kteří si pro jednotlivé předměty přizvali dalšího 

kamaráda a spolu s ním podávají žákům učivo netradiční a zajímavou formou. Např. 

v zeměpisu doprovází Lauru a Davida mimozemšťan Ali, kterému oba hlavní hrdinové 

představují naši Zemi.“ (Erlebachová, 2017, s. 14)      

Na stránkách MŠMT nalezneme dále upozornění, že výuka metodou CLIL je dost často 

nesprávně interpretována jako výuka nejazykového předmětu v cizím jazyce nebo jako 

výuka jazyka na základě témat z odborných předmětů, tj. na základě mezipředmětových 

vztahů. V prvním případě jde o bilingvní, resp. cizojazyčnou výuku nejazykového předmětu, 
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při které je u žáků nezbytným předpokladem znalost cizího jazyka. Cílem takové hodiny 

není získat primárně nové znalosti v cizím jazyce, ale především znalosti v nejazykovém 

předmětu nabízené prostřednictvím cizího jazyka. Ve druhém případě jde o mezipředmětové 

vztahy, kdy učitel využívá znalostí žáků z nejazykového předmětu k výuce slovní zásoby, 

gramatických a lexikálních jevů cizího jazyka. V tomto případě není cílem výuky získat 

nové znalosti v nejazykovém předmětu, ale v cizím jazyce (MŠMT ČR, Priority 2016).  

Z metodologického hlediska je zásadní rozdíl mezi jazykovým vyučováním a vyučováním 

nejazykových - odborných předmětů v cizím jazyce. Jazykové vyučování je v převážné míře 

zaměřeno na procvičování čtyř základních dovedností (čtení, poslech, mluvení a psaní). Ve 

vyučování nejazykového předmětu jsou tyto čtyři dovednosti prostředkem k získání nových 

informací a k demonstraci pochopení vyučovaného předmětu (MŠMT ČR, Priority 2016).   

Chtěla bych zdůraznit, že právě tato dovednost, bezprostředně jednat v cizím jazyce 

v různých situacích, může být považována za největší výhodu CLIL, a to především 

z hlediska budoucího povolání žáků, ale i jejich osobního života.  

Project Based Learning 

Tato metoda nabízí žákům široké možnosti využití jejich individuálních předpokladů k učení 

se cizímu jazyku.  V. Janíková (2011) ve své práci Výuka cizích jazyků píše: „V projektové 

výuce se velmi zřetelně odráží i koncept činnostní výuky, celostního i autonomního učení, 

stejně jako učení se jazykům pomocí řešení úloh řečového typu. Žáci si pomocí této metody 

osvojují nejen jazyk v jeho komunikativní funkci, ale zároveň získávají příležitost k rozvoji 

klíčových kompetencí (pracovní, sociální, komunikativní, aj.) a možnost vnášet do procesu 

učení svoje vlastní zkušenosti, zájmy, motivy, talent, emoce, styly a strategie učení 

(kognitivní, sociální, afektivní i metakognitivní).“ (Janíková, 2011, s. 65–66) Z uvedeného 

vyplývá zřetelná souvislost se základními principy autentického učení. Současně je 

akcentována návaznost na žákovy dosavadní znalosti a zkušenosti, čili metoda využívá 

prekonceptů dítěte k tvorbě a restrukturalizaci jeho myšlenkových struktur.  

 

 

Authentic Learning 
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O autentickém učení můžeme hovořit tehdy, když aktivity nebo projekty nabízejí žákům 

příležitost přímo aplikovat jejich vědomosti a získané dovednosti na situace v reálném světě. 

Tato výstižná definice se týká rovněž cizojazyčné výuky (Fuller, 2013). 

Z výše uvedených definic různých výukových postupů, stejně jako z kruhového diagramu, 

zcela jasně vyplývá, že nejblíže reálnému světu stojí právě autentické učení, které může být 

pro žáky nejpřínosnější formou výuky, protože získané poznatky a cizojazyčné dovednosti 

mohou okamžitě aplikovat v praxi. Na rozdíl od projektové metody je však prezentace 

projektů vytvářených při tomto druhu učení, zaměřena na širokou veřejnost, ne jen na úzkou 

komunitu školy (Revington, 2016). 

V českém prostředí tato metoda není příliš známá ani rozšířená. 

5.6 Role učitele při procesu autentického učení 

Při procesu autentického učení je důraz kladen na to, aby učitelé vytvořili při předávání 

informací pro studenty přátelské prostředí vzájemné důvěry, což je jednou z jeho nezbytných 

podmínek (Rule, 2006).  

Při procesu autentického učení se učitelé stávají spíše mentory a zprostředkovateli různých 

zdrojů poznání, než jen těmi, kdo předávají poznatky a vědění (Renzulli, Gentry and Reis, 

2004). 

Při tomto způsobu výuky musí učitelé přizpůsobit metody a strategie výuky rovněž méně 

schopným, ale i nadaným, pokročilým studentům (Rule, 2006, s. 4). Díky důrazu kladenému 

na týmovou práci studentů a na učitelovu odpovědnost za úspěšný průběh společného 

procesu učení všech jedinců bude umožněno aktivní zapojení do výuky i studentům 

handicapovaným. V tomto ohledu může být učitelům velice nápomocna zvláště soudobá 

technika, která podporuje nejrůznější individuální potřeby studentů (Rule, 2006, s. 6).  

Metoda learning-by-doing neboli učení se praxí je obecně považována za nejefektivnější 

způsob učení se novým poznatkům vůbec. Internet, vizualizace, a nejrůznější simulační 

technologie nyní nabízejí studentům i učitelům prožitky autentického učení od pouhého 

experimentování až k řešení skutečných problémů napojených na reálný svět (Lombardi, 

2007). 

Tato forma výuky umožňuje například i učitelům základních škol motivovat žáky k zájmu o 

krásnou literaturu, a to výběrem obsahově vhodných a přitažlivých knih pro malé čtenáře, 
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zvaním autorů na besedy o literárních dílech přímo do škol, jakož i podporou rozvoje návyku 

četby ze strany rodiny. Na rozdíl od toho učitelé středních škol by měli věnovat dostatek 

času ve výuce hlasité četbě úryvků z cizojazyčné literatury a následné diskusi a rozboru 

těchto textů spojenému s aplikací procesu tvůrčího myšlení studentů o daném tématu a měli 

by podporovat u studentů četbu jako jednu z důležitých možností jejich zdravé relaxace 

(Rule, 2004, s. 4), což je velice důležité, protože láska k literatuře je bude potom provázet 

po celý jejich další život. 

5.7 Způsob a kritéria hodnocení žáku při autentickém učení 

A. Benjamin (2013) ve své studii An English Teacher´s Guide to Performance Tasks and 

Rubrics High School se domnívá, že autentickým učením lze také u studentů rozvíjet lásku 

k jazyku a k četbě.  

Jakmile si učitel ujasní, jakých cílů chce ve své výuce dosáhnout, musí se snažit nalézt 

nejlepší způsob, jak těchto cílů se svými studenty dosáhnout, čemuž ale také musí odpovídat 

i celkový, kolektivní systém hodnocení daných studentů (Benjamin, 2013). 

Autorka dále uvádí jako prostředek k hodnocení studentů tzv. rubric scoring guide, v němž 

je stanoveno, podle jakých kódů a na jaké aspekty bude toto hodnocení zaměřeno, což je 

velice užitečné jak pro učitele, tak i pro žáky. Tato hodnotící příručka má tři části. Jednak 

obsahuje hodnotící kritéria, k nimž patří např. výběr a užití adekvátní slovní zásoby, stavba 

vět, celková organizace žákova projevu s důrazem na to, aby jednotlivé myšlenky dávaly 

celkově smysl, patří sem také stylistické aspekty žákova projevu a zda žák dostál všem 

pravidlům formálního textu (zda jsou v daném textu překlepy, byl odevzdán ve stanovené 

lhůtě, má text správný název odpovídající jeho obsahu, jsou správně členěny odstavce 

a mezery v textu) – jakékoli kritérium bude učitelem hodnoceno, musí být stanoveno předem 

(Benjamin, 2013). 

Druhou částí hodnotící příručky je stanovení hodnotících stupňů: výborně, dobře, 

uspokojivě, neuspokojivě. Čtyřstupňové hodnocení žáků autorka považuje za dostačující při 

každodenní výuce, ale pro závěrečné zkoušky preferuje systém šestistupňový, který 

umožňuje detailnější pohled na žákovy výsledky (Benjamin, 2013).   

Třetí částí této příručky je učitelova hodnotící strategie. Zde uděluje žákům souhrnnou 

známku bez přihlédnutí k jednotlivým aspektům jejich výkonu – holistická strategie, nebo 
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zda jejich výkon v dílčích disciplinách a aspektech jednotlivě nějak komentuje – analytická 

strategie (Benjamin, 2013). 

Tuto hodnotící příručku musí mít studenti k dispozici průběžně, tak aby mohli také oni sami 

sebe zhodnotit ještě před závěrečným hodnocením učitele. Tímto způsobem jsou nyní 

zpracovávány všechny kvalitní zahraniční učebnice angličtiny, které vždy a po každé lekci 

mají uvedenu stránku tzv. sebereflexe svých průběžně dosahovaných výsledků, která je má 

rovněž předem upozornit na jejich slabiny a jevy, jež mají dále procvičovat (Benjamin, 

2013).  

Je důležité, aby každý vyučující přizpůsobil hodnotící systém svým vlastním potřebám 

výuky i příslušné skupině žáků. Je však třeba, aby se obzvláště mladí, začínající pedagogové 

vyvarovali při tvorbě hodnotícího systému následujících chyb (Benjamin, 2013). 

První možnou chybou je, že si učitel stanoví příliš mnoho hodnotících rubrik a dílčích 

podkritérií, a toto příliš podrobné hodnocení potom zamezí studentovi globální hodnotící 

pohled na jeho práci – bude doslova zavalen nejrůznějšími informacemi, které nejspíše 

nedokáže zpracovat, pochopit a ani patřičně se z nich poučit. Znakem dobrého hodnotícího 

systému je, že může být aplikován na různé další disciplíny. 

Druhou chybou ale může být i příliš obecný, nic nevypovídající hodnotící systém, z něhož 

se studenti nemohou nijak poučit a ničemu naučit. 

Třetí možnou chybou je, když hodnotící systém připravuje společně několik vyučujících, 

z nichž každý klade důraz na jiné aspekty, čímž je do celku vnesen určitý chaos, což jako 

výsledek zdaleka ne vždy přispěje ke kvalitě tohoto hodnotícího celku, protože často platí, 

že méně je více (např. New York State Regents Exam). V takovém případě učitelé musí být 

předem dobře vyškoleni, jak mají s takto mnohoslovným hodnotícím manuálem, značně 

zatíženým balastem, pracovat.  

Čtvrtou možnou chybou je vnášení profesního žargonu učitelů do hodnotícího systému, 

který ho učiní pro žáky nesrozumitelným. Věty mají být naopak pro všechny žáky obsahově 

srozumitelné, a to i použitá slovní zásoba a terminologie (Benjamin, 2013). 

 

Samozřejmě je rozdíl ve zkouškách, které připravují jednotlivé školy pro své studenty během 

jejich studia a mezi závěrečnými národními zkouškami, jež jsou organizovány celostátně 

(Benjamin, 2013). 
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Při tvorbě hodnotícího systému klademe důraz na následující aspekty: 

Významové hledisko (Meaning, Intent, Ideas, Content)  

1. Hledisko věcné správnosti (Development, Sunbstance, Support, Details, References, 

Proof) nakolik byl žák schopen dostát zadanému tématu 

2. Hledisko logicky správné výstavby textu (Organization, Structure, Order, Sequencing)1 

3. Stylistické hledisko (Word Choice, Diction, Style, Tone, Fluency, Vocabulary, 

Language) 

Konvenční hledisko (Mechanics of Presentation) – zahrnuje studentovu znalost 

gramatických a stylistických pravidel a zásad spisovného anglického jazyka, zásad 

typografické úpravy textu, jakož i zásady rázu formálního, k nimž patří například dodržení 

termínu pro odevzdání práce.   

Výše zmíněné aspekty hodnocení platí především pro hodnocení písemného projevu, ale 

mohou být snadno upraveny a použity i k hodnocení jiných studentských dovedností (např. 

pro hodnocení studentova ústního projevu, dramatické četby, prezentací a plánovaných 

rozhovorů). 

Kromě výše zmíněných hodnotících kritérií můžeme mít rovněž další rubriku zaměřenou na 

spontánnost chování studentů (např. posouzení míry nakolik se student snaží učit jazyku jen 

kvůli lepší známce, nebo zda mu jde o skutečné zlepšení a rozšíření jeho znalostí).   

Autorka textu zdůrazňuje, jak je důležité, aby se v navrženém hodnotícím manuálu 

nevyskytovaly žádné závažné chyby a aby byl maximálně přehledný (Benjamin, 2013).  
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6 Možnosti zprostředkování reálií a sociokulturního kontextu anglicky 

mluvících zemí žákům pomocí autentických materiálů 

V této kapitole se budeme zabývat způsoby využití autentických materiálů ve výuce 

a formami zprostředkování těchto materiálů v praxi tak, aby skutečně docházelo 

k autentickému učení žáků. 

6.1 Definování základních pojmů a cíle 

Aby nedocházelo k významovým posunům v chápání základních pojmů, které budou v této 

kapitole používány, je třeba tyto pojmy nejdříve definovat.  

J. Hendrich charakterizuje reálie následujícím způsobem: 

„Reálie zahrnují poznatky týkající se zeměpisu dané jazykové oblasti, jejího historického 

vývoje (dějin), jejích hospodářských, politických, sociálních podmínek, její literatury, umění, 

vědy a techniky i dalších okruhů tvořících kulturu příslušné cizí země a jejího národa či 

národů.“ (Hendrich, 1988, s. 115) 

„Lingvoreáliemi jsou míněny poznatky úzce související s významem slov, slovních spojení, 

frazeologie i větších jazykových útvarů, a to zvláště těch slov či útvarů, které odrážejí 

mimojazykovou skutečnost příznačnou pro danou cizojazyčnou oblast a odlišnou od 

mimojazykové skutečnosti, která obklopuje žáka a jejímž odrazem je po stránce významové, 

popř. i výrazové, žákova mateřština.“ (Hendrich, 1988, s. 115) 

Tento autor zároveň zdůrazňuje, že reálie svým obsahem slouží především vzdělávacímu 

cíli. Cílem výuky reáliím je vštípit žákům věcné znalosti, ale zároveň rozvíjet na této 

tematice jejich znalosti jazykových prostředků, jakož i jejich řečové dovednosti. Toto 

spojení učiva s reáliemi zahrnuje složku komunikativní, vzdělávací i výchovnou a je navíc 

značně motivující jak svým obsahem, tak i didaktickými prostředky (Hendrich, 1988, 

s. 116). 

Podobně se k této problematice vyjadřuje i další odborník, R. Choděra (2006): „Reálie 

směřují k poznávání kultury a historie jiného národa, k posilování interkultury 

a multikulturní sensitivity a tolerance žáků. Lingvoreálie zase přispívají k poznávání 

různosti jazyků. (…) Rozdíl mezi lingvoreáliemi a reáliemi tkví i v tom, že lingvoreálie jsou 

předmětem lingvistiky, zatímco reálie příslušných speciálních věd, např. historiografie, 

geografie, atd. míří k naplnění jazykového cíle, zatímco reálie – cíle vzdělávacího resp. 
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výchovného.“ (Choděra, 2006, s. 89–90) Z výše uvedených citací vyplývá, že cílem použití 

reálií ve výuce cizímu jazyku je zprostředkování autentických materiálů žákovi tak, aby jimi 

byly navozeny reálné situace všedního života, z čehož mohou vyplynout např. rozmanitá 

konverzační cvičení, krátké písemné či vyprávěcí útvary, aj., tak aby žák byl 

v bezprostředním kontaktu nejen s materiály, jež jsou chápány jako primárně učební (tj. 

učebnice, cvičebnice, slovníky), ale také s materiály, které nejsou záměrně vytvořeny 

k vlastní cizojazyčné výuce, ale lze je pro tento účel sekundárně využít. Dalším velice 

významným cílem je rovněž možnost přivést žáka prostřednictvím autentických materiálů k 

hlubšímu pochopení sociokulturního kontextu daného studovaného národa. 

6.2 Sociokulturní kontext 

Různé society se vyznačují drobnějšími či výraznějšími odlišnostmi v jednání, chápání, 

hodnotovém žebříčku, porozumění sociálním situacím, aj. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby 

žáci poznávali jazyk nejen v rovině prostého překladu významu, ale aby hlouběji pronikali 

do nuancí, podstaty a vhodnosti užívaných frází a obratů, roviny formálnosti 

a neformálnosti, apod.  

Právě pro utváření a následné tříbení tohoto „jazykového citu“ lze autentické materiály velmi 

efektivně využít. Tyto materiály žákům mohou zprostředkovat kontakt s reálným kontextem 

každodenního života (jízdní řády, vstupenky, mapy, časopisy, letáky, brožury, internetové 

stránky, texty písní, pohádky, příběhy, aj.). Navíc jsou velmi vhodným a zároveň zcela 

přirozeným podnětem pro různá písemná i konverzační cvičení na rozmanitá témata.  

Přínos autentických materiálů tak můžeme pozorovat ve dvou základních rovinách. První 

z těchto rovin představuje kulturní kontext daného materiálu (zrcadlí slovní zásobu 

k danému tématu, společenské ukotvení, různé modely chování, aj.). Tuto rovinu uvádí ve 

své práci např. E. Skopečková (2010). Tato autorka se zaměřuje především na práci 

s autentickým textem, který označuje jako jeden z kulturních modelů: 

„Kulturní model, který se dá uplatnit při výuce, zdůrazňuje ve výuce jazyka významnou 

úlohu literatury a tím kulturní bohatství určitého národa. V rámci tohoto přístupu 

k předkládanému textu z literatury získávají žáci přehled o životě dané kultury a dokážou 

rozeznat podobnosti nebo rozdíly při porovnání s vlastní kulturou.“ (Skopečková, 2010, 

s. 16) 
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Druhou rovinu tvoří jazyková rovina v sémantickém kontextu (ustálené předložkové vazby, 

souslednost časová). Autentické texty pomáhají žákům osvojovat si slova a obraty ne 

izolovaně, ale komplexně, v celkovém kontextu výrazu. Žáci se tak učí obraty nenásilným a 

zcela přirozeným způsobem. E. Skopečková tuto rovinu nazývá jazykovým modelem 

(Skopečková, 2010, s. 16). 

Tato autorka soudí, že při používaní textů se žáci setkávají se způsobem použití jazyka jinak, 

než v běžném životě. Obohacují se jejich řečové dovednosti a literatura jim ukazuje jazyk 

v rozličných podobách. Pokud budou žáci k četbě správně motivováni, budou schopni 

samostatně číst, je zřejmé, že budou také schopni ocenit estetickou stránku daného textu. 

6.3 Komplexnost osobnostního rozvoje 

Výše zmíněná autorka E. Skopečková se zabývá především analýzou a využitím literárních 

textů ve výuce starších žáků, přesto však je možné její výsledky a postupy aplikovat 

v upravené podobě i na stupeň první. V její práci hraje významnou roli komplexní přístup 

k žákovi, kdy zohledňuje především jeho osobnostní rozvoj. Také tato skutečnost je pro žáky 

prvního stupně klíčová.   

Tuto situaci reflektují také např. zastánci moderních výukových trendů I. Chmelařová a M. 

Bohuš (In Metodický poradník učitele cizího jazyka, 2013). 

S příchodem různých mediálních technologií, jako např. internetu, satelitního vysílání, 

kabelové televize a populární hudby mají děti možnost získávat v daleko větší míře 

vědomosti a zkušenosti z každodenního života anglicky-mluvících zemí a kultur. Vzrůstající 

globalizace a zkvalitňování komunikace se dostává do kulturního povědomí interkulturního 

učení a zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávací oblasti jazyka - Jazyk a jazyková 

komunikace. (Bradshaw, 2005) 

Výuka angličtiny je na prvním stupni zaměřena také na rozvoj řady motorických a řečových 

dovedností, na rozvoj paměti a schopnosti řešení problémů. 

6.4 Způsoby zprostředkování sociokulturního kontextu 

Výše uvedení autoři vytvořili výčet způsobů, kterými lze žákům zprostředkovat 

sociokulturní kontext daného cizího jazyka. Ráda bych nyní uvedla jejich výčet a stručnou 

charakteristiku: 

Prezentací kulturních aspektů z pohledu dítěte 
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Autentické materiály jsou zpracovány tak, aby byly vhodné pro věkovou úroveň dítěte 

a zároveň korespondovaly s jeho jazykovou vyspělostí. Současně je ale zachována 

autenticita materiálů ve smyslu slovní zásoby daného prostředí, s využitím rodilých 

mluvčích, autentického prostředí a dalších reálií. Zde můžeme žákům představit tradiční 

dětské lidové pohádky, lidové písně a dětské říkanky (Chmelařová, 2013; Calabrese, 

Rampone, 2016; Nixon, Tomlinson, 2015).  

Upozorněním na rozdílnost zvyků tak, aby byly vnímány v pozitivním světle  

Učitel předkládá specifika daného sociokulturního prostředí zážitkovou formou. Děti se 

např. seznámí s tradičními zvyky, které jsou typické pro určité období roku, a pak si mohou 

vybrat, co by si sami chtěly vyzkoušet. Nejedná se tak pouze o seznámení se s tradicí 

v rovině prosté informace, ale přímý prožitek žákům umožňuje osobně vstoupit do 

modelované situace. Zde mohou hrát autentické materiály klíčovou roli jako informační 

zdroje i jako materiál pro dotvoření realistické atmosféry. Vlastní prožitek pak usnadní 

žákům překonat případné obavy z neznámého a podněcuje pozitivní vnímání odlišných 

tradic a zvyklostí (Calabrese, Rampone, 2016; Nixon, Tomlinson, 2015).  

Zařazováním příslušné hudby, písní a básní 

Hudba, písně a básně tvoří zcela přirozenou součást dětského života. V mladším školním 

věku zpravidla převažuje tzv. „lidová slovesnost“, starší děti se orientují převážně na 

populární hudbu, případně moderní poezii. Pro učitele anglického jazyka je využití tohoto 

zdroje výhodné, protože žáci jsou obvykle silně vnitřně motivováni – pokud se jim líbí určitá 

hudební skupina, sami se snaží přeložit si texty písní alespoň dílčím způsobem, případně 

seznámit se hlouběji s textem, aby mohli písně sami reprodukovat. Učitel tak může cíleně 

zapojit vhodně vybrané písně s jednoduchým a současně humorným textem, které souvisí 

s probíranou látkou případně projektem (např. Alphabet; One, two, three; Mary had a little 

lamb; Do you know the muffin man; aj.). Pro starší žáky (4. – 5. ročník) lze volit zajímavé 

texty známých hudebních skupin, které žáci sami chtějí reprodukovat (The Beatles, Queen). 

Tyto aktivity lze dále využít v rámci různých prezentací, představení pro rodiče aj. 

(Chmelařová 2013; Calabrese, Rampone, 2016; Nixon, Tomlinson, 2015; Willis, Willis, 

2012).  
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Tvorbou autentických situací 

Autentické materiály přímo vybízí k vytváření autentických situací a k tvorbě krátkých 

dialogů. Lístek z metra nám navodí situaci cestování, prodej jízdenky u řidiče. Mapa 

navozuje scénku dotazování se na cestu, směr, hledání kulturních památek aj. Jídelní lístek 

evokuje situace objednání jídla v restauraci, reklamace závady v restauraci, apod. Lékařský 

recept pomáhá otevřít dialog u lékaře či v lékárně. Rodinné fotografie navozují situace 

seznamování, představování, vypravování zážitků. Vstupenka na zajímavou akci podnítí 

dialog o výstavě / hudební produkci. Peníze pomáhají navodit autenticitu při scénkách na 

nakupování, reklamaci zboží. A mnohé další (Calabrese, Rampone, 2016; Nixon, 

Tomlinson, 2015; Willis, Willis, 2012).  

Podporováním dovedností jako jsou pozorování, srovnávání a vyhodnocování 

informací 

Tato oblast je zaměřena především na kritické myšlení a hodnocení informačních zdrojů. 

Žák se učí vyhledávat klíčové informace v předloženém textu (který musí být přiměřený 

věku a slovní zásobě daného žáka), ale také je důležité, aby se žák naučil vyhodnocovat 

relevantnost rozmanitých zdrojů např. na internetu (Calabrese, Rampone, 2016; Nixon, 

Tomlinson, 2015).  

Zaměřením vyučujícího na specifika jazyka na jeho zjednodušení nebo naopak 

rozšíření např. pomocí projektové metody 

Zde je přínos autentických materiálů velmi zřetelný, protože pouze ony mohou nabídnout 

poznání a pochopení různých jazykových specifik v kontextu. Učebnice cizích jazyků jsou 

záměrně zpracovány tak, aby žákům zprostředkovaly určitý systém gramatiky daného jazyka 

přehlednou formou. Proto jsou pojaty didaktickým  - schematickým způsobem. Pokud 

uvádějí určité specifikum, prezentují ho jako výjimku z pravidla bez hlubšího kontextu. 

Autentické materiály naproti tomu nabízí realistický pohled na specifikum v souvislosti 

s ostatním textem. Např. označení a.m. či p.m. u časových údajů, kdy učebnice použití 

popíše verbálně, zatímco letenka či lístek do kina s časovou informací pracuje kontextuálně 

a zcela přirozeně (Willis, Willis, 2012). 
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Transformací třídy do prostředí inspirovaného životem Velké Británie 

Tato transformace nespočívá zdaleka jen ve výzdobě třídy plakáty či vlajkou, ale jedná se o 

přeměnu na hlubší úrovni. Je vhodné, když třída pro výuku angličtiny má netradiční 

uspořádání, které koresponduje s aktuálně probíraným tematickým okruhem – např. stolky 

jako v restauraci, židle složené jako v čekárně lékaře / na letišti / v metru, stoly uspořádané 

jako pult v obchodě aj. Současně by učitel měl při vstupu do třídy vstupovat do určité role, 

která pomáhá žákům přijmout specifickou situaci zvoleného vyučovacího tématu. Učiteli 

může pomoci např. kostýmní znak, zajímavý předmět apod. (Willis, Willis, 2012).  

Oživením typických národních a lidových zvyků ve Velké Británii 

Je vhodné využít takové svátky a tradice, které děti znají ze svého kulturního prostředí, 

navázat na ně a současně je obohatit o prvky typické pro Británii či USA. Stejně tak ale 

učitel představuje žákům zvyky a tradice, které jsou typické výhradně pro anglo-americkou 

kulturu a v naší zemi jsou zcela neznámé (Pancakes day, Bonfire Night, Thanksgiving Day, 

Halloween aj.). Shromažďováním všech dostupných materiálů (plakáty, pohlednice, letáky 

a fotografie). Dostatečná zásoba rozmanitých autentických materiálů učiteli pomáhá 

rozšiřovat nabídku situací, dialogických cvičení a dalších tvořivých aktivit, které může 

žákům nabídnout. Zároveň může reflektovat aktuální dění a momentální zájem žáků. 

Materiály by měly být pravidelně aktualizovány a učitel by měl rozlišit, pro kterou úroveň 

zvládnutí anglického jazyka jsou výhodné např. z hlediska rozsáhlosti slovní zásoby 

a z hlediska obtížnosti využívané gramatiky (Willis, Willis, 2012). 

Zprostředkováním dopisování a korespondencí s vrstevníky anglicky mluvících zemí 

Tato aktivita poskytuje žákům zcela autentickou situaci, kdy mohou (a zpravidla jsou i silně 

motivováni) využít aktivně v realistické situaci poznatky, které získali ve škole. Značným 

přínosem korespondence s vrstevníky z primárně anglicky mluvících států je skutečnost, že 

tito používají moderní podobu angličtiny s různými specifickými obraty a ustálenými 

slovními spojeními, které nemusí být součástí vyučované formy spisovné angličtiny. Navíc 

mají podobné zájmy a způsoby komunikace jako české děti (např. využívání různých zkratek 

aj.), čímž je dosaženo bezprostřednosti vzájemného kontaktu a je podněcován zájem obou 

stran o udržování interakce (Chmelařová 2013; Willis, Willis, 2012).  
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Zaměřením na získání informací o Velké Británie ze zdrojů cestovních kanceláří 

a z informací Britské rady  

Učitel by měl při výběru autentických materiálů využívat i takové zdroje, které nejsou 

primárně určeny k výuce. Právě například cestovní kanceláře nabízí dvojjazyčné průvodce, 

které uvádí nejvýznamnější a nejzajímavější historické a kulturní památky dané lokality. 

Současně se zpravidla jedná o velmi věrohodný informační zdroj, protože informace obvykle 

pochází z ověřených pramenů (Pim, 2010; Willis, Willis, 2012).  

Využitím moderních technologií internetu, satelitu, televize k rychlému získání 

představ a informací o kultuře Velké Británie a ostatních zemí 

Moderní společenská média jsou žákům dobře dostupná a obvykle není problém s nimi 

pracovat. Moderní technologie jsou také pro žáky lákavé, takže informace jimi 

zprostředkované žáci s oblibou využívají. Učitel by však měl důrazně dbát na to, aby se žáci 

naučili kriticky vyhodnocovat hodnověrnost takto zprostředkovaných informací. Současně 

musí učitel žáky naučit vyhledávat a pracovat s takovými zdroji, které odpovídají jejich 

úrovni znalosti cizího jazyka (Chmelařová, 2013, s. 116; Willis, Willis, 2012).  

Vytvořením portfolia žáky, k ukládání svých prací o britské kultuře   

Portfolio je možným podnětem k hodnocení a sebehodnocení žáka. Může také sloužit jako 

zdroj žákových informací. Současně je přehledem témat, která žák absolvoval (Calabrese, 

Rampone, 2016; Nixon, Tomlinson, 2015). 
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7 Metody a pracovní postupy, které vedou k autentickému učení  

V předchozích kapitolách jsme si přiblížili význam využívání autentických materiálů 

v praxi. Poznali jsme také, že náhodné zařazení autentického materiálu bez hlubšího 

promýšlení kontextu nemusí vést k očekávanému efektu, protože u žáků neproběhne 

autentické učení, které umožňuje žákovi vnitřní zpracování daného tématu takovým 

způsobem, aby byl schopen novými poznatky restrukturalizovat své dosavadní poznání 

a aby dokázal tyto nové poznatky aplikovat do analogických situací ze svého vlastního 

reálného života.  

V této kapitole si nastíníme možnosti práce s autentickými materiály způsobem, který 

zajišťuje autentické učení a tedy i abstrakci získaných poznatků a možnost jejich účelného 

využití ve vlastní praxi žáka. Protože existuje značné množství různých materiálů, budeme 

se soustředit na ty druhy materiálů a takové metody práce, které učitelé anglického jazyka 

využívají nejčastěji. 

7.1 Práce s cizojazyčným textem 

Specifickou skupinou autentických materiálů jsou texty. Zpravidla se jedná o texty většího 

rozsahu a tedy texty, které předpokládají určitou slovní zásobu. Ty nabízejí širokou škálu 

různých témat, včetně děl klasické literatury (pro dospělé i pro děti), ovšem v takové formě 

a na takové úrovni, která odpovídá aktuálním možnostem žáka. Tyto texty mají silně 

motivační charakter a probouzejí v žácích sebevědomí tím, že jsou schopni přečíst si knihu 

v cizím jazyce (Bohuš, 2013). 

Práce s cizojazyčným textem má svá specifika. Podrobněji se touto problematikou zabývá 

N. Vojtková (2013) ve svém článku Jak si přečíst opravdovou knihu v angličtině. Autorka 

klade důraz na pečlivý výběr literárního textu, předkládá argumenty pro vhodnost práce 

s autentickým textem a je zastánkyní užívání autentických textů, již pro žáky mladšího 

školního věku (Vojtková, 2013).  

Výběr literárních textů 

Výběr literárních textů se odvíjí od různých kritérií. Nejdůležitější je, aby texty byly vhodné, 

snadno dostupné, odpovídaly zájmu žáků, časovým možnostem výuky, aby žáky 

v dostatečné míře motivovaly k cizojazyčnému studiu a stimulovaly jejich pozornost. 

Učitelé musí proto své žáky dobře znát a umět vybrat pro ně taková díla, která by je zaujala 

a vhodným způsobem jim jejich text předem přiblížit. 
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Nezbytnou podmínkou zařazování autentických literárních textů do výuky je tedy učitelova 

znalost vyučované skupiny. Učitel musí při výběru textu přihlížet k zájmům žáků, a musí 

také znát úroveň jejich cizojazyčné kompetence (Skopečková, 2013). 

Práce s autentickým textem 

Děti jsou již od nejútlejšího věku zvídavé, mají rády příběhy, které jim rodiče vyprávějí nebo 

čtou a s postupem věku se těší, že si budou samy číst. Žáci se na prvním stupni nejprve učí 

osvojovat si základní techniku čtení a při tomto procesu musí čelit různým úskalím, než se 

stane jejich čtení plynulé a bude pro ně skutečným potěšením. Proto se často stává, že někteří 

učitelé angličtiny na 1. stupni ZŠ odmítají čtení autentických materiálů v angličtině, protože 

jsou přesvědčeni o tom, že je nutné odložit četbu na dobu, kdy už žáci zvládají čtení 

v rodném jazyce (Vojtková, 2013).   

Při vhodném výběru jakéhokoliv autentického textu lze efektivně využít techniku tzv. 

sdíleného čtení (shared reading). Zároveň je nezbytné volit takové následné činnosti, které 

žákům umožní proniknout do podstaty čteného textu. Učitel musí poskytnout žákům takové 

nástroje, které jim umožní analýzu daného textu na více úrovních. Každý žák potřebuje 

hluboké porozumění významu textu, ne ve smyslu jeho doslovného překladu, ale spíše 

porozumění zakotvení textu do širších kulturních souvislostí. Důležité je seznámení žáků se 

slovní zásobou – ideálně aktivní formou, přičemž se opět nejedná o prostý překlad, nýbrž 

především o uchopení šíře významu slova: jak je použito v tomto textu, jak jinak by mohlo 

být také použito, zda je nahraditelné jiným známým slovem. Další oblastí zkoumání jsou 

neznámé gramatické jevy v textu, případně výstavba textu (slovosled, souslednost časová). 

Žák tedy zkoumá text z hlediska sémantického i lingvistického (Vojtková, 2013).  

Pozitiva autentických textů 

„Žáci na 1. stupni ZŠ používají učebnice, v nichž jsou texty určené ke čtení. Přestože se 

autoři snaží o to, aby texty byly zajímavé, musí obvykle odrážet slovní zásobu a větné vazby, 

které jsou cílem výuky a zároveň jsou psány pro velmi různorodé publikum, tj. pro děti sice 

stejného věku, ale pocházející z různých míst republiky nebo dokonce světa, s různými zájmy 

a zkušenostmi. Výhodou opravdové knihy je možnost výběru.“ (Vojtková, 2013, s. 46)  

Jedna z nezastupitelných technik, která splňuje požadavky na pozitiva autentických textů, je 

technika sdíleného čtení. Při porozumění textu žákům napomáhá nejen učitel, ale i vizuální 

prvky, jako jsou ilustrace, videa, filmy, které rozvíjejí dětskou vizuální gramotnost. Mnohé 
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informace získané z textů mohou dětem ukázat různá místa děje a kulturní prvky. Rozvíjení 

cizojazyčných dovedností žáků tímto způsobem přispívá k jejich pochopení životní a 

společenské reality a dané problematiky, kulturních odlišností, čímž obohacuje žáky o nové 

životní zkušenosti (Vojtková, 2013, s. 46–47).  

7.2 Práce s poslechovými autentickými materiály 

Poslechové materiály, tj. různé audionahrávky či videonahrávky jsou obvyklou součástí 

výuky cizích jazyků. Již v kapitole o autentickém učení jsem upozorňovala na skutečnost, 

že zdaleka ne všechny zvukové záznamy musí nutně být autentickými materiály.  

Výběr zvukového autentického materiálu 

Učitelé anglického jazyka často používají takové zvukové záznamy, které jsou například 

součástí učebnice či pracovního sešitu. V tomto případě se jedná o primárně učební 

materiály, které jsou didakticky upraveny tak, aby usnadňovaly žákům porozumění 

slyšenému úryvku. Proto jsou v převážné míře pečlivě namluveny, čímž se žák se setkává 

s omezenou slovní zásobou, výraznou artikulací a uměle zpomaleným tempem řeči. Při 

poslechu těchto nahrávek žák sice většinou sdělení rozumí a umí je použít tak, jak školní 

práce požaduje, avšak v reálném životě, když si například pustí televizní program 

v anglickém jazyce, obsahu sdělení stejně nerozumí, protože dialog je rychlý, jsou použity 

slangové výrazy, zkratky, stažené tvary sloves, aj. Toto vyvolává v žácích pocit 

nekompetentnosti a významným způsobem může demotivovat jejich  zájem o cizojazyčné 

studium.   

Proto např. L. Kollmannová doporučuje používat skutečně autentické zvukové záznamy, 

které žáka lépe připraví na reálnou životní situaci. Lepší porozumění takovým nahrávkám 

zajistí následná práce s nahrávkou a zadané úkoly v pracovních listech (Kollmannová, 2003, 

s. 55–65). 
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Práce s autentickým poslechovým materiálem 

L. Kollmannová (2003) také poukazuje na nízký přínos prostého poslechu a opakování 

slyšených vět. Ve své monografii uvádí, že žák, pokud nezná okolnosti promluvy, musí 

soustředit svou pozornost na základní porozumění dialogu, takže pak nemá možnost zaměřit 

se na detekci stanoveného jevu, všímat si využití známých slovíček, analyzovat stavbu textu, 

apod. Činnosti, které jsou výhradně auditivní (ne audiovizuální) navíc komplikují 

porozumění tím, že žák nevidí prvky, jež lidskou interakci zpravidla doprovázejí (mimika, 

gestikulace = tzv. body language). V běžném životě však tyto paralingvistické projevy nesou 

zpravidla zásadní informace, a mají primární význam např. při komunikaci neslyšících.  

Autorka vidí jako východisko z této situace dodržení následujících pravidel:  

Žák by měl před vlastním poslechem zvukového záznamu obdržet přesnou informaci, co je 

cílem daného cvičení, na jaký jev se má zaměřit. Autorka uvádí, že pokud cílem cvičení je 

např. sledování určitého jazykového jevu, je dobré detekci tohoto jevu spojit s nějakým 

motorickým projevem žáka, např. grafické vyznačení daného jevu do textu, který má žák při 

poslechu k dispozici, doplňování vynechaných slov, zvednutí ruky nebo tlesknutí při 

výskytu určitého jevu ve slyšené promluvě, aj. Tyto metody zvyšují motivovanost žáků 

k poslechovým činnostem a zároveň napomáhají hlubšímu porozumění slyšené sekvence.  

Aby proběhlo autentické učení, které žákovi umožní aplikaci získaných znalostí v jeho 

reálné životní situaci, doporučuje L. Kollmannová zaměřit se na tři základní činnosti: 

„1. Hned po vyslechnutí začátku věty musí anticipovat, tj. předem odhadovat, co bude 

pravděpodobně následovat. Nemůže totiž čekat, až vyslechne celo větu a pak se zaměřit na 

její zpracování, neboť by mu zatím unikl začátek další věty. 

2. Musí být schopen asimilovat to, co předcházelo, tj. uvádět ve vztah s novými informacemi, 

a výsledek zpracování ukládat do dlouhodobé paměti v podobě mentální reprezentace 

významu vyslechnutého sdělení. 

3. Musí umět rozlišovat podstatné, základní informace, které zajišťují předání hlavní zprávy, 

od nepodstatných nebo redundantních. Tato schopnost diskriminace povede studenty 

k postižení hlavních myšlenek přednášky, k zapisování důležitých fakt během poslechu 

referátu a pod.“ (Kollmannová, 2003, s. 60–61) 

Tyto tři podmínky jsou nezbytné pro dobré porozumění slyšené promluvě. Napomáhají 

žákovi provést následně zkoumání poslechového materiálu a k vytvoření určité syntézy 
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a obecných závěrů v žákově mysli. Tyto obecné závěry pak žákovi napomáhají aplikovat 

konkrétní jevy v takových činnostech, které vyžadují vedení dialogu. Žák je díky této 

analýze a utvořeným závěrům schopen sestavit smysluplnou a lingvisticky správnou 

promluvu, otázku nebo odpověď. 



56 

 

8 Metodologická  část 

Mé zkušenosti z praxe i sdílení zkušeností z oblasti problematiky užití autentických 

materiálů při strategii autentického učení s ostatními kolegy vyvolává řadu otázek, jako 

například, co je základním přínosem užívání autentických materiálů ve výuce, jak tyto 

materiály používat, aby jejich prostřednictvím proběhlo autentické učení, jak hodnotit, zda 

autentické učení skutečně proběhlo, jaké materiály volit a podle jakých kritérií je vybírat. 

K dalším důležitým otázkám patří, co motivuje některé pedagogy k využívání autentických 

materiálů, jakými způsoby je vhodně začlenit do výuky, aby bylo dosaženo požadavku 

autentického učení, ale i s jakými obtížemi se můžeme v praxi při užívání autentických 

materiálů ve výuce setkat.  

Ve výzkumné části mé diplomové práce se budu zabývat rozborem poznatků, které jsem 

získala metodou pozorování výuky angličtiny na následujících základních školách prvního 

stupně: ZŠ Na Dlouhém lánu, ZŠ Lauderova, ZŠ Pražačka, ZŠ Chelčického a ZŠ Libčická. 

Při pozorování se budu zaměřovat především na jevy, které souvisí s uplatňováním 

autentických materiálů v praxi a uskutečňováním podmínek autentického učení. 

8.1 Metodologická část - koncipování výzkumu 

V této kapitole bych chtěla nastínit, jak je uspořádáno vlastní výzkumné šetření. Jak vyplývá 

z teoretické části, problematika užití autentických materiálů při aplikaci strategie 

autentického učení v praxi je velice široká. 

8.2 Charakteristika oblasti zkoumání  

Jak ukázala teoretická část práce, zařazování autentických materiálů za účelem autentického 

učení do výuky je mimořádně aktuální otázkou pro výuku cizího, v našem případě 

anglického jazyka, v rámci výchovně vzdělávacího procesu na úrovni prvního stupně 

základní školy. Z teoretické části této diplomové práce vyplývá, že zařazování autentických 

materiálů do výuky může zvýšit její efektivitu. Nelze se ovšem domnívat, že tento efekt 

nastává automaticky při každém použití autentických materiálů ve výuce. Očekávaný efekt 

nastane pouze tehdy, pokud tyto materiály skutečně navodí proces autentického učení.   

V praktické části práce se proto zaměřím na ty pedagogy, kteří autentické materiály 

používají. U takto vytipovaných respondentů se pokusím zjistit, jak konkrétně 

s autentickými materiály pracují a zda jsou splněna kritéria autentického učení.  
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8.3 Výzkumný problém a cíl výzkumu  

Ve své pedagogické praxi se dlouhodobě zabývám cíleným začleňováním autentických 

materiálů do výuky za účelem autentického učení. Od toho se odvíjí také cíl mého výzkumu: 

zmapovat využití autentických materiálů ve výuce anglického jazyka na prvním stupni 

základních škol a stanovit, do jaké míry jsou naplněna kritéria charakterizující autentické 

učení ve sledované výuce (viz kapitola 5 Autentické učení s. 26–43). 

Výzkumná otázka 1: 

Využívá pedagog autentické materiály cíleně za účelem naplnění podmínek autentického 

učení? 

Výzkumná otázka 2:  

Do jaké míry byla naplněna kritéria charakterizující autentické učení? 

Výzkumná otázka 3: 

Prolíná se autentické hodnocení procesem autentického učení? 

8.4 Plánování výzkumu a výzkumná metoda  

Výzkumné šetření jsem provedla na pěti vytipovaných školách (z toho tři jsou školy fakultní) 

u sedmi pedagogů, kteří autentické materiály využívají. Míru toho, nakolik proběhlo 

autentické učení při využití autentických materiálů, jsem stanovila pomocí vyhodnocení 

jedenácti kritérií, která jsem za tímto účelem sestavila na základě studia dostupné odborné 

literatury z převážně zahraničních zdrojů (viz teoretická část mé práce, kapitola 4. 

Autentické učení). 

Jako výzkumnou metodu jsem použila pozorování. V rámci vlastního šetření jsem provedla 

pozorování výuky u sedmi vytipovaných pedagogů v osmi lekcích. Ze všech těchto osmi 

pozorování jsem pořídila záznamy, kde jsem jednotlivé jevy okomentovala a následně 

zhodnotila podle jedenácti vytvořených kritérií s pětistupňovou škálou. Veškeré výsledky 

šetření jsem také zpracovala do přehledné tabulky. 

8.5 Výzkumný nástroj 

Jak již bylo řečeno výše, jde o jedenáct mnou stanovených kritérií a hodnotící škálu, která 

ukazuje na rozpětí možných výsledků, o nichž bych nyní chtěla pojednat podrobněji.   

Škála u všech kritérií je následující: 
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hodnocení: ano  -  spíše ano  -  částečně  -  spíše ne  -  ne  

Kritéria: 

1. Používá pedagog ve sledované výuce i materiály, které primárně nemají didaktický 

charakter? 

Protože moje diplomová práce se zaměřuje na využití autentických materiálů při aplikaci 

strategie autentického učení, je klíčovým požadavkem právě užívání autentických materiálů 

v praxi. Tato otázka by tak okamžitě vyřadila respondenty, u kterých by danou problematiku 

nebylo možné sledovat.  

2. Sledoval pedagog zařazením autentických materiálů prokazatelně dosažení 

konkrétního autentického výukového cíle?  

Tato otázka mi pomůže zachytit ty respondenty, kteří autentické materiály používají 

nahodile, např. k  motivaci žáků či k ozvláštnění výuky. Nevyužívají tak potenciál 

autentických materiálů k autentickému učení. Jak vyplývá z teoretické části, autentického 

učení můžeme dosáhnout jedině tehdy, pokud s autentickými materiály pracujeme 

uvědoměle a snažíme se dosáhnout předem stanovených výukových cílů.  

3. Byla splněna zásada přiměřenosti, tj. byly použité autentické materiály vhodné pro 

žáky tohoto věku a jazykové úrovně? 

Také toto kritérium ověřuje nahodilost či záměrnost využití autentického materiálu. 

Dodržení zásady přiměřenosti je jednou z podmínek autentického učení. Je nutné stavět na 

dosavadních poznatcích jednotlivých žáků a na jejich jazykové úrovni.  

4. Stimulovala tato forma výuky u žáků tvůrčí myšlení a týmovou spolupráci? 

Tvůrčí myšlení a týmová spolupráce patří rovněž mezi charakteristiky autentického učení, 

jejich naplnění tedy prokazuje skutečnost, že opravdu v pozorované výuce proběhlo 

autentického učení. Pokud by toto kritérium nebylo alespoň částečně naplněno, nemůžeme 

danou výuku považovat za autentické učení.  

5. Byla ze strany pedagoga patrná vnitřní diferenciace v rámci třídy?  

I toto kritérium odráží požadavek přiměřenosti a individualizovaného přístupu k jednotlivým 

žákům. Autentické učení vnímá osobnost žáka jako jednotlivce a vede k cílené práci s ním 

podle aktuálního stupně jeho jazykové úrovně. Kritérium proto ukazuje, nakolik učitel vnímá 
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žáky jako jednotlivce, a zda jim v souladu s jejich individuální úrovní upravuje obtížnost 

úkolu v rámci daného tématu.  

6. Vztahovaly se zadané úlohy k  situacím, do kterých se žák v reálném životě může 

dostat?   

Autentické učení staví na reálných životních situacích. Proto by všechny úlohy měly 

vycházet z autentického prostředí a situací. Nemělo by docházet k simulaci nereálných 

situací, které nejsou pro žáka přirozené a vedou pouze k mechanickému osvojování např. 

gramatického jevu a neskýtají možnost přímého využití získaných poznatků v praxi.  

7. Byly požadované výsledky zadaných úloh koncipovány tak, aby výsledný výstup měl 

produktivní (ne pouze reproduktivní) charakter?  

Požadavek na produktivní charakter výstupů úzce souvisí s tvůrčím myšlením a týmovou 

spoluprací, tedy s kritériem č. 7. Pro autentické učení je typické, že se nesoustředí převážně 

na úlohy reproduktivního charakteru (kdy žák nemusí hlouběji proniknout do podstaty 

problému), nýbrž na úlohy produktivní, kdy je nezbytné, aby žák problém uchopil 

a samostatně ho tvůrčím způsobem zpracoval.  

8. Bylo možné pozorovat návaznost nové látky na látku již osvojenou, tj. docházelo 

k restrukturalizaci již existujících kognitivních i dovednostních schémat žáků? 

Autentické učení vychází nutně z reálných životních zkušeností. Proto je nutné nové 

poznatky navazovat na poznatky stávající, učit se v souvislostech, neosvojovat si novou 

látku jen jako izolovanou sumu nových vědomostí, ale obohacovat a rozšiřovat vědomostní 

a dovednostní systém poznání, který již žák má. Žák musí při plnění úlohy využívat své 

dosavadní poznatky a dále je restrukturalizovat. 

9. Lze v rámci pozorované lekce zaznamenat přesah do jiných výchovně vzdělávacích 

oblastí, proběhlo uplatnění mezioborových vztahů? 

Autentické učení přesahuje tradiční hranice, které jsou kladeny mezi jednotlivé vzdělávací 

disciplíny. Opírá se ve velké míře o projektové vyučování, jež klade důraz na propojování 

poznatků z různých oborů lidských znalostí a dovedností. Uplatnění mezioborových vztahů 

je proto jedním z projevů autentického učení.  

10.  Bylo možné pozorovat učitelovo autentické hodnocení, které žákům umožňuje podat 

optimální výkon? 
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Zatímco ve škole často tradičně užíváme sumativní hodnocení, autentické učení klade důraz 

na využívání tzv. integrovaného hodnocení, které prostupuje celým procesem řešení úkolu. 

Autentické hodnocení se opírá o skutečnost, nakolik bude žákovi vytvořený produkt 

užitečný v reálném životě.  

11.  Má výsledný produkt pro žáka praktickou, estetickou nebo osobní hodnotu? 

Výsledný produkt v pojetí autentického učení by neměl být pouze souhrnem informací, ale 

měl by také žákovi umožnit vyjádření vlastních myšlenek a postojů, případně mu nabídnout 

autentický prožitek zprostředkované reálné situace.  

8.6 Účastníci výzkumu  

Vzhledem k omezenému počtu účastníků výzkumu se jedná pouze o výzkumnou sondu do 

dané problematiky, rozsáhlejší zkoumání není v možnostech této diplomové práce. Účelem 

sondy bylo pokusit se zachytit několik zajímavých případů z praxe, a tak dokreslit na 

konkrétních příkladech to, čím se zabývala teoretická část diplomové práce.  

Při mém výběru konkrétních pedagogů hrála významnou roli skutečnost, že výzkum není 

orientován na zjišťování četnosti výskytu daného jevu, ale jeho hlavním kritériem je naopak 

vyhledávání „mimořádnosti“. Proto jsem oslovila cíleně několik kolegů, kteří tvrdili, že 

autentické materiály využívají, čili bylo možné předpokládat, že v jejich výuce probíhá 

autentické učení.  

Výzkum si ale v žádném případě nekladl za cíl zhodnotit a posoudit kvalitu výchovně 

vzdělávacího procesu u jednotlivých respondentů. 
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9 Expoziční část  

V této kapitole provedu hodnocení průběhu výuky s využitím autentických materiálů při 

metodě autentického učení dle mnou výše stanovených kritérií. 

9.1 ZŠ Na Dlouhém lánu /Ia/ 

Hodnocení průběhu výuky na ZŠ Na Dlouhém lánu s využitím autentických materiálů při 

metodě autentického učení dle mnou stanovených kritérií jsem provedla na základě 

pozorování výuky ve čtvrtém ročníku ve třídě s programem Montessori. Ve třídě bylo dvacet 

žáků, z toho osm dívek. Lekce byla devadesátiminutová, přítomna byla třídní učitelka a 

rodilá mluvčí Aj.  

V této třídě je Aj zastoupena tak, že tři hodiny výuky týdně probíhají s českou učitelkou 

anglického jazyka, kdy výuka je realizována tradiční formou a je zaměřena na gramatiku. 

Čtyři hodiny výuky týdně probíhají v blocích, tyto lekce vede rodilá mluvčí, třídní učitelka 

je v roli asistentky. Lekce jsou zaměřené na témata kosmické výchovy, výtvarné a pracovní 

činnosti. Dvě hodiny výuky týdně probíhají pouze s rodilou mluvčí, výuka je zaměřena na 

konverzaci. 

Tématem kosmické výchovy daného měsíce bylo cestování. V této lekci jsem viděla dílčí 

téma „Londýnské památky“. Cílem vyučovací jednotky bylo seznámit žáky s reáliemi 

Londýna v anglickém jazyce. V úvodu vyučovací hodiny proběhla fáze evokace na kruhu 

formou rozhovoru a vypravování. Poté byla vytvořena čtyři stanoviště s odlišnými 

činnostmi, kde se žáci ve skupinách střídali. V závěru proběhla fáze prezentací. 

Arch se záznamem pozorování a komentáři je obsažen v příloze č. 1. 

X X X 

První kritérium ohledně použití ve výuce materiálů, které nemají primárně didaktický 

charakter, bylo v dané lekci naplněno zcela. Učitelka použila několik druhů autentických 

materiálů – knihy o památkách Londýna určené pro dětské čtenáře, pohlednice Londýna, 

zmenšený model britské telefonní budky a britské poštovní schránky, mapa londýnského 

metra, plánek centra města, suvenýry: postavičky v autentických uniformách a busty 

panovníka Jindřicha VIII. a jeho manželek. Tyto uvedené materiály nemají primárně 

didaktický charakter, jsou to suvenýry či předměty denní potřeby.  
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Pedagožka si jako výukový cíl stanovila seznámení žáků s reáliemi Londýna v anglickém 

jazyce. S ohledem na tento cíl byla většina materiálů plně využita. Busty sloužily 

k zopakování již osvojené látky. Plán města a mapa metra byly použity k simulaci realistické 

situace dotazování se na směr a cestu k významné kulturní památce podle vlastního výběru. 

Autentický materiál zde sloužil jako pomocné vodítko pro tvoření rozhovorů na toto téma. 

Knihy byly určeny k samostatnému studiu pamětihodností. Žáci si zde mohli prohlédnout 

podobu kulturních památek a podle svých jazykových schopností si přečíst několik 

základních informací, které následně zpracovávali do krátké prezentace. Pohlednice 

Londýna sloužila jako námět k vytvoření vlastní pohlednice s obrázkem jedné z kulturních 

památek a s anglickým textem. Druhé kritérium, zda bylo zařazením autentických 

materiálů dosaženo konkrétního autentického výukového cíle, bylo splněno rovněž.   

Mapa, plánek a pohlednice byly zcela přiměřené jazykové úrovni žáků. Informace na plánku 

i mapě metra byly pro žáky srozumitelné, děti je dovedly využít k tvorbě správných otázek 

a odpovědí. Text pohlednice žáci snadno přečetli a porozuměli mu. Na tomto stanovišti byla 

přítomna pedagožka, takže mohla korigovat náročnost jednotlivých rozhovorů. Obtíže 

některým žákům činilo stanoviště s knihami o Londýně. Někteří žáci byli schopni číst text s 

porozuměním, ale jiní si jen prohlíželi obrázky. V rozhovoru, který následoval po výukové 

lekci, učitelka uvedla, že s přiměřeností práce na tomto stanovišti nebyla spokojena, úkol se 

ukázal pro část žáků jako příliš obtížný. Ihned naplánovala, jak by se práce dala obměnit, 

aby byla pro žáky přiměřenější. Třetí kritérium přiměřenosti proto hodnotím jako spíše 

splněné.  

Také čtvrté kritérium ohledně požadavku aplikace tvůrčího myšlení a týmové 

spolupráce bylo splněno. Žáci aktivně spolupracovali ve skupinách na jednotlivých 

úkolech, tvořivě řešili zadané práce.  

Pedagožka prováděla vnitřní diferenciaci pomocí vlastních vstupů do dialogů, žákům 

zadávala např. více či méně obtížné trasy cesty. I druhá učitelka, která byla na stanovišti 

s figurkami, kde žáci tvořili krátké rozhovory (procvičení již osvojené látky), motivovala 

jazykově zdatnější žáky k rozvinutějším větám. Páté kritérium ohledně vnitřní 

diferenciace v rámci třídy proto hodnotím jako naplněné.  

Všechny úlohy vycházely z reálných situací, se kterými se žáci mohou setkat. Orientace 

a vyhledávání směru podle mapy či plánku je velmi častou situací. Získávání informací 

o památkách z anglicky psaných textů je při cestování zcela obvyklé (průvodce, informační 
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letáky, aj). Psaní pohlednic je běžná situace, i když v moderní době informačních technologií 

může být na ústupu. Šesté kritérium vztahu zadaných úloh k situacím reálného života 

proto hodnotím jako splněné.   

Všechny výstupy měly produktivní charakter, proto i sedmé kritérium hodnotím jako 

splněné. Na prvním a třetím stanovišti žáci tvořili rozhovory za pomoci autentických 

materiálů. Tyto rozhovory nebyly předem připravené, žáci neopakovali slyšené fráze, ale 

sami tvořili otázky a odpovědi. Též při tvorbě pohlednic žáci tvořili samostatný text – 

pozdrav. Při práci s knihami a při tvorbě vlastních posterů dostali žáci instrukci, že poster 

nemá obsahovat přesně přejaté věty z knihy, ale informace uvedené na vytvořeném materiálu 

mají být formulovány vlastními slovy. Zdrojem mohl být text, ale například i obrázek 

v knize (barva či velikost památky). Děti tedy tyto informace měly zjistit, utřídit a vlastními 

slovy vyjádřit v Aj.   

Na všech stanovištích byla patrná návaznost na již osvojenou látku. První stanoviště mělo 

za cíl zopakování předchozí látky. Na dalších stanovištích žáci těžili z již osvojených 

slovíček, která dávali do souvislosti s novými (např. určování směru, kdy již znali slovíčka 

pro veřejné budovy, ulici, aj.). Také uplatňovali gramatické znalosti o uspořádání slov 

v otázce a odpovědi, z čehož vyplývá, že osmé kritérium, ohledně restrukturalizace již 

existujících kognitivních i dovednostních schémat, bylo splněno.  

V lekci jsem pozorovala výrazný přesah do historie (král Jindřich VIII. a jeho manželky), do 

zeměpisu (orientace v mapě a plánu, historické památky, přírodní orientační body), 

multikulturní výchovy (státní zřízení VB, náboženské souvislosti – vznik Anglikánské 

církve), výtvarné výchovy (kresba historické památky na pohlednici), estetické výchovy 

(projekt o vybrané londýnské památce). Proto deváté kritérium uplatnění mezioborových 

vztahů vyhodnocuji jako naplněné.  

Obě učitelky během rozhovorů poskytovaly žákům zpětnou vazbu v souvislosti se 

správností použitých slovíček a užití větných vazeb. Dále oceňovaly vytvořené komunikační 

celky. V případě prezentace po vystoupení každé skupinky učitelky hodnotily jednak 

vytvořený poster, jednak styl prezentace. Také jsem pozorovala vzájemné hodnocení a 

sebehodnocení žáků. Žáci hodnotili, co nového zjistili a jak se jim na jednotlivých 

stanovištích pracovalo, co se jim podařilo. Dále se žáci hodnotili po každé skupinové 

prezentaci. Vždy byl stanoven krátký časový úsek pro vyjádření ocenění a připomínek. Proto 

desáté kritérium průběžného autentického hodnocení považuji za zcela naplněné.  
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Praktickou hodnotu měly rozhovory, protože žák se do takové situace v reálném životě 

pravděpodobně dostane. Také získávání informací z textů v anglickém jazyce je záležitostí 

běžné životní reality, proto i zde nacházíme praktickou hodnotu pro žáka. Tvorba posteru či 

pohlednice může obsahovat estetickou hodnotu. Praktickou, estetickou a osobní hodnotu 

nebylo možné ve všech činnostech pozorovat bezprostředně, proto hodnotím jedenácté 

kritérium ohledně praktické, estetické a osobní hodnoty výsledného produktu pro žáka 

jako spíše splněné.  

9.2 ZŠ Na Dlouhém lánu /Ib/ 

Hodnocení průběhu výuky na ZŠ Na Dlouhém lánu s využitím autentických materiálů při 

metodě autentického učení dle mnou stanovených kritérií jsem provedla na základě 

pozorování výuky ve druhém ročníku s programem Montessori. Jednalo se o půlenou výuku 

jedné třídy do dvou různých vyučovacích hodin. V první pozorované skupině bylo 7 žáků, 

z toho 3 dívky a 4 chlapci. Lekce trvala 45 minut. Učitelka s dětmi hovořila většinou 

anglicky, a také žáci v hodině komunikovali převážně anglicky. Jednalo se o bilingvní 

výuku.  

V této třídě je anglický jazyk zastoupen tak, že dvě hodiny výuky týdně mají žáci s českou 

vyučující. Výuka probíhá tradiční formou se zaměřením na nácvik gramatických struktur, 

slovní zásoby a písemného projevu. Dále žáci mají čtyři hodiny výuky týdně ve 

dvouhodinových blocích, lekce vede rodilá mluvčí. V těchto hodinách je přítomna třídní 

učitelka v roli asistentky. Lekce v těchto hodinách jsou zaměřeny na témata kosmické 

výchovy – prvouky, výtvarné a pracovní výchovy. 

Cílem lekce byla prezentace knihy Little Prince v angličtině. Úvodem vyučovací hodiny 

proběhla aktivizace formou rozhovoru žáků na každodenní témata (warming up). V další 

části hodiny vyučující seznámila žáky s knihou Little Prince a žáci vyplňovali pracovní listy 

a kreslili obrázky, které na závěr hodiny prezentovali ostatním.  

Arch se záznamem pozorování a komentáři je obsažen v příloze č. 2 .  

X X X 

Z rozhovoru s vyučující před pozorováním vyplynulo, že vyučující pravidelně zařazuje do 

výuky autentické materiály (anglické knihy, písně, aj.). V pozorované hodině použila 

vyučující knihu v angličtině Little Prince, která zcela jistě není prvoplánově vytvořena pro 
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didaktické účely. První kritérium ohledně aplikace nedidaktických materiálů ve výuce 

proto hodnotím jako splněné. 

Vyučující sledovala zařazením autentického materiálu – knihy v angličtině – nácvik získání 

dovednosti, jíž je práce s cizojazyčným textem, což se jí také do značné míry podařilo. I 

druhé kritérium ohledně dosažení konkrétního výukového autentického cíle proto 

považuji za zcela naplněné. 

Text knihy byl zvolen vhodně. Vyučující dokázala vybrat a pracovat s úryvky, jimž žáci 

dobře porozuměli, a stejně tak uzpůsobila jejich věku a jazykovým znalostem i pracovní 

listy. Proto také třetí kritérium přiměřenosti bylo naplněno. 

O týmovou spolupráci šlo zejména při doplňování pracovního listu. Tvůrčí myšlení rozvíjela 

především výtvarně zaměřená část hodiny – kreslení vlastních obrázků a jejich vybarvování 

podle vlastní fantazie. Čtvrté kritérium stimulace tvůrčího myšlení a týmové spolupráce 

hodnotím rovněž jako splněné.  

Vnitřní diferenciaci jsem pozorovala v přístupu učitelky, která se více věnovala žákyni 

s problémy s jemnou motorikou a seberealizací. Dívka se bála nakreslit samostatně obrázek 

a potřebovala povzbudit, čehož se jí ze strany učitelky plně dostalo. Protože jsem tuto 

skutečnost pozorovala výrazněji pouze u této žákyně, hodnotím páté kritérium ohledně 

vnitřní diferenciace v rámci třídy jako částečně splněné. 

Šesté kritérium realističnosti úloh vyhodnocuji jako částečně naplněné. Projevovalo se 

především v úvodní (konverzačně zaměřené) části této vyučovací jednotky. Žáci rovněž byli 

motivováni, aby si v reálném životě rádi přečetli anglicky psané příběhy a knihy. 

Úvodní rozhovory na počátku této lekce, vytvářené žáky za pomoci vyučující, měly 

produktivní charakter, a stejně tak i rozhovory o obrázcích, v závěru této lekce. Rovněž 

zadaný úkol vytvořit v závěru hodiny vlastní obrázky, a po té vzájemně hádat, co je na nich 

nakresleno, (tyto obrázky byly skryty uvnitř pracovních listů), měly produktivní charakter. 

Proto sedmé kritérium požadavku výstupů produktivního charakteru hodnotím jako 

splněné.  

Osmé kritérium návaznosti nové látky na látku již osvojenou považuji za spíše splněné. 

Vzhledem k tomu, že vyučující vhodně zvolila knihu a příběh, s nímž se žáci měli možnost 

seznámit před týdnem v hodinách české literatury, došlo k návaznosti učiva na látku již dříve 

osvojenou, a tudíž následně i k restrukturalizaci kognitivních i dovednostních schémat žáků. 
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Také došlo k pohledu na tento příběh prakticky ze zcela jiného zorného úhlu, žáci si 

zopakovali již osvojené téma a přitom si zároveň rozšířili své znalosti z této oblasti o nové 

poznatky. 

Ústřední námět hodiny práce s knihou a úvodní rozhovory přesahují do literární výchovy 

pojaté obecně, prvouky a do výtvarné a hudební výchovy. Deváté kritérium spočívající 

v přesahu dané pozorované lekce do jiných výchovně vzdělávacích oblastí hodnotím 

jako splněné. 

V pozorované hodině klasické hodnocení žáků téměř vůbec neproběhlo. Učitelka 

neprovedla žádné souhrnné zhodnocení práce ani v závěru hodiny. Také žáci neprováděli 

žádné průběžné ani celkové závěrečné hodnocení. Důvodem patrně byl nedostatek času 

v závěru hodiny, protože se střídaly za sebou dvě různé skupiny. Celkové hodnocení bylo 

patrně provedeno až na závěr celého vyučovacího dne u obou skupin, protože však v této 

konkrétní lekci hodnocení nebylo pozorováno, považuji desáté kritérium, zda proběhlo 

autentické hodnocení, za nesplněné.  

Praktickou hodnotu měla nepochybně jak konverzační tak aktivizační cvičení, která 

souvisela se situacemi každodenního života. Práce s anglicky psaným textem knihy a lidsky 

zajímavým příběhem na hranici pohádky a skryté velké životní pravdy může žáky pozitivně 

eticky ovlivňovat i v jejich budoucím životě. Současně u nich může vyvolat rovněž touhu 

číst krásnou literaturu v budoucnu v originále. Proto jedenácté kritérium, zda má výsledný 

produkt pro žáka praktickou, estetickou nebo osobní hodnotu, hodnotím jako spíše 

splněné.  

9.3 ZŠ Lauderova /II/ 

Hodnocení průběhu výuky na ZŠ Lauderova s využitím autentických materiálů při metodě 

autentického učení dle mnou stanovených kritérií jsem provedla na základě pozorování 

výuky ve čtvrtém ročníku. Ve třídě bylo 15 žáků, z toho 8 dívek. Lekce trvala 45 minut, 

jednalo se o běžnou výuku Aj. Hodinová dotace pro čtvrtý ročník je 3 hodiny týdně.  

Lekce byla zaměřena na téma „Animals“. Hlavní část hodiny spočívala v poslechu anglické 

pohádky. K pohádce se pak vztahovaly následné činnosti. Cílem vyučovací jednotky bylo 

procvičení poslechu, posílení aktivní i pasivní slovní zásoby a osvojení si nových slovíček a 

zpracování auditivních informací. V úvodu vyučovací hodiny proběhla aktivizační činnost 

(otázky: „Jak se máte?“, „Jaké jsou vaše plány na víkend?“) a učitelka seznámila žáky 
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s hlavní náplní lekce. Stěžejní část lekce spočívala ve sledování pohádky a následném 

využívání informací z příběhu k práci s pracovním listem.   

Arch se záznamem pozorování a komentáři je obsažen v příloze č. 3. 

X X X 

Pedagožka v pozorované lekci použila autentickou videonahrávku. Jedná se o realistickou 

pohádku pro anglicky mluvící děti. Dále byla použita stránka z časopisu, kde byly krátké 

informace o zvířatech. Také tento materiál byl zcela autentický. Pedagožka použila pracovní 

list k videoukázce. Tento list byl v angličtině, ale jednalo se o materiál s primárně 

didaktickou funkcí. Nejednalo se tedy o autentický materiál, přesto jeho využití v souvislosti 

s videonahrávkou bylo velmi účinné a efektivní, takže první kritérium ohledně používání 

ve výuce nedidaktických autentických materiálů hodnotím jako spíše splněné.  

Hlavní cíl hodiny spočíval v porozumění videonahrávce a zpracovávání informací, které 

nahrávka zprostředkovávala. List z časopisu pak sloužil v závěrečné části hodiny především 

jako prostředek k odpočinkové činnosti formou hry. Oba materiály byly cíleně využity i 

k osvojování nových slovíček, což bylo také jedním z výukových cílů, proto druhé 

kritérium požadavku autentického cíle hodnotím jako naplněné.  

Z reakce a soustředěné pozornosti žáků bylo zřejmé, že materiál byl zcela přiměřený, proto 

třetí kritérium přiměřenosti hodnotím rovněž jako splněné. K tomu směřovala také 

první aktivita, při které se žáci seznámili s obtížnějšími slovíčky. Dále pak pro ně nebyl 

problém sledovat video ukázku, která byla zpracovaná oblíbenou dětskou formou – 

animované pohádky. Současně byla užita dětem blízká jazyková forma. Výslovnost byla 

zřetelná a tempo hovoru přiměřené.  

Žáci po vypracování pracovního listu sdíleli strategie svého postupu a prováděli kontrolu 

a průběžné doplňování informací, které získali z ukázky. Tvůrčí myšlení uplatňovali při 

interpretaci a uchopení kontextu situací, které viděli na videoukázce. Myslím však, že se 

nepodařilo vyučující využít plně potenciál, který autentický materiál nabízel. Proto čtvrté 

kritérium ohledně týmové spolupráce a tvůrčího myšlení hodnotím jako spíše splněné. 

Na první pohled bylo znát, že učitelka provádí vnitřní diferenciaci. I páté kritérium bylo 

naplněno. Při vstupní aktivitě zadala jedné žákyni výrazně obtížnější otázky. Během 

samostatné práce se více věnovala žákům, u kterých očekávala potíže se samostatným 

zvládnutím úkolu.  
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Žáci se do situace, kdy sledují cizojazyčné vysílání (film, zpravodajství, návštěva kina, aj.) 

mohou dostat zcela běžně, proto šesté kritérium ohledně realističnosti zadaných úloh 

hodnotím jako splněné. Pomocí uvedené aktivity se žáci učí sledovat cizojazyčné vysílání 

a porozumět mu. Učí se, že podstatou porozumění není stoprocentní schopnost přeložit si 

jednotlivá slovíčka, ale pochopit kontext sdělení. Žáci tak zvyšují svůj pocit kompetence 

sledovat pořad v anglickém jazyce.  

Do značné míry měly zadané úkoly produktivní charakter. Žáci při vyplňování pracovního 

listu nepoužívali mechanicky věty z video- ukázky, ale museli informace z ukázky zpracovat 

a teprve na základě hlubšího porozumění koncipovali příslušné odpovědi. Nejednalo se tak 

o pouhou reprodukci slyšeného, ale o vlastní interpretaci a porozumění tomuto sdělení. Žáci 

však netvořili žádný samostatný výstup nebo produkt. Proto sedmé kritérium ohledně 

produktivního charakteru daného výstupu považuji za splněné jen částečně.  

Návaznost spočívala v tématu, tuto oblast již žáci dříve probírali. Pomocí pozorované lekce 

učitelka obohacovala a rozšiřovala stávající slovní zásobu. K restrukturalizaci již 

existujících kognitivních poznatků docházelo například při objasňování a upřesňování 

gramatických jevů. Proto osmé kritérium návaznosti hodnotím jako spíše splněné.   

Žáci se seznámili s autentickou zahraniční animovanou tvorbou pro děti. Jejím 

prostřednictvím poznávali britské společenské reálie a životní styl. Uplatnilo se průřezové 

téma „myšlení v globálních souvislostech“. Dále byl patrný přesah do českého jazyka, 

učitelka vysvětlovala gramatické jevy prostřednictvím srovnání daného jevu s češtinou. 

Desáté kritérium uplatnění mezioborových vztahů bylo tedy splněno částečně. 

Hodnocení probíhalo během celého vyučovacího procesu. Po jednotlivých krocích si žáci 

kontrolovali správnost řešení (překlad slovíček, překlad otázek). Autentické hodnocení vede 

cíleně k tvorbě konkrétních strategií, které žákům pomáhají osvojit si slovní zásobu aktivním 

způsobem. Tento požadavek byl naplněn například v situaci, kdy učitelka podněcovala žáka, 

aby vysvětlil, jak si dané slovíčko odvodil. Proto desáté kritérium hodnotím jako spíše 

splněné, neboť nebyl plně využit potenciál, který autentické hodnocení nabízí.  

Praktická hodnota spočívá v pocitu kompetentnosti vnímat plnohodnotně cizojazyčnou 

videonahrávku. Žáci získávali zkušenost, že jsou schopni vnímat film, aniž by k tomu 

nezbytně potřebovali dokonalou znalost všech užitých slovíček a větných konstrukcí. 

Praktickou hodnotu jsem spatřovala také v samostatném odpovídání žáků na otázky, kdy 
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odpovědi nebyly pouze mechanickým opakováním slyšeného, ale na základě porozumění 

obsahu sdělení. Estetická hodnota spočívá především ve vnímání kultivované formy jazyka, 

která je přiměřená danému věku. To zajistila jednak nahrávka, jednak mluvní vzor učitelky, 

takže jedenácté kritérium, zda výsledný produkt má pro žáka praktickou, estetickou 

nebo osobní hodnotu proto hodnotím jako naplněné. 

9.4 ZŠ Pražačka /IIIa/ 

Hodnocení průběhu výuky na ZŠ Pražačka s využitím autentických materiálů při metodě 

autentického učení dle mnou stanovených kritérií jsem provedla na základě pozorování 

výuky ve třetím ročníku. Jednalo se o půlenou hodinu, ve skupině bylo 10 žáků, z toho 6 

dívek. Lekce trvala 45 minut. Přítomna byla učitelka anglického jazyka. Učitelka se snažila 

hovořit anglicky, vzápětí pak téměř vše překládala, aby žáci rozuměli. Žáci v hodině mluvili 

převážně česky. V této škole je anglický jazyk zastoupen tak, že od první třídy žáci mají 

vždy jednu hodinu angličtiny týdně, přičemž pokud je ve třídě více než 24 žáků, jsou 

rozděleni na dvě poloviny. Od třetí třídy pak mají žáci 3 hodiny anglického jazyka týdně.  

Tématem lekce byla rodina. Cílem lekce bylo opakování slovní zásoby na dané téma 

a porozumění vyprávění dívky o svém otci. Vyprávění bylo zprostředkováno audiovizuální 

nahrávkou, přičemž její text mohli žáci také sledovat na interaktivní tabuli. V úvodu hodiny 

proběhla aktivizace hrou, která však nesouvisela s vlastním tématem. Následovala fáze 

poslechu audiovizuálního záznamu. Dále žáci dostali text, který zpracovávali podle 

informací z vyprávění. Na závěr dostali domácí úkol.  

Arch se záznamem pozorování a komentáři je obsažen v příloze č. 4. 

X X X 

Z prováděného rozhovoru před i po hospitaci vyplynulo, že pedagožka užité materiály 

považovala za autentické. Pedagožka hodnotí jako autentické všechny materiály kromě 

učebnice a pracovního sešitu. Toto pojetí není v souladu s pojetím autentických materiálů 

tak, jak je uvádím ve své diplomové práci, kdy hlavním kritériem určení autenticity 

materiálů je jejich primární zaměření. V našem případě rozumíme autentickými materiály 

takové materiály, které nejsou v první řadě určeny k didaktickým záměrům. Z tohoto 

hlediska nemůžeme téměř žádné z užitých materiálů považovat za čistě autentické. Jediným 

autentickým materiálem tak zůstává píseň, kterou pedagožka použila v úvodu hodiny 
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k aktivizaci. Píseň však neměla souvislost s tématem lekce ani s jejím cílem, tudíž první 

kritérium nebylo naplněno. 

Pedagožka si jako cíl lekce stanovila rozšíření slovní zásoby na téma rodina a dále 

vyhledávání a ověřování informací prostřednictvím textu a poslechové nahrávky. Pokud 

považujeme za jediný skutečně autentický materiál píseň, pak bychom museli tuto položku 

vyhodnotit jako nesplněnou, protože ani k jednomu z uvedených cílů nesměřovala. 

Pedagožka však za autentické materiály považovala video nahrávku vyprávění i jeho psaný 

přepis. Z tohoto hlediska učitelka vyhodnotila užité materiály jako prokazatelně sledující 

dosažení stanovených výukových cílů, protože ve video nahrávce zazněla slova označující 

rodinné příslušníky a rodinné vztahy, a také na základě nahrávky a textu žáci hodnotili 

pravdivost výroků obsažených v pracovním listu. Takže druhé kritérium sledující 

zařazením autentických materiálů dosažení konkrétního autentického cíle bylo 

naplněno jen částečně. 

Píseň, která byla jediným skutečně autentickým materiálem, zásadu přiměřenosti splňovala. 

Další materiály – video nahrávka, její přepis a pracovní list - nebyly přiměřené pro celou 

skupinu. Někteří žáci práci s těmito materiály zvládli, u ostatních bylo možné pozorovat 

opadnutí zájmu již při prvotním zhlédnutí video nahrávky. Ani následné použití přepisu 

nahrávky jim nepomohlo k dokončení určeného úkolu, protože toto učivo bylo příliš obtížné 

pro žáky třetího ročníku, navíc zvukový záznam byl elektronicky zkreslený, což rovněž 

bránilo dobrému porozumění. Z výše uvedeného rozboru vyplývá, že třetí kritérium 

zásady přiměřenosti bylo splněno pouze částečně.  

Ze stejného důvodu nemohlo být zcela naplněno ani čtvrté kritérium ohledně stimulace 

tvůrčího myšlení, ale týmová spolupráce rozvíjena byla, celkově hodnotím naplnění 

čtvrtého kritéria jako částečné. 

Učitelka se více věnovala žákům, kteří měli zjevné problémy s poslechem i s přepisem 

videonahrávky. Snažila se je častěji vyvolávat, jejich odpovědi korigovala, vybízela žáky, 

aby po ní správnou odpověď zopakovali. Zaznamenala jsem, že některým žákům 

poskytovala více času k rozmyšlení odpovědi a mírně jim pomáhala stylizovat začátky vět, 

aby je povzbudila k vyjádření, z čehož vyplývá, že páté kritérium ohledně vnitřní 

diferenciace třídy učitelem v tomto případě bylo naplněno. 
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Při hře v první části lekce žáci používali otázky a odpovědi, které jsou běžné například při 

seznamování a v jiných situacích, takže se jednoznačně jednalo o situace z reálného života. 

Stejně tak je často nezbytné získávat informace z tištěného textu či přijímat informace 

poslechem. Zde bych však viděla jistý nedostatek učitelčiných instrukcí žákům, týkajících 

se práce s textem, kdy žáci sice byli vyzváni k vypracování úkolu, ale nebylo jim vysvětleno, 

jak mají při práci s textem postupovat, jak ho logicky rozčlenit, jak si označit klíčové údaje, 

atd. Žáci si tudíž neosvojili strategie, které by jim pomohly efektivně s textem pracovat, což 

je pro situace reálného života klíčové. Z uvedeného rozboru vyplývá, že šesté kritérium 

ohledně vztahu zadaných úloh k situacím v reálném životě bylo naplněno. 

V první části hodiny, kde probíhala hra s otázkami, měl výstup produktivní charakter, 

protože žáci sami tvořili odpovědi na vylosované otázky. Ve druhé části lekce, kdy žáci 

poslouchali vyprávění a následně podle slyšeného úryvku video nahrávky vyhodnocovali 

správnost tvrzení v pracovním listu, byly výsledky převážně reproduktivního charakteru. 

Bohužel v této části nebylo možné ověřit, zda skutečně proběhlo učení, protože žáci mohli 

zvolit odpověď „pravda“ / „nepravda“ i náhodným výběrem. Neproběhla zde práce s chybou 

ani řízená práce s textem, kdy by žáci hledali a v textu označovali příslušná místa, která daná 

tvrzení ověří či vyvrátí. Produktivní charakter mělo zadání, které žáci dostali za domácí úkol, 

kdy měli sami vytvořit krátké vyprávění o členovi vlastní rodiny. Proto celkově hodnotím 

sedmé kritérium požadavku výstupů produktivního charakteru jako splněné pouze 

částečně. 

Na počátku vyučovací hodiny bylo zřejmé, že učivo navazovalo na již známou látku, protože 

na základě předchozích znalostí struktury věty a slovní zásoby žáci dokázali odpovídat na 

vylosované otázky, takže osmé kritérium sledující návaznost nové látky na látku již 

osvojenou hodnotím jako spíše naplněné.  

Téma vyučovací hodiny konvenovalo s tématem rodina, které je obsaženo v náplni předmětu 

přírodověda. V lekci bylo využito písně, můžeme tedy pozorovat přesah probíraného učiva 

do hudební výchovy. Proto deváté kritérium, týkající se přesahu lekce do jiných 

výchovně vzdělávacích oblastí hodnotím jako splněné částečně. 

V této lekci nebylo uplatněno žádné hodnocení. Učitelka neprovedla souhrnné hodnocení 

práce v závěru hodiny, žáci neprováděli průběžné nebo sumativní hodnocení. Důvodem 

absence tohoto klíčového prvku výchovně vzdělávacího procesu mohl být nedostatek času 

či nesprávné časové naplánování jednotlivých aktivit ve vyučovací hodině. Z čehož vyplývá 
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závěr, že desáté kritérium ohledně aplikace autentického hodnocení nebylo splněno 

vůbec. 

Praktickou hodnotu nepochybně mělo cvičení otázek a odpovědí, které se nejvíce blížilo 

situacím v běžném životě. Práce s textem a poslechová činnost byly aktivity spíše 

akademického charakteru, kdy tato práce do budoucna může být žákům prospěšná ve 

školském prostředí, protože právě cvičení tohoto typu jsou často součástí různých testů 

a zkoušek. V praktickém životě se však s úkoly tohoto typu běžně nesetkáváme. Práce 

s textem by pro reálné životní situace byla velmi významná, ale domnívám se, že by bylo 

nutné s textem pracovat cíleněji a účelněji (strategie porozumění textu, vyhledávání 

a označování informací, argumentace, aj.), takže jedenácté kritérium ohledně hodnoty 

výsledného produktu pro žáka bylo naplněno jen částečně. 

9.5 ZŠ Pražačka /IIIb/ 

Hodnocení průběhu výuky na ZŠ Pražačka s využitím autentických materiálů při metodě 

autentického učení dle mnou stanovených kritérií jsem provedla na základě pozorování 

výuky ve třetím ročníku. Jednalo se o dělenou hodinu, ve skupince bylo 9 žáků, z toho 4 

dívky. Lekce trvala 45 minut. Přítomna byla učitelka anglického jazyka, s dětmi hovořila 

převážně anglicky, pokyny zadávala v angličtině. Ve škole je angličtina zastoupena tak, že 

od první třídy mají žáci vždy jednu hodinu angličtiny týdně, přičemž pokud je ve třídě více 

než 24 žáků, jsou žáci rozděleni na dvě poloviny. Od třetí třídy mají žáci 3 hodiny anglického 

jazyka týdně. 

Tématem lekce v daném týdnu byla rodina. Vyučující stanovila cíl, že by žáci měli 

porozumět autentické video-ukázce, týkající se britských reálií, konkrétně života královské 

rodiny. Úvodem vyučovací hodiny proběhlo opakování již známé látky formou písně (slovní 

zásoba – procvičování tvoření antonym). Vlastní lekce byla zaměřena na rodinu, žáci si 

osvojovali slovní zásobu na toto téma prostřednictvím PC programu (pexeso, přiřazování, 

kvíz, rodokmen). Dále žáci uplatňovali získané poznatky na konkrétní rodině (britské 

královské rodině). Na závěr hodiny proběhla soutěž s vyhodnocením. Vyučovací hodina se 

odehrála v počítačové učebně. 

Arch se záznamem pozorování a komentáři je obsažen v příloze č. 5. 

X X X 
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V hlavní části výuky použila vyučující pexeso s námětem amerického seriálu. Dále využila 

autentický videozáznam s britskou královskou rodinou. Žáci pracovali s rodokmenem 

britské královské rodiny, který byl vystřižen z významného periodika Daily Mirror. Tyto 

materiály lze považovat za autentické v souladu s pojetím AM, jak bylo stanoveno 

v teoretické části. Z uvedeného rozboru vyplývá, že první kritérium ohledně využití 

autentických materiálů bylo splněno. 

Učitelka autentické materiály užila ve fázi opakování již dříve probírané látky (antonyma) 

i ve fázi osvojování látky nové (rodina). Jako hlavní cíl výukové lekce uvedla učitelka 

rozšíření slovní zásoby na dané téma, a seznámení s reáliemi (britská královská rodina). Oba 

cíle byly pomocí autentických materiálů promyšleně sledovány, navíc byla zřetelná gradace 

obtížnosti jednotlivých úloh. Kritérium dosažení konkrétních autentických výukových 

cílů bylo splněno rovněž. 

Třetí kritérium přiměřenosti hodnotím jako naplněné, což dokládá postupné zvyšování 

obtížnosti jednotlivých úloh, kdy v prvním úkolu žáci pouze přiřazovali obrázek k danému 

slovu, ve druhém úkolu volili správnou variantu ze dvou možností a až ve třetím cvičení 

sami dopisovali vhodná slova. Osvojené poznatky žáci aplikovali na úkoly, které se týkaly 

britské královské rodiny. I video ukázka byla použita v souladu se zásadou přiměřenosti, 

učitelka žáky nevedla k doslovnému překladu, ale úkol stanovila tak, aby žákům stačila 

z předchozích cvičení již osvojená slovní zásoba tématu. Pokud by skupina měla video 

ukázku kompletně překládat, považovala bych úkol za nepřiměřený žákům dané jazykové 

úrovně. Pedagožka však vhodně využila osvojená slovíčka tak, že žáci nabyli jistoty, že 

údaje potřebné pro další práci, jsou schopni z video ukázky získat a dále s nimi pracovat.  

Z pozorování provedené lekce bylo patrné zaujetí žáků a jejich soustavná práce individuální 

i skupinová. Z toho usuzuji, že čtvrté kritérium stimulace týmové spolupráce a tvůrčího 

myšlení bylo splněno.  

Vnitřní diferenciace nebyla příliš patrná, takže páté kritérium zůstalo spíše nesplněno. 

Přesto jsem zaznamenala, že pedagožka dala některým žákům opakovaně lehčí slovíčka a 

jiným dávala slovíčka obtížnější. Domnívám se, že většina zadaných úkolů byla 

koncipována tak, aby splnění předchozího úkolu pomáhalo žákům úspěšně zvládnout úkol 

následující. Počítačový program přispíval k individualizaci, okamžitě vyhodnocoval 

a korigoval chyby, takže žáci měli možnost zpětné vazby a ihned mohli provést opravu bez 

pomoci pedagoga.  
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Také šesté kritérium realističnosti situací považuji za naplněné. Během cestování do 

zahraničí se často zajímáme o historické souvislosti.  Při návštěvě Velké Británie britská 

královská rodina bude zcela určitě také jednou ze zajímavostí. I rodina obecně je jedním ze 

základních témat rozhovorů, takže je pravděpodobné, že látku, žáci využijí i v reálném 

životě. Také sestavování rodokmenů je obecně vzato poměrně módní záležitostí, a proto se 

s ním žáci mohou setkat.  

První část hodiny měla reproduktivní charakter, protože žáci netvořili žádný vlastní výstup, 

ale pouze aplikovali osvojená slovíčka do připraveného pracovního listu. Druhá část hodiny 

měla spíše produktivní charakter, žáci sestavovali na základě již dříve osvojených slovíček 

rodokmen britské královské rodiny. Sedmé kritérium ohledně produktivního charakteru 

výstupů bylo tedy naplněno částečně.   

Návaznost na předchozí látku byla patrná v úvodu k tématu „rodina“ - učitelka vybízela 

žáky, aby uváděli, jaké označení členů rodiny již znají, takže je patrné, že žáci pracovali s již 

dříve probíranou látkou. Zřejmě však znali pouze slovíčka označující nejbližší členy rodiny. 

V této lekci se naučili znát i slovíčka označující členy širší rodiny a především označení 

různých rodinných vztahů. V dalším průběhu hodiny jsem návaznost na předchozí látku 

nepozorovala. Celkově považuji osmé kritérium za spíše splněné.  

V uvedené lekci jsem pozorovala přesah do hudební výchovy (využití písně), pohybové 

výchovy, dramatické výchovy (pohybový doprovod k písni) a pracovní výchovy 

(sestavování rodokmenu). Dále bylo patrné výrazné propojení výuky angličtiny 

s informatikou, protože žáci jednak pracovali s počítačovým programem, jednak na 

internetu hledali příslušné informace. Z hlediska průřezových témat byla zastoupena 

multikulturní výchova, takže deváté kritérium ohledně přesahu výuky do jiných 

výchovně vzdělávacích oblastí bylo splněno.  

Z hlediska posouzení výkonu pedagožky přímo k průběžnému hodnocení nedocházelo, ale 

byly využity moderní technologie, které samy průběžně vyhodnocují práci žáka, takže 

k hodnocení docházelo právě pomocí počítačového programu, přičemž žák ihned viděl 

správnost či nesprávnost své odpovědi, a mohl tak okamžitě reagovat a chybu opravit. 

Desáté kritérium ohledně autentického hodnocení výuky tak bylo splněno jen částečně.  

Také jedenácté kritérium týkající faktu, zda výsledný produkt má pro žáka 

praktickou, estetickou nebo osobní hodnotu, hodnotím jako naplněné. Praktickou 
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hodnotu práce s daným tématem pro žáky měla, protože se s tématem rodiny mohou 

v každodenní konverzaci běžně setkat. Praktická hodnota také spočívala ve vyhledávání 

příslušných informací na internetu a ve využívání různých počítačových programů 

a aplikací, protože právě toto je v dnešní době zcela obvyklým zdrojem informací. Osobní 

hodnota může spočívat také v tvorbě vlastního rodokmenu. Estetickou hodnotu bylo možné 

pozorovat rovněž v první části lekce, kdy žáci k zopakování látky využívali píseň 

s pohybovým vyjádřením děje.  

9.6 ZŠ Chelčického /IV/ 

Hodnocení průběhu výuky na ZŠ Chelčického s využitím autentických materiálů při metodě 

autentického učení dle mnou stanovených kritérií jsem provedla na základě pozorování 

výuky ve třetím ročníku. Na hodině bylo přítomno 19 žáků, a přestože se jednalo po odborné 

stránce o velice dobře fundovanou učitelku, z hlediska aplikace metody autentického 

vyučování, šlo o nejslabší výuku.  

V této škole je anglický jazyk zastoupen tak, že od první třídy mají žáci vždy jednu hodinu 

angličtiny týdně, přičemž pokud je ve třídě 24 a více žáků, jsou rozděleni na dvě poloviny. 

Od třetí třídy pak mají žáci 3 hodiny anglického jazyka týdně.  

Toto zkoumání proběhlo následovně: Výuka trvala 45 minut. Přítomna byla učitelka 

anglického jazyka, která se vůbec nesnažila s dětmi hovořit anglicky. Vše, včetně čtených 

textů, žákům překládala, aby rozuměli. S výjimkou překladu jednotlivých vět do angličtiny 

žáci v hodině mluvili pouze česky. Vyučující neměla s žáky dostatečnou trpělivost, nikterak 

je nemotivovala, což mělo za následek značnou pasivitu žáků, ale následně i jejich sníženou 

pozornost a kázeňské problémy.   

Tématem lekce v tomto týdnu byly svátky, konkrétně St. Patrick´s Day, a z učebnice ovoce 

a zelenina (Hello, Kids! – autorka učebnice Zahálková). Cílem vyučovací jednotky bylo 

opakování slovní zásoby na dané téma a přiblížení irského svátku těmto žákům, a to formou 

práce všech žáků s pracovním listem zkopírovaným z časopisu Click.  

Na začátku vyučovací hodiny proběhla aktivizace slovní zásoby na téma ovoce a zelenina a 

gramatické vazby I like, I don´t like. Následoval překlad jednotlivých vět pouze z českého 

jazyka do angličtiny. Potom žáci dostali pracovní list o irském svátku, na němž pracovali 

podle pokynů vyučující společně. Na závěr jim vyučující zadala domácí úkol založený na 

práci v hodině.  
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Arch se záznamem pozorování a komentáři je obsažen v příloze č. 6. 

X X X 

Z provedeného rozhovoru před hospitaci vyplynulo, že pedagožka považuje všechny 

materiály, které ve výuce používá kromě učebnice a pracovního sešitu, za autentické. Toto 

pojetí není v souladu s pojetím autentických materiálů tak, jak je uvádím ve své diplomové 

práci, kdy hlavním kritériem určení autenticity materiálů je jejich primární zaměření. 

V našem případě rozumíme autentickými materiály takové materiály, které nejsou v první 

řadě určeny k didaktickým záměrům. Z tohoto hlediska nemůžeme žádné z užitých 

materiálů považovat za čistě autentické. Dokonce ani sám článek o dni Svatého Patricka není 

autentickým materiálem, protože tento článek byl upraven autory časopisu Click pro 

didaktické účely. Takže první kritérium ohledně aplikace ve výuce rovněž materiálů 

nedidaktického charakteru splněno není. 

Sama vyučující text o dni Svatého Patricka za autentický materiál považovala, přestože byl 

zjevně upraven pro didaktické účely. K dosažení autentického výukového cíle s použitím 

tohoto materiálu však nedošlo a ani dojít nemohlo, protože žáci nemohli uplatnit ve výuce 

své vlastní schopnosti, neboť vyučující prakticky veškeré úkoly za ně vyřešila sama, takže 

druhé kritérium splněno nebylo. 

Použitý text, který v podstatě ani nebyl pravým autentickým materiálem, zásadu 

přiměřenosti nesplňoval. Lexikálně byl pro danou věkovou kategorii žáků příliš obtížný, 

takže ho sami nezvládli přečíst. Také další cvičení v pracovním listu nebyla přiměřená pro 

tuto věkovou skupinu, neboť jim nebyla nabídnuta žádná možnost vyhledat si samostatně 

potřebné informace z jiných zdrojů. Opět všechny dané úkoly za ně v podstatě vyřešila sama 

vyučující, takže třetí kritérium zásady přiměřenosti v tomto případě splněno nebylo. 

Vzhledem k tomu, že veškerá výuka byla vedena frontálně, týmová spolupráce se neměla 

vůbec možnost rozvinout a stejně tak žákům nebyl dán vyučující žádný prostor pro rozvoj 

jejich tvůrčího myšlení, z čehož vyplývá, že ani čtvrté kritérium ohledně stimulace 

tvůrčího myšlení a týmové spolupráce nebylo splněno. 

Učitelka věnovala pozornost pouze schopnějším žákům, kteří se aktivně hlásili a znali 

odpověď na dané otázky. Ty vyvolávala poměrně často, výkony ostatních většinou 

kritizovala, což je z hlediska celkové motivace nevhodný přístup. Ani páté kritérium 

ohledně vnitřní diferenciace třídy nebylo splněno. 
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Práci s textem v podstatě provedla za žáky sama vyučující, a ani zadané úlohy neodpovídaly 

reálným životním situacím, takže spíše nebylo splněno ani šesté kritérium ohledně vztahu 

zadaných úloh k reálnému životu. 

Překladová cvičení zadávaná touto vyučující sama o sobě nevytvořila žádnou platformu pro 

produktivní výstup a ani ve druhé části hodiny nebyla žákům dána žádná možnost 

produktivních aktivit (poslechu a následného písemného projevu, rozhovoru, aj.), z čehož 

vyplývá, že ani sedmé kritérium požadavku výstupů produktivního charakteru nebylo 

splněno. 

V první části hodiny bylo zřejmé, že učivo navazovalo na již známou látku, protože na 

základě předchozích znalostí struktury věty a slovní zásoby žáci překládali dané věty, ale 

nedocházelo k autentickému učení. Při práci s textem však nebylo možné pozorovat žádnou 

návaznost na osvojenou slovní zásobu, frazeologii, či tematik, takže osmé kritérium 

týkající se návaznosti nové látky na látku již osvojenou spíše nebylo splněno rovněž.  

Téma hodiny souviselo a prolínalo se s tématy prvouky, britských reálií, kulturologie 

a tradic, sociologie, náboženství, historie a hudební výchovy, takže deváté kritérium 

ohledně přesahu lekce do jiných výchovně vzdělávacích oblastí splněno bylo. 

Hodnocení výkonu jednotlivých žáků vyučující bylo převážně negativní až sarkastické, což 

hraničilo s ponižováním většiny žáků. Toto negativní prostředí neumožňovalo žákům podat 

dobrý výkon a zabraňovalo jim také klást učitelce otázky ze strachu, že budou opět vyučující 

kritizováni za svou neznalost probíraného učiva. Desáté kritérium ohledně učitelova 

autentického hodnocení naplněno nebylo. 

Výsledné působení této hodiny bylo jednoznačně zcela negativní. K vytvoření žádného 

produktu nedošlo a díky nadměrné až nežádoucí aktivitě dané vyučující, která vše vzala 

pevně do svých rukou, ani dojít nemohlo, a proto tato vyučovací hodina nepřinesla žákům 

žádný výchovně vzdělávací efekt, s výjimkou efektu negativního: odrazení žáků od 

cizojazyčného studia, takže ani jedenácté kritérium splněno nebylo. 

9.7 ZŠ Libčická /V/ 

Hodnocení průběhu výuky na ZŠ Libčická s využitím autentických materiálů při metodě 

autentického učení dle mnou stanovených kritérií jsem provedla na základě pozorování 

výuky ve 4. ročníku ZŠ Libčická. Toto zkoumání proběhlo následovně:  
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Ve třídě bylo 16 žáků, z toho 6 dívek a 10 chlapců. Lekce trvala 45 minut, jednalo se 

o běžnou výuku Aj. Hodinová dotace pro čtvrtý ročník je 3 hodiny týdně.  

Lekce byla zaměřena na téma “human body“. Hlavní část hodiny spočívala v nácviku 

anglické písně doplněné zpěvem a tancem. K této písni se pak vztahovaly i rozmanité úkoly 

v pracovním listu zaměřené na procvičování odposlechu a slovní zásoby. Cílem vyučovací 

hodiny byl nácvik anglické písně, do níž se promítala probíraná slovní zásoba z okruhu 

znalosti lidského těla.  

Vyučovací hodina byla organizována tak, že úvodem hodiny proběhla kontrola domácího 

úkolu. Aktivizační činnost byla zaměřena na vydedukování názvu anglické písně za pomoci 

hry spočívající v doplňování hlásek do textu.  Stěžejní část lekce spočívala v poslechu a 

následném nácviku dané písně doprovázené tancem. 

Arch se záznamem pozorování a komentáři je obsažen v příloze č. 7. 

X X X 

Vyučující v pozorované hodině použila autentickou anglickou píseň. Jde však o umělou, ne 

o lidovou píseň. Dále byl ve výuce použit autentický pracovní list v angličtině s textem písně 

speciálně vytvořený danou vyučující. Proto první kritérium hodnotím jako spíše splněné. 

Hlavní cíl hodiny spočíval v poslechu audio nahrávky spojeném s doplňováním chybějící 

slovní zásoby v pracovním listu a následném nácviku anglické písně, k čemuž skutečně 

došlo, takže druhé kritérium spočívající v dosažení konkrétního výukového cíle 

hodnotím jako splněné. 

Z reakce a soustředěné pozornosti žáků při poslechu anglické písně a nácviku tance bylo 

zřejmé, že píseň byla na rozdíl od pracovního listu, přiměřená znalostem žáků. Textu písně 

žáci snadno porozuměli. Horší byla práce s pracovním listem, kdy šlo o doplňování 

neznámých slovních výrazů, které bylo pro některé žáky občas dost obtížné, protože tempo 

písně bylo pro ně příliš rychlé, z čehož vyplývá, že třetí kritérium ohledně aplikace zásady 

přiměřenosti použití autentických materiálů ve výuce bylo splněno pouze částečně. 

Čtvrté kritérium spočívalo v tom, zda tato forma výuky stimulovala tvůrčí myšlení 

a týmovou spolupráci. Při doplňování údajů do pracovního listu spíše ne, ale při nácviku 

tance a společném zpěvu písně ano, z čehož vyplývá závěr, že čtvrté kritérium bylo 

splněno částečně. 
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Přístup vyučující byl ke všem žákům, s výjimkou nové žákyně, stejný po celou vyučovací 

hodinu. Proto hodnotím páté kritérium vnitřní diferenciace žáků v rámci třídy jako spíše 

nesplněné. 

Žáci se učili dovednosti poslechu anglické písně s porozuměním textu. Do podobné situace 

se mohou velmi často dostat i v reálném životě, např. na internetu, při TV vysílání, při četbě 

textů písní uveřejňovaných v hudebních časopisech, aj. Žáci se učili kompetenci porozumění 

cizojazyčnému textu na bázi celkového kontextu, ne na bázi překladu jednotlivých 

izolovaných slov, čímž se zvyšuje jejich schopnost sledovat s porozuměním hudební pořady 

v anglickém jazyce, z čehož vyplývá, že šesté kritérium ohledně vztahu zadaných úloh 

k reálnému životu bylo spíše naplněno. 

Produktivní charakter měl ponejvíce pouze jeden ze tří zadaných úkolů,  a to fáze nácviku 

tance. Proto sedmé kritérium požadavku výstupu produktivního charakteru výuky 

hodnotím jako částečně splněné. 

Návaznost byla patrna ve společné tematice lidského těla, která se promítala jak do právě 

probírané slovní zásoby, tak do textu celé písně. Osvojení textu písně žákům nečinilo přílišné 

potíže, a to díky slovní zásobě, kterou již z větší části znali z předchozí výuky, což jim na 

druhé straně usnadnilo i fázi nácviku tanečního provedení této písně. Proto osmé kritérium 

návaznosti nové látky na látku již osvojenou považuji za spíše splněné.  

V této hodině jsem pozorovala přesah látky do hudební a dramatické výchovy a do prvouky. 

Žáci se seznámili s autentickou britskou písní a částečně i s anglo-saskými reáliemi. 

Prostřednictvím této písně si také rozšířili slovní zásobu z oblasti lidského těla o nové výrazy 

a při nácviku folklórního tance vyučující využila prvků skotského folklóru – krokových 

variací typických pro skotské tance (např. barn dance, zvláště při oslavě dožínek). Proto i 

deváté kritérium ohledně uplatnění mezioborových vztahů považuji za splněné. 

Hodnocení probíhalo spontánně během celé vyučovací hodiny. Vyučující stimulovala 

výkony žáků udělováním celé řady průběžných pochval a dokázala pro žáky vytvořit 

vstřícnou a přátelskou atmosféru, která je obzvláště při výuce cizího jazyka velice důležitá, 

a to pro odstranění zábran a jakéhokoliv stresu. Díky tomu žáci jednali přirozeným, 

bezprostředním způsobem, zpívali a tančili velmi rádi, z čehož vyplývá, že i desáté 

kritérium ohledně autentického hodnocení výuky bylo naplněno. 
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Praktická hodnota produktu spočívala v nabytí kompetentnosti žáka vnímat plnohodnotně 

autentický anglický hudební projev. Žáci získali zkušenost, že jsou schopni vnímat smysl 

britských písní, aniž by k tomu potřebovali dokonalou znalost a porozumění všem užitým 

anglickým slovním výrazům. Praktickou, estetickou a osobní hodnotu přinesl žákům rovněž 

nácvik tance z jiné kulturní oblasti, takže i jedenácté kritérium ohledně praktické, 

estetické a osobní hodnoty výsledného produktu pro žáka bylo splněno. 

 

 

 

 

 

10 Celkový přehled výsledků hodnocení průběhu výuky ve výše 

uvedených základních školách s využitím autentických materiálů při 

metodě autentického učení na základě předem stanovených kritérií 

V této kapitole provedu souhrnné hodnocení stěžejních principů autentického učení. 

K hodnocení jsem použila předem stanovená kritéria, jak jsou uvedena výše. 

10.1 Souhrnné hodnocení výsledků pozorování 

K pozorování na vybraných školách jsem použila vzorek předem zvolených respondentů, 

kteří uvedli, že s autentickými materiály ve výuce pracují. Předpokládala jsem proto, že 

první kritérium bude zcela splněno. Přesto však se ve vzorku vyskytl případ, kdy pojetí 

autentických materiálů respondentky bylo v rozporu s tím, jak jsem tyto materiály 

charakterizovala v teoretické části mé práce (4.2 Autentické materiály jako jeden 

z moderních trendů výuky anglického jazyka, s. 24–25).  

Kategorie autentického cíle je pro realizaci autentického učení klíčová. Jak vyplývá 

z teoretické části této diplomové práce, pro uskutečňování autentického učení musí pedagog 

autentické materiály využívat promyšleně a s jasným výchovně-vzdělávacím autentickým 

cílem. Náhodným používáním autentických materiálů není zajištěno skutečné autentické 

učení. V pozorování IV a V nemohlo být autentického cíle dosaženo, protože cíl vyučovací 

hodiny byl formulován neautentickým způsobem, pouze v rovině prosté znalosti.  
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Zásada přiměřenosti materiálů vzhledem k jazykové úrovni žáků byla spíše splněna. Tato 

zásada je akcentována v každé formě učení, nejen v autentickém učení, proto respondenti 

mohou těžit nejen ze své znalosti principů autentického učení, ale především ze svých 

dosavadních zkušeností v praxi.  

Týmová práce a tvůrčí myšlení je mimo autentické učení rovněž součástí mnoha metod 

a přístupů, které jsou v současném vyučovacím procesu obvyklé, např. projektové 

vyučování, kritické myšlení, aj. Proto mohou učitelé těžit ze svých dosavadních zkušeností 

i bez podrobné znalosti principů autentického učení. Díky tomu je pro pedagogy jednodušší 

tyto již používané strategie aplikovat i při autentickém učení.  

Vnitřní diferenciace nebyla příliš patrná, v některých případech bylo možné ji pozorovat, 

přesto výsledek ukazuje, že v této oblasti mají respondenti jistou slabinu a bylo by třeba se 

na tuto oblast cíleně zaměřit.  

Kritérium souvislosti učiva s reálnými životními situacemi bylo většinou naplněno. Tato 

skutečnost souvisí s vhodným použitím autentických materiálů, které navozují situace 

z běžného praktického života.  

Vlastní tvořivé produkty se vyskytly pouze ve dvou sledovaných lekcích. Důvodem může 

být nedostatečná zkušenost pedagogů s žákovskou tvorbou produktů (případně nízká 

hodnota, která je těmto produktům učiteli přisuzována). Ve sledované výuce se ve většině 

případů objevilo výrazné zastoupení reproduktivních činností.  

Přesah do jiných předmětů byl výrazně zastoupen. Ani v tomto případě však nemusí být toto 

pozitivní zjištění důsledkem záměrné aplikace principů autentického učení do výchovně 

vzdělávacího procesu. Na mezipředmětové vztahy byl kladen důraz především v souvislosti 

s kurikulární reformou a zavedením RVP – ŠVP. Učitelé proto mohou účinně aplikovat tento 

přístup na strategii autentického učení.  

Autentické hodnocení se z hlediska mého pozorování jevilo jako nejproblematičtější oblast. 

Zde mají pedagogové největší rezervy. Můj průzkum vyhodnotil toto kritérium jako 

nedostatečně naplněné. Pozorovaní učitelé využívali převážně tradiční formy hodnocení 

(spíše sumativního charakteru). Provedený výzkum by proto mohl být podnětem 

k posilování kompetencí pedagogů v této oblasti.  

Vyhodnotit praktický, osobní a estetický přínos výsledného produktu je velmi obtížné. 

Z obecného hlediska můžeme výstupy hodnotit jako přínosné samy o sobě, ale z hlediska 
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individuálního a dlouhodobého není možné provést hodnocení na základě pozorování jediné 

lekce. Vzhledem k hodnocení dané situace, kterou bylo možné pozorovat v uvedených 

lekcích, hodnotím praktický, osobní a estetický přínos z krátkodobého hlediska v souvislosti 

s aktuální činností v hodině vesměs kladně. 

10.2 Procentuální vyjádření výsledků pozorování na základě stanovených 

kritérií 

V předchozí kapitole jsem popsala výsledky svých pozorování v jednotlivých školách. 

K procentuálnímu vyjádření výsledků jedenácti stanovených kritérií jsem použila 

pětistupňovou škálu (ano – spíše ano – částečně – spíše ne – ne), přičemž ke každému stupni 

jsem přiřadila procentuální hodnotu takto: ano = 100%, spíše ano = 75%, částečně = 50%, 

spíše ne = 25%, ne = 0%. V následující tabulce jsou přehledně znázorněny výsledky každého 

ze sledovaných kritérií (vodorovná osa) u každé z pozorovaných lekcí (svislá osa).  

V posledním řádku tabulky jsem provedla sumarizaci výsledků jednotlivých kritérií 

v procentech. Z této sumarizace vyplývá, na kolik procent bylo každé z jedenácti kritérií 

naplněno. Tento přehled jasně ukazuje, které dílčí charakteristiky autentického učení byly a 

nebyly naplňovány dostatečně.  

Z  tabulky vyplývá, že konečný výsledek pozorování míry uskutečňování autentického učení 

s využitím autentických materiálů činil 67 % (výsledek aritmetického průměru). Je však 

třeba poznamenat, že pět ze sedmi pozorování bylo provedeno na třech fakultních školách 

(ZŠ Na Dlouhém lánu, ZŠ Lauderova, ZŠ Pražačka), o nichž je známo, že s těmito 

moderními metodami výuky již pracují alespoň částečně.  
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Tabulka 1 – Vyjádření výsledků pozorování na základě stanovených kritérií 
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11 Závěrečné shrnutí výzkumu 

Výzkumná část mé práce přinesla zajímavé závěry. Ač jsem oslovila předem vytipované 

pedagogy, ukázalo se, že pojmy, které ve své práci používám (autentické materiály, 

autentické učení), byly respondenty chápány rozdílně.  

Cílem mého výzkumu bylo zmapovat využití autentických materiálů ve výuce anglického 

jazyka na prvním stupni základních škol a stanovit, do jaké míry byla naplněna kritéria 

charakterizující autentické učení ve sledované výuce. Pomocí vyhodnocení těchto kritérií 

jsem stanovila míru dosažení autentického učení v procentech. 

Cíl práce se mi mým výzkumem podařilo splnit. Pomocí metody škálování jsem získala data, 

která mi umožnila míru autentického učení (vyjádřením průměru výsledků jedenácti 

stanovených kritérií) vyjádřit v procentech. Tímto procesem jsem dospěla k závěru, že 

autentické učení ve sledovaných sedmi lekcích proběhlo na 67%.  

Výzkum současně odhalil značnou míru nevyrovnanosti mezi naplňováním jednotlivých 

kritérií. Jako silná stránka pozorovaných účastníků výzkumu se projevila schopnost 

vytváření mezipředmětových vazeb, naopak slabou stránkou se ukázalo být autentické 

hodnocení. Právě zde můj výzkum otevírá cestu pro další zkoumání – bylo by jistě přínosné 

zjistit, proč přesně právě kritérium propojování předmětů dosahuje úspěšné realizace, 

přičemž tyto důvody by se daly aplikovat na zlepšení situace v jiných oblastech. Současně 

můj výzkum odhalil oblast autentického hodnocení jako největší slabinu, proto by bylo 

užitečné dále se věnovat také této oblasti, zkoumat, proč je takový stav, a zároveň hledat 

strategie k jeho zlepšení a posílení kompetencí pedagogů v této oblasti.  

X X X 

První výzkumná otázka se týkala cíleného využívání autentických materiálů za účelem 

naplnění podmínek autentického učení.  

Zjistila jsem, že šest ze sedmi pozorovaných subjektů užitím autentických materiálů 

sledovalo záměrně naplnění předem stanovených cílů. Tyto cíle však nekorespondovaly 

explicitně s podmínkami autentického učení, protože tento pojem respondenti vnímali velmi 

široce, nechápali ho jako terminus technicus, který označuje a přesně vymezuje určitý 

systém učebních strategií. Jednotlivé charakteristiky autentického učení však respondenti 

znají z jiných metod (které jsou dílčími částmi strategie autentického učení), a proto své cíle 

zaměřovali k naplnění těchto charakteristik. Tudíž autentické učení bylo v jejich lekci 
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„nezáměrně“ naplňováno. Poslední pozorovaná respondentka dokonce chápala i pojem 

autentických materiálů odlišně, takže nenaplnila ani první část výzkumné otázky.  

Druhá výzkumná otázka zjišťovala, do jaké míry byla naplněna kritéria charakterizující 

autentické učení.  

Pomocí hodnotící pětibodové škály u každého z jedenácti kritérií se mi podařilo tyto 

výsledky převést na procenta a vyjádřit tak míru jejich naplnění (jak je přehledně uvedeno 

v tabulce na s. 84). Právě zde se ukázalo, která kritéria jsou silnou stránkou respondentů 

a zároveň, kde by bylo třeba jejich kompetence posílit.   

Třetí výzkumná otázka se zabývala prolínáním autentického hodnocení procesem 

autentického učení. 

Právě v této oblasti jsem prostřednictvím svého výzkumu odhalila nejproblematičtější 

složku autentického učení. Prvním úskalím se ukázala být skutečnost neobeznámenosti 

respondentů s pojmem „autentické učení“, který u nás zatím není příliš rozšířen. Ostatní 

kritéria autentického učení jsou současně kritérii některých dílčích složek autentického 

učení, které však respondenti znají jako samostatné metody (např. projektové vyučování, 

CLIL, aj. – viz diagram na s. 37). Kategorie autentického hodnocení je však natolik 

specifickou složkou autentického učení, že není možný její přenos z jiných (již známých) 

metod. Proto právě v tomto kritériu dosahovali pozorovaní respondenti nejslabších 

výsledků. Celkově hodnotím prolínání autentického hodnocení procesem autentického učení 

v pozorovaných lekcích jako neuspokojivé. 
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12 Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo prozkoumání využití autentických materiálů ve výuce 

anglického jazyka na prvním stupni základních škol za použití prvků strategie autentického 

učení. 

V teoretické části mé práce jsem poukázala na dopad kurikulárních reforem na metodiku 

a strategie ve výuce anglického jazyka včetně aplikace progresívních inovací, jejichž 

nedílnou součástí je rovněž využití autentických materiálů, což se promítá zejména do 

průřezových témat a otvírá tak učitelům jako moderní trend širší možnost s těmito materiály 

ve výuce anglického jazyka pracovat. 

Obecné didaktické principy a tradiční metodická východiska jsem se snažila aplikovat na 

výuku anglického jazyka s využitím autentických materiálů. Dále jsem vymezila rozdíl mezi 

didaktickými a autentickými materiály a definovala pojem autentického učení, přičemž jsem 

položila důraz především na základní principy a přínosy této učební strategie. Ve své práci 

jsem přihlédla nejen k názorům význačných českých metodiků a pedagogů na tuto 

problematiku (M. Bohuš, H. Kasíková, J. Stará), tak i zejména k názorům metodiků 

zahraničních (např. M. Pasch, F. K. Newmann, M. M. Lombardi, J. Herrington, A. C. Rule, 

S. Revington). 

Zaměřila jsem se rovněž na stanovení učitelovy role při procesu autentického učení i na 

odlišný způsob hodnocení výkonu žáků při procesu autentického učení. 

Dále jsem nastínila různé možnosti, které skýtá žákům zprostředkování reálií 

a sociokulturního kontextu anglicky mluvících zemí při využití autentických materiálů. 

Zdůraznila jsem pozitivní vliv zařazení adaptovaných autentických literárních textů 

i neadaptovaných krátkých neliterárních textů, titulkovaných animovaných pohádek 

a seriálů do výuky již na prvním stupni základních škol. 

Výzkumná část mé diplomové práce byla věnována výzkumu forem výuky v osmi 

vyučovacích hodinách anglického jazyka na pěti základních školách. Na všech těchto 

školách jsem provedla výzkum, jehož cílem bylo stanovit, do jaké míry byly ve výuce 

využity autentické materiály a do jaké míry byly naplněny základní principy autentického 

učení. Je třeba podotknout, že jsem si ke svému pozorování vybrala školy, u nichž jsem 

předpokládala, že s autentickými materiály ve výuce pracují, takže moje výsledky nemusí 

nutně vždy vykazovat obecnou platnost pro situaci na všech ostatních základních školách. 
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Můj výzkum přinesl zajímavé výsledky, k jejichž vyhodnocení jsem použila mnou 

stanovený systém jedenácti hodnotících kritérií. Závěrečné vyhodnocení všech dílčích 

výsledků výzkumu jsem provedla formou tabulky s komentářem. Z této tabulky vyplývá, že 

nejlépe dopadlo deváté kritérium zaměřené na přesah využití autentických materiálů do 

jiných výchovně vzdělávacích oblastí, výsledek statistického šetření činil cca 86%. Největší 

slabinou se ukázalo být desáté kritérium zabývající se učitelovým autentickým hodnocením 

výuky - cca 46%, z čehož vyplývá závěr, že i když učitelé užívají ve výuce prvky strategie 

autentického učení, nadále používají i tradiční klasickou numerickou škálu hodnocení 

výkonu žáků.  

Prvním podnětem k napsání této práce mi bylo přání sdílet vlastní zkušenosti z pedagogické 

oblasti, především z hlediska zařazování autentických materiálů do výuky, což je metoda, 

které se profesně dlouhodobě věnuji. Během získávání teoretických podkladů pro potřeby 

této diplomové práce jsem objevila nesmírně zajímavou oblast pedagogiky, která se v našem 

prostředí teprve rozvíjí – strategie autentického učení. Zaměřila jsem se na tuto problematiku 

více a nalezla jsem řadu zahraničních materiálů, které danou strategii popisují a vysvětlují. 

Při svém bádání jsem odhalila komplexní propojení strategií autentického učení s metodami 

využívání autentických materiálů v praxi, přičemž vyplynula vzájemná podmíněnost a 

neoddělitelnost těchto zkoumaných skutečností. Používání autentických materiálů bez 

aplikování principů strategie autentického učení se jeví jako zajímavé, ale málo efektivní.  

Také výzkum ukázal řadu zajímavých skutečností, především zvýraznil silné a slabé stránky 

výuky anglického jazyka za pomoci vyžití autentických materiálů. I když považuji otázky 

položené touto diplomovou prací za zodpovězené, výzkum současně odhalil řadu dalších, 

hlubších témat, která by zasluhovala pozornost dalších badatelů. Bylo by jistě zajímavé i 

přínosné zamyslet se nad způsoby pozitivního ovlivňování pedagogů a podporou jejich 

pedagogických dovedností tak, aby mohli efektivněji a promyšleněji aplikovat strategie a 

principy autentického učení ve své praxi.  

Zkoumaná problematika mne osobně velice zaujala a rozšířila mé pedagogické obzory. Byla 

bych proto ráda, kdyby tato diplomová práce pomohla podobným způsobem oslovit 

a podnítit zájem případných čtenářů.  
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13 Seznam zkratek 

AJ  anglický jazyk 

aj.  a jiní, a jiné  

AM  autentický materiál 

a.m.  ante meridiem  

apod.  a podobně 

atd.  a tak dále 

atp.  a tomu podobný, a tak podobně 

AU  autentické učení 

CLIL  Content and Language Integrated Learning 

č.  číslo 

DP  diplomová práce 

DVD  Digital Video Disc 

kupř.  kupříkladu 

např.  například 

p.m.  post meridiem  

PT  průřezová témata 

RVP  Rámcově vzdělávací program 

resp.  respektive, vlastně, anebo spíše, lépe řečeno 

s.  strana 

SUNY  New York State School 

tj.  tj. 

ZŠ  základní škola 

tzn.  to znamená 

tzv.  tak zvaný, tak zvaně 
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Přílohy 

V následujících přílohách jsou popsána jednotlivá pozorování výuky angličtiny s využitím 

autentických materiálů na pěti základních školách. Účelem pozorování bylo zjistit, nakolik 

skutečně proběhlo v této výuce autentické učení. Získané poznatky ze všech těchto sedmi 

pozorování (na dvou školách jsem navštívila výuku ve dvou různých třídách) se staly 

podkladem pro celkové vyhodnocení jedenácti mnou stanovených kritérií a formulování 

zobecňujícího závěru mé práce. Fotodokumentace dokresluje jednotlivá pozorování. 

Všechny pozorované subjekty souhlasily s pořízením a zveřejněním fotodokumentace.  

Příloha 1 - pozorování ZŠ Na Dlouhém lánu / Ia /  

Pozorované skutečnosti Komentář 

 Na počátku vyučovací hodiny zadala 

vyučující organizační pokyny 

 

 Následovala stručná instrukce 

k organizaci vyučovací hodiny (diskusní 

kruh s druhou vyučující, práce ve 

skupinkách na stanovištích 1 – 4, 

prezentace výstupů). 

 Proběhl rozhovor na kruhu. Druhá 

vyučující připravila autentické materiály: 

londýnské suvenýry (poštovní schránka, 

telefonní budka, plyšové hračky 

v autentické uniformě hradní stráže a 

policisty, tužky s bustami krále Jindřicha 

VIII a jeho manželek, mapa londýnského 

metra, plánek centra města, pohlednice, 

knihy o Londýně). Druhá vyučující tyto 

materiály prezentovala, stručně 

komentovala a kladla žákům otázky.  

 Žáci odpovídali na základě poznávání 

pomůcek, které viděli před sebou.  

 

 Tyto pokyny jsou důležité, protože žáci 

v Montessori třídách nemají pevně 

stanovený rozvrh vyučovacích hodin. 

 Vidím zde význam plánování práce, žáci 

dostali informaci o tom, jak bude 

vyučovací lekce probíhat. 

 

 

 Rozhovor považuji za vhodnou formu 

aktivizace žáků. Zároveň jsem 

pozorovala, že žáci jsou na tuto formu 

diskuse zvyklí, učí se komunikovat 

správně, neskákat si do řeči, naslouchat 

svým spolužákům a reagovat přiměřeně 

dané situaci. 

 

 

 

 

 Zaujalo mne, že žáci skutečně hovořili 

v anglickém jazyce a navzájem si 

pomáhali. 
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 Druhá vyučující kladla další otázky: 

„Byl už někdo v Londýně?“; „Jakým 

dopravním prostředkem jste cestovali?“  

 Druhá vyučující ukázala žákům mapu 

metra, žáci měli určit, o jakou mapu se 

jedná.  

 Druhá vyučující ukázala žákům plán 

centra města, kde byly zobrazeny 

významné kulturní památky Londýna. 

 

 Druhá vyučující podávala instrukce 

ohledně práce na jednotlivých 

stanovištích: 

první stanoviště – práce s mapou 

londýnského metra a plánkem památek. 

Úkolem žáků bylo ve dvojici tvořit 

rozhovory o tom, jak se dostanou 

z výchozí stanice metra do cíle, kterou 

trasou budou cestovat, kde a kolikrát 

musí přestoupit. 

 Obě vyučující společně názorně 

rozhovor předvedly. 

 Druhé stanoviště – ukázka bust krále a 

manželek. Druhá vyučující se zeptala 

žáků, zda někdo dokáže poznat, co je to 

za postavičku. Žáci odhalili, že se jedná 

o Jindřicha VIII. Na tomto stanovišti děti 

tvořily jednoduchou konverzaci na již 

osvojenou látku (vazby: I’m, I like, I 

have, I can – v kladné i záporné 

oznamovací větě a v otázce).  

 Opět proběhlo zapojení žáků do výuky a 

jejich aktivizace.  

 

 Bylo patrné, že všichni žáci byli aktivně 

zapojeni do práce, nikdo nezůstal 

nezapojen.  

 Oceňuji, že obě učitelky se průběžně 

ujišťovaly o tom, zda žáci zadání 

rozumí. Děti měly různé dotazy, 

doplňující otázky k organizaci. 

 První vyučující mne upozornila, že 

mapy a plány byly předchozím tématem 

kosmické výchovy, dalším bylo 

cestování po ČR, po němž následovalo 

toto téma o Londýně.  

 

 

 

 

 

 

 

 Uvědomila jsem si, jak velkou výhodu 

má tento výukový přístup, kdy žáci mají 

na práci dostatek času. Učitel ani žáci 

nejsou limitováni přesně stanovenou 

učební dobou 45 minut, ale lekci je 

možné časově upravit podle aktuální 

potřeby.  
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 Třetí stanoviště – tvorba pohlednice. 

Druhá vyučující se otázala žáků, co je 

třeba vědět, aby mohli napsat pohlednici. 

Žáci na kruhu stanovili všechny 

náležitosti, které pohlednice musí mít. 

Učitelka demonstrovala tyto náležitosti 

na vlastní autentické pohlednici.  

 Čtvrté stanoviště byl koutek s knihami o 

historických památkách Londýna pro 

dětské čtenáře. Žáci měli na základě 

prohlídky knížek vytvořit ve skupince 

stručné představení jedné z památek. 

 Po podání instrukcí se žáci rozdělili do 

standardních skupinek, které jsou 

stanoveny dlouhodobě.  

 Pozorovala jsem první skupinu. Zde byla 

po celou dobu přítomna druhá vyučující. 

Nejdříve předvedla rozhovor s jedním 

žákem. Chyby opravovala pouze tím, že 

danou část promluvy zopakovala ve 

správném znění. Žáci to po ní opakovali 

správně. Mohlo být i více pokusů, 

učitelka nepostoupila dále dříve, než žák 

použil správný slovosled věty. 

 Pozorovala jsem individualizovaný 

přístup k jednotlivým žákům, některým 

žákům zadávala vyučující jednoduchou 

trasu, jiným velmi obtížnou.  

 

 

 

 

 Na tomto stanovišti žáci pracovali sami. 

Bylo zřejmé, že někteří žáci rušili 

ostatní. První vyučující uvedla, že toto 

stanoviště bylo cíleně zamýšleno jako 

odpočinkové, kreslící, neměla by zde 

být žádná větší intelektuální zátěž, aby 

žáci měli možnost si odpočinout.  

 Pro jazykově méně zdatné žáky byl 

tento úkol zjevně příliš obtížný, takže se 

pak nedokázali soustředit na práci a 

projevovali se rušivě.  

 

 

 

 

 Oprava probíhala velmi mírnou formou, 

šlo spíše o radu než o negativní 

hodnocení. Celková atmosféra ve třídě 

byla pozitivní a stimulující žáky 

k lepším výkonům. Učitelka 

postupovala věcně, žáky 

nezesměšňovala, na chyby nijak 

přehnaně neupozorňovala a nekárala je. 

Věty pouze správně vyslovila a žáci je 

po ní zopakovali.  

 V předchozím rozhovoru mě druhá 

vyučující informovala, že se snaží u 

každého žáka rozvíjet slovní zásobu 

s ohledem na jeho jazykovou úroveň – 

pokročilejší žáky motivuje k aktivnímu 

užívání nových či obtížnějších slovíček. 

Bylo zřejmé, že obě vyučující prováděly 
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 V další fázi již rozhovory tvořili mezi 

sebou žáci pouze ve dvojicích, druhá 

vyučující rozhovory sledovala a 

korigovala chyby.  

 Během celé doby této činnosti byli žáci 

velmi soustředění, vytvořili několik 

rozhovorů. Žáci si navzájem pomáhali, 

opravovali se, hovořili výhradně 

k tématu, nepozorovala jsem žádnou 

nežádoucí rozptylující činnost.  

 Na druhém stanovišti si žáci nejdříve 

vybrali figurky (Jindřicha a jeho 

manželek). Pak první vyučující 

demonstrovala s jedním žákem rozhovor 

zaměřený na procvičení známých 

větných vazeb. Následně žáci ve 

dvojicích tvořili obdobné dialogy.  

 Ve dvojici si žáci střídavě kladli otázky a 

odpovídali na ně a po krátkém dialogu ve 

dvojicích se střídali také s vyučující, 

která vedla dialog s každým z nich. 

 

 

 

 Na třetím stanovišti žáci tvořili 

pohlednice, malovali obrázek a psali 

stručný pozdrav. Specifiku oslovení 

neměli ještě všichni žáci zcela osvojenu. 

 

 Pozorovala jsem, že žáci na tomto 

stanovišti nepracovali tak soustředěně 

vnitřní diferenciaci podle jazykové 

úrovně jednotlivých žáků.  

 Žáci ihned prakticky zkoušeli to, čemu 

se naučili, čímž si upevňovali novou 

látku.  

 

 

 

 

 

 

 

 Proběhlo opakování známé látky, 

oceňuji, že všichni žáci mohou při tomto 

stylu výuky zažít úspěch. Zvláště se mi 

líbilo, že se všichni dostali ke slovu. 

V takto početně malé skupince nikdo 

nezůstal nezapojen.  

 

 Tato forma výuky mi připadá užitečná, 

protože vyučující má možnost se všemi 

žáky vést kratičký rozhovor, ve kterém 

si ověřuje jejich schopnost užít ve větě 

základní větné vazby, čímž probíhá 

zároveň skryté hodnocení výkonu 

jednotlivých žáků.   

 Pozorovala jsem, že toto stanoviště bylo 

celkem rušné, někteří žáci ho využívali 

k odpočinku a ke konverzaci 

v mateřském jazyce na témata s danou 

výukou nesouvisející.  
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jako na stanovištích s tvořením dialogů. 

Na tomto stanovišti žáci pracovali zcela 

samostatně, bez účasti vyučujících. 

 Posledním, čtvrtým stanovištěm byl 

čtenářský koutek. Žáci si zde prohlíželi 

anglicky psané publikace. Někteří žáci 

zjevně dokázali samostatně bez pomoci 

pedagoga přečíst část textu. Naopak jiní 

žáci si pouze prohlíželi obrázky a 

manipulovali s pohyblivými částmi 

knihy. Rozhovor mezi žáky probíhal 

v češtině.  

 Zdá se, že na vytvoření prezentace žáci 

potřebovali více času. Pouze jedna 

skupinka dokázala ve stanoveném čase 

prezentaci jedné památky vytvořit.  

 První vyučující oznámila zvukem 

zvonkohry konec činností ve skupině. V 

průběhu lekce tímto zvukem označovala 

i dobu, kdy se měly skupinky na 

stanovištích střídat. Některé skupinky 

upozorňovaly vyučující, že prezentaci 

nestihly vytvořit. Vyučující na to 

reagovaly sdělením, že to nevadí a že 

budou mít čas na dokončení prezentace 

v průběhu další lekce. 

 Žáci se opět sešli na kruhu. První 

vyučující dala žákům kolovat plyšovou 

sovu - znamení mluvčího. Ptala se žáků, 

co se dnes naučili nového, co zajímavého 

zjistili. Žáci si předávali po kruhu sovu, a 

ten, kdo ji držel v rukou, mohl hovořit. 

 Druhá vyučující mi sdělila, že toto 

stanoviště bylo určeno jako 

„odpočinkové“, žáci si zde kreslili a při 

psaní pohlednice používali látku již 

dříve probranou (adresa, pozdrav). 

 Pro některé žáky byla práce na tomto 

stanovišti příliš obtížná, neplnili daná 

zadání, někteří byli bezradní, jiní si jen 

prohlíželi obrázky. Pouze jedna skupina 

splnila úkol samostatně, dvě skupiny 

částečně, poslední skupina se o řešení 

ani nepokusila a počkala na pomoc 

vyučující.  

 

 

 

 

 Tato forma upozornění na časové limity 

mne zaujala, zvuk byl jemný, příjemný, 

pomáhal urychlit přechod k jinému 

stanovišti spojenému s jinými 

aktivitami.  

 

 

 

 

 

 

 Líbilo se mi, že proběhla zpětná vazba – 

žáci si uvědomovali, že se něčemu 

naučili. Udivilo mne, že v běžné řeči 
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Postupně hovořili všichni žáci, svou 

reflexi vyjadřovali v angličtině 

v minulém čase.  

 První vyučující informovala žáky 

o dalším průběhu následujících 

vyučovacích hodin. Dala žákům prostor 

pro dotazy. Jeden z nich se zeptal, jakým 

způsobem má skupina vytvořit 

prezentaci. Učitelka mu vysvětlila, že 

není záměrem opsat několik vět z knihy, 

ale vlastními slovy zformulovat 

informaci, kterou si žáci přečetli, 

případně vypozorovali z obrázků. 

Učitelka dále žákům připomněla, že se 

v rámci prezentace budou také číst 

pohlednice a prohlížet obrázky památek, 

které žáci nakreslili a to formou 

„galerie“. Upozornila je také na to, že na 

dokončení činnosti budou mít dostatek 

času.  

 

 

žáci bez potíží přirozeně používali 

minulý čas. Podle informace učitelky 

žáci mluvit na kruhu se sovou nemusí, 

ale obvykle všichni chtějí. 

 

 

 Vyučující znovu vysvětlila způsob 

práce, odpověděla na konkrétní dotaz. 

Velkou výhodou tohoto výchovně 

vzdělávacího systému je to, že učitelé a 

žáci nejsou limitováni zvoněním a práce 

v hodině tak může plynule přecházet do 

další fáze.  
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Příloha 2 - pozorování ZŠ Na Dlouhém lánu / Ib /  

Pozorované skutečnosti Komentář 

 Učitelka anglickým pozdravem přivítala 

žáky na hodině, představila mne 

a vysvětlila žákům mou přítomnost.  

 Vyučující vyzvala žáky, aby se posadili 

na zem do vyznačeného kruhu. Úvodní 

aktivizace proběhla formou frázování a 

rytmizace slov za účelem nácviku 

správné anglické výslovnosti dané slovní 

zásoby, kterou tímto způsobem si žáci 

utvrzovali a opakovali – odpovídali na 

jednoduché učitelčiny otázky. 

 Následovalo aktivizační cvičení v kruhu. 

Vyučující rozdala žákům kartičky 

s různými slovy, která vyjadřovala různé 

odpovědi na otázky, jak se cítí. Postupně 

se zeptala všech žáků, jak se cítí a oni jí 

odpovídali v souladu se zněním dané 

kartičky. Potom žáci museli převádět své 

odpovědi do jiných osob – gradace 

náročnosti jednotlivých úkolů. 

 

 

 Ve druhé části hodiny vyučující ukázala 

žákům knihu Little Prince a kladla 

žákům otázky související s touto knihou 

a ilustracemi daného příběhu. 

 

 

 Vyučující položila doprostřed kruhu na 

koberec anglický pracovní list k tomuto 

 Žáci jsou na hospitace běžně zvyklí, 

přítomnost návštěvníků jim nečiní žádné 

potíže.  

 Tato činnost sloužila k aktivizaci všech 

žáků. Oceňuji, že vyučující užila metody 

rytmického nácviku správné 

výslovnosti, při němž zapojila více 

smyslů žáků. 

 

 

 

 

 Oceňuji gradaci obtížnosti zadávaných 

úkolů, vyučující žáky nestresovala 

negativním hodnocením a jejich chybné 

odpovědi nekomentovala, pouze je po 

nich opakovala ve správném znění a žáci 

byli zvyklí tyto správné odpovědi po ní 

ještě jednou zopakovat. Vyučující velice 

často střídala různé činnosti, což dětem 

evidentně vyhovovalo, protože tím 

snadno udržela jejich soustředěnou 

pozornost.   

 Děti odpovídaly vyučující na její otázky 

převážně česky, protože českou verzi 

této knihy již znali z hodin české 

literatury. Vyučující komentáře žáků 

překládala do angličtiny a vyžadovala po 

žácích, aby je po ní opakovali anglicky.  
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příběhu, který sama vytvořila. Bylo to 5 

vět na Multiple Choice. Žáci si tyto věty 

postupně přečetli, byla jim vysvětlena 

neznámá slovní zásoba. Potom společně 

do vět doplnili správné výrazy. Na závěr 

si přečetli celé znění doplněného textu 

v pracovním listu. 

 Následovala relaxační činnost, kdy žáci 

dostali obrázek Malého prince a každý 

z nich si ho měl podle svého vkusu 

vybarvit. 

 

 

 Na závěr lekce obdržel každý žák svůj 

vlastní pracovní list s pokynem, aby 

dovnitř listu nakreslil jakýkoli obrázek 

podle své vlastní fantazie. Koncem 

hodiny žáci prezentovali své vlastní 

výtvory.  

 Vytvořené věty v pracovním listu 

odpovídaly jazykové úrovni žáků, žáci 

jim rozuměli a rádi s tímto textem 

pracovali. 

 

 

 

 

 

 Relaxační činnost byla zařazena ve 

vhodný čas, protože žáci byli unaveni 

předchozími náročnějšími aktivitami, a 

patrně by se již nedokázali na plnění 

dalších podobně náročných úkolů plně 

soustředit.  

 Závěrečná aktivizační činnost žáky 

zaujala. Žáci hádali, jaký obrázek je 

skryt uvnitř pracovních listů, čímž se 

zároveň učili nové slovní zásobě. 
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Příloha 3 - pozorování ZŠ Lauderova / I I /  

Pozorované skutečnosti Komentář 

 Vyučující krátce vysvětlila mou 

přítomnost.  

 Na počátku vyučovací hodiny proběhla 

aktivizace tím, že vyučující žákům 

pokládala různé otázky, které směřovaly 

k jejich plánům na víkend. 

 

 

 Vyučující mluvila převážně anglicky, 

ale pokud žáci nerozuměli, tak svůj 

projev překládala. Vyučující sdělila 

žákům, že obsahem bude hodiny 

sledování pohádky. Rozdala žákům 

pracovní list s upozorněním, aby 

nepracovali předčasně. Před začátkem 

sledování příběhu žáci měli několik 

minut na překlad klíčových slovíček 

(první úkol pracovního listu). Následně 

třída provedla společně kontrolu a 

význam jednotlivých slovíček si 

objasňovali. Na závěr jedna z žákyň 

slovíčka přečetla nahlas.  

 Pokyn ke sledování pohádky byl: 

„Poslouchej a dívej se!“, což učitelka 

důsledně dodržovala.  

 

 

 

 

 

 

 

 Zaujalo mne, že jedné z dívek učitelka 

dávala výrazně obtížnější otázky, z mého 

následného rozhovoru s vyučující pak 

vyplynulo, že dívka byla na vyšší 

jazykové úrovni, takže učitelka ihned 

prováděla individualizovaný přístup.  

 Myslím, že je vhodné se předem na nová 

či problematická slovíčka soustředit, aby 

se tím pak žáci v průběhu práce 

nezdržovali a nedocházelo k velkým 

významovým posunům a nejasnostem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Protože žáci již měli pracovní list u sebe, 

bylo nebezpečí, že žáci začnou plnit 

úkoly již v průběhu sledování, čímž 

roztříští svou pozornost a nebudou se na 

ukázku plně koncentrovat. Proto 

považuji za vhodný přístup důslednost 

vyučující, která soustředila veškerou 

pozornost žáků na videoukázku a 
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 Učitelka promítla žákům videoukázku.  

 Po jejím skončení se žáci společně 

s vyučující zaměřili na pracovní listy. 

Vyučující četla jednotlivé otázky a žáci 

je překládali. Ke každé otázce si mohli 

udělat poznámku.  

 Původní pokyn učitelky zněl, že nejdříve 

si všechny otázky společně přeloží, až 

následně budou na otázky žáci 

samostatně odpovídat. Pozorovala jsem, 

že někteří žáci si odpověď zapisovali do 

pracovního listu hned během překladu. 

Učitelka si toho také povšimla a znovu 

žáky upozornila, že odpovědi na otázky 

budou psát až následně, protože v danou 

chvíli bylo důležité se soustředit pouze 

na vlastní překlad, neboť odpovědi si 

později zpracují samostatně.  

 Po překladu otázek měli žáci několik 

minut času na samostatné odpovídání a 

zapisování odpovědí. Učitelka 

procházela mezi žáky a individuálně jim 

v případě potřeby pomáhala.  

 Poté vyučující pustila žákům 

videoukázku ještě jednou. Po jejím 

skončení následovala společná kontrola 

odpovědí. Učitelka psala správné 

odpovědi na tabuli celou větou, žáci si je 

kontrolovali. Při psaní učitelka 

vysvětlovala žákům použité gramatické 

jevy (present simple, plural).   

neumožnila jim průběžně pracovat na 

pracovním listu.  

 

 Zdá se, že vyučující záměrně četla 

otázky sama, aby žáci slyšeli správnou 

výslovnost. Žáci společně překládali, 

čímž bylo zajištěno, že při následné práci 

budou pokynům rozumět.  

 Líbí se mi důslednost pedagožky, je 

patrné, že její požadavek na práci má 

jasný záměr, chce soustředit pozornost 

dětí výhradně na překlad, aby se ke 

každé otázce museli vrátit 

s porozuměním, až budou následně 

vypracovávat odpovědi. Žáci se museli 

znovu vracet k přeloženým otázkám, což 

je nutilo k hlubšímu porozumění textu. 

 

 

 Opakované sledování videoukázky 

žákům umožnilo provést dodatečnou 

korekci odpovědí. Vhodné bylo také 

vysvětlování gramatiky na použitých 

větách, protože tak je gramatika 

vyučována na konkrétních jevech 

z přirozeného prostředí žáků a opírá se o 

jejich aktuální potřeby, což lépe 

odpovídá požadavkům autentického 

učení. 
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 Při vlastní kontrole samostatné práce 

učitelka nechávala žáky, aby sami 

uváděli a komentovali své odpovědi. 

Žáci se tak učili argumentovat a 

obhajovat své názory.  

 Poslední část hodiny byla koncipována 

odpočinkově, žáci na pokyn vyučující 

pracovali s kvízem, kdy nejdříve 

přiřazovali k obrázkům z časopisu 

názvy zvířat, která viděli na obrázku. 

Učitelka psala do internetového 

vyhledávače slovíčka z kvízu (názvy 

zvířat) a žáci podle obrázku k nim 

přiřazovali správné dvojice. 

 Část pracovního listu, kterou nestihli 

v hodině vypracovat, si žáci měli 

dopracovat za domácí úkol. Další práce 

s tímto materiálem měla pokračovat v 

následující hodině.  

 

 Myslím, že právě toto konvenuje s teorií 

autentického učení, kdy žáci sami 

vyhledávají vhodné strategie k řešení 

určitého problému.  
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Příloha 4 - pozorování ZŠ Na Pražačce / I I Ia /  

Pozorované skutečnosti Komentář 

 Vyučující po příchodu do třídy zjistila 

absenci (v angličtině), žáci jí odpovídali 

česky. 

 Učitelka žákům vysvětlila důvod mé 

přítomnosti ve vyučovací hodině.  

 

 Na úvod si žáci společně s učitelkou 

zazpívali anglickou píseň: “If you are 

happy.“ 

 

 Dále vyučující vyzvala žáky, aby si k ní 

sedli blíže. Učitelčiny pokyny při výuce 

byly dvojjazyčné. Následovalo 

aktivizační cvičení v kruhu, kdy žáci 

poslouchali anglickou píseň, kterou 

učitelka průběžně přerušovala. Během 

poslechu písně si žáci posílali krabičku, 

ve které byly lístky s rozmanitými 

otázkami. Při každém přerušení písně, 

žák, který zrovna držel krabičku, 

vylosoval jeden lístek, přečetl otázku a 

odpověděl na ni. Pokud odpověděl 

správně, hra pokračovala dál. V případě, 

že žák odpověděl nesprávně, posunul se 

s židlí z kruhu ven. Tento žák se mohl 

vrátit zpět do kruhu, pokud na 

následující otázku odpověděl správně.  

 Při hře se ukázalo, že jedna z dívek 

potřebovala na odpověď více času. 

Učitelka jí umožnila si odpověď 

 Domnívám se, že žáci by mohli být více 

motivováni k tomu, aby sami častěji 

hovořili anglicky.  

 To bylo velmi vhodné, aby žáci nebyli 

stresováni přítomností neznámé osoby 

ve výuce.  

 Tato činnost sloužila zřejmě k aktivizaci, 

ale bylo by asi vhodnější, aby se píseň 

vztahovala k danému tématu a probírané 

látce.  

 U této hry jsem ocenila, že žáci dokázali 

správně odpovídat na rozmanité typy 

otázek, a také učitelka kladla důraz na 

gramatickou správnost odpovědí. Pokud 

žák odpověděl nesprávně, učitelka i 

drobnou chybu opravila a žák po ní měl 

větu zopakovat bez chyby.  

 Bylo také patrné, že žáky zaujala hra 

s krabičkou, takže nepociťovali žádný 

stres z rozhovoru.  

 Z následné diskuse s učitelkou 

vyplynulo, že všechny neučebnicové 

materiály, které pro žáky sama vytváří, 

považuje za autentické materiály, což se 

však neshoduje s pojetím autentických 

materiálů, jak jsou chápány a definovány 

v této diplomové práci.  
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promyslet. Bylo patrné, že respektovala 

pomalé individuální tempo této žákyně.  

 Žáky hra převážně bavila, pouze jeden 

chlapec, který nedokázal úspěšně 

odpovídat, byl mimo kruh po celou dobu 

trvání této hry a zdálo se, že se ho 

nedařilo zapojit do této aktivity. 

 Po 10 minutách hry učitelka vítězným 

žákům pogratulovala a hru ukončila. 

Někteří žáci ji upozorňovali na to, že 

ještě všichni nedostali možnost si 

vylosovat otázku, zatímco jiní žáci 

losovali otázky i vícekrát. Učitelka tedy 

umožnila losování těm, na něž se ještě 

nedostala řada. Žáci chtěli hrát tuto hru 

znovu, ale pro časovou tíseň učitelka 

pokračovala v hodině jinou aktivitou.  

 

 Učitelka poslala žáky zpět na místa. 

Řekla jim, že nyní zhlédnou animovanou 

anglicky namluvenou videoukázku. Toto 

vyprávění se jmenovalo “My Dad“. 

Učitelka zadala jako instrukci, že žáci 

mají poslouchat vyprávění, následně po 

zhlédnutí videoukázky měli žáci 

odpovídat na otázky, které se týkaly 

hlavní postavy videoprogramu: jaké je 

otcovo jméno, kolik mu je let, jak vypadá 

(vlasy, oči), jaké je jeho povolání, co má 

rád. Tyto otázky učitelka přečetla žákům 

anglicky z pracovního listu a zároveň 

jim je přeložila, aby měla jistotu, že jí 

žáci porozuměli.  

 

 Zde bych navrhovala určitá opatření, 

která by takovým žákům pomohla vrátit 

se zpět do kruhu, aby netrpěli pocitem 

neúspěchu.  

 

 Oceňuji, že i po skončení hry dostali 

možnost odpovídat na otázky i ti žáci, 

kteří tuto příležitost během hry neměli.  

 Osobně považuji takto využitý čas za 

málo efektivní, protože někteří žáci 

během deseti minut vůbec nepromluvili. 

Celkem snadno by se tato hra dala 

přizpůsobit tak, aby se žáci dostávali na 

řadu častěji (např. žáci by mohli sami 

říkat nějaké říkadlo, nebo posílat více 

krabiček, aj.) 

 Líbilo se mi, že učitelka zadala jasnou 

instrukci, a také předem uvedla otázky, 

na které se žáci při poslechu měli 

soustředit. Ověřila si u žáků, že skutečně 

těmto otázkám porozuměli.  

 Za nevhodný bych označila výběr 

ukázky, protože výslovnost animované 

postavičky nebyla zřetelná. Zvuk byl 

elektronicky zkreslen. Ani v tomto 

případě se nejednalo o autentický 

materiál. 

 

 

 

 

 

 



109 

 

 Učitelka spustila video nahrávku, žáci 

naslouchali. Po ukázce učitelka znovu 

kladla otázky a žáci odpovídali na 

základě vyslechnutého vyprávění.  

 Potom vyučující rozdala žákům pracovní 

list s několika výroky, přičemž žáci měli 

rozhodnout, zda se podle informací 

z ukázky jedná o tvrzení pravdivá či 

nepravdivá. Žáci si nejdříve samostatně 

tvrzení přečetli a společně s učitelkou si 

je následně přeložili. Po té vyučující 

znovu pustila žákům video ukázku a oni 

označovali pravdivá či nepravdivá 

tvrzení. Následně si žáci ve dvojicích 

práci navzájem kontrolovali. Po druhém 

poslechu žáci dostali text vyprávění, 

který mohli ke kontrole použít. Pro práci 

ve dvojicích učitelka přesadila dvě 

dvojice tak, aby jedna ze slabších dívek 

nepracovala sama.  

 

 Na závěr učitelka zadala domácí úkol, 

bylo již po zvonění a ze situace bylo 

patrné, že neměla dostatek času výuku 

dokončit.  

 Za domácí úkol žáci měli napsat pět 

obdobných vět o některém z členů jejich 

vlastní rodiny, nemuselo se jednat o otce 

(jako v ukázce). Vyučující upozornila 

žáky na to, že v úkolu je důležité napsat 

text, ale nakreslit obrázek člena rodiny 

tak důležité není.  

 

 

 Všimla jsem si, že někteří žáci si hned při 

čtení a překladu textu ukázky 

zaznamenávali své odpovědi. Následně 

již nemuseli ukázku znovu sledovat 

a soustředit se na ni. Navrhovala bych 

například si vzít k práci tištěný text 

vyprávění a zadat žákům úkol, aby 

různobarevně podtrhli věty, které ověřují 

daná tvrzení.  

 Učitelka zadala pokyn, aby při vzájemné 

kontrole žáci vyhledávali v textu 

případy, kdy se jejich odpovědi ve 

dvojici lišily, avšak v tomto případě 

nedošlo ke kontrole skutečně správných 

výsledků, protože i v případě, že oba žáci 

vybrali stejnou odpověď, nebylo to 

zárukou, že tato odpověď byla správná.  

 Z důvodu nedostatku času neproběhl 

žádný závěr hodiny, neviděla jsem ani 

shrnutí nových poznatků, ani celkové 

zhodnocení práce žáků.  

 Úkol byl zadán v rychlosti. Osobně bych 

nevolila formulaci, že nakreslení 

obrázku člena rodiny není důležité, ale 

spíše bych dala žákům na výběr, kdo 

chce, ať obrázek nakreslí, a kdo nechce, 

že ho kreslit nemusí.  
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Příloha 5 - pozorování ZŠ Na Pražačce / I I Ib /  

Pozorované skutečnosti Komentář 

 V úvodu hodiny učitelka sdělila žákům 

téma hodiny a podala informace o její 

organizaci. 

 Dále pedagožka vysvětlila mou účast na 

hodině a představila mne. 

 Učitelka vyzvala žáky, aby se přihlásili 

na počítač a zkontrolovala, zda 

přihlášení proběhlo úspěšně. 

 Učitelka uváděla různá slova, žáci měli 

říci slovo protikladné. Pokud žáci 

nevěděli, dané slovo předvedla formou 

pantomimy.  

 Následovalo video s písní na téma 

protikladů, žáci se postavili a zpěv písně 

doplňovali patřičnými pohyby.  

 

 

 

 Po písničce přešli žáci k vlastnímu 

tématu, jímž byla rodina. Učitelka se 

zeptala, jaké anglické názvy členů 

rodiny žáci znají. Když je žáci 

vyjmenovali, učitelka ještě jmenovala 

další tematicky příbuznou slovní zásobu.  

 Následně učitelka zadala pokyn týkající 

se počítačového programu. Žáci si 

vyhledali příslušnou stránku, kde se 

nacházelo pexeso s rodinou známých 

kreslených postaviček The Simpsons. 

V této hře žáci hledali vždy dvojici 

 Toto je vhodné pro orientaci žáků. Vědí, 

co se bude dít, co bude po čem 

následovat.  

 

 

 

 

 

 Jedná se o rychlé opakování dříve 

probrané látky, které zabralo pouze 

velmi krátkou dobu.  

 

 Zde pedagožka vhodně spojila 

opakování starší látky s aktivizací žáků. 

Jednalo se o pátou vyučovací hodinu, 

takže je pravděpodobné, že cílem 

činnosti byla také snaha o koncentraci 

pozornosti žáků.  

 Zde učitelka nenásilně rozvíjela slovní 

zásobu, motivovala děti k užívání méně 

obvyklých slovíček. 

 

 

 

 Při tomto cvičení učitelka velmi vhodně 

používala interaktivní tabuli a ukazovala 

žákům další postup. Využití počítačové 

techniky je pro žáky velmi zajímavé a 

inspirativní a k tomuto tématu se 

výborně hodilo. Učitelka využila 



111 

 

kartiček, kde na jedné byl obrázek 

postavičky ze seriálu a na druhé 

označení, o jakého člena rodiny se jedná.  

 

 

 Druhým úkolem byla práce 

s rodokmenem této animované rodiny. 

Žáci viděli na monitoru rodokmen a 

podle něj dokončovali věty, které 

vyjadřovaly rodinné vztahy mezi 

jednotlivými členy. Jednalo se o výběr 

ze dvou možností, přičemž program 

ihned vyhodnotil správnost odpovědí. 

 V následující fázi učitelka žákům 

rozdala pracovní list, jenž byl identický 

s webovou stránkou, kterou v předchozí 

části lekce zpracovali na počítači, 

přičemž nyní měli žáci sami do listu 

chybějící klíčové slovo doplnit písemně. 

 Po této činnosti si společně skupina 

pustila krátké video o britské královské 

rodině. Video učitelka pustila dvakrát za 

sebou. Děti měly za úkol zapamatovat si 

co nejvíce slovíček, která se týkají 

rodinných vztahů a jmen členů rodiny. 

Ukázku si žáci následně nepřekládali. 

 Po zhlédnutí videoukázky se žáci vrátili 

na svá místa. Každá dvojice dostala dva 

listy papíru, na jednom byl královský 

rodokmen se jmény a prázdnými políčky 

na portréty z novin Daily Mirror. Na 

druhém listu bylo devět portrétů členů 

autentické materiály, které program 

nabídl. Navíc se domnívám, že právě 

použití moderních technologií pomáhá 

udržovat zájem dětí o učení, a také 

podněcuje aktivní přístup žáků 

k probírané látce. 

 Opět oceňuji využití počítače, které je 

pro žáky lákavé, prakticky všichni žáci 

byli prací zaujati. 

 

 

 

 

 

 Učitelka v průběhu práce viděla, že se 

dostává do časového skluzu, takže žáky 

instruovala, aby vypracovali pouze sedm 

prvních položek a ostatní dokončili 

doma jako domácí úkol. 

 

 Oceňuji, že si učitelka s žáky celou 

ukázku doslovně nepřekládala, ale 

soustředili se jen na slova klíčová pro 

tuto lekci. Tím jednak ušetřili čas, jednak 

žáci nezískávali falešný dojem, že 

jazyku rozumí pouze tehdy, pokud si 

celou ukázku umí doslovně přeložit. 

 Na počátku učitelka zadala pokyn, aby si 

žáci pomocí vyhledávače našli britskou 

královskou rodinu. Ihned si ale 

uvědomila, že takto žáci nepoznají, o 

koho se konkrétně jedná, takže rychle 
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královské rodiny. Žáci s pomocí 

internetu zjišťovali, kdo je kdo, a 

portréty nalepovali do rodokmene ke 

správným jménům.  Tuto činnost 

prováděli jako soutěž. 

 Na závěr hodiny proběhlo vyhodnocení 

soutěže. 

 Učitelka uvedla, že dále v tomto tématu 

budou pokračovat v příští hodině 

anglického jazyka.  

    

 

svou instrukci poopravila a vedla žáky 

k tomu, aby do vyhledávače zadávali 

konkrétní jména z rodokmene a hledali 

jejich podobu. 

 

 

 Hodnocení vyučovací jednotky mimo 

vyhodnocení soutěže neproběhlo, 

myslím si, že důvodem bylo to, že dané 

téma doposud nebylo dokončeno. 

Předpokládám, že vyhodnocení práce 

učitelkou i žáky samými proběhne po 

dokončení celého tématu rodina. 
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Příloha 6 - pozorování ZŠ Chelčického / IV/  

Pozorované skutečnosti Komentář 

 Učitelka nevysvětlila mou přítomnost.  

 

 Na úvod hodiny zadala vyučující žákům 

jediný anglický pokyn: “Sit down.“ 

 

 Následoval překlad českých vět do 

angličtiny, procvičení vazeb I like, I 

don´t like, I need, a procvičování vazeb 

this, these, is, are a slovní zásoby na 

téma ovoce, zelenina.  

 

 

 

 Ve druhé části hodiny rozdala vyučující 

všem žákům pracovní listy na téma 

irského svátku St. Patrick´s Day.  

 

 

 

 

 

 Žáci měli číst nahlas text o irském 

svátku, který byl pro ně obtížný pro 

neznámou slovní zásobu a její 

výslovnost.  

 

 

 I další výuka byla vedena pouze 

frontálním způsobem, úkoly 

v pracovním listu plnila sama vyučující. 

 Domnívám se, že jsem měla být žákům 

na úvod hodiny představena. 

 Mám za to, že by vyučující měla na 

začátku hodiny komunikovat se žáky 

anglicky mnohem více.  

 Tato činnost však přímo nevedla žáky 

k aktivizaci výuky ani pro ně nebyla 

motivující. Chyběla práce ve 

skupinkách, vyvoláváni byli pouze 

hlásící se jednotlivci, ostatní se bavili a 

byli nepozorní. Čas věnovaný této 

činnosti byl neúměrně dlouhý a celá tato 

činnost příliš jednotvárná. 

 Veškeré informace k tomuto 

pracovnímu listu jim podala vyučující 

formou sdělení česky. Bylo patrné, že se 

vyučující na tuto výuku dostatečně 

nepřipravila, např. pro splnění některých 

úkolů chyběl žákům časopis a komentáře 

vyučující byly navíc z hlediska metod 

autentického učení pro žáky často 

demotivující. 

 Text ale nezvládl dobře přečíst ani 

nejlepší žák, takže vyučující nakonec 

text přečetla a přeložila žákům sama, což 

považuji za metodicky naprosto 

nevhodný, a pro žáky zcela demotivující 

přístup. 

 Zařazení pouze frontální výuky v celé 

vyučovací hodině a zvláště při řešení 
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 Následovalo vyprávění vyučující o 

Irsku, opět vedené pouze v českém 

jazyce. 

 

 

 

 Na závěr hodiny seznámila učitelka žáky 

s náplní a průběhem příští hodiny i jejich 

výuky ve vyšších ročnících, zadala jim 

domácí úkol z pracovního sešitu na téma 

probírané látky Healthy Week a 

zkritizovala většinu žáků za jejich malou 

snahu a nedostatek aktivního projevu a 

pozornosti v hodině.  

 

 

 

 

 

jednotlivých úkolů, které přímo vybízejí 

ke skupinové spolupráci, považuji za 

zcela neefektivní. 

 Domnívám se, že tyto informace si 

mohli žáci buď vyhledat sami, nebo jim 

mohla vyučující pustit krátký 

dokumentární film, ať již ze série 

Window on Britain nebo z Internetu. 

 Rovněž forma zadání domácího úkolu 

bez možnosti domácího poslechu audio 

nahrávky nebyla pro žáky vhodná. 

Z diskuse s učitelkou vyplynulo, že 

všechny neučebnicové materiály, které 

při výuce používá, jsou pro ni 

autentické, což je zcela mylná představa. 

Za klad této hodiny považuji vhodný 

výběr aktuálního tématu s námětem 

irského náboženského svátku časově se 

shodujícím s příslušným kalendářním 

obdobím. 
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Příloha 7 - pozorování ZŠ Libčická /V/  

Pozorované skutečnosti Komentář 

 Učitelka mne představila žákům a 

vysvětlila mou přítomnost na hodině. 

 

 Vyučující seznámila žáky s tématem 

hodiny: nácvik anglické písně s tancem. 

 Dále proběhla kontrola domácího úkolu. 

Děti se postupně začínaly samy hlásit a 

společně proběhla kontrola domácího 

cvičení. Oceňuji, že vyučující důsledně 

zkontrolovala provedení domácích 

úkolů všem žákům.  Poslední část úkolu 

zaměřená na nácvik tvoření anglických 

otázek byla poměrně obtížná, takže žáci 

si podle tabule opravovali své chyby. 

 Aktivizace spočívala v hledání názvu 

dané anglické písně. Do tohoto úkolu se 

rádi zapojili všichni žáci a daný úkol 

formou hry rychle zvládli. 

 Učitelka rozdala žákům pracovní list 

s textem anglické písně, v němž některá 

slova chyběla. Nejdříve měli žáci 

vyhledat slova, kterým rozuměli a 

uhádnout,  na jaký okruh slovní zásoby 

je píseň zaměřena. Potom žáci společně 

procvičovali s vyučující již známou 

slovní zásobu z tohoto okruhu.  

 Následoval poslech písně z audio 

nahrávky, při čemž vyučující vyzvala 

žáky, aby doplňovali během poslechu 

 Někteří žáci mě znali z předchozího 

suplování jejich výuky a přátelsky mne 

uvítali pozdravem “Hello.“  

 

 

 Vyučující po celou hodinu hovořila 

s žáky převážně anglicky a 

povzbuzovala je i chválila za dobrý 

výkon. Měla výbornou anglickou 

výslovnost. Oceňuji důslednost 

vyučující v přístupu k jednotlivým 

žákům a celé výuce. 

 

 

 

 Učitelka se věnovala stejnou měrou 

všem žákům a upozornila žáky, že se 

všichni musí o slovo hlásit, aniž by se 

navzájem překřikovali.  

 Domnívám se, že vyučující zvolila 

dobrou metodu k procvičení již známé 

slovní zásoby formou pomocných 

otázek, čímž zapojila do práce současně 

celou třídu – aktivizace.  

 

 

 

 Oceňuji, že vyučující si uvědomovala 

obtížnost zadaného úkolu, a proto žáky 

různě povzbuzovala. Někteří žáci se 
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chybějící slova. Nahrávku měli možnost 

si poslechnout dvakrát za sebou. 

 

 

 Na závěr vyhodnotili společně 

s vyučující svou úspěšnost v hledání 

příslušné slovní zásoby a pustila jim 

píseň  potřetí a vyzvala žáky, aby zpívali 

sebou. 

 V další části hodiny se žáci na základě 

výzvy vyučující přesunuli do zadní části 

třídy, kde bylo dostatek prostoru pro 

nácvik tance spojeného s poslechem této 

písně. 

 Následně jim sama vyučující předvedla 

taneční variace na tuto píseň a žáci ji 

měli napodobovat.   

 

 

 

 

 

 

 

 Na závěr vyučovací hodiny si zatleskali 

a vyučující žákům přislíbila, že si píseň 

znovu zazpívají a zatančí na počátku 

další vyučovací hodiny. 

však přesto v daném textu ztráceli, ale po 

doznění poslechu si měli možnost 

všechnu hledanou slovní zásobu doplnit 

z tabule.   

 Vyučující procházela třídou i při 

poslechu anglické písně.  Žáci sledovali 

se zájmem text písně a většina žáků se 

pokoušela i zpívat, zvláště melodický 

refrén. 

 

 

 

 

 

 Žáci byli velmi pozorní, píseň je opravdu 

zaujala a chtěli zpívat tuto píseň a tančit 

několikrát. Bylo patrné, že vyučující tuto 

třídu velmi dobře zná, takže je dokázala 

perfektně zaměstnat, a tím i ukáznit. 

Jedinou výjimku tvořila nová žákyně, 

která se evidentně dočasně stranila 

zapojení do nového prostředí a 

kolektivu. Vyučující se ji snažila 

povzbudit, ale do zapojení ji nikterak 

nenutila. 

 Vyučující zvolila vhodnou motivaci, aby 

u žáků vyvolala zájem o následující 

vyučovací hodinu. 
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Příloha 8 - fotodokumentace ZŠ Libčická /V /  

 

Příloha 9 - fotodokumentace ZŠ Libčická /V /  
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Zdroj přílohy 8 a 9: autorka DP 

 

Příloha 10 - fotodokumentace ZŠ Na Dlouhém lánu / Ia /  

 

Příloha 11 - fotodokumentace ZŠ Na Dlouhém lánu / Ia /  
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Zdroj přílohy 10 a 11: autorka DP 

 

Příloha 12 - fotodokumentace ZŠ Na Dlouhém lánu / Ia /  

 

Příloha 13 - fotodokumentace ZŠ Na Pražačce / I IIa /  
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Zdroj přílohy 12 a 13: autorka DP 

 

Příloha 14 - fotodokumentace ZŠ Na Pražačce / I IIa /  

 

Příloha 15 - fotodokumentace ZŠ Na Pražačce / I IIa /  
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Zdroj přílohy 14 a 15: autorka DP 

 

Příloha 16 - fotodokumentace ZŠ Na Pražačce / I IIb /  

 

Příloha 17 - fotodokumentace ZŠ Na Pražačce / I IIb /  
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Zdroj přílohy 16 a 17: autorka DP 

 

Příloha 18 - fotodokumentace ZŠ Libčická /V /  

 

Příloha 19 - fotodokumentace ZŠ Na Dlouhém lánu /Ib/ 
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Zdroj přílohy 18 a 19: autorka DP 


