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ABSTRAKT: 
 
 
 

Tato práce je zaměřena kooperativní učení ve výuce cizího jazyka. Přináší poznatky o 

kooperativním učení, o metodách didaktiky cizího jazyka a jejich vhodnosti pro využití 

kooperativního učení. Zabývá se také novinkami, které se v kooperativním učení ve výuce 

cizího jazyka objevují. Výzkum, který je součástí této práce, byl kvalitativní a doplněn byl 

kvantitativním. Cílem výzkumu bylo porozumět pohledu hlavního aktéra čili učitele na 

kooperativní učení ve výuce cizího jazyka. Výstupem je zjištění postoje učitelů ke 

kooperativnímu učení ve výuce cizího jazyka a jejich přístup k začleňování tohoto 

konkrétního způsobu výuky. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

 

kooperativní učení, výuka cizího jazyka, výhody kooperativního učení ve výuce cizího 

jazyka, úskalí kooperativního učení ve výuce cizího jazyka 



ABSTRACT: 

 

This work is focused on cooperative learning in foreign language teaching. It brings 

knowledge about cooperative learning, about methods of didactics in foreign language and 

their suitability for using cooperative learning. It deals with the news that appeared in 

cooperative learning in a foreign language teaching. The research that is part of this work was 

qualitative and it was completed by quantitative research, too. The aim of the research was to 

understand the teachers´ point of view and their opinion on cooperative learning in foreign 
 
language teaching. The outcome is finding teachers´ attitude to cooperative learning in 

foreign language teaching and their attitude to including this kind of teaching in real teaching. 
 
KEY WORDS: 

 

cooperative learning, foreign language teaching, advantages of cooperative learning in foreign 

language teaching, disadvantages of cooperative learning in foreign language teaching 
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Úvod  

Tématem, kterým  se  budu  zabývat  ve  své  diplomové  práci,  je  kooperativní  učení 

ve  výuce cizího  jazyka.  Kooperativní  učení  mě  oslovilo  během  teoretické  výuky 
 

na fakultě. Následně jsem měla možnost ho vidět při praxích, tak jak opravdu výuka 

probíhá v reálném prostředí. To mě hodně zaujalo a chtěla jsem se dozvědět více, což 

mě přivedlo k myšlence zabývat se kooperativním učením v diplomové práci. Protože 

mám jako specializaci anglický jazyk, rozhodla jsem se pro kombinaci těchto dvou 

disciplín - tedy pro téma kooperativní učení ve výuce cizího jazyka. 
 

1.  Cíl práce a jeho zdůvodnění: 
 

 

Cílem mé práce je zjistit, jak lze kooperativní učení nejlépe začlenit do výuky cizího 

jazyka. Dále také zda ho učitelé využívají a jaké s ním mají zkušenosti. 

 

Kooperativní učení rozvíjí žáka jak v oblasti kognitivní, tak v oblasti sociální. Trendem 

moderní společnosti je člověk, který je schopný samostatné práce stejně tak jako 

spolupráce s ostatními. Právě kooperativní učení je v tomto ohledu velmi prospěšné. Ve 

výuce cizího jazyka je výhodné v příjemnější atmosféře, kterou nabízí žákům díky práci 

v malých skupinách, kde je snazší se vyjadřovat v jazyce, který děti zcela neovládají. 

Proto je důležité zjistit , jak kooperativní učení do výuky cizího jazyka začlenit a jak s 

tím pomoci učitelům. 
 
V první části se budu zabývat kooperativním učením jako takovým. Shrnu jeho znaky, 

výhody i tipy pro učitele, kteří chtějí s kooperativním učením začít nebo se v něm 

zdokonalit. Následně se zaměřím na metody ve výuce cizího jazyka a zapojení 

kooperativního učení v nich. V poslední části shrnu nejnovější zjištění ohledně 

kooperativního učení ve výuce cizího jazyka, především z pohledu zahraničních článků. 

 

Osobně si myslím, že kooperativní učení je pevnou součástí dnešní moderní výuky, ale 

v prostředí cizího jazyka není tak rozšířené, jak by mohlo být, což je jedním z důvodů 

pro tvorbu této práce. 

Přitom klíčové kompetence jsou ve shodě s principy kooperativního učení, a tak by 

mělo být jeho zařazení do všech předmětů zcela přirozené. 
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2.  Argumenty pro zavádění kooperativního učení 
 
 
 

Když se objeví nový způsob výuky, první otázkou bývá, proč by tento způsob měl být 

využíván, v čem je jiný, v čem je prospěšný? Je přirozené, že učitelům se nechce měnit 

zavedený styl učení, ve kterém jsou si jisti a mají zpracováno spoustu materiálů, které 

mohou použít. 
 
Je tedy třeba argumentovat a mít připraveny důvody, proč je nový způsob prospěšný a v 

čem nám může ve výuce pomoci. V případě kooperativního učení se nabízí několik 

důvodů pro zavedení tohoto způsobu výuky. 
 
V následujícím shrnutí jsou názory různých odborníků na téma důležitosti využití 

kooperace ve výuce. 

 
1. Základní funkce skupinové formy jsou dány propojením sociálních a kognitivních 

stránek rozvoje osobnosti žáka. Pokud jde o metodické řešení skupinové učební činnosti 

žáků, často jsou pro práci skupin doporučeny úkoly problémové povahy. Tento typ 

úkolů nejlépe navozuje produktivní učební činnost a současně psychickou potřebu žáků 

společně hledat správné řešení, diskutovat o postupech, objevovat různé možné varianty 

řešení atd. (Vališová & Kasíková, 2011) 
 
2. Podle Piageta (1999) je kooperace rozhodujícím prostředkem pro rozumový vývoj 

dětí a formování racionálního myšlení. Dítě nejlogičtěji myslí v interakci a diskusi 
 
s jinými 

dětmi. 3. 

 
Cílem kooperativních aktivit ve škole je pomoct žákům rozvíjet schopnost dívat se na 

problém očima druhých, brát v úvahu jiné názory, rozlišovat problémy, které můžeme 

vyřešit samostatně a které vyžadují spolupráci, schopnost modifikovat stanovená 

pravidla formou diskuse a dosáhnutím konsenzu a také konat tak, aby bylo dosáhnuto 

společného cíle. V rámci kooperativního vyučování se učí žáci spolupracovat, 

komunikovat a vzájemně se hodnotit.(Tomengová, 2012) 

 

4. Cíl vzdělávání v Rámcovém vzdělávacím programu, tedy dokumentu, ze kterého má 

vycházet veškerá výuka, se opírá o klíčové kompetence, z nichž některé jsou v jasné 

shodě s kooperativním učením. 
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„Ústředním cílem“, který garantuje spolehlivý základ všeobecného vzdělání je: 

základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a 

poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace 

blízké životu a na praktické jednání. (Tupý, 2005) 
 

2.1 Klíčové kompetence 
 
 
 

Klíčové kompetence, které se nacházejí v RVP, jsou dalším důvodem pro zavedení 

kooperativní výuky do vyučování. Shodují se s dovednostmi, kterými kooperativní 

učení vybaví žáky. 

 

RVP stanovuje pro předškolní, základní i gymnaziální vzdělávání stejné klíčové 

kompetence. Tyto kompetence na sebe promyšleně navazují a jejich úroveň, která je 

popsána v každém z rámcových vzdělávacích programů, postupně graduje tím, jak 

vyspělí jsou žáci na jednotlivých stupních vzdělávání. V RVP ZV se jako klíčové uvádějí: 
 

-kompetence k učení -

kompetence komunikativní 

 
-kompetence k řešení problémů 

 

-kompetence sociální a personální 

 

-kompetence občanské 

 

-kompetence pracovní 
 

 

(Hučínová, 2005) 

 

Minimálně kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální a kompetence 

občanská jsou přímo rozvíjeny pomocí kooperativního učení. Přímo v popisu zvládnutí 

daných klíčový kompetencí se píše následující: 

 

Kompetence komunikativní 

 

Na konci základního vzdělávání žák: 
 

- naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se 

zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje 
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- využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k 

plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 

 

 

Kompetence sociální a personální 

 

Na konci základního vzdělávání žák: 

 

účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel 

práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně 

ovlivňuje kvalitu společné práce 

 

Kompetence pracovní 

 

podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při 

jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě 

potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 

 

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

spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, 

respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají 

 

Kompetence občanské 

 

Na konci základního vzdělávání žák: 

 

respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se 

do situací ostatních lidí (RVP ZV) 

 

Kooperativní učení je tedy v přímé shodě s požadavky, které jsou zapsány v Rámcovém 

vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Kooperativní učení je tedy jednou z 

cest, jak se k vytyčeným cílům dostat. 

 

Hlavním hlediskem, kterým se kooperativní učení odlišuje od jiných, je rozvíjení 

sociálních vztahů. 

 

Výuku můžeme v zásadě uspořádat z hlediska sociálních vztahů třemi způsoby: 

kompetitivní, individuální a kooperativní. (Vališová & Kasíková, 2011) 
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2.2 Strategie 

 

Ve škole si můžeme vybrat z několika strategií, kterými povedeme naše žáky. Musíme 

však znát slabé a silné stránky těchto strategií a vědět, proč si nějakou z nich volíme. 

Ideální je kombinace těchto strategií. V tabulce 1 jsou podle Lužinské (2013) přehledně 

srovnané 3 hlavní strategie a hodnocení a cíle a vliv na vztahy ve třídě. 

 

Strategie Hodnotí se Osobní cíl Vzájemné propojení 

Kompetitivní seřazení  od  nejlepších chci být lepší než negativní: já  vyhraju, 

 po nejhorší ostatní když ty prohraješ 
     

Individualistická uznání splnění kritéria  nulové: splním 

  stanovené nezávisle na nikom 

  kritérium   
     

Kooperativní individuální výsledek a chci,  aby  každý pozitivní: budu  lepší, 

 přinos pro druhé byl co nejlepší když i ty budeš lepší 
Tabulka 1: Srovnání strategií (Lužinská, 2013) 

 

 

Spolupráce je v lidském životě jedna ze základních věcí, a přesto nás ji nikdo neučí. 

Čeká se od nás, že se ji sami naučíme bez jakýchkoli možností si ji procvičit nebo 

zpětně hodnotit, jak jsme si vedli. Na jisté základní úrovni se člověk spolupráci naučí v 

běžném životě a lidské interakci, avšak rozvinutější kooperativní dovednosti, které jsou 

vyžadovány ve většině zaměstnání, potřebuje člověk cíleně rozvíjet. Většina tradiční 

výuky ve školách probíhá kompetitivním způsobem a zaměřuje se na úspěch / znalost 

jednotlivce. Pro úspěch musí žák porazit ostatní a spolupráce je hodnocena jako 

napovídání a tedy podvod. Tímto způsobem je v běžné výuce ničen jakýkoli pokus o 

spolupráci. Přitom právě škola má být místem, kde se dítě spolupráci naučí a pochopí 

její pravidla: 
 
Kooperativní dovednosti se musí lidé naučit, nerodí se s instinktem, jak spolupracovat s 

ostatními. (Slavin, 1979 , cit. podle Vališové a Kasíkové, 2011) 

 
Přestože se schopnosti ke spolupráci v tradičním vyučování nevyužívají, jsou stejně 

velmi důležité. (Johnson and Johnson, 1975, cit. podle Vališové a Kasíkové, 2011) 
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Možná se ozvou hlasy, proč začínat s kooperativním učením na prvním stupni, kde se 

děti musí naučit už tak spoustu věcí jako číst, psát a počítat. Mohly by se to učit později. 

Při kooperativním učení však děti nemusí vědět, že rozvíjí své kooperativní dovednosti, 

učí se spolupráci od začátku a nerozvíjí soutěživost. Čím dříve začnou rozvíjet své 

kooperativní dovednosti, tím to pro ně bude snazší. Johnson a Johnson (1975, cit. podle 

Vališové a Kasíkové, 2011) dodávají: 

 

Musí být pečlivě vyvážený tlak na učení kooperativních dovedností a podpora pro 

kooperaci. Čím mladší studenti se budou učit tyto dovednosti, tím jednodušší pro ně 

bude učit se spolupráci. 

 

Když se zaměřím na cizí jazyk, často se učitelé drží osvědčených metod, jejichž 

součástí bývá spolupráce jen okrajově. Většinou se objeví formou nacvičení rozhovoru 

ve dvojici, což nepodněcuje dětskou tvořivost a nestimuluje příliš vztahy mezi žáky. 

 

Logická otázka pro učitele, na kterou se ptají ohledně kooperativních technik ve 

třídách, kde se učí angličtina jako cizí jazyk: 

 

Jaká pozitiva vyplývají z posunu výuky ke kooperativním metodám? Proč bychom to 

měli podstupovat?(Kral, 1994) 

 
Sebevědomí: Několik výzkumů na kooperativní učení zapojilo měření sebevědomí žáků. 

Je předpokládáno, že žáci v kooperativních skupinách se budou cítit oblíbenější u svých 

spolužáků, protože mají více příležitostí k interakci. Když studenti cítí, že přidávají 

příspěvky do skupinového procesu a tyto příspěvky jsou ceněny členy skupiny, budou se 

spíše  cítit  akademicky  úspěšní.  Zvednuté  sebevědomí  je  výstup  kooperační  aktivity. 
(Kral, 1994) 
 

 

Výzkum tedy jasně ukazuje hned na dvě stěžejní výhody kooperativního učení. Pokud 

se děti mohou učit od sebe navzájem, pomáhá jim to v úspěšnosti plnění úloh. Může to 

být způsobeno tím, že si ve skupinách vysvětlují potřebné věci, tím, že se jim v 

komunikaci o problému a nahlížení ho z různých stran objevují nové obzory a řešení. 

 

Druhou výhodou je zvýšené sebevědomí, což je stěžejní především ve výuce cizího 

jazyka. Učitelé mohou zvláště ze začátku výuky narážet na nechuť komunikovat v 

jazyce, ve kterém si děti nejsou jisté. Často přechází do mateřského jazyka, anebo 

řeknou, že neví, co a jak říct. Kooperativní učení v tomto případě může pomoci - 
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skupina s doplněním slovní zásoby, každý zná něco a dohromady poskládají celou 

odpověď nebo snížením tlaku na dítě. V případě, kdy dítě užívá cizí jazyk ke 

komunikaci ve skupině, se ocitá v prostředí užívání jazyka v reálné situaci, což nemůže 

žádný naučený rozhovor nikdy nahradit. 

 

Skrz kooperativní učící techniky se po žácích ve třídách, kde se učí angličtina jako cizí 

jazyk, chtějí věci, které po nich vyžaduje i reálný život - převzít zodpovědnost za své 

vlastní učení. (Kral, 1994) 

 
Kooperativní učení je také vhodné pro začlenění nových žáků a seznámení se dětí 

navzájem. Je to také způsob, jak můžeme ulehčit začlenění dítěte z menšiny. V našem 

prostředí by se tato možnost dala využít k většímu začlenění dětí z romské a vietnamské 

menšiny. Lidé se bojí toho, co neznají a pokud se děti naučí spolupracovat spolu již v 

nízkém věku, bez ohledu na původ a bude pro ně přirozené spolupracovat i v budoucí 

dospělosti. Toto může být jedno z možných řešení věčného a neřešeného problému. 

 

 

2.3 Principy kooperativního učení 
 
 
 

Shrnula jsem přínosy, které může kooperativní učení přinést a nutné je shrnout i 

principy, na kterých je toto učení založeno: 
 
Kooperativní uspořádání výuky je založeno na principu spolupráce při dosahování cílů; 

výsledky jedince jsou podporovány činností celé skupiny žáků a celá skupina žáků má 

prospěch z činnosti jednotlivce. (Vališová & Kasíková, 2011) 

 

Důležité je především zdůraznit, že kooperativní dovednosti nejsou pouze dovednosti, 

které se žákům hodí v průběhu let povinné školní docházky, ale tyto dovednosti je, 

provází celý život a usnadňují jim pracovní i osobní život. Pozitiva, která si děti 

odnesou do budoucího života tím, že si zažijí kooperativní vyučování, jsou následující: 

 

Za předpokladu dobré řídící činnosti učitele je skupinové vyučování hodnotné tím, že 

usnadňuje rozvoj učební činnosti žáka, formuje schopnost žáka pracovat na zadaném 

úkolu a také vychovává ke kolektivnímu vědomí, ke spoluodpovědnosti za svěřený úkol. 

(Vališová & Kasíková, 2011) 
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Tato pozitiva mají návaznost nebo se přímo shodují s klíčovými kompetencemi, které 

byly zmíněny dříve. 

 

Pozitiva kooperativního učení můžeme hledat nejenom vzhledem k žákům, ale i 

vzhledem k učitelům. Osvojení si vedení hodiny pomocí kooperativního vyučování 

může ze začátku být náročné, ale později se vyplácí. Je to způsob výuky, který se dá 

uplatnit na široký okruh probíraných témat, dá se využít téměř ve všech předmětech, 

aktivity jsou různorodé a cílem není zaměření pouze na výkon, hodnotí se i další stránky 

skupinové práce, což je v souznění s dnešními trendy ve školství. Další plusy doplňují 
 
Sylvia Lehoczká a Zuzana Révészová (2015): 
 

 

V rámci induktivních metod aktivního učení se a vyučování patří kooperativní metody k 

efektivním. Jsou využitelné v každé fázi vyučovací hodiny, rozvíjejí sociální a 

komunikační zručnosti žáků a pro většinu žáků jsou přínosné i v rámci kognitivního 

učení. 

 

Tyto výsledky potvrzují i výzkumy z následujícího článku: 

 

Výsledky výzkumů ukázaly, že ve srovnání s individuálním učením vedlo kooperativní 

učení k celkově větší úspěšnosti, k většímu rozvoji myšlení, k častějšímu generování 

nápadů a řešení, k rozsáhlejšímu transferu a k vyšší míře akceptování studentů 

s rozdílnými schopnostmi. Tyto výsledky jsou shodné pro všechna období vzdělávání - 

od mateřských škol přes základní a střední školy. (Kral, 1994) 

3 Kooperativní učení versus skupinové učení 
 
 
 

Důležité je také uvědomit si rozdíl mezi kooperativním učením a skupinovým učením. 

Právě záměny těchto dvou termínů mohou vést k mylnému přesvědčení, že kooperativní 

učení je jakákoli aktivita, při které jsou žáci rozděleni do skupin. Někteří učitelé proto 

kooperativní učení přejdou s tím, že to dávno dělají, jen tomu tak neříkají. Důležité je 

tedy rozdíl mezi těmito dvěma způsoby vysvětlit. 

 

Oproti pojetí skupinového vyučování do devadesátých let je v kooperativním učení 

kladen větší důraz na individuální odpovědnost žáka za učení se ve skupině, na 

vědomou práci při kultivaci sociálních dovedností a uvědomování si učení ve skupině 

(ve formě reflexe a hodnocení skupinových procesů). (Vališová &Kasíková, 2011) 
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Kooperativní výuka není totožná s prostým rozdělením žáků do skupin. Ve skupinové 
 

práci mohou žáci pracovat na společném úkolu, hovořit spolu, a přesto nejde o 

kooperaci. (Vališová &Kasíková, 2011) 
 
S tímto tvrzením souhlasí i Lehocká a Reveszová (2015): 
 

 

Ve skupinové formě žáci nemusí spolupracovat – mohou pracovat na stejných úlohách, 

ale nemusí dojít ke spolupráci. V kooperativních skupinách má každý žák přidělenou 

úlohu/roli, za kterou je zodpovědný. 

 

Další jasné rozdíly mezi těmito dvěma způsoby vyplynou v následující části, kde 

podrobně popíši znaky kooperativního učení. 
 
3.1 Základní znaky kooperativního učení 
 

 

Základních znaků je podle Johnsona & Johnsona pět a je důležité dodržovat všechny, 

aby bylo kooperativní učení komplexní, a tím pádem i smysluplné a využilo naplno 

všechny výhody, které může do výuky přinést. 

 

Podle D.W.Johnsona a R.T.Johnsona (1990) (cit. podle Vališová & Kasíková, 2011) 

amerických specialistů na problematiku kooperace ve vyučování, má kooperativní 

výuka tyto základní komponenty: pozitivní vzájemnou závislost členů skupiny, interakci 

tváří v tvář, osobní odpovědnost, užití interpersonálních a skupinových dovedností, 

reflexi skupinových procesů. 

 

1. Pozitivní vzájemná závislost se vytváří na základě propojení činností žáků tak, že 

nemohou jako jednotlivci v úkolu uspět, pokud neuspějí všichni jako celek. Při utváření 

závislosti tohoto typu je tedy nezbytně nutný společný cíl, který musí zvládnout skutečně 

všichni ve skupině. Podporována je i vhodně zvolenou odměnou – hodnocením, či 

rozdělováním informačních zdrojů, rozdělením rolí a úkolů ve skupině. 

 
2. Interakce tváří v tvář v malých skupinách – pokud se mají projevit žádoucí sociální 

vlivy podporující učení, žádoucí kognitivní i interpersonální dovednosti (diskuse, 
 
předávání vědomostí, umění klást otázky, prosadit svůj názor a ustoupit, vzájemná 

pomoc, odpovědnost vůči druhým), je třeba pracovat v malých, nejlépe dvou – šesti 

členných skupinách. 
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3. Osobní odpovědnost znamená, že výkon každého jedince je zhodnocen a využit pro 

celou skupinu; všichni členové skupiny profitují z kooperativního učení. Jedinec by 

měl  prokázat,  že  se  prostřednictvím  spolupráce  učil.  Individuální  odpovědnost  je 
 

podporována různými způsoby, například tím, že učitel namátkou vybírá výsledek práce 

skupiny od jednotlivce. 

 
4. Vhodné využití interpersonálních a skupinových dovedností důležitých pro spolupráci 

(znát a věřit si, komunikovat jasně a nedvojznačně, akceptovat a podporovat jeden 

druhého, řešit konflikty konstruktivně). 

5. Reflexe skupinové činnosti – efektivita kooperativní práce je do značné míry závislá 

na tom, zda a jak skupina reflektuje svou činnost, jak ji popisuje a jak činí rozhodnutí o 

dalších krocích (co nechat, co pozměnit, co by mohli jednotliví členové skupiny příště 

dělat lépe). Vedle takových efektů jako usnadnění učení kooperativním dovednostem, 

udržení dobrých pracovních vztahů tato reflexe zabezpečuje i myšlení na metakognitivní 

úrovni. 

 

 

Kral (1994) shrnuje podmínky, za nichž se může kooperace konat následujícím 

způsobem: 

 
– rozdělení informací – všichni žáci mají stejný přístup k těm samým informacím a ke 

svým různým pohledům na ně 

 

- rozprostření míst k sezení – žáci sedí vedle sebe obleženi informacemi 
 
- sociální vztah – rovnost 
 

 

Žáci spolupracují, aby splnili úkol. 
 

Tento způsob je stručnějším a méně jasným vyjádřením kooperace, ale je ve shodě s 

vymezením znaků od Johnsona a Johnsona a tato formulace může být někomu bližší. 

 
3.2 Stupně kooperativních dovedností 
 

 

Stupně kooperativních dovedností jsou důležité pro učitele, který by měl zvládat 

všechny tyto stupně, aby mohl plně využít výhody kooperativního učení ve své výuce. 
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Podle Johnsona a Johnsona (1975) jsou 4 stupně kooperativních dovedností. 
 

1. Formování – dovednost formovat je vedena k organizování skupiny a stanovování 

norem chování. 

 

2. Fungování  –  dovednosti  fungování  jsou  vedeny  k dokončení  úkolů  a  zajištění  a 
 

udržení dobrých vztahů ve skupině. 
 

3. Formulace – dovednost formulace je vedena k pomáhání žákům rozvíjet hlubší 

porozumění materiálu, který se studuje a rozvíjí lepší odůvodnění strategií, stejně tak 

jako pomoc ve vytěžení maxima z materiálu. 

4. Kvašení – dovednost nejvyššího stupně pro kooperativní skupiny. Tato dovednost 

zahrnuje pomáhání žákům objevovat víc v důkladném prostudování materiálů, které 

jsou k tomu určeny. 
 
3.3 Cíle 
 

 

Když jsem vysvětlila důvody, proč je kooperativní učení přínosné, měla bych také 

vysvětlit vlastní cíle kooperativního učení. Čeho chceme pomocí kooperativního učení 

dosáhnout a jak cíle formulovat. Cíle jsou jednou z věcí, která kooperativní učení 

odlišuje, protože se nezaměřují pouze na splnění znalosti látky, ale i na vztahy. 

 

Jacques (1991) uvádí typy cílů a účelů v kooperativních skupinách: 

 

Úkolové: vlastní vyjádření k látce, posuzování idejí ve vztahu k jiným idejím, zkoumání 

předpokladů, pozorné naslouchání, tolerování dvojznačnosti, učení se o skupinách, 

sledování vyučování, porozumění textu, zlepšení vztahu učitel – žák, měření pokroku 

žáka, dát možnost poradenství. 

 

Socioemocionální:  větší senzitivita  k druhým,  posuzování  sebe samého ve  vztahu 

k druhým,   povzbuzování sebedůvěry   a   jistoty,   osobnostní rozvoj, tolerování 
dvojznačnosti, uvědomění si slabosti a síly druhých, dávání podpory, stimulace k další 
 

práci, hodnocení pocitů žáka z výuky, práce ve skupině, se kterou se může žák 

identifikovat. 

 
Cíle se formulují jak na, dalo by se říci, běžné úrovni splnění zadaného úkolu, tak na 

úrovni socioemocionální. To je specifické pro kooperativní učení. Úspěch 
 
v budování vztahů ve skupině, učení se tolerance a práce ve skupině je dán na roveň  
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úkolovým cílům. Hodnotí se vždy splnění obou dvou cílů. Nutné je také, aby žáci znali 

tyto cíle a mohli se na ně zaměřit. 

 

Žáci by měli znát jak cíl věcný (např. zformulovat závěr k právě přečtenému textu), tak 

cíl v oblasti formování sociálních dovedností (např. nechat každého vyslovit klíčovou 

myšlenku závěru). (Kasíková, 2010) 

 

Když žáci znají oba dva cíle předem, je pro ně jednodušší pracovat průběžně na jejich 

splnění. Musí tedy vědět, co se bude na závěr hodnotit. V závěrečné reflexi se musí dbát 

na to, aby byly zhodnoceny oba cíle a také řečeny způsoby, jak příště postupovat lépe 

jak v jedné, tak ve druhé rovině. 
 
V kooperativním učení ve výuce cizího jazyka jsou tyto cíle stejné. Důležité je však 

vědět pro jakou část učiva je kooperativní učení nejvhodnější, protože na rozdíl 

od jiných předmětů v jazyce jsou aspekty jazyka, které jsou pro výuku kooperativním 

způsobem vhodnější než jiné. Kral (1994) k tomu uvádí: 
 
Nejvhodnější cíle učení – nové položky jazyka, plynulost. 
 

 

Nové položky jsou vhodné proto, že děti mohou vyvozovat z toho, co již ví, konzultovat 

své odhady ohledně nové látky se spolužáky a generovat nápady. Kooperativní učení 

zaměřené na plynulost je důležité, protože ve skupinkách se snižuje stres z mluvení před 

více lidmi jazykem, který neovládají žáci dokonale. Práce se spolužáky je reálná 

komunikace, které chceme v hodině cizího jazyka dosáhnout. Je to situace, kvůli které 

se děti jazyk učí a plynulost se tak cvičí v prostředí, kde je nejvíce žádána. 

 
 

3.4 Role učitele 
 
 
 

Stejně jako u každé jiné metody je i výsledek kooperativního učení závislý na učiteli. 

Vše vychází z naplánovaných cílů, vhodných aktivit, rozvržení činností a tvorbě skupin. 

Důležité je tedy vědět, v čem spočívá role učitele v kooperativním učení. 

 

Podle Kasíkové a Vališové (2011) vystihují změnu role učitele nejlépe slova „manažer“, 

„konzultant“. Znamená to, že učitel se nezbavuje řídící funkce ve vyučování; je jen 

modifikována specifickými rysy kooperativního učení. Činnost učitele by mohla být 

charakterizována takto: 
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a) Učitel určuje cíle vyučování. Formuluje i cíle vztahující se k osvojování 

kooperativních dovedností. 

 

b) Učitel rozhoduje o velikosti skupiny. Velikost skupiny je přizpůsobena charakteru 

úkolu, času k jeho dokončení, ale i stupni zvládání kooperativních dovedností. 

 
c) Učitel  přiděluje  žáky  do  skupin.  Znamená  to  rozhodnout  o  homogenitě  nebo 
 

heterogenitě skupiny, tj. o její vyrovnanosti z hlediska věku, pohlaví, výkonnosti, 
 

motivovanosti pro učení atd. Většina autorů zabývajících se kooperací výuky se staví 

spíš na stranu heterogenních skupin: efektivita kooperativní výuky v tomto typu skupiny 
 
je podle nich zřetelnější. Homogenní skupiny je účelnější sestavovat především tehdy, 

má-li učitel v úmyslu hlouběji individualizovat vyučování. Totéž se týká rozhodování o 

tom, jak umístit jedince méně motivované pro úkol: doporučuje se zařadit je do skupiny 

se spolužáky orientovanými na splnění úkolu. Učitel také rozhoduje o délce setrvání 

činnosti skupiny. Neexistuje závazné pravidlo: skupiny mohou být vytvořeny na celý 

školní rok, pro jednotlivý tematický celek nebo jen na jednu vyučovací jednotku. 

Doporučuje se nechat skupinu spolu tak dlouho, aby zažila jako celek úspěch své 

činnosti, aby prožila momenty efektivní spolupráce. 

 

d) Učitel rozhoduje o uspořádání místnosti. Čím blíže k sobě sedí jednotliví členové 

skupiny, tím lépe. Za optimální útvar pro kooperaci je považován kruh. Jednotlivé 

skupiny by měly být umístěny tak, aby se nerušily. 

 

e) Učitel přiděluje role  ve skupině.  Jde o role, které se  vzájemně doplňují a jsou 
 

propojené. Např. zapisovatel, ten, který kontroluje, ten, který komunikuje s učitelem atd. 

Žáci by se měli v rolích střídat, vyzkoušet si každou z nich. 

 
f) Učitel hodnotí fungování skupiny. Je nutné vždy, i když ne ve stejné hloubce. Hodnotí 

se úspěšné dokončení úkolu, vybudování a udržení konstruktivních vztahů spolupráce 

pro započetí úkolu příštího. Pro nové, začínající skupiny se doporučuje jednoduchá 

struktura hodnocení, například vyjmenovat nejméně x věcí, které byly udělány dobře, a 

zároveň x dalších, které by mohly být udělány lépe. (Vališová &Kasíková, 2011) 

 

Přestože se může zdát, že v kooperativním učení je hlavní práce učitele v přípravě na 

hodinu a poté už je jen pozorovatelem, který se výuky vlastně nezúčastní, opak je 

pravdou. Jak zmiňují Vališová a Kasíková (2011) učitel je přítomen a zároveň je i 
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důležitým článkem ve všech fázích kooperativního učení. Přestože není tak výrazný 

jako v klasické výuce, jeho úloha je nenahraditelná. 
 
Učitelé také jako první vidí, který ze znaků kooperativního učení dělá žákům potíže a 

mohou na to reagovat. Mohou tak pomoci ve zlepšení jednotlivých znaků 

kooperativního učení. Pokud mají žáci s některou částí kooperace problém, může se 

učitel soustředit na problematickou část. V případě, že je problémem pozitivní vzájemná 

závislost uvádí Nevin a Thousand (1995) příklad jak postupovat: 
 
Učitelé mohou přispívat k rozvoji pozitivní vzájemné závislosti („nebudeme-li plavat 

společně, utopíme se“) různými způsoby, např.: 

 

1. formulováním společných postupných cílů 

 

2. skupinovými odměnami 

 

3. přidělováním   části   společného   úkolu   jednotlivým   členům   skupiny   nebo 
 

specifikováním jejich funkcí (shrnování výsledků, dohled na dodržování časového plánu 

aj.) 
 
V případě osobní zodpovědnosti uvádí Nevin and Thousand (1995) následující: 

 

K dalším prostředkům posilování osobní zodpovědnosti patří písemné zkoušení každého 

studenta, náhodné vyvolávání jednotlivých studentů k tomu, aby prezentovali výsledky, 

ke kterým dospěla skupina, a ústní zkoušení jednotlivců během monitorování činnosti 

skupiny. 
 
4. Doporučení pro učitele začínající s kooperativním učením 
 

 

Pro pomoc učiteli, který s kooperativním učením nemá ještě mnoho zkušeností, se 

ve stejném článku (Nevin & Thousand, 1995) objevily body, podle kterých postupovat, 
když  chce  učitel  co  nejvíce  napomoci správnému  průběhu kooperativního  učení. 
 

Na začátku se může zdát kooperativní učení obtížné a učitel nemusí vědět odkud začít, a 

protože toto velmi často bývá brzda a hlavní důvod, proč se nechceme pouštět 
 
do něčeho nového, je důležité mít po ruce pomoc, po které můžeme sáhnout, pokud si 

nejsme v něčem jisti. 
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K tomu, aby při přípravě a realizaci vyučovací hodiny učitelé skutečně využili všech pěti 
 
 

prvků charakterizujících kooperativní učení, doporučuji postupovat podle následujícího 
 

sledu kroků: 

 

1. Vyber výukový cíl. 

 

2. Rozhodni o velikosti skupin a rozděl studenty do skupin tak, aby byla zajištěna 

heterogenita složení skupin. 

3. Uspořádej židle a stoly v učebně tak, aby byla umožněna práce ve skupinách, kontakt 
 
 

tváří v tvář uvnitř skupiny a snadný pohyb mezi skupinami. 
 

4. Stanov soubor cílů vhodný pro kooperativní učení, který bude přispívat k rozvoji 

pozitivní interdependence (jeden společný cíl, skupinová odměna, rozdělení práce, 

přidělení rolí). 

 

5. Vymez kritéria úspěšnosti jak pro řešení, tak pro kooperaci. 

 

6. Sleduj výkon každé skupiny i jejích jednotlivých členů.  
7. Zasáhni tam, kde si studenti nevědí rady se zadaným úkolem a tam, kde u skupiny 
 
 

vázne kooperace. 

 

8. Zhodnoť jak výkon studentů, tak jejich schopnost spolupracovat. 

 

Toto je shrnutí všeho základního, co učitel potřebuje vědět do přehledných a stručných 

bodů. Jako stručný přehled všeho, co má učitel při kooperativním učení na starost a na 

co musí dávat pozor, je to výborný materiál. 
 
5. Aspekty kooperativního učení 

 

5.1 Skupiny 
 

 

Jedním z nejdůležitějších faktorů pro učitele, který často rozhoduje o úspěchu 
 

kooperativního učení, je utváření skupin. Skupiny můžeme dělit podle mnoha faktorů. 

Skupiny jsou v kooperativním učení ve výuce cizího jazyka ještě důležitější než 
 
v ostatních předmětech. Učitel si musí pečlivě promyslet jejich složení. Někdy bude 

výhodné mít ve skupině jednoho jazykově nadaného žáka, který potáhne ostatní a bude 

pozitivně ovlivňovat jejich výslovnost a slovní zásobu. Jindy bude lepší udělat 

homogenní skupinu, kde jsou všichni žáci na přibližně stejné jazykové úrovni – pomůže 
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jim to konverzovat, nikdo nebude z jazykového hlediska vyčnívat a brát si více času na 

prezentaci svých nápadů. 

Příklad rozdělení skupin podle doby trvání je následující: 

 

Utváření skupin podle Kasíkové (2010) 

 

1.  Dočasné  skupiny  –  na  dobu  několika  či  více  minut.  Pomáhají  nastolit  způsoby 
 

přispívající k učení, stanovit očekávání, co bude zvládnuto během vyučovací hodiny, 

mohou napomoci k tomu, aby žáci reflektovali naučenou látku, a mohou uzavírat 

hodinu. 
 
2. Dlouhodobější skupiny - mohou trvat od jedné vyučovací hodiny až po několik týdnů, 

tedy po dobu, která je potřeba ke splnění požadavků v předmětu. Pracovat s těmito 

skupinami ve výuce znamená pracovat s plánováním jejich činnosti a vysvětlením úkolu 

a kooperativní struktury žákům, monitorovat jejich učební činnost, intervenovat ve 

prospěch zvládání úkolu, podněcovat uplatnění sociálních dovedností a hodnotit učební 

činnost jak z hlediska věcného, tak sociálního. 

 

3. Základní kooperativní skupiny jsou dlouhodobé heterogenní kooperativní učební 

skupiny se stálým členstvím. Jsou to skupiny poskytující podporu, pomoc a povzbuzení, 

které každý člen skupiny potřebuje pro pokrok v učení a ke kognitivnímu a sociálnímu 

rozvoji ve zdravém prostředí. Tyto skupiny se většinou setkávají před zahájením 

vyučování, či v jeho prvních minutách, případně po jeho skončení a napomáhají 
 
důvěrnou atmosférou zájmu o učení každého člena skupiny vytvářet klima příznivé pro 

realizaci výukových záměrů. 
 
V rozdělování žáků do skupin nastává další problém, a to jakým způsobem žáky do 

skupin rozdělovat. Tento problém znají učitelé i z běžné práce ve skupinách, nejedná se 

tedy o problém vyloženě spojený s kooperativním učením. Je to otázka, zda nechat 

skupiny podle přání žáků, či do jejich tvorby zasahovat. Při ponechání rozhodování na 

žácích hrozí nevyrovnanost skupin, zdlouhavé dohadování, které zabere velkou část 

času, kdy už se mělo pracovat a v neposlední řadě hrozí vyčleňování žáků, kteří nejsou 

ve třídě oblíbení, což neprospívá vztahům ve třídě a nenaplňuje tak jeden z cílů 

kooperativního učení. 
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Utvářet skupiny podle vlastní volby žáků, nebo do tvorby skupin zasahovat? Rady, které 

mohou pomoci v rozhodování, jsou: 

 
1. Přemýšlejte o situacích, v kterých se bude odehrávat skupinová činnost, a to jak o 

typu úkolu, tak o sociálních vztazích ve třídě. Jsou situace, kdy je nejlépe ponechat 

pospolu přátelské skupiny nebo skupiny homogenní z hlediska pohlaví. 

 

2. Určitá manipulace se skupinou je nutná zvláště v začátcích skupinové práce. Žákům 
 

je zapotřebí dát širší zkušenost ze spolupráce. Pokuste se, pokud nehrozí příliš hluboký 

konflikt – ponechat skupinu „spřízněnou volbou učitele“ tak dlouho pospolu, pokud 

nezaznamená společný úspěch. 

 

3. Přemýšlejte o způsobu, jak diskutovat o problému sestavování skupin se žáky. Jako 

podklad této diskuse může sloužit sociogram třídy. 
 
4. Vymýšlejte situace, ve kterých se žákům bude zdát logické, že spolu pracují nad 

úkolem s někým, kdo není „na jejich vlnové délce“. 

 
5. Pokud to lze, využívejte i věkově heterogenní skupiny. (Kasíková, 2010) 
 
 
 

Jak přidělovat žáky do náhodných krátkodobých skupin? 
 

-rozpočítávání, kartičky s čísly nebo symboly, rozpočítávání v různých jazycích, dle 

preferencí (žáci na papírek napíšou oblíbený sport, jídlo, auto). (Kasíková, 2010) 

Specificky v případě cizích jazyků je rozdělování do náhodných a krátkodobých skupin 

velice důležité. Pro výuku cizích jazyků je rozmanitost partnerů ve spolupráci zásadní a 

velice užitečná. 

V praxi se mi pro rozdělování dětí do skupin osvědčily následující formy: 
 
 
 

matematické příklady v cizím jazyce – děti hledají stejný výsledek různých příkladů 

 

barevné kombinace – barevný papír, barva napsaná česky a barva napsaná cizím 

jazykem 
 
gramatické jevy – např. : I am - I was, I have – I had 

otázky a odpovědi- How old are you? – I am 10 years old. 
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Ideální je střídání skupin i způsobu jejich tvoření. Tvoření a změna skupin je také jeden 

z důvodů, proč je dobré začít s kooperativním učením v nízkém věku dítěte. Žákům 

přijde přirozené, že spolupracují se všemi spolužáky, což usnadní kooperaci v 

pozdějších letech. 

 
 

5.2 Prostředí 
 
 
 

Při zavádění kooperativního učení by mělo být prostředí ve třídě přátelské, učitel by se 

měl snažit o nesoutěžní prostředí a nezaměřovat děti pouze na výkon. V takovém 

prostředí se kooperativní učení bude zavádět jednodušeji a pro děti bude přirozeným 

vývojem. 
 
Jednou z důležitých a často opomíjených částí úspěšného kooperativního učení je 

kooperativní učební prostředí, které má tyto rysy. 

 
Řeč žáků je důležitou součástí výuky. Děti mluví rády, ale důležité je to, jak žák vnímá a 

přijímá účel společné mluvy. Hovor nesmí být vnímán jako samotný výsledek učení nebo 

dokonce šance nic nedělat. 

 

Žáci bez stresu generují nápady, které jsou třeba i jen pokusnými návrhy, ne zcela ještě 

zformulovanými. Jsou to však návrhy, které jim pomáhají dostat se blíž k hlubšímu 

porozumění. 

 

Chyby a nepřesnosti jsou považovány za stimul k dalšímu učení. 

 

Žáci se nebojí prezentovat výsledky, produkty své práce kritickému publiku. Tato důvěra 
 

je umožněna tím, že tyto výsledky již prošly kritickým pohledem členů skupiny. 

(Kasíková, 2010) 

 
V tomto bodě se opět ukazuje důležitost zavádění kooperativního učení v nízkém věku 

žáků. Pokud se prostředí od začátku snažíme nastavit jako bezpečné, příjemné a 

nevedeme děti k soutěživosti, stane se kooperativní učení dalším přirozeným krokem a 

nebude to pro žáky velká změna. Pokud však žáci zažijí první roky školní docházky v 

prostředí, kde se oceňuje pouze výkon a chybná domněnka je okamžitě zavržena a 

odsouzena, je velmi těžké změnit nastavení dětí a přivést je ke kooperaci, i když 

samozřejmě to není nemožné. 
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Ve výuce cizího jazyka je bezpečné prostředí jedním z důležitých aspektů výuky. Žáci 

se učí nový prostředek, kterým sdělují své názory. Nemohou se spolehnout na 

přirozenou znalost svého mateřského jazyka a přemýšlet pouze nad věcí, kterou chtějí 

vyslovit, nýbrž musí přemýšlet nad způsobem, jak se vyjádřit. V prostředí, které jim 

nenabízí pocit bezpečí, mohou žáci přecházet v práci ve skupinách do mateřského 

jazyka nebo se odmítají vyjádřit z prostého strachu, že udělají chybu. 

 

 

5.3 Úkoly 

 

Vzhledem k druhům cílů, které byly zmíněny výše, se i úkoly v kooperativním učení 

dají rozdělit na dvě skupiny. Za prvé ty, které se zaměřují na splnění úkolu a za druhé 

ty, které se zaměřují na vztahy ve skupině. 

Ve vztahu k cílům mají úkoly dva základní aspekty, které určují i požadavky na úkol: 

poznávací a sociální. 

 
Běžný úkol identifikovat hlavní myšlenku v textu lze na skupinový úkol převést 

požadavkem, že s formulací myšlenky musí souhlasit všichni členové skupiny. 

(Kasíková, 2010) 
 
Kral (1994) udává vhodné úkoly ve výuce cizího jazyka i s příkladem konkrétních 

aktivit a instrukcemi. Dělí úkoly na 4 hlavní skupiny: 

 
Nejvhodnější úkoly: 1) řazení, výběr (Vyberte nejlepšího kandidáta pro práci., Napište 

seznam věcí nutných k přežití.) 

 

2) hledání příčin, důsledků a využití (Brainstormingem vymyslete 

využití kancelářské svorky na pustém ostrově., Interpretujte obrázek.) 

Simulujte situace.) 3) řešení problémů (Odpovězte na dopis., Vyřešte logické 

puzzle., 
 
 
 

 

na debatu/hru.) 

 
 
 
 

4) vyrábění materiálů (Vyrobte program rádia., Připravte se 

 
 
 

I česká odborná literatura nabízí konkrétní úkoly vhodné pro kooperativní učení. 

Kasíková (2010) se v podstatě shoduje s Kralem (1994) a dále se více zaměřuje 
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na hodnocení, které u Krale (1994) chybí, což je škoda, protože to je nedílnou součástí 

kooperativního učení a i v cizím jazyce bychom na něj neměli zapomínat. 

 

Konkrétní typy úkolů vhodné pro kooperativní učení jsou podle Kasíkové (2010) 

následující: 

- sběr informací, práce s informacemi, diskuse, řešení problémů, návrh a tvorba 

konkrétního produktu a jeho hodnocení, analýza vlastních učebních procesů včetně 

hodnocení, analýza skupinových procesů včetně hodnocení. 
 
- diskuse – probíhá ve větší nebo menší skupině, s občasnou účastí učitele nebo bez 

něho 

 
- řešení problému- tato forma je obvykle založena na diskusi alternativ jako prostředku 

pro konstruktivní interakci – tentýž úkol je současně přidělen více skupinkám, závěry a 

vzájemná kritika se prezentují nakonec 

 

- práce na produktu – liší se od řešení problému tím, že jejich výsledkem je konkrétní 

produkt 
 
- simulace – žáci berou situaci nebo úkol, jako by to byl reálný skupinový život 
 

 

- rolové hry – každému dítěti je přidělen charakter nebo je stanovena alespoň 

perspektiva, z jaké má nazírat na problém. Role se stává určitou maskou a osoby jednají 

podle interpretace dané role. 

 

 

Z nich vyplývají konkrétní formulace, které používáme pro zadávání úkolů: 
 
 
 

vyhledejte informace, sdělte si návrhy, nalezněte chyby, argumentujte, vymýšlejte 

alternativy, dělejte plány, ověřte, hodnoťte pozitiva, negativa, zajímavost myšlenek. 

(Kasíková, 2010) 

 

Při výběru úkolů pro kooperativní učení je důležité mít na paměti kritéria, která musí 

úkol splňovat, aby byl vhodný pro kooperativní učení. Ta jsou následující: 
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- typ úkolu, v němž skupinová učební činnost přináší lepší výsledky než jiná organizace 

učení 
 
- v samotném základu úkolu je včleněna možnost individuálních pohledů na téma nebo 

na způsoby řešení úkolu 

 

- úkol je výzvou k vyšší úrovni zvládání, než jaké by byl schopen žák samostatně 

 

- úlohy na produktivní myšlení bývají přitažlivější (žáci při nich musí informace 

vyhledávat, určovat, doplňovat) 

 

- úloha má podněcovat k uplatnění a rozvíjení dovedností včetně dovedností sociálních. 

(Kasíková, 2010) 
 
Je důležité vycházet z myšlenek kooperativního učení, abychom neplánovali 

kooperativní výuku na části látky, které jsou pro tento typ výuky nevhodné. Neměli 

bychom používat úkoly kooperativního učení jen proto, že to po nás někdo chce, anebo 

si chceme odškrtnout, že kooperaci používáme a napasujeme ji na úkol, který před námi 

leží. Kooperativní učení má smysl, pokud přemýšlíme nad vhodností daného úkolu pro 

toto učení, a když u úkolu zvažujeme, zda je pro žáky prospěšnější zpracovat ho pomocí 

kooperace či individuálně. 
 
5.4 Příklady aktivit v kooperativním učení 

 

V ideálním případě by učitel, který chce zavést kooperativní učení do své výuky, měl 

navštívit nějakou reálnou hodinu a pohovořit se svým učitelským kolegou. V případě, 

že to není možné, poskytuje literatura nápady na konkrétní úkoly pro konkrétní 

předměty, které mohou v začátcích pomoci a mohou být inspirací pro tvoření dalších 

úkolů. 

 

Příklady úkolů pro různé vyučovací předměty: 

 

Čtení a porozumění textu – třída je rozdělena na dvojice, které čtou stejný příběh. Při 

čtení se střídají, po každém čtení druhý převypráví přečtenou sekvenci – jak ji chápe, co 

si myslí o hrdinech a příběhu. Když jeden mluví, druhý naslouchá. 
 
Geometrie – třída je rozdělena na tříčlenné skupinky, které měří objekty ve třídě – jeden 

měří, druhý zapisuje výsledky, třetí kontroluje nebo podává další návrhy na objekty 

měření. 
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Výtvarná výchova – společná práce tří – až čtyřčlenných skupin na mozaice. Každý člen 

skupiny má např. jinak barevné samolepící papíry nebo jiné tvary ze samolepicích 

papírů. Na stejném principu vytváření je tzv. patchwork 
 
Cizí jazyky - opět tříčlenné nebo čtyřčlenné skupiny. Každý člen skupiny obdrží obrázky 

vztahující se např. k některé z pohádek. Členové postupně vynášejí své karty a 

komentují, jak se příběh vyvíjel. 
 
(Kasíková, 2010) 
 
 
 

 

5.5 Role ve skupině 
 
 
 

Základním faktorem v kooperativním učení jsou role, které děti zastávají ve skupině. Je 

důležité role dětí měnit, aby jedno dítě nedělalo po celý rok např. koordinátora a jiné 

role si skoro nevyzkoušelo. Rolím se dají přidávat další funkce, případně role měnit 

podle potřeby třídy nebo probírané látky. 

 

Role ve skupině – jaké role mohou členové skupiny zastávat? 

 

Základní rozdělení rolí: 

 

koordinátor – udržuje skupinu při činnosti, zajišťuje, aby přispívali všichni, řídí diskusi 

nebo jiné aktivity 
 
pracovník s informacemi – ujasňuje a sumarizuje myšlenky, čte z různých materiálů, 

pokud je to nutné 

 
sekretář – zaznamenává skupinové odpovědi nebo zpracovává písemně jiný materiál, 

hovoří při zprávě třídě 
 
pozorovatel – dělá poznámky ke skupinovým procesům, vede hodnocení skupiny na 

konci hodiny. 

 
(Kasíková, 2010) 
 

 

Pro kooperativní učení ve výuce cizího jazyka lze toto rozdělení rolí ve skupině 

adaptovat. 

 

22 



Koordinátor  by  měl  být  žák,  kterému  nedělá  problém komunikace v daném  cizím 
 
 

jazyce, nemyslím samozřejmě, že mluví bez chyb, ale důležitější je, že se mluvit nebojí 

a je schopen v tomto směru skupinu vést. 

 
Pracovník s informacemi má jedinečnou příležitost procvičit si práci se slovníkem. Je to 

jedna z věcí, které se mají žáci naučit v hodinách cizího jazyka, a i když se na ni často 
 
zapomíná, je to důležitá součást znalosti cizího jazyka. Právě při vyhledávání informací 

se objeví slova, která žáci neznají a práce se slovníkem jim pomůže v jejich 

samostatnosti, neboť nebudou muset žádat radu učitele a poradí si sami. 

 
Sekretář je vhodná role pro naučení se používání jazyka v připravených situacích. Žák si 
 

dělá poznámky a následně se připraví na prezentaci ve třídě. Je jednodušší používat cizí 

jazyk, pokud mají žáci možnost si výstup připravit. Při tvorbě prezentace jim může 

pomoci skupina a žák si zvedá sebevědomí, když dokáže v cizím jazyce sdělit jasnou 

zprávu. 

 

Pozorovatel je ideální výchozí pozice pro žáky, kteří mají potíže s vyjádřením v cizím 

jazyce. Zúčastní se práce ve skupině, mají důležitý úkol a závěrečné hodnocení si 

mohou připravit, takže opadne strach z improvizace. Ve výuce cizího jazyka se dá tato 

role využít i k další funkci a to hlídače užívání cizího jazyka. Často se v práci ve 

skupině stane, že žáci sklouznou do mateřského jazyka. Součást hodnocení, které má na 

starost pozorovatel, je tedy i zhodnocení, jak skupina využívala daný cizí jazyk, 

případně kdy musela přejít do mateřského jazyka. 
 
Zahraniční literatura navíc k tomuto rozdělení rolí přichází s otázkou, jak se zachovat 

pokud máme ve třídě žáka, který nechce spolupracovat vůbec. Častěji se to objeví ve 

třídách, které nebyly zvyklé spolupracovat, ale může se to z nejrůznějších důvodů 

objevit i ve skupinách, které jsou zvyklé pracovat ve skupinách od začátku školní 

docházky. Co tedy dělat, když žák nechce spolupracovat? Jedno z možných řešení této 

situace nabízí Kral (1994): 

 

Každý žák bude mít na starost jinou práci (jiný úsek práce) nebo mít odměňovací 

strukturu, která dává skupině zodpovědnost za učení jednotlivce, tím že ocení vítěznou 

skupinu a ne individualitu ve skupině. 

 

Nebo měňte velikost skupiny nebo lidi ve skupině, abyste zajistili optimální klima pro 

spolupráci. 
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5.6 Hodnocení 

 

Hodnocení je jednou z nejdůležitějších částí v kooperativním učení. Vždy by na něj měl 

zbýt čas po provedené aktivitě. Hodnotí se výkon skupiny a jednotlivců i úspěch na poli 

spolupráce a komunikace. 

 

Hodnotící proces je komplexní, pokud bere v úvahu 4 různé možnosti. 
 

- skupiny hodnotí celoskupinové procesy 
 
 
 
- členové skupiny jsou podněcováni k hodnocení jeden druhého 
 
- jednotlivci hodnotí sami sebe v kontextu skupiny 
 

 

- konečná prezentace nebo produkt může být hodnocen jinou skupinou a 

učitelem. (Kasíková, 2010) 

 
Je důležité s dětmi také projít zásady hodnocení a „naučit“ je, jak hodnotit. Tedy začít 

pozitivně a poté přejít k věcem, které by bylo příště dobré udělat jinak. Vždy je důležité, 

aby měli žáci prostor vyjádřit se ke své práci a zároveň i k práci spolužáků. Pomáhá jim 

to v učení se argumentaci, formulaci vlastního názoru a také v přijímání poznatků 

ohledně vlastní práce od někoho jiného, což je v životě velmi prospěšné. 

 

Pro hodnocení je také důležitá atmosféra ve třídě. Žáci by měli mít pocit bezpečí, aby se 

mohli otevřít a naopak přijmout kritiku. Hodnotit by se měly pouze věci spojené s prací 

ve skupině, do hodnocení se nesmí dostat žádné osobní antipatie mezi žáky. 

 

 

6. Metody výuky cizího jazyka a jejich kompatibilita s kooperativním učením 

 

V následující části se zaměřím na různé metody výuky cizího jazyka a na to, zda se v 

nich uplatňují prvky kooperativního učení, případně zda by se jím daly doplnit. Zjistím, 

která metoda by se nejvíce hodila pro využití kooperativního učení ve výuce 

cizího jazyka a jaké jsou výhody a nevýhody daných metod v případě, že je chceme 

spojit s kooperací. 
 
V didaktice cizího jazyka je více metod, přičemž některé jsou využívanější a známější 

jiné méně. Abychom se mohli rozhodnout, kterou metodu zvolit, pokud jsme si za jeden 
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z cílů výuky cizího jazyka zvolili naučit děti kooperaci v cizím jazyce, musíme metody 

porovnat právě s ohledem na náš cíl a pokusit se vybrat tu nejvhodnější. Ve svém 

porovnání budu metody zkoumat právě z pohledu vhodnosti pro kooperativní učení. 

 
 
 
 

 

6.1 Gramaticko – překladová metoda 
 
 
 

Tato metoda je hodně závislá na učiteli, který je pro žáky autoritou, pomáhá jim s 

překladem a neustále je jim k dispozici, vše co se žáci naučí, závisí na učiteli. 
 
Kooperativní učení by mohlo tohoto učitele z části nahradit. Následující příklad od 

Larsen–Freeman (2011) ukazuje typickou aktivitu v hodině cizího jazyka učeného touto 

metodou: Poté co studenti skončili se čtením, měli přeložit do španělštiny pár vět, 
 
které právě přečetli. Učitel jim pomáhal s novými slovíčky. Pokud by bylo do této 

aktivity zapojeno kooperativní učení, práce nad textem by probíhala ve skupinách, kde 

by měl každý svou roli: např.: vyhledávač informací by pracoval se slovníkem, 

zapisovatel by měl na starost zaznamenání překladu atd. Žáci by se také mohli učit od 

sebe navzájem, protože ač jsou slovíčka nová, někdo je může znát a může je přiblížit 

ostatním v kontextu bližším než původní text. Učitel by se přesunul do role kontrolora, 

který jen dohlíží nad probíhající prací. Naplnění požadavku práce se slovníkem, který 

by se měl objevit ve výuce cizího jazyka, je dalším plusovým bodem. Namísto společné 

kontroly, zda všichni pracovali správně, by mohl další člen skupiny být zodpovědný za 

prezentaci společně provedené práce. 

 

Je vidět, že i když se snažíme tuto metodu přizpůsobit kooperativnímu učení a díky 

změně role učitele je to možné, není to metoda příliš vhodná pro tento typ učení. Celce-

Murcia (2001) dále upozorňuje na body v gramaticko – překladové metodě, které nejsou 

příznivé pro zapojení kooperativního učení: 

 

Pro komunikaci se využívá málo cílový jazyk. 

 

Výsledek této metody je obvykle neschopnost části studentů využít jazyk ke komunikaci. 

 

Tato metoda tedy obecně není zaměřena na komunikaci mezi studenty v cílovém jazyce. 
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Larsen-Freeman  (2011)  dále uvádí:  Většina interakce ve  třídě je  od učitele 

ke studentům. Je tu málo iniciativy od studentů a interakce mezi studenty.   

Toto   je   největší rozpor   s kooperativním učením. Abychom mohli mluvit 

o  kooperativním učení,  museli  bychom  změnit  hlavní z principů gramaticko  – 
překladové metody a z toho vyplývá, že to není metoda vhodná pro kooperativní učení. 

 

Důležité je si však uvědomit, že i pokud je učitel zvyklý používat tuto metodu, lze ji 

mírně upravit, aby obsahovala nějaké prvky kooperativního učení. 

 

 

6.2 Přímá metoda 
 
 
 

Přímá metoda se vyznačuje tím, že v ní není dovolen překlad. Význam je předáván 
 

přímo v cílovém jazyce za pomoci demonstrativních a vizuálních pomůcek bez využití 

mateřského jazyka. (Diller,1978 – Larsen-Freeman, 2011) Je to metoda založena 

především na učiteli a jeho aktivitě vůči studentům. Je reakcí na gramaticko – 

překladovou metodu. Studenti se se svými dotazy obrací výhradně na učitele a není tedy 

využita možnost pomoci od vrstevníků a učení se od nich. Cílem této metody je 

komunikace. Jedná se však téměř výhradně o komunikaci mezi učitelem a studenty. 

Stejně jako gramaticko – překladová metoda ani tato metoda se nijak nezabývá 

prostředím a pocity studentů. Tato metoda se pohledem kooperativního učení příliš 

neliší od gramaticko – překladové i tady by bylo vhodné upravit roli učitele, ale zároveň 

by to byl velký zásah do myšlenky přímé metody. Ani tato metoda tedy není příliš 

vhodná pro zařazení kooperativního učení. 

 

 

6.3 Audio – lingvální metoda 

 

Audio-lingvální metoda se využívá k drilování využívání modelů gramatických vět. Má 

také silný teoretický základ v lingvistice a psychologii. (Larsen-Freeman, 2011). Stejně 
 
jako Larsen-Freeman  hodnotí  teoretické  základy  této  metody  Richards  a  Rodgers 
 

(1999): Učení se cizího jazyka je v podstatě proces formování mechanických zvyků. 

Správné zvyky jsou formovány dáváním správných odpovědí spíše než děláním chyb. 

 
Pamatováním si dialogů a vzorovým předváděním drilů se minimalizují šance na 

vyprodukování chyby. Tato metoda je zaměřena především na správnost a není příliš 
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ochotná pracovat s chybou. Může zde být zvýšené riziko zvyšování strachu a úzkosti z 

cizího jazyka. Je nutné se zaměřit na atmosféru, v níž je tato metoda používaná, aby 

byla vstřícná a otevřená. 

 

Opět je to metoda, kde hraje učitel hlavní úlohu – předvede to, co po žácích bude chtít a 

oni to po něm opakují. Veškerá aktivita pochází od učitele. Larsen–Freeman (2011) ho 

popisuje jako dirigenta orchestru, který řídí a kontroluje studenty. Richards a Rodgers 
 
(1999) mají podobný názor, protože učitele popisují takto: Role učitele je centrální a 

aktivní a učitel je dominantní a modeluje cílový jazyk. Dále také kontroluje směr a 

tempo učení a monitoruje a opravuje výkon žáků. Učení se jazyka vychází z aktivní 

verbální interakce mezi učitelem a žákem. Učitel jako ústřední postava této metody 
 
přebírá veškerou zodpovědnost za učení žáků a nedává jim prostor pro rozvoj 

samostatnosti. V tomto se neshoduje s myšlenkami kooperativního učení. 

 
A dál také Larsen–Freeman (2011) zdůrazňuje, že jedním z principů této metody je 

následující: Cílem učení se jazyka je naučit se, jak užívat jazyk v komunikaci. Tato 

komunikace se v rovině komunikace mezi studenty pohybuje většinou ve formě učení 

se předem daných rozhovorů. 
 
 

 

6.4 Tichá metoda 
 
 
 

Tichá metoda si zakládá na tom, že servíruje učící proces, místo aby si ho vynucovala 

dominancí. Zdůrazňuje, že učení je proces, který vychází z nás, tím že mobilizujeme 

naše vnitřní zdroje, abychom zvládli výzvu. V průběhu našeho učení do nás včleníme, 

cokoli nového  vytvoříme a využíváme  to jako  odrazový můstek pro budoucí učení. 
(Larsen-Freeman, 2011). V této metodě učitel mlčí a žákům uděluje pokyny podle 

tabule zvuků, na níž jsou zobrazeny nejprve jednotlivé hlásky, později slova nebo slovní 

spojení - jsou zobrazeny pomocí barevných tvarů, na které učitel ukazuje a žáci tím 

skládají nejprve slova a poté věty. Žáci také často učitele střídají a řídí procvičování 

třídy. Přesně tato aktivita je příležitostí, jak zapojit kooperativní učení. Žáci mohou 

pracovat ve skupinách. Jeden z nich má roli učitele a vede procvičování. Ostatní mohou 

spolupracovat, pokud si nejsou jisti správností. Každý z nich může mít ještě svou vlastní 

roli – například zapisovat slova a věty, které se procvičují (to je výhodné i pro případné 

další opakování a výměnu rolí, aby se neopakovalo pořád to samé). 
 

27 



V metodě se také objevuje práce s barevnými kameny, které představují jednotlivá slova 

a jejich záměnou nebo změnou jejich pořadí se učí žáci různým druhům vět např. 

otázky. To je ideální aktivita pro kooperativní učení. Každý může přijít s vlastním 

nápadem a tyto nápady vedou k diskusi a rovnou i názorné demonstraci nápadů na 

kamenech. Žáci se mohou od sebe učit a cvičit se v argumentaci. Tuto metodu lze 

použít na jakoukoli část jazyka a je vhodná i pro děti, které s cizím jazykem začínají, 

protože je díky kamenům, se kterými se manipuluje, zajímavější a přístupnější. 
 
Larsen–Freeman (2011) shrnuje některé principy, které jsou důležité i pro kooperativní 

učení: Žáci by se měli naučit spoléhat se jeden na druhého a sami na sebe. 

 
Čím víc dělá učitel pro žáky to, co pro sebe mohou udělat sami, tím méně toho budou 

studenti dělat sami pro sebe. Ticho je nástrojem. Pomáhá podporovat autonomii nebo 

iniciativní výkon. Také odstraňuje učitele z centra pozornosti, takže může poslouchat 

studenty. Žáci se mohou učit od sebe navzájem. Učitelovo ticho podporuje kooperaci ve 

skupině. 

 

Tyto principy ukazují, že je nutné žáky nepodceňovat a dát jim prostor, aby na věci, 

které jsou v jejich silách, přišli sami. Často se setkáváme nejen ve škole ale i v rodině, 

že se dětem servírují informace na stříbrném podnose a oni pro její získání nemusí nic 

udělat. Tento způsob ale dětem paradoxně škodí, protože informace, které by si zjistily 

samy, si dokážou lépe vybavit. Také se musí naučit, jak a kde informace získat, což je 

důležité pro jejich další studium i život. Právě kooperace se spolužáky je jednou z cest, 

jak se žáci studijně osamostatní. S nutností žáků osamostatnit se souhlasí i Richards a 

Rodgers (1999): 

 

Od žáků se čeká, že budou rozvíjet svou nezávislost a zodpovědnost. Autonomní žáci si 

vybírají správné výrazy v daném nastavení okolností a situací. 

 

Larsen-Freeman (2011) ještě doplňuje jeden důležitý princip, nejen z hlediska 

kooperativního učení: 

Žáci se potřebují naučit se poslouchat. 

 

Snaha o tento bod je ve školách velmi zřejmá. Velmi často se ve výuce objevují diskuse 

v kruhu, kde je kladen důraz na to, aby se žáci navzájem poslouchali. Ve výuce cizího 
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jazyka je tento bod klíčový, protože žáci se poslechem ostatních učí nejen nová slova, 

ale i výslovnost. Osvojování si jazyka probíhá tím, že děti slyší jazyk v různých 

situacích a ani neví, že se učí. Samozřejmě se v řeči dětí objevují i chyby a tedy hrozí 

riziko, že si děti osvojí i chybu. V tomto případě si musíme u každé aktivity ujasnit, 

jestli nás zajímá správnost nebo plynulost. U kooperativního učení je v jazyce, který 

děti používají mezi sebou důležitá plynulost, zatímco v práci, kterou odevzdávají nebo 

prezentují, je jazyk zaměřen na správnost. 

 

Tichý způsob výuky klade na žáky speciální nároky. Učitel si musí být vědom jeho 
 

specifik a být připraven ho modifikovat, případně nahrazovat jiným způsobem, pokud 

by nějakému žákovi výrazně nevyhovoval. 
 
Absence učitelova opravování a opakovaného modelování vyžaduje po studentech, aby 

rozvíjeli vnitřní kritéria a opravování svých chyb. Absence vysvětlování vyžaduje 

 
po žácích dělat generalizace, přicházet si ke svým závěrům a formulovat jakákoli 

pravidla, která cítí, že potřebují. (Richards a Rodgers, 1999) 
 
Tento argument je další důvod, proč tichý způsob výuky pomáhá dětem v 

osamostatňování a převzetí odpovědnosti za své učení. Vzhledem k tomuto je to 

způsob, který je vhodnější pro starší žáky, u kterých je převzetí části zodpovědnosti 

možné. 

 
 

 

Dále také Larsen–Freeman (2011) doplňuje cíle učitele, který se rozhodne tichou 

metodu využívat. Protože je tato metoda vhodná pro kooperativní učení, není divu, že 

tyto cíle jsou ve shodě s cíli kooperativního učení. 

 

Studenti by měli být schopni užívat jazyk pro sebevyjádření – aby vyjádřili své 

myšlenky, vnímání a pocity. Aby to mohli zvládnout, potřebují rozvíjet nezávislost na 

učiteli, aby rozvíjeli svá vlastní vnitřní kritéria pro správnost. Studenti se stávají 

nezávislými tím, že se začnou spoléhat sami na sebe. Učitel by jim proto měl dát jen to, 

co nutně potřebují k podpoře svého učení. Učit se je naše osobní zodpovědnost. 

 

Převzít osobní zodpovědnost za své učení je jeden z důležitých kroků, které musí každý 

ve svém vzdělávání udělat, pokud chce být úspěšný. Čím dříve se žáci naučí s touto 
 
zodpovědností pracovat,  tím to pro ně bude jednodušší. Kooperativní učení pro  to 
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představuje výbornou příležitost. Tvoří mezistupeň mezi samostatnou prací a prací 

řízenou a hodnocenou učitelem. Žáci mají ve svých spolužácích opěrný bod, mají 
 
možnost od nich získávat nové vědomosti, ptát se jich, argumentovat a dělat 

kompromisy. 

 
Na  rozdíl  od  předchozích  metod  se  tichá  metoda  zaměřuje  i  na  pocity  studentů. 
 

Základním bodem v tomto ohledu je zpětná vazba, která je přítomna na konci každé 

hodiny. Larsen–Freeman (2011) k tomu dodává: Protože studenti jsou podporováni 

během každé hodiny navzájem kooperovat, doufá se, že bude vytvořeno uvolněné a 

příjemné prostředí. 

 

 

6.5 Sugestopedie 

 

V této metodě se objevuje skupinová práce velmi často. Jde však o nacvičení dialogu ve 

skupině a proto se to nedá využít pro kooperativní učení. Tato aktivita by se musela 

upravit a poté by nesloužila jazykovým cílům, pro které je určena. Takže tato metoda 

není vhodná pro začlenění kooperativního učení. Přesto jsou zde principy, které lze 

převzít a využít ať v kooperativním učení nebo v jiných metodách výuky cizího jazyka. 
 
Sugestopedie zdůrazňuje význam prostředí, ve kterém se výuka odehrává. Důležitá je 

hudba v pozadí, vyzdobení třídy atd. Z toho všeho se žáci nepřímo učí a navíc to 

zlepšuje atmosféru ve třídě a i to přispívá k lepšímu učení. 
 
 

 

6.6 Učení se jazyka v komunitě 
 
 
 

Tato metoda je vhodná pro práci v malé skupině lidí. Přesto se nedá zcela zapojit 

kooperativní učení, protože malá skupina je stále vedena učitelem a není zde práce, 

kterou by žáci mohli dělat samostatně. Žáci mají diskutovat o tématu, ale práce je 

přerušovaná, protože se fráze nahrávají na kazetu. Žáci diskutují ve svém rodném 

jazyce a učitel jejich fráze před nahráním překládá do daného cizího jazyka. 

 

Většinou poté mají žáci ve skupinkách vymýšlet další věty, které nezazněly. Tady by se 

dalo kooperativní učení využít. Žáci se mohou učit od sebe navzájem a diskutovat nad 

svými nápady. Rozdělení rolí je také nasnadě. Jeden bude mít na starost zápis 
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konečných nápadů. Další žák může pracovat s vyhledáváním slov ve slovníku případně 

internetovém překladači. Jiný žák může mít na starost závěrečnou prezentaci výsledku. 

 
Richards a Rodgers (1999) popisují v učení se jazyka v komunitě 5 stupňů, které jsou 

klíčové pro úspěch této metody: 
 
V prvním  se  navozují  pocity  bezpečí. Ve  druhém  nabývají  děti  části  nezávislosti. 
 

Ve třetím žáci mluví „nezávisle“. Ve čtvrtém jsou si žáci natolik jistí, že snesou kritiku. 
 

V posledním stupni žák pracuje na zlepšování stylu a znalostí lingvistických vhodností. 
 

 

Těchto 5 stupňů můžeme převzít a využít v jakékoli metodě výuky cizího jazyka. 

Vyjadřují postupné budování sebedůvěry a zlepšování komunikačních dovedností, což 

je jedním z cílů výuky jazyků. 

 

Přestože metoda učení se jazyka v komunitě není zcela vhodná pro kooperativní učení, 

jsou v základních principech této metody cíle, které jsou ve shodě s kooperativním 

učením. Larsen-Freeman (2011) na některé poukazuje: 

 

Budování vztahu se studenty a mezi studenty je velmi důležité. 

 

Je to princip, na němž je založeno i kooperativní učení. Učení se jazyka v komunitě 

může být předstupeň kooperativního učení nebo může být využito, pokud lepšímu 

využití kooperativního učení brání špatné vztahy ve třídě. 

 

Ve  skupinách  mohou  studenti  začít  cítit  smysl  komunity  a  mohou  se  od  sebe  učit 
 

navzájem  stejně  dobře  jako  od  učitele.  Je  podporována  kooperace,  ne  soutěživost. 

(Larsen-Freeman, 2011) 
 

 

Tímto bodem je jasné, že i když učení jazyka v komunitě má body, které nejsou zcela 

vhodné pro kooperativní učení, cíle jsou ve shodě. Tato metoda může být tedy učena 
 
souběžně s kooperativním učením, protože se navzájem doplňují a podporují, jen se 

nedají vyučovat dohromady. 

 
Kromě toho, že studenti reflektují, co se naučili z jazyka, reflektují i to, co zažili. Tím 
 

mají možnost učit se o jazyku, svém vlastním učení se a jak se učit od ostatních z 

komunity.(Larsen-Freeman, 2011) 

 
Zpětná vazba a hodnocení nejen jazyka, ale i spolupráce a možnosti jak příště pracovat 
 

efektivněji je jeden z dalších benefitů kooperativního učení ve výuce cizího jazyka.  
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Mluvit o tom, jak se žáci učí a jak využívají znalosti ostatní je velice přínosné. Také 

učební strategie ostatních mohou někomu pomoct najít svůj učební styl. Sdílení těchto 

informací je nejen velmi přínosné pro další vzdělávání, ale i pro prohloubení vztahů ve 

třídě. 

 

 

6.7 Metoda totální fyzické odpovědi 

 

Tato metoda spočívá v tom, že učitel rozdává příkazy a žáci zpočátku nemluví a dělají 
 

fyzicky to, co jim učitel přikáže. Autor Asher vidí TPR jako pravo-mozkové učení – 

učení skrz pohyb, zatímco většina jiných metod jsou levo-mozkové. (Richards a Rogers, 
 
1999). Jak z teorie této metody vyplývá, je výrazně odlišná od ostatních metod v 

didaktice cizího jazyka. Může se zdát, že je primárně určena kinestetickým žákům, 

kterým učení se pohybem nejvíce vyhovuje. Zvláště u mladších žáků je fyzická aktivita 

nutnou součástí hodiny a proto i žáci s jiným preferovaným smyslovým učením z ní 

budou profitovat. 

 
Tato metoda je hodně soustředěna na učitele a veškerá aktivita v hodině se odvíjí od 

učitele. Larsen-Freeman (2011) zmiňuje princip, který je v souladu s kooperativním 

učením: Studenti se mohou učit pozorováním prováděných akcí stejně dobře samotným 

prováděním akcí. Studenti se tedy mohou učit i od sebe navzájem a to je v souladu 
 
s kooperativním učením. Samozřejmě lze tuto metodu upravit, aby více vyhovovala 

kooperativnímu učení. Ve skupinách může roli učitele zaujmout jeden z žáků a tato role 

se může střídat. V této metodě je důležité, že studenti mluví, až když se cítí připraveni. 

To potvrzují i Richards a Rodgers (1999): Žáci monitorují a hodnotí vlastní pokrok. 

Jsou povzbuzováni k tomu, aby mluvili, až budou připraveni – to je, když byl zvnitřněn 

dostatečný základ v jazyce. 

Další výhodou, kterou v rámci metody totální fyzické odpovědi zmiňují Richards a 

Rodgers (1999) je redukce stresu: Zaměření se na význam interpretovaný pomocí 

pohybu, spíše než jazykové formy studované abstraktně. Žákovi je řečeno, aby se 

osvobodil od své rozpačitosti a stresových situací. 

 

Na žáky není vyvíjen nátlak a s chybami se dále pracuje. 
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6.8 Komunikativní výuka jazyka 
 
 
 

Je to metoda, která funguje na principu reálné komunikace. 
 

Rogers a Richards (1999) ji popisují následovně: Často není v hodině žádný text a 

gramatická pravidla nejsou prezentována, uspořádání třídy není standardní, žáci 

 
prožívají interakci primárně mezi sebou, je zdůrazněn kooperativní přístup (spíše než 

individualistický), žáci by se měli učit, že nepovedená komunikace je společnou 
 
zodpovědností a ne jen chybou mluvčího nebo posluchače. 

 

V komunikativní  výuce  jazyka  je  prostor  pro  zařazení  kooperativního  učení  velký. 
 

V samotném popisu této metody je kooperativní přístup zmíněn jako ten nejvhodnější. 

Klíčovým principem je komunikace a její prožití. Celce-Murcia (2001) popisuje metodu 

takto: 

 
Podstatou komunikativní výuky jazyka je zaujetí studentů komunikací, aby se jim 

umožnilo rozvíjet jejich komunikační kompetence. 

 

Učitel vytváří situace, hry a aktivity, při kterých studenti musí komunikovat a využívat 

své dosavadní jazykové znalosti, aby vyřešili danou situaci. 
 
Celce–Murcia (2001) zdůrazňuje: Předpokládá se, že cílem učení se cizího jazyka je 

žákova schopnost komunikovat v cílovém jazyce. 

 
Tato komunikace může být rozšířena na různé typy aktivit a jejich šíře a rozmanitost 

může reflektovat život a zájmy žáků. Metoda komunikativní výuky jazyka se dá 
 
upravovat podle potřeb učitele a jeho žáků a není v ní žádný bod, který by bylo obtížné 

splnit. 
 
Komunikativní principy mohou být aplikovány na učení jakékoli dovednosti na 

jakémkoli stupni, kvůli široké rozmanitosti třídních aktivit a typů cvičení. (Richards a 

Rodgers, 1999) 

 
Tato metoda je tedy ideální k zařazení kooperativního učení. Využívá práci v malých 

skupinách a v některých aktivitách jsou ve skupinách rozděleny role. 
 
Ohledně práce v malých skupinách se k této metodě vyjadřuje Larsen-Freeman (2011): 
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Práce studentů v malých skupinách maximalizuje množství komunikativní praxe, kterou 

studenti dostávají. 
 
Celce–Murcia (2001) k tomu dodává: Studenti pravidelně pracují ve skupinách nebo ve 

dvojicích, aby převáděli (případně sjednávali) smysl v situacích, kdy má jedna osoba 

informace, které ostatní nemají. 

Tento princip je v přímé shodě s principy kooperativního učení. Je také rozvíjena 

pozitivní vzájemná závislost, neboť bez spolupráce všech členů skupiny se nejde dostat 

k výsledku. 
 
Dalším principem, který zmiňuje Larsen-Freeman (2011), je: 
 

 

Studentům by měla být dána možnost vyjádřit své nápady a názory. 

 

Studenti mají tedy možnost procvičit si argumentaci a vyjádření svého názoru, případně 

obhájení ho před skupinou. 
 
Princip, který přímo souvisí s kooperativním učením, je podle Larsen-Freeman (2011) 

následující: Komunikativní interakce podporuje kooperativní vztahy mezi studenty. 

Dává to studentům příležitost pracovat na vyjednávání o významu. 

 

Pocit bezpečí studentů je rozšířen mnoha příležitostmi pro kooperativní interakce se 

spolužáky i učitelem. (Larsen-Freeman, 2011) 

 
Role učitele není v komunikativní výuce jazyka tak dominantní a je tedy více prostoru 

pro žáky a jejich zodpovědnost za své vlastní učení. 
 
Celce–Muricia (2001) však také zdůrazňuje, že kooperativní učení není to samé jako 

komunikativní výuka jazyka: Komunikativní výuka jazyka se nevyučuje jen tváří v tvář. 

Nevyžaduje  malé  skupinky  a práci  ve dvojicích,  ale skupinové  úkoly se osvědčily 

v mnoha   souvislostech,   jako způsob poskytnutí více   příležitostí a motivace 

pro komunikaci. Nicméně skupinová práce a práce ve dvojicích by neměla být 

považována za základní vlastnost a v některých kontextech může být nevhodná. 

 

Je důležité si uvědomit, že kooperativní učení je jednou z možností, případně částí 

komunikativní výuky jazyka. Tato metoda je pro kooperativní učení velmi vhodná, ale i 
 
u ní se musí počítat s úpravami pro potřeby kooperativního učení a vždy musíme 

pracovat s vědomím, že kooperativní učení lze použít jen v některých aspektech výuky 
 

34 



jazyka. Pokud si učitel toto uvědomuje, jsou kooperativní učení a komunikativní výuka 

jazyka kompatibilní a dobře využitelní v reálné výuce. 
 
6.9 Kooperativní učení jako strategie 

 

Larsen-Freeman (2011) zmiňuje také přímo kooperativní učení jako jednu ze strategií, 

které lze pro učení cizího jazyka použít. V úvodu zdůrazňuje obecné principy 

kooperativního učení. Důležitý je způsob, jakým studenti pracují spolu i s učitelem. 

Učitel učí žáky sociální dovednosti a dovednosti důležité pro spolupráci, aby mohli 

studenti spolu pracovat efektivně. Kooperace není jen způsob učení, ale i téma, o kterém 

se mluví a studuje se. V této strategii není ale žádná teorie jazyka. 
 
V ukázce od Larsen–Freeman (2011) je zaznamenána hodina zaměřená na kooperativní 

učení. Z hlediska jazykového se zaměřuje na nová slovíčka. 

 
Každá skupina dostane část příběhu a má ho přečíst a diskutovat o něm. Nová slovíčka 

si má vyhledat nebo se na ně ptát. Poté se skupiny změní a budou si muset navzájem 

příběhy převyprávět. Následně se píše test na znalosti z příběhů (test píší žáci 

samostatně, ale uspět musí celá skupina) a hodnotí se spolupráce ve skupině. Role jsou 

pro závěrečný test rozděleny následovně: jeden žák má za úkol držet skupinu 

soustředěnou na aktivitu, druhý bude zaznamenávat odpovědi, třetí bude hlídat čas, 

čtvrtý kontroluje, zda udělali vše, co měli a další bude prezentovat práci skupiny i práci 

ve skupině. 
 
I v práci v původní skupině mohly být rozděleny role. Jeden žák může mít na starost 
 
 

práci se slovníkem, druhý může být spojkou mezi skupinou a učitelem v případě, že 

skupina potřebuje poradit. Třetí může mít za úkol zapisovat nápady a odpovědi. 
 
Dále Larsen-Freeman (2011) uvádí principy, které splňují označení kooperativní učení, 

použité v dané ukázce hodiny: 

 
Studenti jsou podporováni v myšlení v souladu s pozitivní vzájemnou závislostí. Studenti 

nepřemýšlí individualisticky a soutěživě, ale kooperativně a s ohledem na skupinu. 

 
Tento princip se přímo odkazuje k jednomu ze základních znaků kooperativního učení – 

pozitivní vzájemnou závislost. Studenti se mohou učit od sebe navzájem, což je velká 

výhoda hlavně pokud máme heterogenní skupiny, kde jsou žáci na rozdílné jazykové 
 
úrovni. Zde mohou žáci s menší zkušeností s jazykem načerpat mnoho nových poznatků  
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a žáci s větší jazykovou zkušeností si mohou vyzkoušet dovednost vysvětlit to, co jim 

přijde samozřejmé, někomu jinému. 

Studenti pracují ve skupinách, kde jsou namíchaná různá pohlaví, lidé různé etnické 
 

příslušnosti, různé jazykové úrovně. To pomáhá studentům učit se od sebe navzájem, ale 

také si zkouší, jak vycházet s lidmi, kteří nejsou stejní jako oni. (Larsen-Freeman, 2011) 

 
Čím rozdílnější mohou skupiny být, tím to žáky více obohacuje. Uvidí problém z více 

úhlů pohledu a dozvědí se, jak na daný problém nahlíží spolužáci. Vyzkouší si 

argumentaci a přemýšlení o názorech druhých. 

 

Sociální dovednosti, jako uznání příspěvku někoho jiného, zjišťování jiných příspěvků a 
 

zachování klidně plynoucí konverzace, se učí přímo. Osvojování jazyka je usnadněno 

interakcí studentů v cílovém jazyce. (Larsen-Freeman, 2011) 

 
Tyto sociální dovednosti jsou pro  uplatnění našich žáků  v reálném  životě  klíčové. 

Pro žáky  je důležité  učit se je  mimoděk  i cíleně, aby  na  nich  mohli  pracovat  a 
 

zdokonalovat je. Kooperativní učení ve výuce cizího jazyka má výhodu, že učí rovnou i 

jazyk, který se v dané situaci používá. Naučí se fráze a obraty, které jsou vhodné a zažijí 

si je přímo v živé konverzaci. 
 
Přestože studenti pracují dohromady, každá student je odpovědný za práci. (Larsen-

Freeman, 2011) 

Pro tento bod je velice důležité právě rozdělení rolí a postavení úkolu, tak aby příspěvek 

každého člena byl nezbytným k dokončení úkolu celé skupiny. Zvláště v jazykovém 

vyučování, kde se přepokládá velká rozdílnost v jazykové vybavenosti dětí, hrozí 

nebezpečí, že úkol vypracuje žák s větší zkušeností v daném jazyce. Proto je třeba vždy 

mít na mysli pravidla kooperativního učení při tvorbě konkrétních aktivit. 

 

Odpovědnost za vzájemné učení je sdílena. Každý člen skupiny je podporován, aby se 

zúčastnil práce ve skupině. Učitelé neučí jen jazyk, ale učí i kooperaci. Samozřejmě 
 
poněvadž sociální dovednosti zahrnují užití jazyka, kooperativní učení učí jazyk jak pro 

akademické, tak i pro sociální využití. (Larsen-Freeman, 2011) 

 
 
 
 

 

36 



Kooperativní učení je ideální příležitost pro zažití reálných životních situací, při kterých 

žáci užijí naučená slova a věty nejen, aby splnili zadání, ale pro opravdový smysl jazyka 

– tedy vyřešit problém, domluvit se se skupinou. Žáci vidí, že se učí cizí jazyk pro sebe 

a že se dá využít i to, co už znají v reálné komunikaci a to je velice motivační pro jejich 

další práci. 

 
 
 

 

Je zřejmé, že kooperativní učení se v rámci cizího jazyka hodí jen k některým metodám, 

pro jiné je více či méně nevhodné. Ideální metodou ke kooperativnímu učení vychází 

komunikativní výuka jazyka. Ta se s ním shoduje ve velkém množství principů a cílů. 

Tichá metoda a učení se jazyka v komunitě jsou shodné v některých bodech a jsou 

velmi snadné kooperativnímu učení přizpůsobit, jsou tam však i body a principy, které 

se ke kooperativnímu učení příliš nehodí. Zbylé metody se velmi liší od principů 
 
kooperativního učení. Samozřejmě že se dá přemýšlet nad tím, jak by se daly změnit, 

abychom mohli kooperativní učení zařadit, ale vzhledem k tomu, že body, o které se 

opírají, jsou kooperativnímu učení vzdálené, museli bychom změnit veškeré myšlenky 

těchto metod a to by nedávalo smysl. Důležité je si uvědomit cíle, kterých chceme 

dosáhnout, a podle toho zvolit metodu. Poté můžeme přemýšlet, zda k této metodě 

můžeme připojit i kooperativní učení, případně jak. 

 

 

7. Srovnání kooperativního učení a tradiční výuky ve výuce cizího jazyka 
 
 
 

Nejprve se zaměřím na srovnání tradiční výuky cizích jazyků s kooperativním učením 

ve výuce cizího jazyka. Z něj jasně vyplynou body, ve kterých je silnější tradiční 

způsob výuky a ve kterých je výhodnější kooperativní učení. Toto podrobné srovnání je 

důležité v uvědomění si výhod jednoho typu učení oproti druhému a tím zvýšíme 

schopnost tyto výhody využívat. 
 
Zhang (2010) přináší v tabulce 2 podrobná srovnání tradiční výuky jazyka a 

kooperativního učení jazyka. Ukazuje v něm i oblasti, které se běžně nesrovnávají 

 
například očekávání studentů. Přitom i tyto faktory mohou mít a mají podíl na tom, pro 

jakou výuku cizího jazyka se rozhodneme. 
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Srovnání Tradiční výuka jazyků  Kooperativní učení v 

       výuce CJ     
             

Nezávislost žádná            
      

Role žáka pasivní   příjemce, aktivní účastník, autonomní 

 vykonavatel     žák      

Role učitele v  centru  dění, kontrolor, organizátor   práce, 

 hodnotitel (dobře x špatně), moderátor u komunikačních 

 hlavní zdroj podpory a úkolů      

 zpětné vazby           
       

Materiály kompletní sada pro materiály podle záměru 

 všechny      hodiny, většinou 1 skupina 

       sdílí sadu materiálů  
      

 vyvolávání vědomostí, skupinová práce vtahující 

 procvičování frází a  vět, žáky do  komunikace, 

 překlad, poslech    sdílení informací, interakce, 

       dohadování se o významu 
       

 mluvení mezi studenty, intenzivní interakce mezi 

 hlavně interakce  učitel - studenty,  trochu interakce 

 student      učitel – student    
Rozestavení místnosti oddělené stoly nebo sezení malé skupiny    

 ve dvojici           

Očekávání studentů vítěz nebo  poražený, přispívají   úspěchu 

 hodnotí svůj posun a úsilí  skupiny, kdo udělá progres, 

       je vítěz      
   

Vztah studentů a učitele podřízený a nadřízený, jsou jsou si rovni a spolupracují 

 si rovni            
Tabulka 2: Srovnání tradiční výuky jazyků a kooperativního učení ve výuce cizího jazyka 

 
(Zhang, 2010) 

 

 

Z tohoto srovnání vyplývá mnoho zjištění, které si učitel neuvědomí při pouhém 

povrchním srovnání kooperativního a tradičního učení. Například, že je mnohem 

ekonomičtější a jednodušší kooperativní učení z hlediska tisku materiálů, které jsou pro 
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výuku třeba. Zatímco v tradiční výuce zajišťujeme kompletní sadu každému studentovi, 

u kooperativního učení nám postačí jedna sada pro jednu skupinu, neboť žáci informace 

sdílí. Je to samozřejmě maličkost a jen kvůli ní nebudeme zavádět kooperativní učení. 

Pokud se ale pro něj rozhodneme, je to příjemný bonus. Pro výuku jazyka je 

samozřejmě nejdůležitější, že v kooperativním učení se objevuje více příležitostí ke 

komunikaci než v tradiční výuce. Právě tento bod je pro výuku jazyků klíčový, protože 

naším cílem je, aby žáci dokázali v cizím jazyce komunikovat. 

 

Výuka jazyka se skládá ze 4 základních dovedností: poslech, mluvení, psaní a čtení. 

Kooperativní učení nejvíce rozvíjí poslech a mluvení. Právě tyto dvě dovednosti jsou v 

tradiční výuce jazyka často oddělené. V ideálním případě jsou tyto dovednosti spojené a 

to je právě jednou z výhod interakce, která probíhá při kooperativním učení. Ve 

skupinové konverzaci jeden za žáků mluví a pro ostatní to znamená poslech. Propojení 

těchto dovedností je klíčové pro schopnost komunikovat. Reagovat na to, co druhý říká, 

doptat se na věci, kterým žák nerozumí a volit slova tak, aby ostatní žáci rozuměli, je 

klíčem k úspěšné konverzaci a žáci se to naučí jen tím, že konverzaci budou zkoušet a 

zlepšovat se v ní. 

 

Výzkum Alghandiho a Gilliese také srovnává styly tradiční a kooperativní styl učení, 

které mají již na první pohled spoustu věcí společných. Kooperativní učení a tradiční 

výuka v malých skupinách jsou si podobné, ale jak ukazuje předchozí tabulka, jsou 

mezi nimi podstatné rozdíly. Tento výzkum se zaměřuje na to, zda ve výsledcích žáků 

najdeme nějaké rozdíly, když budeme porovnávat tyto dvě oblasti. Když tvrdíme, že 

tyto dva styly učení nejsou stejné, je nutné zjistit, zda výsledky, kterých dosáhnou žáci, 

kteří se učí jedním nebo druhým stylem, jsou stejné nebo odlišné. 
 
Předchozí výzkumy srovnávaly kooperativní učení s individuální prací – v tomto 

porovnání žáci, kteří pracovali kooperativně, dosáhli lepších akademických výsledků, 

stejný  případ  nastává, když  je  porovnáváme  s hodinami  přímého  učení  (Johnson  a 

Johnson, 2002, cit. podle Alghandi a Gillies, 2013) 
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Otázky: 

 

Jaký je efekt kooperativního učení v porovnání s tradiční výukou v malých skupinách, 

na úspěch žáků učících se angličtinu jako cizí jazyk? 

 

Jaký je efekt kooperativního učení v porovnání s tradiční výukou v malých skupinách, 

na úspěch osvojení si gramatických znalostí žáků učících se angličtinu jako cizí jazyk? 

 

Jaký je efekt kooperativního učení v porovnání s tradiční výukou v malých skupinách, 

na úspěch v psacích dovednostech žáků učících se angličtinu jako cizí jazyk? (Alghandi 

a Gillies, 2013) 

 
 

 

Tyto otázky se hodnotily u dvou skupin žáků. Ti psali testy před zahájením výuky 

kooperativním učením a tradiční výukou v malých skupinách. Další testy psali žáci po 

skončení působení kooperativního učení a tradiční výuky. Tyto testy se porovnávaly a 

vyšly z nich následující výsledky: 

 

Výsledky vyšly ve prospěch skupiny, která byla učena kooperativním učením – výsledky 

předchozích testů ukazovaly, že předchozí znalosti žáků, kteří se zúčastnili výzkumů, 

byly na stejné úrovni. Zlepšení skupiny, která byla učena kooperativním učením, má dvě 

možná vysvětlení. (Alghandi a Gillies, 2013) 
 
Za prvé - učení anglického jazyka kooperativním učením umožňuje studentům pracovat 

 

ve skupinách a diskutovat spoustu úkolů. (Gillies, 2007, cit. podle Alghandi a Gillies, 

2013) 
 

 

Za druhé – slabí žáci v každé skupině se učí od schopnějších studentů lépe než od 

učitele (Johnson a Johnson, 2003, cit. podle Alghandi a Gillies, 2013) 

 

Možná je také kombinace obou těchto vysvětlení. Největší výhodou kooperativního 

učení je to, že přináší více výhod najednou a každý student si z něj vezme to, co mu 

nejvíce vyhovuje a pomáhá mu v rozvoji. Ve výuce jazyků jsou obě zmíněné možnosti 

velmi důležité, protože možnost diskutovat v cizím jazyce se spolužáky je příležitost 

procvičit své řečnické schopnosti, ale zároveň se žáci dozvědí od svých spolužáků 

spoustu nových informací a naučí se od nich více než od učitele, který se nemůže 

každému žákovi věnovat individuálně celou hodinu. 
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7.1 Výhody kooperativního učení 
 
 
 

Další výhody, které nejsou v tabulce, protože se nedají zahrnout do kategorií, které by 

se daly srovnávat s tradiční výukou jazyků, jsou podle Zhang (2010) následující: 

 
Příležitosti pro srozumitelný vstup a výstup – kooperativní učení přináší přirozené 

interakční kontexty, kde se žáci poslouchají, kladou si otázky a vyjasňují si problémy. 

Aby si rozuměli, musí uzpůsobit svůj jazyk skupině a z toho vzniká srozumitelný vstup. 

Interakce nutí studenty produkovat více správného a vhodného jazyka, což je vstup 
 
pro další studenty. Tím pádem je kooperativní učení cenné v orálním procvičování a 

poslechu s porozuměním. 
 
Ideální případ je, když se tyto dovednosti mohou spojit a to je právě jednou z výhod 

interakce, která probíhá při kooperativním učení. Učení probíhá pro jednoho žáka 

poslechem a pro druhého tím, že mluví a to ve stejnou dobu. Navíc nic nedokáže zcela 

nahradit reálnou konverzaci se všemi jejími vlastnostmi, které je nutné zažít na vlastní 

kůži. Například když někomu nerozumíme, protože mluví rychle nebo potichu, 

nepochopíme nějaké slovíčko a snažíme se zjistit jeho význam atd. Toto si děti musí 

zažít, aby je to v budoucí konverzaci nezaskočilo a právě tuto možnost kooperativní 

učení cizích jazyků nabízí. 
 
Dále Zhang (2010) dodává další důvod, proč je kooperativní učení ve výuce cizích 

jazyků výhodné: Závěrečným cílem kooperativního učení je udělat každého žáka 

silnějším. Děláním práce kooperativně zdůrazňuje individuální odpovědnost. 

 

Ačkoliv se to na první pohled může zdát jako protiklad, je toto právě cesta, která 

kooperativní učení odlišuje průběhem výuky, ale cíle vzdělávání jsou samozřejmě 

stejné. 
 
Kooperativní učení jazyka odpovídá trendu ve výuce cizích jazyků, protože se zaměřuje 

na komunikativní a efektivní faktory. (Zhang, 2010) 

 
Tato výhoda zdůrazňuje fakt, že cílem jazyka je naučit děti komunikovat a stále více se 

didaktika cizího jazyka zaměřuje na způsoby vyučování, které pomohou dosáhnout 

tohoto cíle co nejjednodušeji a nejrychleji a které v sobě nesou i další výhody důležité 

pro rozvoj žáka. Kooperativní učení naplňuje tato kritéria, a proto se stává stále 

populárnějším. 
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Další nespornou výhodou kooperativního učení ve výuce cizího jazyka je zvýšená 

motivace žáků. Zvýšení motivace je velmi často skloňováno ve výzkumech, které 

podporují kooperativní učení. Cizí jazyky někdy s motivací žáků nepracují dostatečně. 

Často se spoléhá na vnější motivaci, kterou obstarávají především rodiče nebo učitelé a 

na vnitřní motivaci, která vychází ze žáků samotných, se zapomíná. Kooperativní učení 

přispívá právě ke zvýšení vnitřní motivace a to je základní kámen k úspěchu učení se 

cizího jazyka. Pokud se dítě učí proto, že chce, jde mu učení lépe a naučí se toho více. 
 
Výzkumem týkajícím se motivace se zabývali Yoshida, Tani, Uchida, Masui, Nakajama 
 
 

(2014). Ti zkoumali vliv online kooperativního učení na výuku cizího jazyka: 

 

Byly odhaleny pozitivní efekty kooperativního učení na motivaci učení se jazyku. Online 
 

kooperativní učení umožňuje žákům komunikovat s rodilými mluvčími a vede ke zvýšení 

motivace k učení jazyka. Výsledky ukazují, že online kooperativní učení propaguje 

žákům vnitřní motivaci do učení se korejštiny jako cizího jazyka. Online výuka umožňuje 
 

spolupracovat žákům, kteří jsou od sebe daleko, a umožňuje jim dosáhnout společného 

cíle. Yoshida, Tani, Uchida, Masui, Nakajama (2014) 
 
Motivace je ovlivňována nejen výběrem typu učení ale i průběhem hodiny. To, jak se 

 

žák při hodině cítí, ovlivňuje jeho vnitřní motivaci nejvíce. Jaké pocity zažije žák při 

používání jazyka, přispívá k jeho vztahu a postoji ke komunikaci v cizím jazyce. 

Od začátku tedy musí být kladen důraz na pozitivní atmosféru a prožití úspěchu při 

používání cizího jazyka. Od nejnižšího věku budujeme dětskou sebedůvěru a 
 
pozitivní vztah k cizímu jazyku. Kooperativní učení přispívá právě k pozitivnímu 

vztahu k učení se cizího jazyka. Kooperativní učení pomáhá žákům zažít úspěch a tím 

zvyšuje jejich motivaci. 

 

Další výhody vyplývají z komfortu, který kooperativní učení přináší žákům, tedy těm, 

kteří z něj mají těžit především. 

 

Zhang  (2010)  připomíná  jako  další  výhodu  kooperativního  učení  to,  že  žáci  mají 
 

možnost vyzkoušet si své odpovědi ve skupině předtím, než je nabídnou celé třídě. Tím 

se jejich strach z neúspěchu sníží. 
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Předtím, než Kagan vytvořil svůj model, shrnul, proč je dobré zapojit kooperativní 

učení do výuky cizího jazyka. 

 

Zdůvodnění kooperativního učení pro cizí jazyk 
 

-účast studentů ve dvojicích nebo malých skupinách je podle kooperativních metod 

vybavuje osvojením cizího jazyka. (Kagan,2010, cit. podle Davoudi a Mahinpo, 2012) 

 
Kooperativní učení je často využívané i proto, že vyhovuje většině typů žáků. 

Podporuje extrovertní i introvertní žáky, protože dává prostor jejich přirozenému 

chování, ale zároveň je učí rozvíjet nové schopnosti, aby byli schopni fungovat ve 

skupině. Tyto schopnosti mohou poté převést do svého školního chování a může jim být 

prospěšné. Prostor dostávají také různé učební styly žáků. Díky větší volnosti, kterou 

práce ve skupině znamená s ohledem na vyhledávání zdrojů a pomůcek, které 
 
žáci mohou využívat, může učitel snadněji zapojit styly, na které se během běžné výuky 

z různých důvodů nedostane. 

 
Dalším faktorem, který ovlivňuje úspěšnost žáků je jejich učební styl. Každý student 

využívá pro přijímání informací primárně jiný smysl. Přirozenou součástí výuky je 

změna distribuce informací tak, aby bylo vyhověno všem typům žáků. V tradiční výuce 

není možné uspokojit ve stejném čase všechny učební styly žáků. Kooperativní učení 

pomáhá využít více učebních stylů v jednom okamžiku, díky tomu, že informace mohou 

být pro různé členy skupin distribuovány různými způsoby. 

 

Toto byly specifické výhody, které má kooperativního učení ve výuce cizího jazyka. 

Shrnula jsem efekty, které kooperativní učení má na motivaci. Kooperativní způsob 

výuky je vhodný i pro propojování dalších předmětů s výukou cizího jazyka. 

Propojování jednotlivých témat, která se prolínají více předměty, je pro kooperativní 

učení přímo stvořené. Dětem se propojí poznatky z jiných předmětů a vyřešíme tím také 

častý problém smysluplné konverzace. Konverzace, která při kooperativním učení 

probíhá mezi dětmi, by měla mít význam. Pokud děti mluví o věcech, které probírají i v 

jiných předmětech, cítí, že neplní jen nějaký úkol, ale řeší to , co se kolem nich děje. 

Výuka cizího jazyka jim může pomoci uvědomit si věci z jiných předmětů, případně se 

na ně podívat jiným pohledem a pomůže jim komunikovat přirozeně o věcech, které je 

zajímají a trápí. 
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7.1.1 Snížení strachu z cizího jazyka 
 
 
 

Ideálním prostředím pro kooperativní učení je samozřejmě třída, kde se žáci nebojí 

přednést své názory před kýmkoli. Realita je ovšem někdy jiná a zvláště v cizím jazyce 

je vyjádření se před celou třídou obtížné. Kooperativní učení tedy vkládá mezistupeň do 

tohoto procesu. Odpověď si žáci vyzkouší ve své skupině. Skupina na ně reaguje a dává 

zpětnou vazbu, na kterou žáci reagují poupravením své odpovědi, případně argumentací. 

Obojí je pro ně prospěšné. 

 

Duxbury a Tsai (2010) přidávají výzkum zabývající se strachem nebo úzkostí při výuce 

cizího jazyka z jiného pohledu. Jejich studie se jmenuje Efekty kooperativního učení na 

úzkost z cizího jazyka. Tato studie srovnávala výzkumy na amerických a tchajwanských 

univerzitách. 

 

Duxbury a Tsai (2010) svou studii představují takto: Tato studie se zaměřuje na stupně 

úzkosti, které žáci měli a na rozsah, ve kterém se vybrané faktory v učícím prostředí 

vztahovaly k úzkosti z cizího jazyka. 
 
Proč je potřeba věnovat se speciálně úzkosti spojené s cizím jazykem? Cizí jazyk je v 

tomto specifický tím, že když se chceme vyjádřit, používáme prvek, který je zároveň 

učivem. Musíme přemýšlet nejen o tom, co chceme říct, ale jaká slova použijeme. Proto 

mají někteří žáci s cizím jazykem problém a někoho může tato úzkost oslabovat až 

zablokovat a není schopen se vyjádřit. Proto je nutné si této vlastnosti cizího jazyka být 

vědomi a snažit se pracovat na snižování úzkosti u studentů. 
 
Velký počet badatelů doložilo, že je tu úzkost speciálně z učení se jazykům a že tato 

úzkost má vysilující efekt na učení a úspěch. (Gardner, Smythe, Lalonde, 1984, cit. 

podle Duxbury a Tsai, 2010) 

 
Důležité je uvědomit si, že tato úzkost se může týkat studentů, kteří mají problémy i v 

jiných předmětech. Také se to však může týkat žáků, kteří v jiných předmětech podobné 

potíže nemají, a jejich specifickým problémem se může stát právě výuka jazyka. Tito 

žáci někdy mohou být více uzavření a neschopni svůj problém řešit, 
 
protože berou své potíže jako selhání, se kterým si musí poradit sami. Nejsou zvyklí na 

to, že jim něco nejde. Rodiče nemusí být zvyklí s dětmi o problémech mluvit, případně 

s nimi doma pracovat. Žáci kompetentní v jiných předmětech mohou zápasit a 
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stát se úzkostnými v hodinách cizího jazyka. (Ely, 1986, cit. podle Duxbury a Tsai, 

2010). 
 

 

Proto je třeba úzkost z cizího jazyka u dětí rozpoznat a řešit ji hned v začátcích, neboť 
 

později již nemusí být řešení stejně účinná. Musíme se zaměřit na všechny děti. To 

dokládají následující ukázky z literatury: 

 
Jazyk člověka a sebevědomí jsou úzce provázaní, což znamená, že „útok na jedno, je 

útok na druhé“. (Cohen a Norst, 1989, cit. podle Duxbury a Tsai, 2010) 

 

Úzkost z cizího jazyka je univerzální fenomén, který omezuje úspěch studentů 

v hodinách anglického jazyka jako druhého jazyka a anglického jazyka jako cizího 

jazyka. (Young, 1999, cit. podle Duxbury a Tsai, 2010) 

 
Jedním z prvních kroků je si tento problém uvědomit a dalším krokem je podniknout 

něco, abychom tuto úzkost zkusili redukovat a dovolili žákům, aby veškeré své síly 

mohli soustředit pouze na jazyk. Univerzální kroky můžeme podniknout hned na 

začátků našeho pozorování. Změnit výzdobu třídy, rozestavení stolů a častější práci ve 

skupinách můžeme změnit okamžitě a může to mít pozitivní efekt na snižování úzkosti 

dětí. Mohou se objevit děti, které budou mít problém větší než ostatní a těm je 
 
třeba věnovat při přípravě i realizaci hodiny více péče. V tomto případě nám může 

pomoci odborná literatura. 

 
Badatelé a experti navrhovali mnoho faktorů, které mají vliv na úzkost z cizího jazyka, 
 

nejběžnějšími faktory v literatuře jsou: motivace studentů se učit (Bandura, 1997, cit. 

podle Duxbury a Tsai, 2010), přesvědčení studentů o osvojování si jazyka (Gregersen, 

2003, cit. podle Duxbury a Tsai, 2010), osobnosti studentů (Dewaele a Furnham, 2000, 
 

cit. podle Duxbury a Tsai, 2010), způsob jakým učitel působí na žáky (Vygotsky, 1986, 

cit. podle Duxbury a Tsai, 2010), jazykové pozadí studentů (Frantzen a Magnan,2005, 
 
cit. podle Duxbury a Tsai, 2010), učení se v kooperativních skupinách (Oxford, 1997, 

cit. podle Duxbury a Tsai, 2010). 

 
Co může učitel z těchto faktorů ovlivnit? Nejsnazším faktorem, který můžeme ovlivnit 

je zařazení kooperativního učení do naší výuky cizího jazyka. Dalším faktorem, který se 

lehce ovlivní, je motivace. Ostatní faktory jsou více či méně neovlivnitelné zvláště u 

menších dětí. 
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Kooperativní učení by měl být jeden ze způsobů, jak snížit úzkost z cizího jazyka. Tuto 

teorie podporuje i následující výzkum: 
 
Otázky, které řeší tato studie, jsou následující: 
 

 

1) Jaký je stupeň úzkosti ve třídách, kde se učí cizí jazyk? 

 

2) Jaký je vztah mezi úzkostí studentů z hodin cizího jazyka a jejich postoji ke 

kooperativnímu učení? 

 

3) Jaký je vztah mezi úzkostí studentů z hodin cizího jazyka a jejich vnímáním využití 

postupů kooperativního učení? (Duxbury a Tsai, 2010) 

 
Já se budu zajímat především o otázky, které se zabývaly kooperativním učením. Právě 

postoje a využití postupů kooperativního učení jsou faktory, které mohou ovlivnit 

úzkost žáků. Je důležité si uvědomit, že i přístup žáků a jejich náhled na kooperativní 

učení je klíčový. Dobré je vysvětlit dětem, proč jsme se rozhodli kooperativní učení 

zařadit. Toto vysvětlení a jeho podrobnost je samozřejmě závislá na věku žáků, které 

učíme. Studie pracovala se studenty univerzit, čili s téměř dospělými lidmi. Její 

výsledky se ale dají aplikovat i na mladší školní děti. 

 

Studie se zúčastnilo 385 studentů z 1 americké univerzity a 3 taiwanských univerzit. 

 

Ve studii bylo využito 10 otázek vytvořených pro studii vztahujících se ke 

kooperativnímu učení a dvě demografické otázky. 
 
Autor připravil 5 otázek, které měly stanovit studentské vnímání kooperativní atmosféry 

ve třídě a 5 otázek, které zjišťovaly záliby studentů směrem ke kooperativnímu učení. 

Dvě demografické otázky zjišťovaly pohlaví a jazykové zázemí. Dalších 20 otázek 

zjišťovalo, zda je student extrovert či introvert. (Duxbury a Tsai, 2010) 
 
S pozadím studenta učitel nemůže nic udělat, přesto je ale dobré, když má o něm 

přehled. Ve třídě i v takovéto studii je důležité být si vědom pozadí a povahy každého 

 
studenta. Jinak budou na výuku jazyků ať tradiční nebo kooperativní cestou reagovat 

extroverti a jinak introverti. My jako učitelé ve třídě mnoho poznáme pouhým 

pozorováním a rozhovory se žáky. To je začátek k naší další práci. 
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Výsledky studie byly následující: 

 

Zajímavé bylo zjištění, že mezi úzkostí z cizího jazyka a kooperativním učením není v 

USA žádný vztah a v taiwanských školách byl vztah pozitivní. Absence vztahu v USA se 

dá vysvětlit tím, že američtí učitelé již dříve zavedli kooperativní učení do výuky. Žáci se 

s tím běžně setkávali – proto okamžitý efekt nebyl studenty zaznamenán. 
 
Vztah byl objeven mezi úzkostí z cizích jazyků a vnímáním využití postupů 

kooperativního učení. Naopak vztah mezi úzkostí z cizích jazyků a postoji 

kooperativního učení nebyl zjištěn žádný vztah. 

 

Kooperativní učení nemá efekt na snížení úzkosti z cizího jazyka. Přesto kooperativní 

učení pomáhá užívat cílový jazyk častěji, podporuje komunikaci, vytváří prostředí, které 

stimuluje třídní aktivity a dává různorodost jazyka. (Duxbury a Tsai, 2010) 

 

I přesto, že nebyl objeven přímý vztah mezi snížením úzkosti a kooperativním jazykem, 
 

je  dobré  mít na paměti, že  kooperativní  učení  některým  jedincům  může  pomoci 

s úzkostí  bojovat.  Ať  už  tím,  že  mají  možnost  komunikovat  nejprve  s několika 
vrstevníky  a ne rovnou před  celou  třídou.  Také  to,  že  mají  více  příležitostí 

ke komunikaci, podporuje jejich postupné získávání jistoty v projevu. 
 

 

Ke zvýšení úzkosti žáků může přispět sám učitel. Buď nedostatečnou přípravou, nebo 

špatným pozorováním. Nevhodně zvolené aktivity, případně špatně zvolený způsob 

hodnocení a opravování chyb, může zvyšovat úzkost žáků, a tak dříve než učitel začne 

měnit svůj způsob učení, je třeba se zaměřit na své hodiny. Učitel si může natočit 

vlastní hodiny, případně může využít spolupráce kolegů a nechat je pozorovat výuku ve 

svých hodinách. Díky tomu může přijít na důvody, proč žáci trpí zvýšenou úzkostí v 

jeho hodinách. Případně zjistí, že k tomu zvýšenou mírou nepřispívá a bude hledat jiné 

příčiny. 

 

Řešením se snahou o snížení úzkosti by nemělo být předkládání jednodušších úkolů, 

abychom se vyhnuli zažití neúspěchu. Neznamená to, že se musíme vyhýbat úkolům, 

které obsahují výzvu, ale musíme zvolit správnou formu. Naopak problémy, které v 

sobě nesou nějakou výzvu, jsou pro děti lákavé a přínosné. Důležité je vyvážit míru 

zažití úspěchu a úkolů, které přináší nové zážitky a věci, které žáci mohou zkoušet. 
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Kooperativní učení přináší díky práci ve skupině možnost, jak zkoušet nové věci a 

postupy s možností konzultovat svá řešení se spolužáky, případně rozvíjet jejich nápady 

bez stresu, že budou před všemi prezentovat pouze svá řešení. 
 
 

 

8. Kooperativní učení a rozvoj konverzace 
 
 
 

Zhou (2009) uvádí: Ve výuce cizího jazyka jsou rozvíjeny 4 základní dovednosti 

(mluvení, psaní, poslech a čtení). Dovednost, která není rozvíjena dostatečně, je 

mluvení. Žáci rozumí, co říkají ostatní, ale neumí se sami vyjádřit. Mluvení zůstává 

nejtěžší dovedností pro studenty - po letech učení se angličtiny velice slabě komunikují. 

Rozhodli jsme se vyzkoušet teorii kooperativního principu. 

 

Mluvení je ve výuce cizího jazyka jednou ze 4 dovedností, které by měly být obsaženy 

v každé hodině cizího jazyka. Někdy se za mluvení považuje jakýkoli projev žáka, i 

když se jedná pouze o naučený text a žák tedy skutečně nekomunikuje. Skutečný čas, 

kdy žák vyjadřuje své myšlenky, by byl ve skutečnosti nízký nebo žádný. Přitom žák 

nejvíce potřebuje pro reálný život právě schopnost komunikovat, potřebuje si tuto 

schopnost procvičit a to by mu měla umožnit výuka cizího jazyka. S větším množstvím 

úspěšnější konverzace přišel už v roce 1975 Grice, který nabídl myšlenku 4 bodů, které 

zajistí úspěch jakékoli konverzace: 

 

Grice (1975, cit. podle Zhou, 2009) popisuje koncept kooperativního principu a jeho 

maxima – udělej svůj příspěvek, jak je požadováno, s akceptovatelným smyslem 

rozhovoru. 

 
4 maxima – 1) kvantity, 2) kvality, 3) vztahu, 4) způsobu 
 

 

Lidé, co jdou do konverzace, dodržují tato maxima, protože chtějí, aby konverzace 

fungovala. Kooperativní princip je garant úspěšné konverzace. 

 

Jsou to základní pravidla, kterých je dobré se držet, aby konverzace proběhla bez 

problémů a abychom se díky ní dozvěděli to, co opravdu potřebujeme vědět. Je dobré 

dát žákům do začátku body, kterých se mají držet, protože začít komunikovat, může být 

pro děti to nejtěžší. Pokud si osvojí základní pravidla a zažijí si je v začátcích výuky 

cizího jazyka, budou z nich vycházet i v budoucnu, kdy se jazyk i témata ztíží a 

 

48 



oni budou muset mít na zřeteli jiné věci, než jak vést konverzaci, aby se co nejlépe 

dobrali k cíli. 

 
Jazyk je nástroj komunikace, cílem učení se jazyka je podporovat studenty komunikovat 

 

ústně i písemně. Cílem by měla být nejen jazyková kompetence ale i komunikativní 
 

kompetence. Učitelé mluvené angličtiny se soustředí na gramatiku, opakování atd. 

Zapomíná se na aplikaci jazyka. Žáci neumí své znalosti aplikovat do komunikace. 

Grice ‚1975, cit. podle Zhou, 2009) 

 

Kooperativní učení je nejjednodušším způsobem, jak komunikaci zapojit do vlastní 
 

výuky. Je to přímá aplikace jazyka mezi studenty. Tímto způsobem se dá zpracovat 

spousta témat a žáci si nová slova a slovní spojení vyzkouší tak, jak je v budoucnu 

mohou nejlépe využít. 

 

Když zvažujeme učitelské cíle a požadavky, měly by se brát v potaz schopnosti, zájmy a 
 

koníčky studentů. Zavádět kooperativní techniky jako hra rolí, diskuse na určité téma, 

skupinová debata – aby bylo učení živé a zajímavé. (Grice, 1975, cit. podle Zhou, 2009) 

 
Tyto věci by se měly brát v úvahu nejen při volbě způsobu výuky, ale i při výběru 

tématu, kterým se budou žáci zabývat. Čím více se budou zabývat tématy, ze svého 

okolí a tématy, která jsou pro ně zajímavá, tím pro ně bude přirozenější toto téma 

rozebírat a mít smysl tato témata probírat. Zvýší se tím motivace žáků a výuka bude mít 

lepší výsledky. 

 

 

9. Skupinová dynamika 

 

Následující  článek  se  zabývá  pohledem  na  výuku  cizího  jazyka z pohledu skupin. 

 

Zabývá se tím, v čem je tato forma přínosná. Nejedná se přímo o kooperativní učení, ale 

je zajímavé se podívat na vztahy a procesy ve skupinách, které probíhají obdobně i 
 
ve skupinách, kde se objevuje kooperativní učení. Proto je na místě podívat se na 

skupinu pozorněji a uvědomit si její zákonitosti a způsoby, jak s nimi pracovat. 

Dornyei a Malderez (1997) zmiňují několik výhod, které přináší práce ve skupině: 

 

Skupiny mohou být podstatným zdrojem motivace. Kooperace mezi studenty zlepšuje 

rozsah individuální účasti. Skupiny mohou mít silný efekt na své členy, nabízí jim např.: 
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standardy pro sebehodnocení a také pro nastavování svého přístupu, chování, 

přesvědčení. 

 

Důležité je uvědomit si, že tento efekt nemusí být vždy pozitivní. Učitel musí neustále 

skupinu sledovat, dát prostor pro reflektování práce dané skupiny a vztahů ve skupině. 

Skupiny se také musí měnit, aby se žáci mohli učit od všech členů třídy. 

 

Učitel by se měl stát moderátorem a nechat co nejvíce aktivity na studentech. Pomůže to 

studentům osamostatnit se a převzít zodpovědnost za své vlastní učení. Samozřejmě 

hlavně v začátcích nebo u menších dětí je role učitele významnější. Více se zapojuje a 

řídí výuku, ale i v tomto případě je prostor pro činnosti, které můžeme nechat zcela na 

žácích. Učitel, který se stáhne do role moderátora, by měl pracovat na rozvoji 

následujících tří vlastností, které jsou klíčové pro zvládnutí výuky, vedené tímto 

způsobem. 

 

Schopnost empatie (být schopen napojit se na vlnovou délku studentů a být citlivý k 

atmosféře ve skupině), akceptování členů a shoda (žít a komunikovat podle své 

přirozenosti – učitel se projevuje jako živá bytost, je otevřený svým vlastním limitům). 

(Dornyei a Malderez, 1997) 
 

 

Dornyei a Malderez (1997) také nabízí několik praktických nápadů, které bychom měli 

zapojovat do hodin, když se rozhodneme pro práci ve skupinách, případně pro 

kooperativní učení: Strávit nějaký čas vědomě na skupinových procesech – učení 
 
jazyka i spokojenost studentů. Podporovat třídní interakci – techniky, aktivity, které 

vyzývají studenty k interakci – to pomáhá formovat skupiny. Práce ve dvojicích, práce 

ve skupinách, mix – zajištění kontaktu a interakce mezi všemi členy. Zábavné soutěže 

pro malé skupiny – posilují vztahy ve skupině (můžeme zkusit dát dohromady studenty, 

kteří by normálně nepracovali spolu). 

 

Tyto aktivity se zaměřují na vztahy ve třídě a ve skupinách, protože od nich se odvíjí 

úspěch kooperativního učení a na nich je třeba pracovat především v začátcích, kdy 

zavádíme kooperativní učení. Důležité je však tato pravidla dodržovat i později, 

abychom neupadli do stereotypu, který by kooperativní učení brzdil. 

 

Ať se rozhodneme pro skupinovou práci nebo pro kooperativní učení, je jedním z 

nejdůležitějších faktorů složení skupin. Podle druhu činnosti a našeho cíle utvoříme 

buď krátkodobé, nebo dlouhodobé skupiny. U skupin, které spolu budou pracovat chvíli 
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např.: jednu vyučovací hodinu není příliš prostoru na práci se vztahy ve skupině a není 

to ani cílem. U dlouhodobých skupin, které využíváme např.: na projektech, je však 

prostoru a času více a jedním z našich cílů by mělo být pracovat na vztazích ve skupině, 

zjišťovat co se děti naučily díky skupině, jak mohou pracovat na zlepšení práce a 

komunikace a čím ony samy přispívají k dobré atmosféře a co naopak musí ony samy 

změnit. Body, které jsou podle Dornyeie a Maldereze (1997) důležité pro dobré 

fungování skupiny jsou následující: 
 
Zahrnout role a drama – nechat žáky experimentovat s různými sociálními rolemi v 

bezpečí masky. Formulovat jasně pravidla skupiny – nechat žáky o nich diskutovat a 

poté je přijmout. S konflikty pracovat citlivě a otevřeně a užívat kooperativní úkoly – 

předvádění rolí, řešení problémů, práce na projektech, vyplňování pracovních listů, 

příprava skupinových zpráv. Aktivně podporovat studentskou autonomii a předat co 

nejvíce vedoucí role a funkcí skupinám. 

 

 

10. Aktivity 
 
 
 

Aktivity, které zvolíme pro skupinovou práci nebo kooperativní učení, by se neměly 

příliš často opakovat. Pestrost aktivit a nutnost podívat se na problém jinak a vyřešit ho 

jiným způsobem, pomáhá žákům neustále se rozvíjet a nezpohodlnět. Tím, že budou 
 
neustále využívat šablonu, do níž jen budou zadávat nové parametry, se neučí nic 

nového. Pestré aktivity jim dovolí objevit v sobě i v druhých nová místa, která mohou 

využít ke splnění úkolu. Učí se tedy nové věci nejen o světě ale i sobě, což je stejně 

cenné. 

 

Příkladů teorií, které vychází z kooperativního učení je hodně. Mě zaujal Kaganův 

model, který popisuje ve svém článku Davoudi a Mahinpo. Tento model se soustřeďuje 

na výuku cizího jazyka. Kagan využil základů kooperativního učení a postavil na něm 

svou teorii. Při bližším porovnání jsou patrné pouze nepatrné odchylky. Kagan se 

soustředil rovnou na výuku cizího jazyka a tomu uzpůsobuje svůj model. 

 

Kagan (2001, cit. podle Davoudi a Mahinpo, 2012) umístil kooperativní učení mezi 

„nejsilnější“ ze všech metod na zvýšení studentského úspěchu. Trval na tom, že žáci se 

nejlépe učí, když mohou povzbuzovat sebe i tutora. 
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Bod, ve kterém se Kaganův model liší od běžného kooperativního učení, je struktura. 

Díky ní je zavedení kooperativního učení flexibilnější a snazší. Jedná se vlastně o 

soubor aktivit, které jdou zapojit do hodiny, když potřebujeme okamžitě použít metodu 

kooperativního učení. Jsou tedy vhodné pro plánované kooperativní hodiny i jako 

záložní plán, který máme připraven pro všechny případy. Davoudi a Mahinpo (2012) ji 

popisují následovně: 

 

Důležitá je struktura – organizuje instrukce třídě. Obsah je volný a opakovatelný. 
 

Existuje 150 Kaganových struktur, které mají různé funkce. Nejsou to hodiny, oproti 

jiným přístupům kooperativního učení, které jsou založené na hodinách, kde učitelé 

plánují kooperativní hodiny. S Kaganovým přístupem děláme kooperativní učení 

součástí jakékoli hodiny zapojením struktur. Ty mohou být vloženy v jakémkoli bodě 

jakékoli hodiny, aby zvýšily zájem a učení studentů. 

 

Kaganův model má 4 základní elementy: 

 

1) pozitivní vzájemná závislost 

 

2) individuální odpovědnost 
 
3) rovnoměrná účast 
 

 

4) napodobení interakce (Davoudi a Mahinpo, 2012) 

 

Tyto elementy se téměř shodují se základními body kooperativního učení. Z toho jasně 

vyplývá, že tento model přímo z kooperativního učení vychází, je sjednocen s jeho 

principy a jen dále rozvíjí možnosti, které byly předtím nevyužity. K běžným výhodám 

kooperativního učení ve výuce cizího jazyka, přidává Kagan (cit. podle Davoudi a 

Mahinpo, 2012) následující: 

 

Sociální dovednosti, klima třídy, rozmanitost dovedností. 

 

Díky Kaganově modelu bychom měli dosáhnout následujících cílů. Je to shrnutí výhod 

kooperativního učení, ale v tomto případě jsou přímo ukázané na výuce cizího jazyka: 

 

1) maximalizace jazykového výstupu – učíme se mluvit mluvením 

 

2) jít naproti významu – opravdová komunikace 
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3) učení se jazyka a rozvoj manévrování – co říct, co udělat 

 

4) získávání jazyka od spolužáků (Davoudi a Mahinpo, 2012) 

 

Osvojování si jazyka je nejpřirozenější způsob, jak se novému jazyku naučit. Především 

u mladších žáků je osvojování jazyka, kdy děti nemají pocit, že se něco učí, ale 

poslechem jazyka a pobýváním v jeho přítomnosti je pro ně přirozené začít jazyk brzy 

používat. 

 

Jedna ze struktur, o které se Kagan opírá, je následující: 

 

Pomíchaný příběh 

 

Učitel vybere příběh vhodný úrovní pro studenty. Kopii pro jednotlivé týmy rozstřihá na 

4 proužky. Promíchá je a dá do obálky. Každý člen týmu si vezme 1 pruh a přečte ho 

týmu, týmy rozhodnou o pořadí částí příběhů. Pokud chce učitel zvýšit obtížnost této 

aktivity. Vybrat delší příběh a rozstříhat ho do 8-12 pruhů nebo vybrat příběh, kde může 

být pořadí událostí různé bez změnění konce. Každý člen týmu může číst součást 

příběhu jako prezentaci týmů. (Davoudi a Mahinpo, 2012) 

 

Davoudi a Mahinpo (2012) shrnují Kaganův model a jeho přínosy následovně: 

Struktury Kaganova kooperativního učení umožňují studentům pracovat jako týmy, 

partneři pro učení se jazyka, nejsou frustrováni, podporují se navzájem, učí se mnoho 

způsobů, jak vyřešit problém. Naučit se strukturu je pro učitele jednoduché. 

 

Příprava na hodinu s využitím Kaganova modelu není ani příliš časově náročná. Učitel 

si musí osvojit několik různých struktur, které se mu nejlépe hodí k věku žáků a k 

povaze třídy. Tyto struktury může obměňovat a kdykoli použít. Je to samozřejmě 

alternativa ke kooperativnímu učení jako takovému. Je to soubor struktur, ze kterých 

může učitel čerpat, anebo se jimi nechat inspirovat. Neměl by však slepě následovat tyto 

pokyny a rezignovat na vlastní tvoření aktivit. Musí také pozorovat a poznávat, které 

aktivity jsou pro jeho třídu vhodné a které se neosvědčily a není třeba je tedy opakovat. 

 

Stát se uživatelem jazyka a být schopen se domluvit především mimo třídu je hlavním 

cílem výuky cizího jazyka a kooperativní učení s pomocí Kaganova modelu je pro to 

velice vhodné. 
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11. Online kooperativní učení 

 

Yoshida, Tani, Uchida, Masui, Nakajama (2014) 

 

V dnešním světě více a více užíváme online komunikaci. Ve školách je dnes běžné 

využívat výhod internetu a je tedy jen otázkou času, kdy budeme při výuce cizího 

jazyka běžně komunikovat se žáky z jiných zemí. I v této oblasti se dá využít 

kooperativní učení, i když se to na první pohled může zdát obtížné. Pro budoucnost 

jazyků je právě komunikace klíčová a moderní technologie nám umožňují zažít 

komunikace mimo naši třídu a naučit se řešit problémy v situacích, kdy si nemůžeme 
 
pomoct mateřským jazykem. Tento článek ukazuje, jak může fungovat online učení a 

kooperace, což bude v budoucnu v našich hodinách častý jev. 

 
Byly odhaleny pozitivní efekty kooperativního učení na motivaci učení se jazyku. Online 
 

kooperativní učení umožňuje žákům komunikovat s rodilými mluvčími a vede ke zvýšení 

motivace k učení jazyka. Výsledky ukazují, že online kooperativní učení propaguje 

žákům vnitřní motivaci do učení se korejštiny jako cizího jazyka. Online výuka umožňuje 

spolupracovat žákům, kteří jsou od sebe daleko, a umožňuje jim dosáhnout společného 

cíle. (Yoshida, Tani, Uchida, Masui, Nakajama, 2014) 

 

Principy kooperativního učení zůstávají stejné, jen se děj neodehrává tváří v tvář, ale 

skrz prostředníka, kterým je počítač. Jazyk, který se žáci učí, se využívá přímo pro účel, 

pro jaký je určen a tím je komunikace s jiným člověkem. Není tedy divu, že tento 

způsob zvyšuje motivaci pro učení se cizího jazyka. Žáci si ověří, že jazyk ke 

komunikaci opravdu potřebují a mají hned větší motivaci. 
 
Bliss a Lawrence (2009, cit. podle Yoshida, Tani, Uchida, Masui, Nakajama, 2014) 

zjistili, že kooperativní učení skrz počítač vykazuje podstatné zvýšení studentské účasti, 
 
frekvence interakce a kvality studentské konverzace. S využitím nářadí počítačové 

komunikace v kooperativním učení mohou učitelé poskytnout svým žákům: interakci 

založenou na úkolu (Finch, 2006, cit. podle Yoshida, Tani, Uchida, Masui, Nakajama, 
 
2014), autentické a smysluplné učící prostředí. (Huang, Chin, Lin, Chen, 2011, cit. 

podle Yoshida, Tani, Uchida, Masui, Nakajama, 2014) 
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Tyto výhody poskytuje i běžné kooperativní učení, ale právě již zmiňovaná autentičnost 
 

může být obohacující prvek a prostředek, díky kterému se nám podaří zvýšit motivaci 

našich studentů. Nebudou si na komunikaci v cizím jazyce jen hrát, ale zažijí ji 

doopravdy. Vyzkouší si, co se naučili v kooperaci se svými spolužáky a zjistí, co ve 

skutečnosti funguje a co ne. V neposlední řadě si také zažijí pocit úspěchu, když se 

dokážou domluvit s člověkem, který nemluví jejich mateřským jazykem. I to může 

zvýšit motivaci do další práce. 

 

Otázka, kterou se studie zabývala je následující: 

 

Jaký efekt má online kooperativní učení na motivaci k učení korejštiny jako cizího 

jazyka u studentů japonské univerzity? 

 

Zúčastnilo se 24 studentů, kteří si vyzkoušeli kooperativní učení založené na projektu 

skrz internet spolu s korejskými studenty. Na úvod jim byl dán dotazník, kde měli uvést, 

proč se učí korejsky. Poté pracovali pomocí Yahoo skupin. Bohužel nemohli chatovat, 

takže komunikovali nesynchronně přes e-mail. Mohli si vybrat z několika témat, která se 

týkala kultury a jejích odlišností. Následně se porovnávaly stupně zvýšení nebo snížení 

motivace. Byl využit studentský t-test, který ukázal, že motivace se po online učení 

zvýšila. Důvodem bylo, že žáci měli možnost mluvit s rodilými mluvčími o jazyku a 
 
kultuře. Dalším důvodem bylo autentické a smysluplné prostředí založené na učení se 

pomocí úkolu. (Yoshida, Tani, Uchida, Masui, Nakajama, 2014) 

 
 

 

Důležité bylo, že se od začátku počítalo i s motivací, kvůli které si žáci tento předmět 

zapsali. Žáci se o korejštinu jako cizí jazyk zajímali již před touto studií a to je nutno 

mít na mysli. Situace by se mohla lišit, pokud bychom chtěli zajistit motivaci pro žáky, 

kteří neměli prvotní zájem o daný jazyk a okolnostmi byli donuceni se mu věnovat, ale 

tím se tato studie nezabývá. 

 

Další faktory, které ovlivňují motivaci, jsou následující: 

 

Také online učení mimo třídu zvyšuje motivaci. Aktivity zlepšující motivaci žáků vedou k 

pozitivnímu chování a úspěchům v korejštině jako cizím jazyku.(Yoshida, Tani, Uchida, 

Masui, Nakajama, 2014) 
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Z tohoto bodu si můžeme odnést spoustu informací do naší praxe. Nebude vždy možné 

zajistit online rozhovory se studenty z cizích zemí. Můžeme však tuto zkušenost převést 

do proveditelného formátu. Pokud se pohybujeme ve větším městě, kde je možnost 

komunikovat s turisty, můžeme naše žáky vyslat do tohoto prostoru. Případně můžeme 

využít starší studenty naší školy, kteří mohou hrát cizince a při projektových dnech, 

nebo podobných příležitostech, procvičí naše děti v reálném dialogu mimo prostor třídy. 
 
V této studii nebylo zapojeno mluvení, pouze psaná forma. V dnešní době není problém 

zapojit i ústní komunikaci, která je náročná a přínosná v jiných ohledech. Vyžaduje od 

studentů jiné druhy dovedností - nemají tolik času na přemýšlení, musí reagovat na další 

lidi, stane se, že nerozumí, co ten druhý říká atd. Ve výuce cizího jazyka je důležité, aby 

psaná a mluvená forma byly vyváženy. 

 

12. Komunikační kompetence a kooperativní učení 
 

 

Když přemýšlíme o zahrnutí kooperativního učení do výuky cizího jazyka, vycházíme 

z nového pojetí jazyka. Většina škol nyní ve své výuce podporuje praktické využití 

toho, co se žák učí. Cíle jsou tvořeny tak, aby vedly k uplatnění učiva v reálném životě. 

 
Žáci se cvičí, aby obstáli ve skutečných situacích. Specifikum cizího jazyka spočívá v 

tom, že situace jsou závislé na člověku, s nímž komunikujeme. Tím pádem se i jazyk 

může měnit a nejlepším způsobem, jak se připravit na nepředvídatelné, je mít co 

největší praxi v komunikaci s různými lidmi a tím být alespoň částečně připraven na 

realitu. 

 

13. Cíle 
 
 
 

Cíle, které jsou kladeny na výuku cizího jazyka, musíme propojit s cíli kooperativního 

učení, abychom naší výukou mohli naplňovat obě tyto roviny. 
 
V tomto bodě jsou velmi nápomocné heterogenní skupiny. Žáci jsou motivováni 

ostatními spolužáky a mohou se od sebe navzájem učit. Nadaní žáci se naučí 

vysvětlovat své postupy a argumentovat. Méně motivovaní žáci zjistí, že bez nich 

nemůže být skupina úspěšná a zjistí, že někdy s malou pomocí nebo nápadem mohou 

vyřešit celý problém. Žáci se vzájemnou spoluprací učí nejen komunikovat, ale zjišťují,  
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že každý žák může mít jiný úhel pohledu, jiné metody, které ho přivedou k cíli. Právě 

sdílení těchto zjištění se může stát základem pro budoucí učení se našich žáků. Může to 

být další dovednost, kterou si z hodin odnesou kromě cizího jazyka. 

 

Shrnutí teoretické části: 

 

Teoretická část této práce shrnula způsoby, kterými se dá kooperativní učení využít ve 

výuce cizího jazyka. Je jich hodně a každý učitel může najít cestu, která bude 
 
vyhovovat právě jemu a jeho žákům. Kooperativní učení lze kombinovat s více 

metodami výuky cizího jazyka anebo jej lze využít jako samostatnou strategii. 
 
Dále připomenula důležité okolnosti zavádění kooperativního učení a jeho výhody ve 

výuce cizího jazyka. Snižování strachu žáků z mluvení v cizím jazyce, rozvoj 

kooperativních dovedností a schopnost reálné komunikace jsou ty nejpodstatnější, které 

lze zmínit. 

 

Neodmyslitelnou součástí práce s kooperativním učením jsou jeho specifika, která musí 

mít učitel neustále na paměti. Aby kooperativní učení správně fungovalo a přinášelo své 

výhody, musí se dodržovat všechny jeho principy. 
 
14. Praktická část 
 
 
 

Tématem praktické části této práce je kooperativní učení ve výuce cizího jazyka. 

 

Jako výzkumná otázka byla formulována následující otázka: Jaký je vztah učitelů ke 

kooperativní výuce ve výuce cizího jazyka a k jejímu začleňování do výuky? 

 
Hlavní výzkum je kvalitativní, který je doplněn kvantitativním výzkumem. Kvalitativní 

výzkum je hlavním proto, že cílem výzkumu, je porozumět pohledu aktéra (učitele). 
 
Výzkum je orientovaný na proces. Doplnění kvantitativním výzkumem, v tomto případě 

dotazníkem je zapojeno z důvodu ověření dat z pozorování a rozhovorů 

na větším výzkumném vzorku. 
 

 

Výzkumné metody, které byly použity v této práci, jsou pozorování, rozhovor a 

dotazník. 
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14.1 Pozorování 

 

Pozorování proběhlo na Základní škole Mikoláše Alše Praha – Suchdol. Rozhodla jsem 

se pro pozorování na této škole, protože díky souvislé praxi jsem měla možnost vidět 

více hodin v dané třídě a mohla jsem srovnat styly více paní učitelek. Zároveň jsem u 

každé učitelky viděla více hodin a mohla jsem tedy porovnávat i jejich vyučovací styl a 

způsob práce s kooperativním učením. Protože na základních školách je vyučován 
 
anglický jazyk jako první jazyk od 1. nebo od 3. třídy bylo těžké zachytit hodiny, které 

by pracovaly s kooperativním učením. 
 
Pozorování jsem se rozhodla zařadit do svého výzkumu z důvodu autentičnosti. 

Jediným způsobem, jak zjistit reálný stav využívání kooperativnímu učení ve výuce 

cizího jazyka na školách, je vydat se do hodin a zaznamenat jejich průběh, využité i 

nevyužité příležitosti ke kooperativnímu učení. Chtěla jsem mít počáteční představu o 

průběhu kooperativního učení ve výuce cizího jazyka a získat počáteční data, která bych 

mohla dále rozvíjet a potvrzovat pomocí dalších výzkumných metod. 
 
Celkem bylo pozorováno 8 vyučovacích hodin. Jednalo se o hodiny anglického jazyka. 

Úroveň skupin byla odlišná. Děti jsou do skupin zařazeny podle úrovně již získaných 

jazykových dovedností. Pozorování proběhlo ve třetích třídách, přičemž některé děti s 

anglickým jazykem začínaly, jiné měly již dvouletou zkušenost s tímto jazykem. 

 
Pozorování bylo zaměřeno na zjištění témat a aspektů jazyka, k jejichž výuce je 

nejčastěji používáno kooperativní učení. Cílem bylo objevit témata a aspekty, které jsou 

pro kooperativní učení vhodnější, případně zjistit jak široký okruh se nabízí. Dalším 

zaměřením byly příležitosti pro kooperativní učení, které zůstaly v dané hodině 

nevyužité. Je jasné, že nejde využít kooperativní učení ve všech případech, kdy se 

nabízí, ale je důležité si tyto příležitosti uvědomovat. Já jsem je ve svém pozorování 

použila k rozšíření témat a aspektů jazyka, u nichž je vhodné zařadit kooperativní učení. 

Hlavním důvodem pro pozorování byla touha zjistit, jak se kooperativní učení objevuje 

(případně neobjevuje) v hodinách cizího jazyka. 

 

Během připravování na pozorování jsem tvořila pozorovací arch a za pomoci odborné 

literatury, která je citována v teoretické části, jsem objevovala příklady hodin cizího 

jazyka, kde bylo využito kooperativní učení. 
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Obrázek 1: Pozorovací arch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

59 



Analýza získaných dat: 

 

Po vyplnění pozorovacích archů během náslechových hodin jsem porovnala jednotlivé 

položky napříč všemi hodinami. Pozorovala jsem položky, které se opakovaly a naopak 

položky, které se objevovaly ojediněle. Následně jsem rozdělila pozorovací archy podle 

skupin, kde se pozorování odehrávalo. Žáci jsou do skupin rozdělováni podle své 

jazykové úrovně a to bylo důvodem, proč jsem srovnávala kooperativní učení i podle 

jednotlivých skupin. Opět jsem hledala prvky, které se opakovaly. Svá zjištění jsem 

zaznamenala do následujícího shrnutí. 
 
Z mého pozorování vyplynulo: 

 

U  začínajících  žáků  se  kooperativní  učení  objevovalo  méně  než  u  pokročilejších. 

 

Příčinou byla menší schopnost ovládání jazyka, a proto učitel raději volil jiné formy 

výuky. U začínajících žáků se častěji objevovaly spory při práci ve skupině. Žáci 

nedodržovali své role a to dalo vzniknout hádkám. Začínající žáci s kooperativním 

učením začínali a nebyli příliš zvyklí pracovat podle jeho principů. I přes tyto počáteční 
 
potíže stojí za to nenechat se odradit a kooperativní učení do výuky cizího jazyka 

zapojit. U žáků, kteří měli anglický jazyk první rok, bylo kooperativní učení voleno 

pro soutěže a hry, což mělo velký motivační účinek, ale často sklouzlo do běžné práce 

ve skupinách, kde se nevyužívaly principy kooperativního učení. Také se stalo, že byly 

 

splněny jen některé principy kooperativního učení a výsledný efekt poté nebyl takový, 

jaký učitel očekával. Například děti neseděly v kruhu, aby mohly pracovat tváří v tvář, 

pouze seděly za sebou. Tím pádem byla komunikace velice ztížená až nemožná. Ve 

dvou hodinách jsem byla svědkem pouze individuální práce, protože výuka byla vedena 

frontálně. 

 

U pokročilejších žáků bylo kooperativní učení rozšířeno více. Témata, která se probírala 

pomocí kooperativního učení, byla různá, nejčastěji se objevovala diskuse o lidských 

vztazích a hledání řešení problému. Mezi aspekty jazyka se nejčastěji objevovala nová 

slovíčka a další rozšiřování slovní zásoby (např. předložky) a vyjadřování domněnek. 

To potvrzuje mou myšlenku, že kooperativní učení ve výuce cizího jazyka lze použít na 

široké spektrum témat i jazykových aspektů. Například při procvičování slov 

označujících nábytek stavěli společný dům. Při vyjadřování domněnek řešili problémy 

fiktivní rodiny – cvičili si formování názorů a argumentaci. Cílem hodiny bylo ve všech 
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případech  procvičování  dané  látky, což  učitelé  považují  za  nejvhodnější  čas 

pro zapojení kooperativního učení. Motivací, proč daný úkol splnit, bylo odevzdání 

práce či její závěrečná prezentace. I u pokročilejších žáků se však objevila motivace 

hrou, která měla větší úspěch, než pouhé prezentace prací. Nejčastější čas, který byl v 

hodině věnován kooperaci, bylo 10 až 15 minut. Ani při jedné hodině jsem nebyla 

svědkem závěrečného hodnocení, které by se zaměřilo i na práci ve skupině, žáci tak 

bohužel neměli možnost se vyjádřit k vlastní práci, k práci skupiny a nemohli si v rámci 

hodnocení spolupráce odnést nic, na čem by příště mohli pracovat. To byl 

nejviditelnější problém, který se v hodinách objevil, a učitelé to odůvodňovali 

chybějícím časem, ve kterém by mělo hodnocení probíhat. Samozřejmě je důležité 

nechat žáky dokončit práci a uměle ji nepřerušovat, ale rozvržení hodiny by mělo být 

takové, aby se vždy čas na hodnocení našel. Zvláště u kooperativního učení je to velmi 

důležité, protože žáci si toho spoustu uvědomí teprve ve chvíli, kdy o problému mluví 
 
nebo poslouchají názor někoho jiného. I v této části hodiny se cvičí argumentace a 

tolerance. 

 

14.2 Rozhovory 

 

Položky rozhovoru: 
 

 

Jaký je váš názor na kooperativní učení ve výuce cizího jazyka? 

 

Používáte kooperativní učení při výuce cizích jazyků? 

 

Proč? 

 

Je to složité začlenit ho do výuky? 

 

Jak často využíváte kooperativní učení? 
 

V jaké části hodiny využíváte kooperativní učení nejčastěji? 
 
 
 

Používáte kooperativní učení ve výuce jiných předmětů? 

 

Co by vám mohlo pomoci v užití kooperativního učení ve výuce cizího jazyka? 
 

V čem vidíte největší potíže při začleňování kooperativního učení do výuky? 
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Rozhovory proběhly na základě odpozorovaných hodin a měly za úkol zjistit postoj 

učitelů ke kooperativnímu učení ve výuce cizího jazyka a důvody, proč ho zařazují či 

nezařazují. Tato zjištění jsem poté chtěla potvrdit nebo vyvrátit na větším výzkumném 

vzorku pomocí dotazníků. Rozhovory probíhaly v kabinetech paní učitelek, výjimečně 

po samotné hodině ve třídě. Prostředí v kabinetech bylo klidné, nikdo nás nerušil a paní 

učitelky mohly mluvit otevřeně. Rozhovor jsem jako metodu zvolila z důvodu bližšího 

zjištění vztahu učitelů ke kooperativnímu učení ve výuce cizího jazyka, a k vysvětlení 

důvodů, které je vedou nebo nevedou k jeho zařazování do výuky. Rozhovory se 

odehrávaly v časovém rozmezí 15 minut. Otázky rozhovoru byly koncipovány tak, aby 

od úvodního zjištění názoru učitele na kooperativní učení ve výuce cizího jazyka 

postupovaly podrobněji ke konkrétnostem souvisejícím s výukou. Rozhovor byl 

zakončen zamyšlením ohledně podpory kooperativního učení a případných překážek ve 

výuce kooperativním učením ve výuce cizího jazyka. 

 
 
 
 

Analýza získaných dat: 

 

Rozhovory jsem mezi sebou porovnala a položky, které se často opakovaly, jsem 

zahrnula do shrnutí. Odpovědi z rozhovorů sloužily jako podklad pro vznik dotazníku, 

který měl za úkol ověřit zjištěné informace na větším vzorku respondentů. 
 
Z rozhovorů vyplývá následující: 
 

 

Učitelé využívají kooperativní učení ve výuce cizího jazyka. Zařazují ho proto, že si 

jsou vědomi jeho výhod jako zlepšení komunikace v cizím jazyce, snížení stresu a 

strachu z cizího jazyka a více času a prostoru pro vlastní mluvení žáků. Dále vidí, že 

 
kooperace umožňuje žákům učit se od sebe navzájem a zvládat společně úkoly, které by 

samostatně byly příliš obtížné. V neposlední řadě žáky kooperace baví a mají větší 

motivaci a chuť do práce. 

 

Ohledně složitosti a náročnosti začlenění kooperativního učení do výuky zmiňovali 

učitelé počáteční problémy v jiném druhu práce, na který si museli zvyknout oni sami 

ale také žáci. Dále upozorňují na to, že je důležité podřídit kooperativnímu učení prostor 

třídy např. uspořádání židlí a lavic. Hlavně v začátcích si také učitelé musí dávat pozor 
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na složení kooperativních skupin. Toto složení by se mělo měnit a to i v době, kdy již 

jsou žáci na kooperativní učení zvyklí. 

 

Další má otázka směřovala na četnost využití kooperativního učení. Učitelé se snaží 

zapojit kooperativní učení do výuky alespoň jednou týdně, někteří ho používají dokonce 

každou hodinu. Nedá se to ovšem paušalizovat, protože se objeví hodiny, kdy se 

kooperativní učení použít nedá. 

 

Na otázku v jaké části hodiny používají kooperativní učení nejčastěji, se shodně 

objevovala odpověď v prostřední části hodiny z důvodu času a prostoru, kdy žáky 

netlačí čas a mohou se kooperaci plně věnovat. 

 

Všichni učitelé, kteří využívají kooperativní učení ve výuce cizího jazyka, používají 

kooperativní učení i ve výuce svých jiných aprobovaných předmětů, protože jim tento 

způsob výuky připadá obohacující a navíc, když se děti naučí kooperaci, je pro ně 

přínosné to využít a mít pro to co nejvíce příležitostí. 

 

Na dotaz, co by pomohlo učitelům ve větším zapojení kooperativního učení do výuky 

cizího jazyka, odpovídali učitelé následovně: Pomohlo by propojení učebnic cizího 

jazyka s kooperativními aktivitami, což by ušetřilo učitelům čas na přípravu. Dále také 

uváděli nedostatek hodin cizího jazyka. Jejich navýšení by samozřejmě v ideálním 

případě vedlo k většímu času a možnosti většího využití kooperativního učení. 

 

Poslední otázka se ptala, kde učitelé vidí největší překážky, které jim brání v zařazování 

kooperativního učení do výuky cizího jazyka. Učitelé zmiňovali nevhodnost 

kooperativního učení pro některé typy hodin. Za hlavní překážku bylo považováno 

velké množství látky, kterou je třeba probrat a málo hodin cizího jazyka. 
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14.3 Dotazníky 
 
 
 

Kooperativní učení ve výuce cizího jazyka 
 

1.  Používáte kooperativní učení ve výuce cizího jazyka? 
 

a)  ANO b) NE 
 
 
 
 

 

2. Co Vás motivuje k využití kooperativního učení? 
 

a) Změna stylu práce při hodině. 
 

b) Rozvoj klíčových kompetencí. 
 

c) Snížení úzkosti z cizího jazyka žáků / zlepšení komunikace. 
 

d) Jiné 
 
 
 

 

3. Co Vám brání v zapojení kooperativního učení do výuky? 
 

a) Časová náročnost. 
 

b) Neúčinné složení skupin. 
 

c) Zvýšený ruch. /Snížené soustředění žáků. 
 

d) Jiné 
 
 
 

 

4. Jak často využíváte kooperativní učení ve výuce cizího jazyka? 
 

a) méně než 1x týdně 
 

b) 1x týdně 
 

c) každou hodinu 
 
 

 

5. V jaké části hodiny využíváte kooperativní učení nejčastěji? 

 
a) Na začátku. 

 
b) Uprostřed. 
c) Na konci. 
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6. Jaké výhody kooperativního učení pozorujete v praxi v rámci Vaší výuky? 

 
a) Větší komunikace žáků. 

 
b) Zvýšený zájem o dané téma. 

 
c) Zlepšení vztahů ve třídě. 

 
d) Jiné 

 
 
 

 

7. Jaké nevýhody kooperativního učení pozorujete v praxi v rámci Vaší výuky? 

 
a) Časová náročnost. 

 
b) Větší nároky na učitele při přípravě i ve výuce. 

 
c) Vyšší nároky na pozornost žáků. 

 
d) Jiné 

 
 

 

8. Využíváte určitou metodu proto, že je slučitelná s kooperativním učením? 

a) ANO  Jakou? 
 

b) NE 
 
 
 
 

 

9. Pozorujete specifické výhody v užití kooperativního učení právě ve výuce cizího 

jazyka oproti jiným předmětům?  
a) ANO   Jaké? 
b) NE 

 
 
 
 

 

10. Pozorujete specifické nevýhody v užití kooperativního učení právě ve výuce 

cizího jazyka oproti jiným předmětům?  
a) ANO Jaké? 
b) NE 

 
 
 
 
 
 

 

Dotazníky jsem distribuovala do několika různých základních škol. Pracovala jsem s 

výsledky 42 respondentů. Cílem bylo zjistit, zda se informace získané pozorováním a 
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rozhovory potvrdí i na větším vzorku respondentů, případně zda se objeví informace 

nové. Dotazník byl koncipován podobně jako rozhovor od obecného zjištění názoru 

učitele na danou problematiku po konkrétní zkušenosti daného učitele s kooperativním 

učením ve výuce cizího jazyka. V otázkách 2,3,6,7 bylo možno zvolit více odpovědí z 

důvodu toho, že se možnosti nevylučují a učitelé mají většinou více důvodů pro 

zavedení či nezavedení kooperativního učení také výhod a nevýhod pozorují více. 

Otázky dotazníku jsou uzavřené s možností doplnit své postřehy. Důvodem tohoto 

nastavení byl můj cíl ověřit informace získané rozhovorem, ale zároveň dát učitelům 

prostor k vyjádření a tím i získání nových informací. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Analýza získaných dat: 

 

Odpovědi z dotazníků jsem porovnávala mezi sebou a kvůli přehlednosti převedla na 

procenta. V následujícím shrnutí je každá otázka řešena zvlášť a je doplněna grafem, 

který zajišťuje větší přehlednost. Jsou zaznamenány i odpovědi, které učitelé doplňovali 

mimo zadané možnosti. Porovnávala jsem nejen četnost odpovědí, ale i rozdíly mezi 

touto četností. Odpovědi jsem doplňovala možným zdůvodněním dané situace. 
 
Z odpovědí v dotazníku vyplývá: 
 
 
 

První otázka se ptala, zda učitelé vůbec využívají kooperativní učení ve výuce cizího 

jazyka. Všichni respondenti se shodli na tom, že ho využívají. Toto zjištění mě mírně 

překvapilo, protože jsem při pozorování viděla několik hodin, kde se kooperace 

nevyskytovala a je příjemné zjistit, že to bylo proto, že hodiny měly jiné cíle. To, že v 

hodinách, které jsem měla možnost sledovat, byly nevyužité příležitosti ke kooperaci, 

tedy neznamená, že i v jiných hodinách byla kooperace opomenuta. 
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Druhá otázka zjišťovala motivaci učitelů k zařazení kooperativního učení do výuky. Zde 

bylo možné vybrat více odpovědí, případně doplnit vlastní názor. Z výsledků vyplývá, 

jak názorně ukazuje graf 1, že 81 % kooperativního učení je zaváděno z důvodu potřeby 

změny stylu práce v hodině. 63 % motivace zaujímal rozvoj klíčových kompetencí a 
 
také snížení úzkosti žáků z cizího jazyka. 9% připadlo motivaci poskytnout žákům více 

prostoru k vlastnímu vyjádření. Zde mě překvapilo, že snížení úzkosti žáků a zvýšení 

 
prostoru žáků k vyjádření byly zmiňovány málo. Z rozhovorů vyplývalo, že to jsou 

hlavní důvody pro zařazení kooperativního učení. Většina učitelů je však nevnímá jako 

zásadní. Může to být způsobeno tím, že většina učitelů nepozoruje strach z cizího 

jazyka u svých žáků a prostor k vyjádření zajišťuje jiným způsobem. 

 
 
 
 

Co Vás motivuje k využití kooperativního učení? 

 

1) Změna stylu práce při hodině. 
 

2) Rozvoj klíčových kompetencí. 
 

3) Snížení úzkosti z cizího jazyka / zlepšení komunikace. 
 

4) Poskytnutí většího prostoru žáků k vyjádření. 
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Graf 1:Co Vás motivuje k využití kooperativního učení?  
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Třetí otázka se týkala překážek, které učitelé považují za stěžejní ve využití 

kooperativního učení ve výuce cizího jazyka. I zde mohlo být zvoleno více odpovědí, 

které jsou zaznamenány v grafu 2. Jako hlavní překážka se jeví časová náročnost, hned 

za ní byl zmíněn zvýšený ruch ve třídě a menší soustředěnost žáků. Jako okrajové 
 
problémy se ukazují neúčinné složení skupin a zvýšená tendence žáků mluvit česky. 

Zde se naopak potvrdily informace zjištěné rozhovory. Především otázka času ať už 

na přípravu nebo v samotné hodině učitele trápí a někdy nutí k použití jiných způsobů 

učení, které jsou pro žáky méně přínosné, ale rychlejší. 

 
 
 

 

Co Vám brání v zapojení kooperativního učení do výuky? 

 

1) Časová náročnost. 
 

2) Neúčinné složení skupin. 
 

3) Zvýšený ruch. / Snížená koncentrace žáků. 
 

4) Zvýšená tendence žáků mluvit česky. 
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Graf 2: Co Vám brání v zapojení kooperativního učení do výuky? 
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Čtvrtá otázka směřovala na četnost využití kooperativního učení. Odpovědi jsou 

vykresleny v grafu 3. Z odpovědí vyplývá, že 37% procent respondentů používá 
 
kooperativní učení cizího jazyka ve výuce cizího jazyka méně než 1x týdně. 45% 

využívá kooperativní učení 1x týdně a 18% respondentů jej využívá každou hodinu. 

Z pozorování bylo jasné, že většina učitelů nepoužívá kooperativní učení každou 

hodinu. Zařazení kooperace alespoň jednou týdně se při běžné hodinové dotaci 3 hodiny 

cizího jazyka týdně zdá dostatečné. 

 
 
 
 
 

 

Jak často využíváte kooperativní učení ve výuce cizího jazyka? 

 

1) méně než jednou týdně 
 

2) jednou týdně 
 

3) každou hodinu 
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Graf 3: Jak často využíváte kooperativní učení ve výuce cizího jazyka? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

69 



 

 

U páté otázky bylo cílem zjistit, v jaké části hodiny učitelé využívají kooperativní učení 

nejčastěji. I zde mohli učitelé zaškrtnout více možností, protože to může být 

proměnlivé. Z výsledků vyšlo, že nejvíce kooperativního učení se odehrává uprostřed 

hodiny. Nejméně naopak v závěrečné části hodiny, což koresponduje s mým 

pozorováním, kde nejvíce kooperativního učení probíhalo v prostřední části hodiny, aby 

bylo dost času na její dokončení. V závěrečné části hodiny probíhala kooperace spíše 

výjimečně. Odpovědi jsou zaznamenány v grafu 4. 

 
 

 

V jaké části hodiny používáte kooperativní učení nejčastěji? 

 

1) Na začátku. 
 

2) Uprostřed. 
3) Na konci. 
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Graf 4: V jaké části hodiny používáte kooperativní učení nejčastěji? 
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Šestá otázka se zaměřila na zjištění, jaké výhody pozorují učitelé přímo v praxi. I zde 

mohli učitelé vybrat více odpovědí a výsledky jsou vyobrazeny v grafu 5. Největší 

výhodou se ukázala větší komunikace žáků s 81%. Významnou výhodou je vnímán také 

zvýšený zájem žáků o dané téma s 45%. Nezanedbatelné je také zlepšení vztahů ve třídě 

a učení se spolupráci s 18%. Zmíněno bylo také uvolnění žáků. Přestože větší 

komunikace žáků není zdrojem motivace k zavádění kooperativního učení, učitelé její 

zlepšení nejčastěji pozorují. Je to proto, že je to nejvíce viditelný a měřitelný 

komponent, který se dobře zaznamenává. Ostatní výhody vyžadují více času a prostoru 

na pozorování, což může být také důvod, proč byly zmiňovány méně. 

 

 

Jaké výhody kooperativního učení pozorujete v praxi v rámci Vaší výuky 
 
 

nejčastěji? 

 

1) Větší komunikace žáků. 
 

2) Zvýšený zájem o dané téma. 
 

3) Zlepšení vztahů ve třídě. 
 

4) Učení se spolupráci. 
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Graf 5: Jaké výhody kooperativního učení pozorujete v praxi v rámci Vaší výuky nejčastěji? 
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Sedmá otázka byla položena v kontrastu s otázkou šestou a ukazuje nevýhody, které 

učitelé pozorují v rámci kooperativního učení ve výuce cizího jazyka. I zde mohlo být 

zvoleno více odpovědí a výsledky jsou znázorněny v grafu 6. Jako největší nevýhodu 

pojmenovávali vyšší nároky na pozornost žáků, které kooperativní učení vyžaduje. 

Těsně druhá skončila časová náročnost kooperativního učení. V neposlední řadě byly 

zmíněny větší nároky na učitele při přípravě a výuce. Jako možná nevýhoda byl viděn 

také ztížený individuální přístup ke kooperativním skupinám. Zmiňovaná časová 

náročnost se objevila i v rozhovorech i jako největší překážka v zavádění 

kooperativního učení do výuky. Oproti rozhovorům se však nově objevil problém 

vyšších nároků na pozornost žáků. Tento problém se objevuje především v začátcích 

zavádění kooperativního učení do výuky cizího jazyka. Souvisí také s již zmíněnou 

časovou náročností a některé učitele může tato kombinace odradit. Myslím však, že s 

postupem času a se zažitím si určitého rytmu kooperativního učení se tyto nevýhody 

dají redukovat na únosnou míru, která nekomplikuje zásadně výuku. 

 

Jaké  nevýhody  kooperativního  učení  pozorujete  v  praxi  v  rámci  Vaší  výuky 
 

nejčastěji? 

 

1) Časová náročnost. 
 

2) Vyšší nároky na učitele při přípravě i ve výuce. 
 

3) Vyšší nároky na pozornost žáků. 
 

4) Ztížený individuální přístup ke kooperativním skupinám. 
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Graf 6: Jaké nevýhody kooperativního učení pozorujete v praxi v rámci Vaší výuky nejčastěji? 
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Osmá otázka zjišťovala, zda učitelé zapojují do výuky cizího jazyka určité metody, 

právě pro jejich kompatibilitu s kooperativním učením. Graf 7 znázorňuje, že 73% 

učitelů se vyjádřilo tak, že žádnou určitou metodu nevyužívá. Zbylých 27% procent 

používá určitou metodu. Jednou z nich je projekt „Začít spolu“, kde je více stanovišť, na 

kterých žáci plní různé úkoly. Dále využívají učitelé kooperativní učení ve výuce cizího 

jazyka především v přípravě prezentací a projektů, které jsou ve výuce cizího jazyka 

časté. 

 
 
 
 
 
 

 

Využíváte určitou metodu 
proto, že je slučitelná s 
kooperativním učením? 

 
 
 
 
 

 Ano 
 

 Ne 
 
 
 
 
 
 
 

 

Graf 7: Využíváte určitou metodu proto, že je slučitelná s kooperativním učením? 
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Devátá otázka se věnovala specifickým výhodám, které má kooperativní učení ve výuce 

cizího jazyka oproti kooperativnímu učení využívanému v jiných předmětech. Graf 8 

ukazuje, že 37% učitelů nepozorovalo žádné specifické výhody. 63% učitelů je 

zaznamenalo a zmiňovalo následující body: Žáci se tolik nestydí používat cizí jazyk v 

menším kolektivu. Dále popisovali, že j sou větší možnosti k vyjádření vlastního názoru 

žáků. Oceňovali intenzivní zapojení cizího jazyka jako komunikačního prostředku k 

dosažení společného cíle. Vítali možnosti zapojení pomalejších žák a snížení 

soutěživosti. Další výhodou byl běžný komunikační ruch žáků, který je v tomto případě 

žádoucí. Zde se ukázala specifičnost cizího jazyka, kde je jazyk, který v hodinách 

používáme zároveň učivo. Právě rozvoj komunikace je tedy viditelnější a přínosnější 

než v jiných předmětech a myslím, že je to největší výhoda, kterou může kooperativní 

učení přinést do výuky cizího jazyka. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Pozorujete specifické výhody v užití 
kooperativního učení právě ve 

výuce cizího jazyka oproti jiným 
předmětům? 

 
 
 

 

 Ano 
 

 Ne 
 
 
 
 
 
 

 

Graf 8: Pozorujete specifické výhody v užití kooperativního učení právě ve výuce cizího 

jazyka oproti jiným předmětům? 
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Poslední otázka směřovala ke zjištění specifických nevýhod, které má kooperativní 

učení cizího jazyka oproti jiným předmětům. Graf 9 znázorňuje výsledek, že 82% 

učitelů napsalo, že nepozoruje žádné specifické nevýhody. 18% bylo opačného názoru a 

zmiňovali tyto nevýhody: Žáci často komunikují mateřským jazykem. Učitel má 

nedostatečnou kontrolu nad mluveným projevem. Samozřejmě i nevýhody jsou oproti 

jiným předmětům specifické. Zneužití mateřského jazyka a nedostatečná kontrola 

učitele jsou důvody, proč je nutné kooperativní učení prokládat jinými přístupy, kde má 

učitel výraznější roli a kde se mohou žáci jazykově vybavit pro komunikaci, která přijde 

s kooperativním učením. 

 
 
 

 

Pozorujete specifické nevýhody 
 

v užití kooperativního učení právě 
ve výuce cizího jazyka oproti jiným 

předmětům? 
 
 
 

 

 Ano 
 

 Ne 
 
 
 
 
 
 

 

Graf 9: Pozorujete specifické nevýhody v užití kooperativního učení právě ve výuce cizího 

 

jazyka oproti jiným předmětům? 
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15. Závěr 
 
 
 

Cílem práce bylo zmapovat kooperativní učení ve výuce cizího jazyka a postupy 

vedoucí k jeho snadnému začlenění. Dalším cílem bylo zjistit, jaké postoje ke 

kooperativnímu učení ve výuce cizího jazyka zaujímají učitelé cizího jazyka. 

 

Došla  jsem  k závěru,  že  kooperativní  učení  je  vhodné  a  poměrně  snadné  zahrnout 
 

do výuky cizího jazyka. Pokud má učitel zkušenosti s kooperativním učením ve výuce 

jiného předmětu je pro něj jednoduché adaptovat aktivity do výuky cizího jazyka. Učitel 

bez zkušeností může načerpat inspiraci především z internetových zdrojů a uvidí 

výsledky své práce po krátké době. Hlavním důvodem pro začlenění kooperativního 

učení do výuky cizího jazyka je snížení úzkosti dětí z cizího jazyka a zlepšení jejich 

komunikace, což je hlavím cílem učení se cizího jazyka na jakékoli úrovni. Dále rozvíjí 
 
klíčové kompetence a učí děti spolupráci. Další nespornou výhodou je reálná 

komunikace, kterou nelze nijak nahradit a díky kooperaci se může objevovat v hodinách 

cizího jazyka ve zvýšené míře. 

 

Pomocí pozorování, rozhovorů a dotazníků jsem zmapovala názory učitelů 
 

na kooperativní učení ve výuce cizího jazyka. Z výsledků vyplývá, že většina učitelů 

využívá velmi často kooperativní učení a zařazuje ho i do výuky cizího jazyka. Podle 

respondentů převažují výrazně pozitiva nad negativy, které může kooperativní učení 

přinést. Výsledky kooperativního učení jsou vidět téměř okamžitě, ať už se jedná o větší 

zájem o téma probírané kooperativním učením anebo o snížení ostychu při mluvení. 

Jako hlavní překážka se jevil odlišný styl práce pro učitele i žáky, který zabere nějaký 

čas, než je zcela přijat. 
 
Vzhledem k malému počtu účastníků studie se může tato práce stát v budoucnu součástí 

větší práce, která může přispět k začlenění kooperativních aktivit do učebních materiálů 

a tím pádem pomoci učitelům při začleňování a udržování výuky cizího jazyka pomocí 

kooperativního učení. 
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