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ÚVODEM  
 
Vážení čtenáři, právě otevíráte sborník příspěvků z 1. vědecké konference 

určené studentům doktorských studijních programů Pedagogické fakulty Ma-
sarykovy univerzity, která se konala v listopadu 2006.  

Jedním z hlavních cílů konference bylo poskytnout studentům doktorských 
studijních programů realizovaných na Pedagogické fakultě prostor pro pre-
zentaci výsledků vědecké práce a pro následnou odbornou diskusi. Konferen-
ce byla pro účastníky přínosná jak v rovině teoretické (prohlubování znalostí 
z oblasti pedagogické terminologie či metodologie pedagogického výzkumu 
aj.), tak v rovině praktické (přispění ke kultivaci vědeckého projevu začínají-
cích výzkumníků či možnost setkání a spolupráce se svými kolegy a profeso-
ry, seznámení se s jejich výzkumnými tématy aj.).  

Již po prvním prostudování sborníku je patrné, že pedagogika je vědou 
s poměrně širokým rozsahem, tomu odpovídá i tematické zaměření jednotli-
vých příspěvků. Publikace tedy čtenáři zprostředkovává nejen možnost k hlu-
bšímu vhledu do problematiky jednotlivých studijních programů realizova-
ných na PdF MU, ale i jejich vzájemné srovnání.  

Sborník je tematicky rozčleněn do pěti částí. V první části jsou zařazeny 
příspěvky studentů doktorského studijního programu pedagogika, oboru peda-
gogika, druhá část je věnována příspěvkům studentů doktorského studijního 
programu pedagogika, oboru pedagogika, zabývajícím se ve svých disertač-
ních pracích problematikou oborových didaktik. Ve třetí části prezentují své 
výzkumy studenti doktorského studijního programu speciální pedagogika, 
oboru speciální pedagogika. Ve čtvrté a páté části jsou zařazeny výzkumné 
zprávy studentů doktorského studijního programu specializace v pedagogice, 
a to oboru výtvarná výchova a oboru hudební teorie a pedagogika.  

Věříme, že tato konference byla první z budoucí řady pravidelných vědec-
kých setkání věnovaných problematice vědecké práce a výzkumné činnosti 
studentů doktorských studijních programů, čímž bude umožněno pokračovat 
v neustálém zvyšování vědecké kultury Pedagogické fakulty.  

S přáním co nejlepších výsledků vědecké práce,   
 
 

za pořadatele 
Petr Knecht 
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SLOVO ÚVODEM: PEDAGOGIKA V DOKTORSKÉM STUDIU 
 

Josef Maňák 
 
Pojem pedagogika, pedagogický přístup je v obecném povědomí vnímán 

jako vyjádření a označení činnosti vztahující se k výchovnému ovlivňování 
jednotlivců, skupin i celé společnosti v duchu určité ideologie. Z odborného 
pohledu je pedagogika věda, která zkoumá cíle, podmínky, metody a pro-
středky rozvoje lidské osobnosti. Z hlediska přírodních věd bývá pedagogika 
řazena k tzv. „měkkým vědám“, protože její výpovědi nemají absolutní plat-
nost a protože jsou složitě podmíněny situací, v níž výchovné procesy probí-
hají. Pedagogika, podobně jako jiné humanitní, společenské vědy nemá z to-
hoto hlediska jednoduchou pozici, nicméně její místo v soustavě věd je ne-
zpochybnitelné. Od ostatních věd, které zkoumají fenomén člověka, se liší 
tím, že nejen výchovné jevy popisuje, zjištěná fakta třídí a klasifikuje, ale též 
zkoumá, jak člověka optimálně formovat a pomáhat mu dosahovat stále vy-
šších cílů jeho rozvoje. 

Pro svůj široký záběr se pedagogika studuje v různých institucích. Jako 
vědní obor má své trvalé místo na filozofických fakultách, jako profilující uči-
telská disciplína má významné zastoupení na fakultách pedagogických a jako 
nezbytná komponenta pomáhajících profesí je důležitá v různých specializa-
cích na mnoha fakultách různého zaměření. Zde všude se přístup k pedagog-
gickým jevům rozmanitě obměňuje podle cílů a specifik těchto oborů, větši-
nou převažuje hlediska praktické. Společným prvkem a východiskem všech 
těchto modifikací však zůstává pedagogika jako věda, vycházející z principů 
vědecké práce, z ověřené metodologie zkoumání a respektující systémové po-
jetí moderní vědy, které i pedagogiku jednoznačně charakterizují i vymezují. 
Zvládnout vědecký přístup k pedagogické realitě je ovšem náročná a dlouho-
dobá záležitost, protože ve hře jsou mimo jiné jednak historické kořeny peda-
gogických idejí, jednak proměnlivý, obtížně postižitelný a společensky pod-
míněný osud člověka. 

Z naznačené problematiky vyplývá i postavení pedagogiky v doktorském 
studiu, které je nezbytně studiem vědecky orientovaným, zacíleným na přípra-
vu vědeckých odborníků v rozličných oblastech pedagogické práce. Tato šíře 
pedagogického prostoru nutí v moderní společnosti při studiu pedagogických 
jevů hledat nová řešení, respektovat jejich společenskou vázanost a využívat 
poznatků příbuzných vědních disciplín, poněvadž má-li pedagogika pomáhat 
zvládat všechny výchovné problémy v současné společnosti, nemůže se uza-
vírat jen do studia historického dědictví, byť bohatého, ani zůstávat u tradič-
ních, byť osvědčených, postupů, ale musí neustále hledat , zkoumat, inovovat, 
přetvářet a anticipovat. 
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Pedagogika v doktorském studiu se realizuje po několika liniích. Je to zej-
ména studium pedagogiky jako vědního oboru, studium pedagogiky v peda-
gogických specializacích (např. speciální pedagogiky, sociální pedagogiky, 
vzdělávání dospělých atd.), studium pedagogiky v oborových didaktikách. 
Studium pedagogiky jako vědního oboru navazuje na ukončené vysokoškol-
ské studium pedagogiky a neměl by zde tedy být žádný problém, kdyby se do 
doktorského studia pedagogiky nehlásili též uchazeči, kteří vlastní obor peda-
gogiky nevystudovali. Protože poptávka po tomto studiu je značná, zvlášť vý-
razným, silně motivovaným a hlouběji orientovaným uchazečům se od poža-
davku řádně ukončeného vysokoškolského studia pedagogiky ustupuje s tím, 
že nezbytné znalosti a výcvik v pedagogickém myšlení doženou zvýšeným 
úsilím. Těmto doktorandům je třeba věnovat zvýšenou pozornost během stu-
dia a po určité době je podrobit speciální zkoušce. 

Jednotlivé pedagogické specializace, jako např. speciální pedagogika, se 
koncentrují na určitou oblast pedagogických jevů, a tím se dostávají do úzké-
ho kontaktu s dalšími vědními obory (v případě speciální pedagogiky to jsou 
lékařské disciplíny). To v některých případech může vést k tomu, že v dané 
pedagogické specializaci převládnou aspekty komplementárních disciplín (v 
uvedeném případě lékařských), které pro množství faktografických údajů za-
hltí nebo přímo potlačí původní pedagogický přístup. Je proto nezbytné dbát 
na to, aby doktorand hlouběji pronikl do pedagogických východisek a souvi-
slostí, neboť jinak nestuduje pedagogickou vědní disciplínu, ale jiný obor. 
Vzniká tak jakýsi zvláštní profesní obor, vyznačující se metodicko-prakti-
ckým souborem poznatků a dovedností, který má sice velmi významné spole-
čenské uplatnění v praxi, ale nelze jej zahrnovat do vědní oblasti pedagogiky. 

Zvláštní postavení v doktorském studiu mají oborové didaktiky, které se 
postupně konstituují jako vědní pedagogické disciplíny, ale jejich vědecký 
statut není u nás dosud většinou institucionálně zabezpečen (např. na rozdíl od 
Německa). Proto se připouští, aby se doktorské studium oborových didaktik 
dočasně organizovalo souběžně s doktorským studiem pedagogiky. Bez ohle-
du na současné paralelně propojené doktorské studium pedagogiky a oboro-
vých didaktik vzniká otázka, nakolik má být v této specializaci zastoupena pe-
dagogika a zda vůbec. Z předcházejícího rozboru vyplývá, že pokud se discip-
lína hlásí k pedagogice (např. svým názvem), nutně musí vycházet nebo se 
opírat o pedagogiku, resp. o některou její disciplínu (nejčastěji didaktiku). Je 
otázkou, do jaké šíře a hloubky se má toto zakotvení v pedagogice projevovat, 
poněvadž např. v případě oborových didaktik jde o svébytné, byť pedagogic-
ké disciplíny (tzv. pomezní disciplíny). Jde o proces, který vylučuje jedno-
stranné a jednorázové zásahy, naopak je třeba vytvářet příznivé prostředí 
k diskusi a sjednocování názorů, nelze však ani připustit opomíjení pedagogi-
ky nebo její povrchní nalepování na příslušný obor. V našich podmínkách se 
už vytváří prostor, aby se společným úsilím podporovalo konstituování rela-
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tivně samostatných vědních disciplín – oborových didaktik. Je zřejmé, že pod-
mínky pro vznik relativně samostatných nových vědních disciplín se případ 
od případu různí, protože se vydělují od stabilizovaných mateřských oborů, 
které nejsou vždy k této diferenciaci dostatečně připraveny. Avšak postupné 
utváření dalších, specializovanějších disciplín je nezadržitelné a zaslouží si plnou 
podporu. 

Pedagogika a její disciplíny představují široký rámec a nosnou základnu 
pro vědecké zkoumání výchovy v jejích různých peripetiích. Stále náročnější 
edukační praxe podněcuje vznik dalších pedagogických specializací, které 
rozmanitým způsobem na pedagogiku navazují, rozšiřují a prohlubují její po-
znatkový repertoár, více nebo méně se osamostatňují a jdou svou vlastní ces-
tou ze hlubším poznáním v oblasti svého zaměření. Vždy však, pokud se hlásí 
k pedagogice nebo dokonce mají tento termín ve svém názvu, musí vycházet 
ze základních principů pedagogiky, opírat se o pedagogickou metodologii a 
směřovat k společným edukačním cílům. V případě oborových didaktik je 
nezbytné uvolnit se z jednostranné závislosti na mateřském oboru (nezůstávat 
jen jeho interpretátorem nebo zprostředkovatelem obsahu). Musí ze své pozi-
ce přispívat ke zkoumání výchovy člověka jako vytváření a ovlivňování pod-
mínek umožňujících optimální rozvoj osobnosti. 
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VSTUPNÍ DIAGNOSTIKA A EVALUACE KLIMATU TŘÍDY 
PRO VÝBĚR PŘÍPADŮ 

 
Miroslav Coufal 

 
Anotace: Cílem výzkumného sdělení je stručně představit záměr a nastavení 
výzkumu a dále informovat o prvních výsledcích v posloupnosti projektového 
plánu. Projekt mapuje možnosti a vliv předmětu dramatická výchova v rozsa-
hu ŠVP na žáky vybrané třídy z pohledu dlouhodobého smíšeného výzkumu. 
Tematickým okruhem je vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním respek-
tive žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Hlavní důraz je kladen na 
deskripci stavu a vývoje vzhledem k podporovaným kompetencím žáka. Induk-
tivní přístup,který by vedl k zobecňujícím závěrům, zůstává stále otevřeným 
námětem a je podroben promýšlení a studiu. 
Summary: The aim of this contribution is briefly to interduce research pro-
ject and setting up that. The project inquires possibilities and effect of Drama 
in Education upon selected pupils in a range of so-called school program 
from point of view longitudinal research with mixed methodology. Subject of 
this project is education pupils with special needs. Main emphasise is in de-
scription of estate as well of progress of competence of pupil. Current design 
is not definitive, it’s means that its still stay open in-process. 
 

 „Umění tvoří, co by tu jinak nebylo.  
Věda odhaluje, co už tu je.“ 

J. Werich 
 

Teoretická východiska 
Uskutečněné pedagické výzkumy s vazbou na obor dramatická výchova 

(dále jen DV) a především disertační práce obhájené zejména v poslední době 
v ČR byly zaměřeny na zkoumání vlivu DV na rozvoj dialogického jednání a-
deptů pedagogické profese ve vyučovacím procesu (Karaffa 2006), mapování 
možností DV v rozvoji osobnostně sociální kompetence budoucích učitelů 
(Cisovská 2003), pojetí učitele tak, jak je chápou zájemci o získání 
pedagogické způsobilosti (Pavlovská), DV a její přínos k rozvoji studentů 
učitelství (Koťátková 2003). Za zásadní podnět a inspirační zdroj považujeme 
analýzu strukturované dramatické hry s přesahem k potřebám pedagogické 
praxe a metodice práce s žáky v DV (Svozilová 2005).  
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Dále jsme vycházeli z poznatků, které publikovala Pražská skupina školní et-
nografie, a to hlavně ze zprávy terénního výzkumu (1994) a ze závěrečné zprávy 
o řešení projektu „Žák v měnících se podmínkách současné školy“ (1998). Pro 
informace o metodologii zkoumání klimatu školní třídy a pro srovnání 
výzkumných údajů jsme sáhli po přehledové studii Sociálně psychologické 
klima… (Lašek 2001). Přeložená práce slovenských autorek (Gajdošová, 
Herényiová 2006) Rozvíjení emoční inteligence žáků nám poskytla poučení a 
postup, jak zpracovat výsledky sociometrie.  

Abychom získali představu, neváhali jsme sáhnout také po náhodně vyb-
rané diplomové práci  s tématem nadaný žák (Knapová 1968), kde jsme na-
razili na vzorové zpracování výsledků sociometrické výzkumné metody 
(pozn. původně ještě v ruce) sociogramem. Nespokojili jsme se s pouhým 
převzetím a akceptováním sdělení (obsahová analýza školní dokumentace o 
žácích) o zjištěné diagnóze žáků. Prvním impulsem byl odborný článek Psy-
chologická a pedagogická diagnostika v činnosti učitele autorů V. Mertina a 
E. Bidlové (Katedra psychologie FF UK v Praze), článek uveřejnil časopis 
Rodina a škola (7/2005). Ovšem podrobné vysvětlení a vedení jsme nalezli až 
v Předlohách pro hodnocení osobnosti žáků (2006), které jako publikaci 
k problematice školní diagnostiky v rámci své vědní disciplíny a dlouhodobé-
ho zaměření vypracoval S. Langer.  

Aktuálně se seznamujeme s výsledky výzkumu výuky založené na 
analýze videozáznamu T. Janíka a M. Mikové (2006), kde nás nejvíce zajímá 
pojednání o metodickém postupu prezentované problematiky videostudie. 
Metoda diagnostiky výuky z videozáznamu se pro účely našeho výzkumu jeví 
jako vhodná, přestože jsme si vědomi následujících skutečností. Jednak že ne-
pracujeme s dosti reprezentativním vzorkem a nebude tak možné její výsledky 
zobecňovat a jednak ojedinělost v zaměření na vyučování specifického chara-
kteru DV – což nám předurčuje: nevyhnutelně si projít celým procesem kate-
gorizace a kódování od začátku, bez možnosti převzít potřebné kategorie z již 
realizovaných videostudií. Na druhou stranu nám poskytne, jak pevně doufá-
me, mnohem hlubší analýzu sledovaného procesu.  

Systém DV má podle našeho soudu dost rafinovaných a velmi efektivních 
cest, jak dát dětem příležitost, získat žákovské kompetence v celé jejich struk-
tuře podložené navíc vlastní zkušeností a porozuměním. Tedy cestou od zna-
lostí, dovedností, postojů a hodnot zpět ke schopnostem, které jsou identifiko-
vány a v konečném důsledku aplikovány – postupujeme v spirálovitém uzaví-
rání kruhu až k rozvinutějším dovednostech a k posunům i přehodnocování či 
upevňování předchozích obsahů. Ze zahraničních prací nás nejvíce zaujala 
publikace britského autora Andy Kempeho Drama for People with Special 
Needs. S kolegou ze zahraničí, je také lektorem DV, si v současnosti dopisu-
jeme. Nabídl nám, že přijede do ČR, abychom měli příležitost se poznat osob-
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ně a navázali spolupráci mezi pracovišti. Další podněty čerpáme zejména 
z časopisu Tvořivá dramatika (roč. 2006 a starší) aj. 

 
Cíle výzkumu 
 

1. Mapovat a popsat sociální učení žáků vybrané školní třídy z perspektivy 
longitudinálního zkoumání z hlediska rozvoje kompetencí (personálních, 
komunikativních, k řešení problémů) a také z hlediska proměn a utváření 
sociálních vztahů.  

2. Na konci jedné etapy, která byla nastavena na dobu jeden a půl roku pro 
soustavného výchovného působení na vybrané žáky v předmětu DV, 
analyzovat výsledky realizace strukturované dramatické hry jednak 
s experimentální a jednak se skupinou kontrolní a obě po vyhodnocení 
vzájemně porovnat. (Pozn.: Školní drama bude v předvýzkumu dostatečně 
analyzováno nejprve pokusně na několika různých skupinách žáků, které 
vyhovují v podobnosti konkrétních kontrolních znaků. Jedním ze znaků je 
třeba to, že jsou žáky stejné školy, ale současně nejsou žáky 
experimentální ani kontrolní skupiny.) 

3. Analyzovat vliv DV na ostatní žáky dle dílčích otázek výzkumu: 
• Jak pomáhala utvářet u romských žáků kladné postoje k učení, ke 

škole a dalšímu sebevzdělávání? 
• Čím přispívala k zlepšování sebepojetí romských žáků a jak se to 

projevovalo? 
• Jak byly využity výukové metody, cvičení a dramatické techniky 

k podpoře školní úspěšnosti romských žáků? 
4. Popsat kdy, za jakých podmínek a jak byla DV zapojena do ŠVP vybrané 

školy na prvním stupni a podobně popsat a postihnout specifické 
odlišnosti, jak byla DV realizována na druhém stupni téže školy, a to pak 
zejména v přesahu obsahu i adekvátní výchovné formy do průřezového 
tématu Osobnostní a sociální výchova. (Jinými slovy, vysvětlit a obhájit 
organizační hledisko a pátrat po tom, jak DV učí romské starší žáky ZŠ 
např. získávat nadhled nad skutečnými problémy a jak jim pomáhá řešit 
problémy pravděpodobné v rámci hry.) 

 
Hypotézy 
H 1: Rozdíly mezi chlapci a dívkami v jednotlivých 5 proměnných dotazníku 

MCI – Aktuální nebudou významné: nebudou rozdíly v těchto klimatech 
ani ve skupině chlapců, ani ve skupině dívek, ani mezi skupinami chlapců a 
dívek. 

H 2: Mezi 5 proměnnými, zjišťujícími klima třídy, neexistuje žádný vzájemný 
vztah. 
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H 3: Nebudou významné rozdíly mezi hodnocením klimatu žáky na počátku a 
na konci nastavené etapy pro pokládání dotazníku. 

H 4: Vzájemná důvěra žáků, kterou ukazují sociometrické indexy, nemá 
významnou souvislost s počtem zameškaných hodin v předmětu DV. 

H 5: Celkový počet zameškaných hodin nekoreluje s počtem zameškaných 
hodin žáků v předmětu DV. 

H 6: Celkový počet zmeškaných hodin žáků nekoreluje s počtem zameškaných 
hodin s žádným dalším předmětem. 

H 7: Hodnoty sociometrických indexů na počátku etapy nebudou statisticky 
významně rozdílné od hodnot získaných na jejím konci. 

H 8: Mezi počtem vyznačených voleb na žáka, které ukazuje sociometrická 
matice vzájemné důvěry, a počtem souhlasných voleb v kresbě třídy 
nebude na konci etapy žádný vzájemný vztah. 

H 9: Počet souhlasných voleb v kresbě třídy na začátku a na konci etapy 
nebude významně rozdílný. 

H 10: Hodnoty sociometrických indexů, které vznikly vyhodnocením odpovědí 
na otázku orientovanou na vzájemnou důvěru spojenou s prožitky, které 
jsou charakteristické pro život skupiny v předmětu DV, a hodnoty indexů, 
které vypovídají o vzájemné důvěře členů skupiny v ostatních předmětech 
nebudou statisticky významně rozdílné. 

H 11: Rozdíly co do orientace na výchovné formy v analyzovaném školním 
dramatu, které proběhly samostatně za spolupráce žáků a současně bez 
vynuceného přispění či zásahu učitele, nebudou mezi experimentální a 
kontrolní skupinou významné. 

H 12: Časově vyjádřený rozdíl v podílu na řízení reflexe mezi učitelem a žáky 
nebude mezi experimentální a kontrolní skupinou významný. 

H 13: Na jednotlivých úrovních taxonomie osobní angažovanosti v dramatu 
(zájem, zapojení, zaujetí, zvnitřnění, interpretování, hodnocení) nebudou 
statisticky významné rozdíly u experimentální a kontrolní skupiny 
v hodnotách, které dosáhne poměrná většina žáků i jednotlivci. 

H 14: U experimentální a kontrolní skupiny nebudou zjištěny významné 
rozdíly ve využitých a nevyužitých příležitostech k rozvoji dovedností, které 
časově rozfázované drama reálně nabízí a které budou zaměřeny. 

 
Metodologický postup – charakteristika výzkumného souboru, metody 

Výzkumný soubor představuje všechny žáky ZŠ Křenová 21 v Brně. Ško-
la splňuje výchozí požadavek, převážná většina žáků odpovídá kategorii žáků 
se speciálními vzdělávacími potřebami. Škola se původně z běžné školy profi-
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lovala na tzv. komunitní školu, žáci se rekrutují z řad sociokulturně znevý-
hodněných rodin a především romské populace.  

Na počátku, kdy byl výzkum odstartován to bylo 120 žáků na 1. stupni + 
14 žáků v přípravné třídě a 95 žáků na 2. stupni. V průběhu II. pololetí šk. 
roku 2005/2006 jsme na této škole prováděli pilotážní průzkum, který zahrno-
val realizaci zážitkových hodin DV postupně ve všech třídách na 1. stupni (tj. 
1. roč. 1 třída, 2. roč. 2 třídy, 3. roč. 2 třídy, 4. roč. 1 třída, 5. roč. 2 třídy, kte-
ré jsme dále členili podle vnější diferenciace na třídy žáků s postižením, poru-
chami chování, poruchami učení a s modifikovanými osnovami) a ve dvou tří-
dách konkrétně 9tého ročníku (počty tříd na 2. stupni: 6 roč. 1 třída, 7. roč. 2 
třídy, 8 roč. 2 třídy, 9. roč. 2 třídy).  

Bylo také nutné osobně se seznámit a navázat komunikaci se všemi členy 
sboru, zvláštní zájem jsme měli o členy vedení školy, školního psychologa a 
koordinátora školních projektů (pozn. škola spravuje a provozuje vlastní 
nízkoprahový klub pro své starší žáky a také mateřskou školu vedle již zmiňo-
vané přípravné třídy a zaměstnává několik pedagogických asistentů).  

Po vyhodnocení jsme přistoupili k plánovanému kroku a vybrali jsme pro 
náš dlouhodobý výzkumný záměr 1. třídu, kde prozatím žáci nebyli nijak di-
ferencováni, a započali jsme sbírat první údaje k zaměření na jednotlivé přípa-
dy. Do rozvrhu třídy byla zařazena jedna vyuč. hodina týdně pro předmět DV, 
kam jsme soustavně docházeli. (Pozn.: Výzkumník v tomto případě zastává i 
roli vyučujícího, což odpovídá i jeho vystudované aprobaci, pedag. specializa-
ci a prokazatelnému zájmu o obor.)  

Vedle dotazníku MCI (My Class Inventory), který zjišťoval aktuální 
klima třídy, byly pořízeny také videonahrávky řízených rozhovorů s žáky i 
záznam průběhu pokusné lekce DV a k tomu ilustrativní fotodokumentace. 
Dotazník MCI je určen především pro žáky prvního stupně základní školy (3. 
až 6. ročník) a bylo proto nutné se připravit, promyslet a modifikovat způsob 
zadávání dotazníku pro vybranou třídu 1. ročníku.  

Zkráceně zde uvedu postup, který jsme vyzkoušeli: Každý žák dostal do 
lavice igelitový sáček se samolepkou s vlastním jménem. Sáček obsahoval 
gumičkou sepnutý svazek kartiček z tvrdého papíru s nadepsanými čísly a tato 
čísla byla seřazena vzestupnou řadou v počtu 25ti podle počtu položek v dota-
zníku. Nejprve byly na tabuli napsány číslice k procvičení, poté se přistoupilo 
k vysvětlení dalšího postupu. Na pokyn měli žáci ze svazku kartiček vytáh-
nout vždy jednu kartu a zvednout ji nad hlavu, aby bylo možné zkontrolovat 
správné číslo u všech žáků najednou. Výzkumník i třídní učitelka společně 
vysvětlili otázku a teprve potom měli dát žáci domluvenými signály případně 
najevo, že otázku potřebují vysvětlit znovu. Pak s rukama pod lavicí měli kar-
tu buď natrhnout, nebo ji ponechat netknutou a vložit do připraveného sáčku. 
Položky dotazníku jsou navrženy jako uzavřené a bipolární s možnou odpově-
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dí a vyjádřením souhlasu ANO/NE. Měli jsme připravené zatím neočíslované 
kartičky navíc na výměnu pro případ chyby žáka v postupu. V průběhu zadá-
vání dotazníku jsme nechali žáky několikrát odpočinout a během několika vy-
učovacích hodin jsme se k činnosti opět vrátili a celý proces zadávání se opa-
koval. Při vyhodnocování a přepisu do původních formulářů (s naznačeným 
obráceným skórováním u pěti položek) jsme zjistili u jediného žáka sudý po-
čet odevzdaných kartiček.  

Začátkem nového školního roku 2006/2007 došlo k rozdělení třídy a tím 
nám konečně vznikla skupina experimentální a skupina kontrolní. Podle vně-
jší diferenciace vznikla sloučená třída pátého a druhého ročníku, kam byli 
umístěni žáci podle kritéria shodné diagnózy z PPP. Chápeme tedy nyní naši 
vzniklou experimentální skupinu rovněž jako ohniskovou skupinu, do které 
řadíme vedle žáků v pátém ročníku i žáky druhého ročníku vybrané pro přípa-
dovou studii. Všechny činnosti a náplň vyučování DV jsou od této chvíle pro-
jektovány dohromady pro celou ohniskovou skupinu. Předpokládáme, že ten-
to fakt ovlivní také zjišťované údaje a pozorované jevy, proto se zavazujeme 
je při vyhodnocování a interpretaci důsledně odlišit, případně je do procesu 
operativně zahrnout. Podotýkáme, že z oborového pohledu DV je principielně 
spojení „páťáků“ (7 žáků) a „druháků“ (také 7 žáků) přínosné. Z původně 25ti 
členného kolektivu v prvním ročníku jich je nyní v novém školním roce 18, 
kteří tvoří pohromadě jednu třídu a které si pro naše účely označujeme ja-
ko kontrolní skupina. (Pozn.: Později z této kontrolní skupiny vybereme od-
povídající počet žáků, ať už principem náhodného výběru či podle specifiko-
vaných znaků, k porovnání se sedmičlennou skupinou experimentální.)  

Co do počtu vybraných případů experimentální skupiny se tedy jedná o 7 žá-
ků, kteří, jak už bylo řečeno, navštěvují sloučenou třídu. Ze zběžného rozboru 
předchozích videozáznamů a také z terénních poznámek ze zúčastněného 
skrytého pozorování nám vyplynulo, že se jedná o jedince buďto konflikttní, 
nebo nezapojující se, neaktivní, na hranici oblíbenosti či zakřiknuté s psychic-
kými bloky se jakkoliv vyjádřit, je-li na ně upřena pozornost, vyhýbající se po-
zornosti a další atp. Z obsahové analýzy školní dokumentace a z rozhovorů 
s učiteli jsme zjistili, že jde o jedince jejichž intelekt osciluje od pásma spodní 
hranice mentální retardace, zasahuje pásmo mentální retardace, až k pásmu 
hlubokého podprůměru na úrovni 3 – 4 let. Věkový rozptyl vybraných žáků je 8 
– 9 let. Docházka žáků je nízká (v aritmetickém průměru zameškali vybraní žáci 
za jedno pololetí přibližně 104,43 vyučovacích hodin z celkového počtu 410 
skutečně realizovaných). Spolupráce s rodiči je problematická. Rodiče jsou vět-
šinou oba nezaměstnaní. Převažující většina rodičů se také nezajímá o prospěch 
a chování, nemají autoritu. Rodinná výchova je nedůsledná, někteří rodiče své 
žáky kontrolují a pouštějí mezi ostatní, někteří je nekontrolují a z toho plyne, že 
bývají často nepřipraveni. Ve čtyřech případech rodiče žáky nepouštějí mezi 
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ostatní, což sledujeme paradoxně s pozitivním dopadem na jejich chování. 
V jednom případě je patrný vliv potlačující rodinné výchovy.  

Metodologické hledisko je následující. Vedle již zmíněných výzkuných 
metod byly a nebo budou použity tyto metody: pro kazuistiku metoda socio-
metrie, kresba třídy, školní diagnostika/hodnocení osobnosti žáků (za použití 
klíče pro určování příčin vlastností osobnosti z hlediska výchovných faktorů a 
podle některých vlastností a znaků se zaměřením na příčiny a výchovné 
postupy); dále pedag. experiment a videostudie.  

V současné době byl rozsah hodinové dotace pro předmět DV s ohnisko-
vou skupinou počínaje prvními školními dny po letních prázdninách rozšířen 
na 2 vyučovací hodiny týdně. Každé setkání je monitorováno, ale 
videonahrávky nebudou digitalizovány. Snad jen výjimečně některé 
segmenty, které by zobrazovali zajímavou edukační realitu z hlediska přínosu 
pro výzkum. Mnohem více nás později bude zajímat digitalizovaný záznam 
experimentální a kontrolní skupiny pro další zpracování a vyhodnocení dat. 
Také jsou stále pravidelně pořizovány ilustrativní fotografie + zachycení 
aktuálního „živého sociogramu“. Veškeré záznamy jsou evidovány a označe-
ny datem.  

Současně také organizujeme ve spolupráci s koordinátorem ve škole další 
(střednědobý) projekt v dramatické výchově. V prostředí dané školy nám pos-
kytne výstupy, o kterých budeme rádi informovat formou příspěvků na konfer-
encích apod. Slibujeme si, že takto získáme ony kvalitativní údaje, jež jsou nez-
bytné k splnění všech stanovených cílů smíšeného výzkumu (viz odstavec Cíle 
výzkumu). 
 
Některé aktuální výsledky výzkumu 
Tab. 1: Výsledky MCI – A 
 Aritmetický 

průměr 
Směrodatná 

odchylka 
Pásmo běžných 

hodnot Medián 1. a 3. 
kvartil 

Spokojenost 12,05   13  
Třenice 11,32   11  
Soutěživost 11,58   13  
Obtížnost 9,32   9  
Soudržnost 10,89   11  
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Graf 1 Výsledky srovnání počtu zameškaných hodin 

Docházka - 2. polol. šk. r. 05/06
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Pozn.: Pořadová čísla vybraných případů, které nás zajímají jsou 1, 10, 17, 18, 
20, 21 a 23. 
 

Tab. 2: Sociometrická matice (vybrané případy v ohniskové skupině) 
B  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
1.  xx 0 0 x 0 0 
2. xx  xx 0 x xx 0 
3. x xx  0 x xx 0 
4. x x 0  0 x 0 
5. 0 0 0 0  0 0 
6. x xx xx 0 x  0 

A 

7. 0 x x x 0 0  
Suma 4 5 3 1 4 3 0 

x vyznačená volba 
0 nevyznačená volba 
xx oboustranná volba 

 
Výsledky diagnostického klíče pro určování příčin vlastností osobnosti z hlediska 
výchovných faktorů (ukázka: žák s nejmenším skóre v sociometrickém testu) 
 

Učitel 1: 
 

z 30 volených bodů  celkem 12 diagnóz 

Učitel 2: 
 

z 28 volených bodů celkem 9 diagnóz 

8 souhlasných  
diagnóz 
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Závěry a diskuse 
Předložené výsledky nejsou v tuto chvíli kompletní. Jejich význam je pro-

zatím pouze ilustrační. Přesto jednotlivě můžeme jisté závěry vyvodit. Napří-
klad sociometrie nám odhalila nejvíce a nejméně oblíbeného žáka a také jsme 
získali určitou představu o struktuře vzájemných vztahů mezi vybranými pří-
pady žáků v ohniskové skupině. Potvrdily se také výsledky interview a obsa-
hové analýzy dokumentace o žácích. Výsledky diagnostického klíče mají pra-
vděpodobnostní charakter a mohou sloužit pro hlubší analýzu chování žáků. 
Výsledné diagnózy skutečně poukazují na symptomy nižší úrovně mentálních 
schopností a zanedbávající výchovu. Domníváme se, že po úplném vyhodno-
cení vstupních údajů můžeme začít sestavovat kazuistiky jednotlivých případů 
a dále se pustit do vyvracení stanovených nulových hypotéz. 
 
 Literatura: 
GAJDOŠOVÁ, E.; HERÉNYIOVÁ, G. Rozvíjení emoční inteligence žáků. 
Praha : Portál, 2006.  
JANÍK, T.; MIKOVÁ, M. Videostudie. Výzkum výuky založený na analýze 
videozáznamu. Brno : Paido, 2006.  
KOHOUTEK, R. Úvod do psychologie. Metody poznávání osobnosti a 
duševního zdraví žáka. Brno : MU, 2006.  
LANGER, S. Předlohy pro hodnocení osobnosti žáků. Příspěvek 
k problematice školní diagnostiky. Hradec Králové : KOTVA, 2006.  
LAŠEK, J. Sociálně psychologické klima školních tříd a školy. Hradec 
Králové : Gaudeamus, 2001.  
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VÝUKOVÉ STRATEGIE PŘI EKOLOGICKÉ VÝCHOVĚ 
NA 1. STUPNI ZŠ 

 
Klára Hájková 

 
Anotace: Cílem projektu je identifikovat výukové strategie ekologické výchovy 
na vybraných základních školách a v domě ekologické výchovy Lipka. Násled-
ně se pokusíme pomocí vědomostních a praktických testů a interview posoudit 
efektivitu strategií. Na základě získaných poznatků navrhneme změny kurikula 
průřezového tématu ekologická výchova na prvním stupni základních škol. 
V současnosti je projekt ve fázi tvorby dotazníků mapujících úroveň vědomo-
stí žáků.  
Summary: Education strategies of ecological education at elementary school. 
The aim of this thesis is to identify didactical strategies of ecological educati-
on at selected elementary schools and in the house of ecological education 
Lipka. We will try to review efficiency of strategies based on knowledge and 
practical tests and interviews. We will offer a change of lesson structure of 
ecological education at elementary schools based on acquired observations. 
This project is in the phase of creation of questionnaires to find out the level 
of ecological knowledge. 
 

Lidské způsoby hospodaření s neobnovitelnými zdroji naší planety jsou 
ostatním organismům neznámé. Co k životu potřebují, to po čase vrátí do lát-
kového koloběhu k využití dalším generacím. Člověk si však přivlastňuje vše, 
co příroda dokázala vytvořit, pro svůj prospěch. 

Můžeme stěží očekávat, že člověk změní způsob svého života a své hod-
noty na základě slovní informace. Již dnes ignoruje některá ekologická rizika, 
která na něj působí, např. prohlubující se skleníkový efekt, ozónová díra, ra-
dioaktivní záření atd. Člověk tyto problémy považuje za důsledek jednání 
druhých lidí. Na naší Zemi žije 6 miliard lidí, a tak se může zdát, že na jed-
notlivci nezáleží. Člověk si nepřiznává svou zodpovědnost a podíl na stavu 
okolního prostředí.  

Pedagogové by měli vést své žáky ke vztahu k prostředí, přírodě a vštěpo-
vat jim kladné hodnotové principy. Změnu chování a myšlení lidí k přírodě 
lze uskutečnit právě prostřednictvím edukace. 

Vědní obor ekologie se zabývá zkoumáním vztahů mezi živými organis-
my a jejich životním prostředím, také sem náleží vzájemné vztahy těchto 
organismů. Výchovou pak rozumíme cílevědomou činnost zaměřenou na 
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komplexní rozvoj osobnosti jedince a jeho začlenění do společnosti tak, aby 
byl schopen získané znalosti a dovednosti uplatnit v různých oblastech života, 
tedy i z hlediska ekologie. 

Důležitým termínem je také výchova k udržitelnému rozvoji, která je za-
ložena na principu odpovědnosti vůči přírodě, kultuře, odpovědnosti vůči pří-
štím generacím, které budou žít v prostředí, které spoluvytváříme. Výchova 
k udržitelnému rozvoji je také založena na rozvoji znalostí o životním prostře-
dí a na jejich porozumění, včetně vlivu lidské činnosti. Vychází ze změny 
hodnot a nového životního stylu. V českém právním řádu je udržitelný rozvoj 
definován jako rozvoj, který současným i budoucím generacím zachová mož-
nost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmani-
tost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů. (Zákon č.17/1992 Sb., 
o životním prostředí. § 6). 

Podle Josefa Vavrouška: „Trvale udržitelný rozvoj – nebo snad přesněji 
způsob života – je zaměřen na hledání harmonie mezi člověkem a přírodou 
tak, abychom se co nejvíce přiblížili k ideálům humanismu a úcty k životu a 
přírodě ve všech jejích formách. Je to způsob života, který hledá rovnováhu 
mezi svobodami a právy každého jednotlivce a jeho odpovědnosti vůči jiným 
lidem i přírodě jako celku, a to včetně odpovědnosti vůči budoucím genera-
cím. Svoboda jednotlivce končí nejen tam, kde začíná svoboda druhého, ale 
také tam, kde dochází k ničení přírody.“  

Ekologickou výchovou pak rozumíme vytváření vztahu k ochraně a tvor-
bě životního prostředí. Člověk by měl respektovat ekologické zákonitosti a 
provádět pouze takové zásahy do prostředí, které nenarušují ekologickou rov-
nováhu a které nemají nepříznivé důsledky na chod přírody. A právě ekolo-
gická výchova bude stěžejním tématem celého projektu, kde se pokusíme po-
drobně zmapovat obsah a způsob výuky v některých vybraných institucích. 

 
Cíl výzkumu 

 

Výzkumným problém je aktuální situace v oblasti ekologické výchovy na 
prvním stupni základních škol v Brně a blízkém okolí a v Domě ekologické 
výchovy Lipka. 

Cílem práce je prostřednictvím pozorování výukových jednotek identifi-
kovat výukové strategie ekologické výchovy na vybraných základních ško-
lách a v domě ekologické výchovy Lipka. Zejména proporcionalitu vyučova-
cích postupů a činností výukových jednotek. Následně se pokusíme pomocí 
vědomostních a praktických testů a interview posoudit efektivitu strategií. Na 
základě získaných poznatků uskutečníme didaktickou transformaci formou 
metodické příručky pro výuku environmentální výchovy pro učitele prvního 
stupně základních škol. 



 26

 
Na základě dosavadních zkušeností jsme formulovali pracovní hypotézy:  
 

 H1:  Na základních školách převažuje v rámci vyučovací jednotky poměr 
teoretické části nad praktickou. 

 H2:  Praktická výuka v rámci ekologické výchovy má větší vliv na rozvoj 
ekologické senzitivity a ekologického myšlení než teoretická výuka. 

 H3:  Způsob výuky ekologické výchovy v Domě ekologické výchovy Lipka 
je účinnější, než výuka na základní škole. 

 
Celý projekt má následující strukturu:  
 

a) Teoretická část 
1. Analýza stávajících poznatků odborné literatury 
 

b) Praktická část 
1. Identifikace výukových strategií ekologické výchovy na 1. stupni ZŠ a v 

Domě ekologické výchovy Lipka 
2. Porovnání efektivnosti výuky výše uvedených institucí na základě řešení 

podobných témat ekologické výchovy. 
3. Na základě výsledků porovnání efektivity výuky se pokusíme navrhnout, 

účinnější výukové strategie ekologické výchovy v systému průřezových 
témat rámcového vzdělávacího programu na základních školách.  
 

Pro vlastní realizaci projektu jsme zvolili následující metodický postup:  
 

1. Za účelem zjištění rozdílných výukových strategií ekologické výhovy 
využijeme metodu pozorování. O každé vyučovací jednotce povedeme 
písemný záznam ve formě pozorovacího archu. Vyhodnocením 
jednotlivých archů získáme informace o proporcionalitě forem, obsahu a 
stylu výuky. 

2. Efektivitu výuky v jednotlivých institucích prověříme s časovým 
odstupem prostřednictvím vhodně sestaveného dotazníku a zadáním 
praktického úkolu.  

3. Výše zmíněné metody (dotazník, zadání praktického úkolu) statistiky 
vyhodnotíme, a to:  
• tříděním prvního stupně (zjištění četností) 
• tříděním druhého stupně (zjištění vztahu mezi jevy zamítáním 

hypotéz o nezávislosti na hladině významnosti 0,05) 
 
Proměnné:  
 

Nezávisle proměnná – výukové strategie ekologické výchovy. 
Závislá proměnná – skóre žáka ve vědomostním testu, nebo stupeň úspěšnosti 
zvládnutí praktického úkolu, dále úroveň ekologické senzitivity a ekologické-
ho myšlení. 
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Výzkumný soubor:   
 

Výzkumný soubor je sestavován na základě řízeného výběru a v současné 
době je tvořen žáky čtvrtých a pátých ročníků těchto základních škol: ZŠ Klo-
bouky u Brna, ZŠ Bakalovo nábřeží, ZŠ Horácké náměstí, ZŠ Rašínova, ZŠ 
Kuřim, ZŠ Soběšice a dále účastníky výukových programů v Domě ekologic-
ké výchovy Lipka. Předpokládáme, že soubor budeme dále rozšiřovat.  
 
Současný stav projektu: 
 

V rámci identifikace výukových strategií sestavujeme pozorovací arch po-
skytující prostor pro zachycení základních identifikačních prvků stylů, forem 
a metod výuky. 

Předpokládané sledování průřezového tématu environmentální výchova se 
bude uskutečňovat v rámci výuky předmětů přírodověda, přírodopis a vlastivěda, 
tedy v předmětech ve kterých je environmentální tématika nejčastěji vyučována. 

Před zahájením vlastního sledování jsme vypracovali pilotní studii. 
V rámci této studie jsme na vybraných základních školách uskutečnili dotaz-
níkové šetření, zaměřené na oblast evironmentální problematiky, o které před-
pokládáme, že je v rámci uvedených předmětů vyučována (odpady, zdravý ži-
votní styl, znečištění životního prostředí…) Účelem šetření je zjistit úroveň 
znalostí, dovedností a charakter postojů probandů před a po absolvování výu-
ky vybraných kapitol ekologické výchovy. Výsledky první fáze dotazníkové-
ho šetření jsou nyní statisticky zpracovávány a budou sloužit rovněž k zajiště-
ní objektivity a validity dotazníku.  
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Příloha 1: Dotazník – ukázka části dotazníku  
11. Stateček: 
Usedlost, kterou uvidíš na obrázku je statek z 19. století z oblasti Vysočiny. Tvým úkolem 
je zamyslet se nad způsobem života jeho obyvatel a odpovědět na dotazy pod obrázkem. 

 
a) Jaký užitek přinášela chovaná zvířata kromě potravy pro obyvatele?  

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….................. 

 
b) Čím si lidé ze statku topili?…………..……………………………………………….. 

Jak topíme dnes?...........................………………………………………………… 

 
c) Přiřaď k uvedeným skupinám alespoň dva zástupce, které najdeš na obrázku:  

  Rozkladači …………………………………………………………………………….. 

Producenti……………………………………………………………………………… 

Konzumenti ……………………………………………………………………………. 

 
d) Jaký je význam osamocených stromů (soliterů) v přírodě (př. lípa u chalupy na 

obrázku)? 
………………………………………………………………………………………………… 

 
e) Jakou práci vykonávali obyvatelé tohoto statečku, uveď několik příkladů: 

Jaro ……………………………………………………………………………………... 

Léto …………………………………………………………………………………….. 

Podzim …………………………………………………………………………………. 

Zima …………………………………………………………………………………….. 
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f) Co si obyvatelé tohoto statečku nemohli vypěstovat či vyrobit? Co si museli 
kupovat? Porovnej s dnešní dobou. 

Minulost:..………………………………………………………………………………. 

Dnes:..…………………………………………………………………………………… 
 
12. Co by se stalo, kdyby vyhynuly rostliny? 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

13. Znáš nějaké závažné problémy, které se týkají celého světa? Napiš všechny, na 
které si vzpomeneš. 

……………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

   

14. Zuby si čistím: 
 a) pod tekoucí vodu     

 b) vodu během čištění zubů vypínám  

 c) používám nádobu s vodou    

 d) nečistím si zuby     

 e) nevím      

 

15. Když si umývám vlasy, tak na jejich vysoušení použiji: 
 a) fén    

 b) ručník   

 c) nic   

 d) nevím    

   

16. Když se mám dostat do vyšších pater domů je lepší použít: 
 a) výtah  

 b) schody  

 A proč? ……………………………………………………………………………………. 

 

17. Do školy : 
  a) jezdím tramvají     

  b) jezdím autobusem  

  c) jezdím autem  

  d) jezdím vlakem     
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  e) jezdím na kole  

  d) chodím pěšky  

 Vysvětli, proč: ………………………………………………………………………… 

 

18. Zakřížkuj popravdě, které odpady doma s rodiči třídíte: 
   a) sklo      

   b) papír  

   c) pet – lahve   

   d) ostatní plasty  

   e) kompostujeme (zbytky brambor, jablek atd.)  

   f) nebezpečný odpad (baterie, barvy, léky)  

   g) nevím  

   h) netřídíme odpad       
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KARIÉROVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ V ČR 
 

Petr Hlaďo 
 
Anotace: Příspěvek podá základní přehled systému kariérového vzdělávání a 
poradenství v České republice, s akcentem na služby poskytované žákům zá-
kladních škol. Těžiště příspěvku je položeno v hodnocení funkčnosti a nedos-
tatků tohoto systému (s ohledem na zjištěné výsledky šetření u žáků) s návrhy 
na jeho zefektivnění. 
Summary: „Career choice of the elementary school pupils“ focuses on the 
preparations of the adolescents for their career choice. The attention has 
especially been paid to the factors having an effect on the final decision-
making about their career choice at the end of the elementary education and 
their attitude towards career counselling. This article has also raised the 
question how difficult it is for pupils to take decisions in this area.  
 
Volba povolání žáků základních škol 
 

Mezi aktuální témata soudobé pedagogiky se bezesporu řadí příprava dos-
pívajících na volbu povolání. Diskuze o její nezbytnosti se na našem území 
začínají významněji rozvíjet po roce 1989 v důsledku transformace plánované 
ekonomiky na tržní hospodářství. Nepříznivý vývoj na trhu práce a relativně 
vysoký podíl nezaměstnaných absolventů škol na celkové nezaměstnanosti 
v zemi vede k nutnosti připravovat k zodpovědné volbě povolání již žáky na 
základních školách. 

Volba povolání se týká většiny lidí. Prací stráví průměrný člověk téměř 
jednu třetinu svého aktivního života. Rozhodování, jaké povolání budeme vy-
konávat, proto patří mezi jedny z nejdůležitějších v životě jednotlivce.  

Položíme-li si otázku, kde mohou žáci získávat informace významné pro 
volbu povolání, nalezneme celou řadu zdrojů. Mezi ně spadají rady rodičů, 
sourozenců a příbuzných, individuální konzultace s výchovným poradcem ne-
bo školním psychologem, vyučovací hodiny různých předmětů (v současné 
době zejména občanská výchova, rodinná výchova a praktické činnosti), in-
formace poskytované třídními učiteli, burzy středních škol, dny otevřených 
dveří na školách, informace od absolventů středních škol, z hromadných sdě-
lovacích prostředků, informační a poradenské služby na úřadech práce a 
v pedagogicko-psychologických poradnách atd. Podat úplný výčet by bylo 
velmi obtížné. 
 



 32

Empirické šetření 
Cílem empirického šetření (Hlaďo 2004), které bylo provedeno v roce 

2003 na středních školách v okrese Brno-město, bylo zjistit odpověď na nás-
ledující otázky: „Jak náročné je rozhodování žáků o volbě povolání? Kdo a co 
nejvíce ovlivňuje jejich rozhodování v této oblasti? Využívají žáci před svým 
rozhodnutím instituce profesního poradenství? Berou žáci při volbě svého po-
volání v úvahu budoucí uplatnění na trhu práce?“  

Základní soubor tvoří 317 studentů a učňů prvních ročníků středních od-
borných škol, gymnázií a středních odborných učilišť. Reprezentativnost sou-
boru pro daný výzkum je dána náhodným výběrem respondentů. Jako výz-
kumný nástroj byl použit dotazník. 
 
Náročnost rozhodování o volbě povolání 

Podle Klímové (1987) patří rozhodovací procesy týkající se jednotlivých 
etap volby povolání k nejobtížnějším a nejkomplikovanějším rozhodovacím 
procesům.  

Studentům a učňům byla proto položena následující otázka: „Jak náročné 
bylo vaše rozhodování o volbě povolání (dalšího vzdělávání) na konci základ-
ní školy?“  

Bez potíží si své povolání (školu) zvolilo 32 % respondentů; 36 % mělo 
při rozhodování jen malé potíže; 10 % dotázaných se rozhodovalo s obtížemi 
a pro stejný počet bylo rozhodování těžké. Neuspokojivé je zjištění, že 12 % 
studentů a učňů nevědělo, pro jakou školu či povolání se mají rozhodnout.  

Z odpovědí vyplývá, že téměř třetina žáků (32 %) považuje volbu 
povolání za subjektivně náročnou. Lze předpokládat, že pokud by stejná 
otázka byla položena žákům před samotným rozhodnutím, přisuzovali by 
volbě povolání ještě vyšší míru náročnosti. 
 
Faktory ovlivňující rozhodování žáků 

Hlavním cílem výzkumu bylo monitorovat nejdůležitější faktory ovlivňu-
jící konečné rozhodování žáků o volbě povolání na konci základního vzdělá-
vání (srov. Výzkum služeb kariérového poradenství a potřeb jeho klientů na 
základních a středních školách v ČR 2003).  

Při rozhodování žáků základních škol o volbě povolání hrají v 59 % roz-
hodující úlohu rodiče, kteří nejvíce ovlivňují své potomky svými 
doporučeními, vzory v rodině, předáváním osobních zkušeností apod. Rodiče 
nejsou jen hlavními rádci svých dětí, ale i nejvýznamnějším zdrojem 
informací o světě práce. Toto zjištění potvrzuje teorii (Klímová 1987), podle 
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níž má přibližně polovina dospívajících určitá přání, která se týkají budoucího 
povolání, avšak jejich představy jsou často nejasné, nepevné, nejsou cíleny na 
určité konkrétní povolání a volba je nakonec ovlivněna různě silným tlakem 
vnějšího okolí, zejména vlivem rodičů.  

Jak bylo prokázáno, žáci se při svém rozhodování dostávají nezřídka do 
situace, v níž se neumí sami orientovat, v níž pociťují v různé míře bezrad-
nost. Rodina, jako základní výchovná instituce, není vždy schopna naplnit 
svoji roli při přípravě svých dětí na volbu povolání. Z těchto důvodů hraje 
škola – přes významný vliv rodinného prostředí – v přípravě žáků na volbu 
povolání nezastupitelnou roli.  

Druhým nejvýznamnějším činitelem, který ovlivňuje rozhodování žáků, 
jsou jejich vlastní zájmy a záliby (37 %). Zájmy a záliby mají podle Mezery 
(2002) prokazatelně největší vliv na spokojenost ve škole a povolání.  

Významným zjištěním pro pedagogickou praxi je skutečnost, že třetím 
faktorem, který ve svých odpovědích respondenti uvedli, jsou exkurze (tj. ná-
vštěva zvoleného typu školy, podniku, burzy škol atd.). Ta ovlivnila více než 
26 % dotázaných, což potvrdilo teorii, že exkurze, která má jasně stanovený 
cíl, úkoly a formu, usnadňuje žákům nejen orientaci ve složitém světě práce, 
ale i jejich konečné rozhodování (Skalková 1999).  

V porovnání s hodnotami předchozích odpovědí dosáhl významných hod-
not také vliv kamarádů a přátel (19 %).  

Služby Informačního a poradenského střediska při úřadu práce se překva-
pivě umístily až za těmito položkami a ovlivnily jen 7 % dotázaných. Stejný 
počet respondentů ovlivnili sourozenci. Relativně významnou roli při rozho-
dování hraje také vyzkoušení zvoleného povolání v praxi (6 %) a rady od-
borníka, který zvolené povolání vykonává (6 %).  

Působení učitelů a třídních učitelů ovlivnilo pouze 5 % žáků, stejně jako 
výchovný poradce. Potvrzuje se, že třídní učitel může v řadě případů plnit vý-
znamnější roli než výchovný poradce, neboť lze předpokládat, že je zpravidla 
v užším kontaktu se žáky a jejich rodiči, a je tedy lépe obeznámen jak s jejich 
studijními předpoklady, tak i rodinnými či sociálními poměry. Zároveň může 
mít v řadě případů širší možnosti, jak s žáky kontinuálně pracovat.  

Nepříznivé je zjištění, že vyučovací hodiny zaměřené na výchovu k volbě 
povolání ovlivnily rozhodování jen 4 % respondentů. Stejné procento ovliv-
nily masové komunikační prostředky (televize, rádio, časopisy, internet atd.). 
Jiné faktory (např. školní prospěch žáků, zdravotní způsobilost, prestiž po-
volání, doprava do školy, rodinná tradice) ovlivnily rozhodování 9 % respon-
dentů. Poněvadž se jedná o kategorii nesourodou, nelze ji z kvantitativního 
hlediska jednoznačně srovnávat s výše uvedenými kategoriemi. 
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Odpovědi studentů a učňů ukazují na nezanedbatelný význam neformálního 
prostředí a neinstitucionálních poradenských postupů při rozhodování o volbě 
povolání, který se potvrdil také ve Výzkumu služeb kariérového poradenství a 
potřeb jeho klientů na základních a středních školách v ČR (2003).  
 
Využívání služeb profesního poradenství 

Profesní poradenství se v naší republice rozvíjí od konce 50. let 20. století 
(Hořánková 1995), kde se rozvíjelo především v rámci výchovného poraden-
ství. Budoucímu uplatnění žáků základních škol se v minulosti věnoval přede-
vším výchovný poradce, který v některých případech spolupracoval s pedago-
gicko-psychologickými poradnami. V poslední době se rozšiřuje počet odbor-
níků, kteří se touto oblastí zabývají. Úkoly profesní orientace jsou rozděleny 
mezi jednotlivé články systému, který je tvořen především výchovnými po-
radci a školními psychology, pedagogicko-psychologickými poradnami a pro-
fesním poradenstvím na úřadech práce. Diskutuje se také o zavedení funkce 
kariérového poradce, jehož činnost přímo na školách by umožnila propojení 
poradenského a vzdělávacího působení na žáka zaměřeného na podporu jeho 
kariérového rozhodování. 

Studentům a učňům byla položena otázka, zdali navštívili před svým roz-
hodnutím o volbě povolání výchovného poradce, školního psychologa nebo 
pedagogicko-psychologickou poradnu. Kladně odpovědělo jen 27 % dotáza-
ných. K odlišným zjištěním došel Výzkum služeb kariérového poradenství 
(2003). Z jeho výsledků vyplývá, že na výchovného poradce se před volbou 
povolání obrátilo 52 % dotázaných respondentů, služeb pedagogicko-psycho-
logické poradny využilo 31 % žáků a školního psychologa navštívilo 21 % 
dotazovaných. 

Pozitivnější je využívání služeb Informačních a poradenských středisek, 
která poskytují komplexní informační a poradenskou pomoc nezbytnou k pro-
fesní orientaci. Informační a poradenské středisko při úřadu práce navštívilo 
se školou nebo s rodiči před svým rozhodnutím o volbě povolání 56 % žáků. 

Co je příčinou nízké míry využívání poradenských služeb? Jednou z mož-
ných odpovědí na tuto otázku je nedostatečná úroveň povědomí dospívajících 
(a jejich rodičů) o informačních a poradenských možnostech jednotlivých in-
stitucí, malé zkušenosti s jejich využíváním či jejich nevyhovující dostupnost. 
Problémem stále zůstává nízká míra komunikace mezi rodinou a školou. Jako 
zcela nezbytné se ukazuje posilování spolupráce v linii škola – rodiče – ostat-
ní poradenské subjekty. Není to tedy pouze žák, kdo by měl získat informace 
potřebné pro rozhodování, ale také rodiče, kteří volbu svých dětí přímo ovliv-
ňují. Pouze vzájemnou informovaností a kooperací všech zúčastněných sub-
jektů je možné docílit efektivní přípravy žáků k zodpovědné volbě povolání. 
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Rozhodování se zřetelem na trh práce 
Pro další vývoj na trhu práce je důležité, že si žáci uvědomují důležitost 

svého rozhodování a snaží se při své volbě anticipovat budoucí situaci na trhu 
práce. Téměř 85 % respondentů bralo při svém rozhodování v úvahu situaci 
na trhu práce, tj. jak náročné bude se zvoleným povoláním získat zaměstnání.  

Problematika přípravy žáků základních škol na volbu povolání patří mezi 
klíčové úkoly rodiny, vzdělávacích a poradenských institucí, které by měly 
žáky systematicky vést a motivovat k tomu, aby si uvědomili potřebu odpo-
vědného přístupu k volbě profesní orientace a vzdělávací dráhy, zodpovědnost 
za vlastní život, význam vzdělání pro život i potřebu proaktivního přístupu 
během profesní a pracovní realizace. Toto pojetí přesahuje svůj cíl, připravit 
na prvotní volbu povolání, a připravuje dospívající nejen na volbu povolání, 
ale i na život v dnešním moderním světě. 
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VZTAHY MEZI TEORETICKÝMI ZNALOSTMI, POSTOJI A 
SKUTEČNÝM JEDNÁNÍM ŽÁKŮ OSMÝCH A DEVÁTÝCH TŘÍD 

V ENVIRONMENTÁLNÍ OBLASTI 
 

Zdeněk Hromádka 
 

Anotace: Autor v příspěvku komentuje dosavadní stav výzkumu své disertační 
práce, který je zaměřen na analýzu úrovně tzv. environmentální gramotnosti 
(v rovině kognitivní, postojové a činnostní) u žáků osmých a devátých třít. 
Výzkum je rovněž zaměřen na zkoumání vztahů mezi jednotlivými rovinami 
environmentální gramotnosti žáků. Příspěvek prezentuje výsledky předvýzku-
mů a představuje výzkumný nástroj. Autor rovněž komentuje indikátory zkou-
maných jevů. 
Summary: The relationships among theoretical knowledge, attitudes and prac-
tical behaviour in 8. and 9. class pupils in the environmental area. The author 
comments on the state of his research to the dissertation thesis focused on an 
analysis of the level of so called environmental literacy (on cognitive, attitude 
and practical level) in 8. and 9. class pupils. The research also deals with 
examining relationships among specific levels of environmental literacy of pu-
pils. The paper presents results of preliminary research and the research met-
hod. The author also comments on the indicators of investigated phenomena. 
 

Environmentální výchova (dále EV) je pedagogický nástroj, který připravuje 
žáky k odpovědnému a uvědomělému životu ve vztahu k přírodě, krajině a dal-
ším generacím. Při velmi hrubém vymezení můžeme říci, že environmentální 
výchova má tři základní roviny. Jedná se o rovinu kognitivní (poznávací), rovinu 
postojovou (hodnotící) a rovinu činnostní (přetvářecí). Všechny tyto roviny jsou 
pro EV stejně důležité (volně podle Horká 1996). Náš výzkum respektuje výše 
zmíněné rozdělení. Je zaměřen na analýzu vztahů mezi znalostmi, postoji a 
jednáním žáků druhého stupně ZŠ v environmentální oblasti.  

Pokud jde o výzkum v oblasti EV, je navzdory ke své naléhavosti značně 
podhodnocen. Například, jak uvádí Průcha (2002), ve výčtu deseti nejvíce 
zkoumaných tematických oborů pedagogického výzkumu v USA (1993) není 
oblast, která by byla v přímé souvislosti s environmentální problematikou. 
Není mi až na výjimky (E. Strejčková; Odcizování dětí přírodě) znám výz-
kum, který by se zabýval problematikou orientace dětí v oblasti ekologické 
etiky či uvědomělosti v ČR. 
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Ve výzkumu v souladu s Pfligersdorfferem (1993, s. 70) diferencuji oblast 
environmentálního jednání spojenou s nakupováním a tříděním odpadu (nená-
ročná oblast) od oblasti jednání souvisejícího s dopravou (náročná oblast). 
Oblast spojená s dopravou se týká zejména automobilismu. Na palčivost otá-
zky automobilismu upozorňují zejména v nepedagogických oborech J. Lave-
lock, A. Gore a u nás především J. Keller a H. Librová. Na skutečnost, že au-
tomobilismus a jeho další rozvoj může mít zásadní vliv na trvale udržitelný 
rozvoj ve světovém měřítku, poukazují i všeobecně uznávané závěry světo-
vých konferencí o udržitelném rozvoji. 

 
Části výzkumu 

Výzkum je rozdělen do dvou základních částí. První se věnuje analýze 
vztahů mezi vědomostmi, postoji a chováním žáků v environmentální oblasti. 
Druhá se zaměřuje na postoje v tzv. náročné environmentální oblasti (v oblas-
ti dopravy). Zaměření druhé části výzkumu vyplývá ze soustavného podhod-
nocování environmentálního významu právě této oblasti lidského jednání. 
 
Cíle výzkumu: 

Obecným cílem výzkumu je komplexní analýza stavu environmentálního 
poznání u výzkumného vzorku žáků osmých a devátých tříd brněnských zá-
kladních škol. Dílčí cíle výzkumu jsou: 

- analýza postojů, hodnot a předpokládaného jednání žáků našeho 
souboru v energeticky náročné oblasti environmentálního jednání 
(zejména v oblasti dopravy) 

- analýza vědomostí žáků našeho souboru v oblasti environmentální 
výchovy jako průřezového tématu (přírodopis – ekologie, fyzika, 
chemie, zeměpis, občanská výchova a spotřebitelská výchova) 

- analýza všeobecných postojů žáků našeho souboru k environmentálním 
otázkám 

- analýza prakticko-přetvářecích návyků a vzorců u žáků našeho souboru 
v environmentální oblasti 

- analýza vztahů mezi znalostmi, postoji a skutečným či předpokládaným 
jednáním u žáků našeho souboru 

- interpretace dat a aplikace výsledků v podobě nového názoru na 
environmentálně vzdělávaného žáka. 

 
Předpoklady výzkumu 
P1: Žáci, kteří se dobře orientují na poli znalostí a dovedností ekologické 

etiky, mají zodpovědnější postoje v oblasti ochrany životního prostředí než 
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žáci handicapovaní neznalostí elementárních znalostí a dovedností v 
praktickém ekologickém chování.  

P2: Žáci většinou nemají osvojené základní vědomosti a dovednosti v oblasti 
praktického (spotřebitelského, domácího) jednání  

P3: Žáci ve svých představách o dospělé budoucnosti počítají s vlastnictvím 
automobilu. Dá se říci, že mají postoje spíše proautomobilistické.  

 
Hypotézy první části výzkumu 

První část výzkumu se zabývá vztahy mezi vědomostmi, postoji a jednáním 
v obecné rovině environmentální problematiky: 
H1: Dívky budou mít citlivější postoje k životnímu prostředí než chlapci. 
H2: Žáci s vyšším socioekonomickým statutem budou mít citlivější postoje 

k životnímu prostředí. 
H3: Žáci s nadprůměrnými environmentálními vědomostmi budou mít 

citlivější postoje k životnímu prostředí. 
H4: Žáci, kteří vykazují nadprůměrné environmentální znalosti, budou 

uvědomělejší v oblasti ekologického jednání. 
H5: Žáci, kteří projevují citlivé postoje k životnímu prostředí, budou 

uvědomělejší v oblasti ekologického jednání 
 

Hypotézy druhé části výzkumu 
H1: Žáci, jejichž rodiče vlastní automobil (automobily), budou mít pozitivnější 

vztah k automobilismu než žáci, jejichž rodiče automobil nemají. 
H2: Žáci, kteří mají vysoký socioekonomický status a jejichž rodiče nevlastní 

automobil, budou mít negativnější postoj k automobilismu než žáci, jejichž 
rodiče mají nízký socioekonomický status a nevlastní automobil. 

H3: Dívky budou mít negativnější vztah k automobilismu než chlapci.  
H4: Dívky budou mít o automobilismus menší zájem než chlapci. 
H5: Žáci, kteří mají zájem o automobilismus, se budou pozitivněji stavět k 

individualizované automobilové dopravě. 
H6: Žáci, kteří mají podprůměrné environmentální vědomosti, budou mít 

pozitivnější vztah k automobilismu. 
H7: Žáci, kteří vyjadřují citlivé postoje k životnímu prostředí, budou mít 

negativnější vztah k automobilismu 
H8: Žáci, kteří mají negativní vztah k automobilismu, budou mít nadprůměrné 

environmentální vědomosti 



 39

H9: Žáci, kteří mají negativní vztah k automobilismu, budou vyjadřovat citlivé 
postoje k životnímu prostředí 

Metodologický postup 
Metodologický postup první části výzkumu: 

Šetření má převážně kvantitativní charakter. Nástrojem výzkumu je 
didaktický test a dotazník. 

Didaktický test analyzuje komplexní environmentální vědomosti v oblasti pří-
rodopisu (zejména ekologie), fyziky, chemie, geografie, rodinné a spotřebitelské 
výchovy. Požadované vědomosti reflektují obsah EV zařazený v Rámcovém 
vzdělávacím programu pro ZŠ. Didaktický test, který má být žáky vypracován v 
omezeném čase, nutně redukuje informaci o skutečných znalostech žáků. 
Výsledky žáků (vyjádřené v bodech) budou rozděleny do čtyř kategorií: 

1 – velmi dobré 
2 – dobré 
3 – slabé 
4 – nedostatečné 
S těmito kategoriemi se bude dále statisticky pracovat. 
Dotazník (převážně s uzavřenými položkami) je rozdělen do dvou částí. 

První část zkoumá postoje žáků na základě souhlasu nebo nesouhlasu s jistým 
výrokem, který vyjadřuje vztah k životnímu prostředí. V druhé části se polož-
ky dotazníků zaměřují na oblast jednání ať už skutečného nebo v budoucnosti 
předpokládaného. Většinou žáci na škále uvádějí v jaké míře provozují danou 
ekologicky příznivou činnost. 

   
Metodologický postup druhé části výzkumu 
Druhá část se věnuje postojům žáků k dopravě. Časově tato část výzkumu 

předchází první části výzkumu. Je to z toho důvodu, že část první je 
jednoznačně environmentálně orientovaná a mohla by ovlivnit výpovědi v do-
taznících druhé části. Dotazník druhé části totiž nevykazuje žádný zřejmý 
environmentální kontext. Kdyby si byli žáci vědomí, environmentální 
podstaty šetření, mohlo by je to ovlivnit. 

Výzkumným nástrojem druhé části výzkumu je dotazník (převážně 
s uzavřenými položkami) a šetření má rovněž především kvantitativní charakter. 

 
Sběr dat 

Výzkumným souborem jsou žáci osmých a devátých tříd základní školy 
(předpokládá se 300 – 500 participantů). Časová náročnost výzkumu si vyžaduje 
nadmíru vstřícný přístup k výzkumníkovi ze straní vedení škol, proto i výběr 
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škol je do značné míry determinován dřívějšími kontakty. Z tohoto důvodu se 
jedná z části spíš o výběr dostupného souboru a nikoli souboru zcela náhodného. 

Návratnost dat je zajištěna fyzickou přítomností výzkumníka při vyplňování 
dotazníků a didaktických testů. To také minimalizuje možnosti nepochopení 
některé položky (žáci se mohou zeptat přímo výzkumníka, pokud položce 
nerozumí). Možnost propojit obě části výzkumu zajišťuje záznam pořadového 
čísla (tužkou do žákovské knížky). Toto číslo se využije i v dalším dotazníku. 

 
Dílčí výsledky výzkumu 

V minulém roce proběhlo předvýzkumné šetření na několika brněnských 
školách. Toto šetření mělo za cíl vyzkoušet výzkumný nástroj (dotazníky, 
didaktický test), který byl na základě tohoto šetření opraven do finální 
podoby. Jen pro ilustraci (a bez pokusů o předčasnou interpretaci) uvádím 
některá data, která přinesl předvýzkum: 

V oblasti postojů k životnímu prostředí pokládám za zajímavé uvést, že 
překvapivých 51 % (ze 172 validních respondentů) z našeho souboru žáků 
osmých a devátých tříd ZŠ nesouhlasí s výrokem, že „člověk je pánem tvor-
stva“, 98 % (ze 177 validních respondentů) souhlasí s výrokem, že „příroda 
je krásná“. 79 % (ze 176 validních respondentů) chápe současné ničení příro-
dy jako hrozbu. 94,3 % (ze 173 validních) žáků souhlasí s výrokem: „chci žít 
tak, aby mé chování bylo šetrné k přírodě“. Jen 25 % (ze 170 validních) žáků 
vědělo, jak se u nás označují produkty ekologického zemědělství, tzv. 
biopotraviny (volně podle Horká, Hromádka 2006).  

Z předvýzkumu, který ověřoval dotazník ke zkoumání vztahů žáků 
k dopravě, jsem pro ilustraci (opět bez pokusů o předčasnou interpretaci) 
vybral následující data: 

86 % žáků osmých tříd ZŠ (ze 103 validních respondentů) vyjádřilo přání 
vlastnit v budoucnosti automobil. Pro 46 % (z 90 validních) žáků představuje 
vlastnictví automobilu nezbytnost zatímco pro 24 % nezávislost. 

V současné době probíhá sběr dat pro skutečný výzkum. Statisticky 
zpracovaná data doposud nejsou k dispozici. 
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VÝKON FUNKCE TŘÍDNÍHO UČITELE V RECENTNÍCH 
PODMÍNKÁCH ČESKÉHO ŠKOLSTVÍ (SE ZVLÁŠTNÍM 

ZŘETELEM K PODPOŘE ZDRAVÍ ŽÁKŮ) 
 

Jana Krátká 
 

Anotace: Předmětem tohoto disertačního výzkumného projektu bude deskri-
pce strategií a metod vhodných pro popis funkce třídního učitele a jeho činno-
stí. Příspěvek také prezentuje analýzu dat a výsledky výzkumu. 
Summary: This thesis’ attention is focused at the research of the survey stra-
tegies and methods that are used and/or suitable for the complex description 
of a form teaher’s function. This paper sums up also the data analysis and 
partial conclusions of research.  
 
1. Teoretická východiska 

Třídní učitel je koordinačním a integračním činitelem s řadou závažných 
výchovných úkolů ve vztahu k žákům své třídy, k jejich rodičům, k ostatním 
učitelům školy, k jejímu vedení a za jistých okolností také k širší veřejnosti. 
V této souvislosti se stává třídní učitel výchovným subjektem, který disponuje 
značnými možnostmi pro ovlivňování zdravého duševního, tělesného a sociál-
ního vývoje jednotlivých žáků a školní třídy.  

Výchovné činnosti třídního učitele jsou zveřejněny v oficiálních doku-
mentech ministerstva školství a jejich adresátem nejsou jen třídní učitelé, ale 
jsou doporučovány všem učitelům. Konkrétní podobu povinností a pravomocí 
třídního učitele upravuje vnitřní dokumentace každé školy, ve které se promí-
tají zvláštní podmínky, styl výchovné práce a vedení školy. 
 
2. Cíle výzkumu 

Získat vhled do problematiky a porozumět postavení třídního učitele 
v současných podmínkách českého školství. Koncipovat teoretická východis-
ka k činnostem třídního učitele se zvláštním zřetelem k podpoře zdraví, jak je 
funkce třídního učitele reflektována třídními učiteli, vedením škol rodiči žáků 
a žáky. Cílem je identifikace míry existujícího souladu či rozporu mezi těmito 
obrazy třídního učitele. 
 
3. Hypotézy výzkumu, předpoklady výzkumu  

Vymezení výzkumného problému: 
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Existuje vztah mezi reflexí třídního učitele rodiči žáků, vedením škol, žá-
ky a sebereflexí samotných třídních učitelů? 

Jaké jsou zdravotní aspekty ve funkci třídního učitele? 
V rámci výsledků dílčích dotazníkových šetření jsme rozhodovali, zda 

existuje statisticky významná souvislost mezi odpověďmi respondentů a je-
jich věkem, pohlavím, místem, kde se škola nachází a typem školy. Dotazník 
pro třídní učitele nám poskytl příležitost testovat 25 dílčích hypotéz, dotazník 
pro rodiče žáků další 4 hypotézy a dotazník pro žáky 14 hypotéz. Pouze do-
tazník pro vedení škol byl vzhledem k rozsahu vzorku popsán pouze na úro-
vni absolutních a relativních četností. 
 
4. Metodologický postup  
Výzkumný vzorek 

Vzorky, vybrané na základě dostupnosti zahrnují 240 třídních učitelů, liší-
cích se typem školy, na níž působí, místem, kde se škola nachází, délkou pra-
xe, věkem a pohlavím, 32 představitelů vedení různých typů škol, 310 rodičů 
žáků základních a středních škol (včetně SOU) a 248 žáků základních a střed-
ních škol (SOU).  
 
5. Výzkumná metoda  

Uplatněn byl kvantitativní výzkumný postup výběrového šetření (dílčí do-
tazníková šetření deskriptivně relačního charakteru). Realita byla zkoumána 
z více pohledů – v našem případě jsme na činnosti třídního učitele nahlíželi 
prostřednictvím třídních učitelů, vedení škol, rodičů žáků, žáků.  
 
 6. Analýza zjištěných údajů 

 Data byla přepsána do databáze, kódována a poté analyzována v progra-
mu SPSS. Kontrola transkriptu, kódování a zpracování dat probíhalo prostřed-
nictvím výpočtů základních deskriptivních statistik (minima, maxima, chybě-
jící data, tvorba kategorií). Provedeny byly základní deskriptivní statistiky 
(např. tabulky četností, výpočty průměru, mediánu, modu, rozptylu, odchylek, 
normalita rozložení atd.). Některé statisticky významné rozdíly byly testovány 
pomocí analýzy rozptylu, porovnávající více průměrů. Průměr u dvou katego-
rií (nezávisle proměnné) jsme srovnávali Mann-Whitney U testem, průměry u 
tří a více kategorií (nezávisle proměnné) byly srovnávány Kruskal-Wallis H 
testem. U některých otázek jsme použili proceduru Crosstabulation, kontin-
genční tabulku, adjustovaný reziduál. Pro srovnání některých názorů jsme po-
užili T-test. Korelace mezi tím, co třídní učitelé skutečně řeší s rodiči a tím, 
co má pro rodiče význam jsme zjišťovali Kendallovým korelačním koeficien-
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tem, který se nejčastěji používá právě při zkoumání závislosti kategoriálních 
ordinálních proměnných a Pearsonovým korelačním koeficientem r, který zů-
stává nejdůležitější mírou síly vztahu dvou náhodných spojitých proměnných. 

Na základě příslušného testu významnosti jsme rozhodovali, zda určitý 
výsledek výzkumu je statisticky významný, tedy že je velmi nepravděpodob-
né, že by jej způsobila pouhá náhoda. Častým účelem ověřování statistické 
významnosti výsledku je možnost zobecnění poznatků na úroveň celého zá-
kladního souboru. V našem případě, kdy jsme přistoupili k výběru responden-
tů na základě dostupnosti, je důvodem pro ověřování statistické významnosti 
zjištění rozptylu mezi skupinami a variability uvnitř skupin. 

 
7. Závěry výzkumu a diskuse 

Význam funkce třídního učitele: 

• Ukázalo se, že třídní učitelé své funkci přisuzují vysoký (x > 3,5) význam 
(průměr 4,12 na pětistupňové škále). Třídní učitelé předpokládají, že 
rodiče žáků přisuzují jejich funkci průměrný význam (3,44), ukazuje se 
však, že rodiče jejich funkci přisuzují význam daleko vyšší (4,30). 

• Ostatně vedení škol předpokládá, že rodiče žáků přisuzují funkci třídního 
učitele spíše velkou důležitost (3,57), a že sami třídní učitelé své funkci 
přisuzují velkou důležitost (3,89).  

• Daleko nižší podhodnocení ze strany třídních učitelů se ukazuje v situaci, 
kdy třídní učitelé předpokládají, že vedení školy jim přisuzuje vysoký 
význam (4,03), vedení škol jim však přisuzuje nejvyšší význam (4,50). 

• Žáci přisuzují funkci třídního učitele také vysoký význam (3,64). 

• Ze získaných dat můžeme zcela zamítnout náš dílčí předpoklad, jenž stál 
na samém počátku práce, že funkce třídního učitele bývá nedoceňována. 

 
Charakteristiky ideálního třídního učitele ve srovnání rodičů a žáků 

U rodičů byly pro srovnání použity kategorie získané při analýze odpovědí 
žáků. Odpovědi obou skupin se pohybují v podobném rozmezí, ačkoliv některé 
kategorie u rodičů nabývají mírně odlišného významového odstínu.  

• odbornost, inteligence, informovanost – u rodičů přibývá „profesionalita“ 

• zájem o třídu, vyjednávání za třídu, ochota – u rodičů formulováno jako 
zájem o problémy dětí a také individuální přístup, snaha řešit problémy 

• autorita, respekt, přísnost, férovost, spravedlivost – u rodičů stejné jako u žáků 
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• hodný chápavý, laskavý, kamarádský, milý, obětavý – u rodičů 
formulováno jako kamarádský přístup k dětem 

• klidný, v pohodě, humor, trpělivost – u rodičů důraz na trpělivost, dobré nervy 

• komunikativnost, vstřícnost – u rodičů nabývá významu otevřeného a 
vstřícného jednání s rodiči 

• mladý, pěkný, sympatický, sexy – u rodičů se objevuje pouze téma mládí 

• tolerance, ne moc přísný, neřeší omluvenky – u rodičů se vyskytuje málo, 
pouze jako výraz tolerance 
Na rozdíl od žáků, jejichž ideální třídní učitel musí být především hodný, 

přátelský a kamarádský k nim samým, rodiče nejvíce oceňují komunikativ-
nost třídního učitele ve smyslu přímého, otevřeného a upřímného jednání 
s rodiči. U obou skupin lze říci, že nejvíce oceňovanými vlastnostmi třídního 
učitele jsou charakteristiky jeho vztahu s respondentem, zatímco kvalita výu-
ky nebo spravedlivost učitele jsou sice důležitými, nicméně nikoliv prvořadý-
mi požadavky. U rodičů je však akcentována informační rovina vztahu (upří-
mnost, jednání na rovinu, přímost...), zatímco děti častěji zmiňují vlastnosti, 
určující emocionální stránku vztahu (učitel má být hodný, přátelský...). Ze 
srovnání s výsledky českých výzkumů na téma ideální učitel (např. Holeček 
1997) vyplývá, že zatímco v obecném pojetí si žáci přejí učitele přátelského, 
spravedlivého, který dokáže hodně naučit, nikoho nezesměšňuje, vytváří pří-
jemnou atmosféru atd., v naší části výzkumu zaměřené na ideálního třídního 
učitele požadují prakticky totožné vlastnosti.  

Ukázalo se, že žáci a vlastně i rodiče uvádějí prakticky výhradně „vycho-
vatelské činnosti třídního učitele“ bez charakteristik primárně vzdělávacích, 
což naznačuje, že jejich konstrukt třídního učitele směřuje především k jeho 
vychovatelské roli. Dále se potvrdilo, že žáci mají rozumné nároky na obraz 
třídního učitele, stejně jako na učitele ve výzkumech Holečka (1997) nebo 
Bendla (2001), než jak by očekávali teoretikové, kteří mají obavy z přílišného 
autoritářství školy a učitele nebo neadekvátních přání žáků (také v našem výz-
kumu se autorita a respekt třídního učitele objevovali na čelních místech). 

 
Náročnost funkce a finanční představy třídních učitelů a vedení škol 

Srovnání názoru na stávající finanční ohodnocení za funkci třídního učitele 
(cca 500 – 600 Kč), jak jej vidí třídní učitelé a vedení škol v procentech, na-
povídá, že spíše třídní učitelé shledávají situaci jako horší. Oba subjekty však 
považují v průměru 2 000 Kč za ideální částku, která by lépe vystihovala ná-
ročnost funkce třídního učitele. Ostatně těžiště náročnosti funkce třídního uči-
tele spatřuje vedení škol především v řešení problémů v chování žáků, řešení 
vztahů ve třídě a administrativní zátěži, zatímco třídní učitelé jej spatřují pře-
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devším ve vysoké odpovědnosti, která z funkce plyne, v neustálém kontaktu 
se žáky a stejně jako vedení školy v řešení problémů v jejich chování a admi-
nistrativní zátěži. 
 
Co má pro rodiče význam, co řeší rodiče žáků a co řeší třídní učitelé 

Ze získaných dat vyplývá, že se podstatně liší oblasti, které řeší s třídním 
učitelem rodiče a které naopak řeší třídní učitelé s rodiči žáků. Největší rozdíl 
jsme však zaznamenali mezi tím, co má pro rodiče skutečný význam a tím, co 
s třídním učitelem řeší ve skutečnosti. Je například zřejmé, že řešit problémy 
absence žáků je pro rodiče velice významné (hodnota 3,76 na škále) a třídní 
učitelé s rodiči také toto téma poměrně často řeší (3,02), jiný je ovšem údaj 
(1,57), vypovídající o tom, jak často daný problém řeší rodiče s třídními učite-
li. Domníváme se, že tato situace může být způsobena jednak problémem ve 
vztahu třídní učitel – rodič, jednak a to je vzhledem k dalším výsledkům vel-
mi pravděpodobné – většina rodičů pouze nemá příležitosti k řešení tolika 
problémů u jejich dětí. Výsledky jsou také ovlivněny dostupným výběrem 
respondentů. Předpokládáme, že rodiče žáků, kteří docházejí na rodičovské 
schůzky, stejně tak jako ti, kteří se rozhodli dotazník vyplnit a zaslat zpět do 
školy, mají dobré zkušenosti a současně větší zájem o spolupráci s třídním 
učitelem. Pravděpodobně se nám tedy nepodařilo získat více respondentů – 
rodičů tzv. „problémových žáků“, kteří nemají zájem o spolupráci se školou.  
 
Zdravotní aspekty v práci třídního učitele 

Především je patrné, že třídní učitelé přikládají větší význam svým činno-
stem, v přesvědčení, že jimi mohou ovlivňovat zdraví svých žáků, než jak da-
ná témata hodnotí žáci. Největší rozdíl můžeme pozorovat mezi názorem na 
zájem třídního učitele o sociální zázemí žáků, o který žáci příliš nestojí, za-
tímco učitelé mu přisuzují poměrně vysoké hodnoty. V mimoškolních akcích 
se však třídní učitelé spolu s žáky shodli na středním významu. Srovnáme-li 
získaná data také s údaji získanými od vedení škol, můžeme s jistou mírou 
obezřetnosti pozorovat, že názory vedení školy a třídních učitelů na možnosti 
ovlivňování zdraví žáků si jsou velice podobné, což může při vlastní realizaci 
v podmínkách školy mnohé usnadnit. 

Následující graf představuje jak třídní učitelé, vedení škol a žáci hodnotí 
na pětistupňové škále jednotlivé oblasti činností směřující ke zdraví žáků: 
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Výsledky naznačily některé obecnější závěry, které uvádíme v následují-
cích souhrnných tezích: 

• Velice kladně působí počet let, po které žáci mají svého třídního učitele. 

• Spíše kladně působí délka praxe třídního učitele. 

• Frekvence činností třídních učitelů se liší dle jednotlivých stupňů a typů školy. 
 
 Literatura: 
BENDL, S. Školní kázeň: Metody a strategie. Praha : ISV, 2001.  
HOLEČEK, V. Některé aspekty úspěšnosti učitele. In Sborník z konference 
ČAPV Výchova a vzdělávání v českých zemích na prahu třetího tisíciletí. 
Plzeň : ČAPV a PedF ZČÚ, 1997. 
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NÁZORY UČITELŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NA ROZPOZNÁVÁNÍ 
A VZDĚLÁVÁNÍ ROZUMOVĚ NADANÝCH ŽÁKŮ 

(VHLED DO VÝZKUMNÉ SONDY) 
 

Eva Machů 
 
Anotace: Příspěvek se zabývá výsledky výzkumné sondy, která zjišťovala ná-
zory učitelů základních škol na rozpoznávání a vzdělávání rozumově nada-
ných žáků. Respondenti až na výjimky při identifikaci nahlíží na talentované-
ho jako na bezproblémového jedince, kterému jde učení samo. Následně učite-
lé popisují osvědčené výukové strategie, které používají při edukaci nadaných. 
Z některých zmíněných postupů je však patrné, že část pedagogů přistupuje 
k talentovanému bez náležitého pochopení specifičnosti jeho osobnosti. Výs-
ledky sondy apelují na nutnost zvýšení informovanosti v problematice nadání 
mezi učiteli a studenty učitelství. 
Summary: This article deals with the results of preliminary research, which ai-
ms to find out the opinions of elementary school teachers on identification and 
education of intellectually gifted pupils. The majority of respondents regard the 
gifted in the identification process as a non-problem pupil, who is doing well at 
school. Subsequently, teachers describe teaching strategies, which they deploy 
for educating the gifted. However, from some of the methods mentioned, it is 
apparent that some teachers deal with the talented with no understanding of 
their specific expression. The outcomes of the research appeal for increasing the 
awareness of the problem among teachers and teacher trainees. 
 

Péče o rozumově nadané děti patří v současné době k aktuální pedagogic-
ké problematice. Za tento trend vděčíme zejména silně převládajícímu inte-
gračnímu směru výuky talentovaných a dokumentům Rámcový vzdělávací 
program pro základní a gymnaziální vzdělávání, Dlouhodobý záměr vzdělá-
vání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy České republiky a Národní prog-
ram rozvoje vzdělávání v České republice pro jednadvacáté století (tzv. Bílá 
kniha). V těchto materiálech zaujímá uvedená tematika své místo a řadí vzdě-
lávání žáků mimořádně nadaných na úroveň vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami (tj. žáci se zdravotním postižením a zdravotním či so-
ciálním znevýhodněním). I když je zde primární nezařazení nadaných (tj. dětí 
se speciálními vzdělávacími potřebami) do této specifické skupiny poněkud 
nepřesné, považujeme dokumenty za velmi přínosné pro budoucí směřování 
edukace talentovaných. Dokumenty apelují na nutnost věnovat se rozvoji ta-
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lentu dětí a do školské praxe stále více včleňují některé kurikulární úpravy 
vzdělávání nadaných. 

Zaměříme-li se na dostupnost seriózních informací o podstatě problemati-
ky nadání, existuje prozatím jen omezený počet zdrojů, poskytujících pedago-
gům přiměřené teoretické zázemí. Co se týče vzdělávání učitelů a studentů 
učitelství v tematice, probíhá jen ojediněle. Ve srovnání s aktuálností proble-
matiky rozhodně můžeme tvrdit, že nabídka informací o identifikaci a vzdělá-
vání nadaných dětí je co do kvantity stále na nedostačující úrovni. 

 
1. Realizace výzkumné sondy 

Na základě výše zmíněných skutečností bylo předmětem realizovaného še-
tření zjistit názory pedagogů na rozpoznávání a edukaci rozumově nadaných 
dětí. Dalším cílem bylo vyhledat tendence, které se reflektují v jejich odpově-
dích, popř. zjistit znalosti učitelů o specifičnosti práce s talentovanými.  

K zjišťování názorů byla použita výzkumná sonda opírající se o dotazní-
kovou metodu. Vlastní nestandardizované dotazníky obsahovaly čtyři 
otevřené otázky, které korespondovaly se základními cíli sondy. Jejich znění 
je uvedeno v následující části příspěvku. 

Výzkum probíhal v červnu 2006 a byl pro něj zvolen účelový vzorek více než 
stovky učitelů základních škol na Zlínsku a Brněnsku. Nakonec bylo sebráno cel-
kem 31 vyplněných dotazníků. Vzhledem k nízkému počtu respondentů je uveden 
spíše výběr tendencí s doplněnými citovanými odpověďmi, které se v dotaznících 
objevovaly. Účelem sondy rozhodně není nabízet kvantitativní údaje. 

 
2. Výsledky průzkumu 
Otázka č. 1: Podle čeho obvykle poznáte, že je žák rozumově nadaný? 

Většina učitelů uchopila odpověď popisem rozvinutých vnějších kognitiv-
ních charakteristik nadaných a jejich edukačních úspěchů. Dotazovaní se 
shodli, že obvykle identifikují rozumově nadaného podle kultivovaného vyja-
dřování s bohatou slovní zásobou a výstižného formulování myšlenek. … Na-
daní ve výuce používají kritické myšlení, … jdou do hloubky věci, … mají vys-
pělé logické uvažování. … Své nadání neomezují pouze na jeden předmět, ale 
všude hledají souvislosti, které staví do nových celků. Na rozdíl od ostatních 
dětí talentovaní nepoužívají mechanické myšlení a umí se efektivně učit… atd. 

Respondenti neopomněli ani rychlost a pohotovost nadaných dětí při plně-
ní úkolů. … hned pochopí nové učivo, …reagují pohotově i na složitější otáz-
ky. Pedagogové na nadaných oceňovali zejména samostatnost, zvídavost a 
velkou aktivitu. … Je aktivní v hodinách, … hlásí se, … nepotřebuje větší do-
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mácí přípravu, … pracuje samostatně, … dokáže vést skupinu dětí a připravit 
pro ně i sebe úkoly navíc.  

Velká část dotazovaných rozpozná rozumově nadaného žáka na základě 
skvělých studijních výsledků. Někteří však zdůrazňují, že je k tomu zapotřebí 
píle a ctižádost dítěte. … Nadaní mají výborné znalosti a následně i studijní 
výsledky ve všech akademických předmětech … Mají samé jedničky, nejhůře 
vyznamenání … někteří jsou hodně líní a je jim jedno, jaké mají znám-
ky … atd. 

Vedle těchto nejčastějších názorů se zřídka objevovaly lehce odlišné tenden-
ce. … Na druhém stupni nadaní nejsou, všichni nám odcházejí na gymnázia. … 
Navenek se málo projevují. … Jedná se o složitý vnitřní svět daného jedince. … 
Co je to vlastně nadání? 

 
Otázka č. 2: Jaké vyučovací strategie jsou podle Vás nejlepší pro rozvoj 
rozumově nadaných?  
 
Otázka č. 3: Používáte některé z výše uvedených strategií? Pokud ano, jak 
se Vám osvědčily? 

Učitelé odpovídají ve vzájemné shodě mezi těmito otázkami. Pokud 
popíší některou vyučovací strategii, následně ji označí za používanou. 

Názory pedagogů se zde rozdělily do dvou proudů. Jedni tvrdí, že nada-
ným dětem poskytují individuální přístup a obhajují potřebnost specifické pé-
če o tuto populaci. Druhá, počtem zanedbatelná skupina, považuje nabídku 
aktivit pro talentované za nepotřebnou, neetickou či nezvládnutelnou. Je však 
možné, že se v těchto vesměs pozitivních edukačních postojích může odrážet i 
dobrovolný výběr respondentů – učitelů, kteří vesměs mají kladný vztah 
k problematice a chtěli se podílet na výzkumné sondě. 

Zástupci první názorové linie se shodují, že je vhodné nabízet nadaným 
dostatek podnětných činností pro neustálé rozvíjení jejich osobnosti a náležitě 
je motivovat k vyšším výkonům. … Učitelé by měli ve třídách vytvářet soutě-
živé konkurenční podmínky, aby bylo dítě nuceno něco dělat… Zadávám více 
příkladů, které stále podporují aktivitu žáka... atd. 

Podle učitelů mezi nejlepší metody rozvíjející potenciál nadaných patří 
projektové vyučování, problémové úkoly, samostatné práce, laboratorní 
práce a aktivizační metody podporující kreativitu. … Nutím je, aby si sami 
vyhledávali informace např. z encyklopedií a internetu. … Výborně se 
osvědčuje referát nebo seminární práce. … Zadávám jim náročnější úkoly 
… Tyto děti mají velmi rády cvičení, ve kterém se záměrně objeví chyby, 
které musí opravit a odůvodnit. … Žáci, kterým se to podaří (samostatně 
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vyvodit pravidlo) z toho mají velkou radost, jsou na to hrdí a dané pravidlo 
si takto hned zapamatují. … Pracují s úlohami, které podporují logické 
myšlení. … Těm nejchytřejším dětem jsme ve škole koupili Mensa testy, 
které řeší, když jsou dříve hotovi s prací…atd. 

K dalším uvedeným strategiím patřilo dělení dětí do skupin, ať rozumově 
homogenních či heterogenních. … Občas vytvářím skupiny jen z chytřejších 
dětí . – Velmi se to osvědčuje. … Do každé skupiny se snažím dát jednoho na-
daného. – Bohužel někdy zaujmou tak vedoucí postavení, že ostatní nic nedě-
lají a vezou se… atd. 

Jiní učitelé zapojují nadaného jako tzv. pomocného učitele. … Mají znač-
ný podíl na přípravě a vedení výuky. … Používám učení ve dvojících, kdy na-
daný neustále dozírá na slabšího. … Pomáhá mi s výukou. … S každým novým 
tematickým celkem si vypracuje referát, který pak přednese před třídou…atd. 

Pedagogové, kteří nemohou, nebo nechtějí nabízet talentovaným individu-
ální péči, argumentují těmito názory: … Ve vyučování nemám žádný prostor 
se nadaným věnovat. … Nepoužívám žádné speciální strategie – nadaní pouze 
splní cíle hodiny na sto procent. … Pomáhám spíše slabším dětem, nadaní to 
nepotřebují … atd. 

 
Otázka č. 4: Narazili jste někdy na nějaké problémy při výchově a 
vzdělávání rozumově nadaných dětí? Pokud ano, na jaké? 

Velká část pedagogů se shoduje v tom, že s nadanými nejsou větší potíže. 
Pokud ano, tak jen výjimečně. … mít tak více takových dětí … je radost 
s nimi pracovat … atd. 

Jiní učitelé tvrdí, že možné problémy pramení zejména z toho, že děti nej-
sou ve vyučování dostatečně vytíženy … Musíme bojovat proti tomu, aby se 
nenudili … jinak zlobí … atd. 

Další dotazovaní popisují možnou existenci nedostatečně rozvinutých so-
ciálně emocionálních stánek osobnosti nadaných dětí. … jsou pyšní, někdy až 
paličatí. … Někteří si myslí, že si mohou více dovolovat. … Odmítají poslech-
nout … Chovají se nadřazeně. … Podceňují druhé děti. … Mají snahu neustá-
le diskutovat a hledat na učitelích nedostatky. … Ptají se na to, co dobře znají 
a pak uráží učitele, když nedokáže odpovědět. ... atd.  

Učitelé si zřídka všímají i obtíží talentovaných jedinců v kolektivu dětí. 
… Často se stávají obětí šikany za dobré známky. ... Nerozumí si s ostatními 
dětmi. … Když mají pomoci slabšímu, projevují se zábrany, je to stydlivost a 
nezralost přijmout tuto roli. Měli by se to naučit … nadaný je na obtížný vyře-
šený příklad patřičně hrdý a potom mu děti závidí … atd. 
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Jeden respondent upozornil na možné problémy s rodiči nadaných dětí. ... 
kladou na děti vysoké požadavky, a když selžou, může za to učitel. 

Tři učitelé upozornili na špatné studijní návyky talentovaných a možný 
původ vzniku problémů. … Nemají vždy vypěstovaný návyk systematického 
učení. … Když jim zadám úkol, neumí jej vyřešit. – Nejsou zvyklí samostatně 
pracovat. … Vědí, že s nejmenší námahou dosáhnou ty nejlepší výsledky. 
 
3. Shrnutí  

Přistupme nyní k pokusu o shrnutí a okomentování nejvýznamnějších 
linií, vyplývajících z průzkumu názorů pedagogů na identifikaci a vzdělávání 
rozumově nadaných dětí. 

Mezi učiteli převládá pohled na talentovaného jako na bezproblémového 
jedince, kterému jde učení samo. Ve svých třídách rozpoznávají rozumově na-
dané žáky podle rozvinutých kognitivních schopností, aktivity, samostatnosti 
a studijních úspěchů. Jsou zaměřeni zejména na vnější kladné projevy žáka.  

Toto vymezení problematiky nadaných však není nijak neobvyklé. Prame-
ní z některých historických, zejména romantických koncepcí, které obdivně 
sledovaly kult geniálních osobností své doby. A jak to bývá téměř ve všech 
oblastech vědy, některé překonané mýty se v očích laické i odborné veřejnosti 
opakovaně vynořují na povrch. Zjednodušeně řečeno, v celém evropském 
myšlení panuje obdobný přístup při vymezení podstaty nadání, jako u dotáza-
ných pedagogů. 

„Optimistický přístup“ respondentů, který nahlíží na nadaného jako na 
bezproblémového a vynikajícího žáka, je však při procesu identifikace v pros-
tředí základní školy jen málo účinný. Často tak bývá objeveno jen nepatrné 
procento talentovaných. Ostatní rozumově vyspělí jedinci, kteří se navenek 
nijak zvlášť neprojevují, nebo se nevhodně chovají, nejsou primárně zařazo-
váni do skupiny dětí potenciálně nadaných. 

Z odpovědí na následující dvě otázky vyplývá, že si většina dotázaných učitelů 
uvědomuje potřebnost systematického rozvoje schopností talentovaných dětí. Podle 
slov pedagogů také tak činí v praxi. Popsané strategie si vhodně kladou za cíl 
rozvíjet vyšší úrovně myšlení, aktivizaci, kreativitu a samostatnost.  

Zde bychom si však měli klást otázku, jaký je efekt zmiňovaných výuko-
vých strategií bez náležitého teoretického uchopení podstaty osobnosti nada-
ných dětí? Z většiny odpovědí nelze samozřejmě vyčíst, jak (popř. jestli) uči-
tel přístupy aplikuje. Z některých je jasně patrné, že korespondují spíše s po-
třebami bezproblémových typů nadaných dětí, tj. těch které učitelé dokáží 
podle výsledků šetření identifikovat. Např. metody pomocného učitele, vytvá-
ření konkurenčních podmínek, zadávání více příkladů (často jen s cílem jak-
koli zaměstnat dítě, aby nezlobilo) se jeví pro skupinu nadaných jako nevhod-
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né. Nadané děti jsou ve velké míře přecitlivělé, perfekcionistické a lehce ztrá-
cí nevhodným vedením vnitřní motivaci k učení. Výsledek dobře míněných 
taktik tak bývá často velmi negativní. 

V odpovědích na poslední otázku se pedagogové vesměs neodklonili ze za-
jetých kolejí. Menší část učitelů si ale začíná vzpomínat na obtíže se vzdělá-
váním talentovaných, které se v jejich praxi objevily. Některá tvrzení mohou 
vyplývat z nepochopení osobnosti dítěte (např. … chovají se nadřazeně, … hle-
dají na učitelích nedostatky), jiná mohou být reakcí na nesprávné pe-dagogické 
vedení (např. … odmítají poslechnout, … jsou paličatí). Další výpovědi svědčí o 
tom, že se učitelé opravdu rozumově nadaným věnují a nastiňují některé 
dlouhodobější problémy v edukaci nadaných (např. rozvoj učebních návyků).  
 
4. Závěr 

Výsledky výzkumné sondy potvrzují potřebu zvýšit informovanost mezi uči-
teli a studenty učitelství v problematice nadání. Pedagogům by měly být na-
bídnuty alespoň základní informace o projevech nadaných, o jejich specifických 
vzdělávacích potřebách a přístupech, které rozvíjejí nejen kognitivní, ale i často 
opomíjené afektivní stránky osobnosti talentovaného dítěte. Rovněž by měly být 
poskytnuty zdroje o dostupnosti psychologické péče o nadané. 
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RODINNÉ PODMÍNKY FACILITUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
ROMSKÝCH DĚTÍ 

 
Radka Pavlíčková 

 
Anotace: Projekt se bude zabývat analýzou, popisem a následnou komparací 
specifických podmínek romského rodinného prostředí (psychologicko-sociá-
lních, společensko-kulturních a materiálních), ovlivňujících vzdělávací aktivi-
ty dětí z pěti romských rodin, zařazených do projektů Doučování, na základě 
jejich vlastního zájmu a se souhlasem svých rodičů, organizovaných Katedrou 
sociální pedagogiky a občanským sdružením IQ Roma servis a Drom. Výzku-
mné nálezy, získané od těchto zainteresovaných respondentů budou srovnává-
ny s výsledky výzkumné kvalitativní sondy, realizované u respondentů – žáků 
z běžné romské populace. 
Summary: The project will be focused on analysis, description and compara-
tion of specific conditons of roman family background (psychologically-soci-
al, socially-cultural and material), which affects educational activities of chil-
dern from 5 roman families. These children are placed in tutorage project ba-
sed on their interests, with agreement of their parents which are organized by 
department of social pedagogic and civil association IQ Roma servis and 
Drom. Research findings, obtained by this interested respondents will by 
compared with the results of the qualitative research probe, which will be re-
alized by informant – pupils from typical romani population. 

 
1. Teoretická východiska 

Adekvátní zapojení minoritního obyvatelstva, konkrétně Romů, do majo-
ritní společnosti nabývá v současné době na stále větší aktuálnosti. Ne vždy je 
provázeno úspěchem. 

Příčinu bychom mohli nalézt i v určitých etnických rozdílech a návycích. 
Dle mého názoru je základním problémem nedostatečné vzdělání, které poslé-
ze vede ke snížené schopnosti plnohodnotného zapojení romské komunity do 
společnosti. 

Vše začíná již na základní škole, kde romské dítě díky různým nepřízni-
vým faktorům, jež na ně působí, přestává zvládat učivo i přesto, že se nejedná 
o dítě se sníženou inteligencí. Látku, probíranou ve škole mu ve většině přípa-
dů nemá kdo vysvětlit, protože rodiče dané tématice sami nerozumí. Také 
musíme samozřejmě přihlížet ke specifickým potřebám dítěte. 
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V současné době se problematikou začleňování romského obyvatelstva do 
majoritní společnosti zabývají nejrůznější organizace a občanská sdružení 
např. Open Society Fund, Hnutí R, Nová škola, Romea apod. V Brně patří 
k nejznámějším občanské sdružení Drom či IQ Roma servis. Mimo jiné se 
snaží řešit stávající situaci i státní instituce, MŠMT, jednotlivé školy.V rámci 
pedagogické fakulty MU je to především Kabinet multikulturní výchovy při 
Katedře sociální pedagogiky. 

Podmínky rodinné výchovy v kterých dítě vyrůstá, v této souvislosti, hrají 
přimární úlohu ve vytváření potojů dětí ke vzdělání, protože právě vzdělání je 
jednou ze základních cest, vedoucích k úspěšnému zapojení romského etnika 
do majoritní společnosti. 

V této souvislosti si klademe otázky, například: jak vnímají vzdělání sami 
Romové? Do jaké míry podporuje vzdělávání romských dětí jejich rodinná 
výchova? Které podmínky romského rodinného prostředí mají podíl na utvá-
ření postojů dětí ke škole a vzdělávání apod.? 
 
2. Cíle výzkumu  

Obecným cílem výzkumu je deskripce a analýza rodinných podmínek, 
které mají vliv na vzdělávací dráhu romských dětí. 

Základním předmětem výzkumu bude komparace podmínek rodinného 
prostředí, které ovlivňují vzdělávací aktivity dětí z pěti romských rodin, zařa-
zených v projektech Doučování, na základě jejich vlastního zájmu a se sou-
hlasem svých rodičů, organizovaných Katedrou sociální pedagogiky, občan-
ských sdružení IQ Roma servis, Drom apod.). Výzkumné nálezy, získané od 
těchto zainteresovaných respondentů budou srovnávány s výsledky výzkumné 
kvalitativní sondy, realizované u respondentů – žáků z běžné romské 
populace. 

 

Dílčí cíle: 
Výzkumem sledované podmínky rodinného prostředí: 

• Psychologicko-sociální (vnitřní stabilita rodiny a emocionální atmosféra, 
přirozená struktura související s otcovským, mateřským, sourozeneckým a 
prarodičovským působením). 

• Společensko-kulturní(vzdělanostní)-hodnotová orientace a vzdělání 
rodičů, výchovný styl, míra pedagogizace rodinného prostředí, 
připravenost rodičů na výchovu, využívání pedag. prostředků, další 
aspekty, které se podílejí na utváření postojů dětí ke vzdělání, práci, lidem, 
kultuře, zdraví apod. 
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• Materiální (zaměstnanost rodičů, materiální podmínky pro přípravu dětí do 
školy, zájmových kroužků apod., materiální podmínky související s tech-
nickým zabezpečením chodu domácnosti, životní styl rodiny atd.). 

• Popis a analýza postoje romských dětí ke škole a vzdělání na II. stupni ZŠ. 

• Komparace podmínek rodinného prostředí a postojů romských dětí ke 
škole a vzdělávání. 

• Srovnání podmínek rodinného prostředí a postojů romských dětí, u nichž 
probíhá pravidelné doučování, s ostatními romskými dětmi ze sociálně 
znevýhodněného prostředí, ke škole a vzdělávání. 

• Míra motivace romských dětí ke vzdělávání. 

• Zařazení romských dětí do kolektivu, klima třídy, klima školy, vnímání 
spolužáků, učitelů, romských asistentů, aktivit školy, apod.. 

• Popis a analýza postoje rodičů romských dětí ke vzdělávání na II.stupni ZŠ. 

• Komparace podmínek rodinného prostředí a postojů rodičů romských dětí 
ke škole a vzdělávání. 

• Míra motivace rodičů romských dětí ke vzdělávání. 

• Analýza vzdělávacího přístupu a postoje učitelů k romským dětem na 
školách s vyšší koncentrací dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. 

• Vypracování metodiky (metodických pokynů), která by vedla k bližšímu 
pochopení chování a jednání romských dětí 

 
Předpoklady výzkumu: 
Kladené výzkumné otázky: 

• Proč se některé romské děti doučují a jiné ne? 

• Jak vnímají vzdělání rodiče a děti z romských rodin, kde probíhá 
doučování a jaký zaujímají postoj ke vzdělání rodiče a děti v romských 
rodinách, kde doučování neprobíhá? 

• Jaké jsou rozdíly v rodinném prostředí těchto dvou skupin?  

• Existují rozdíly ve školních výsledcích, specificích ve vzdělání, zařazení 
do kolektivu apod. ve skupině romských dětí, u nichž probíhá doučování 
v porovnání s romskými dětmi, které toto nepodstupují? 

• Existují nějaké markantní rozdíly v životní dráze jednotlivých dětí? 
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Metodologický postup: 
Respondenti: rodiče romských dětí, romské děti, učitelé, spolužáci romských dětí 

 
Metody výzkumu: 
Využití výzkumných metod u romských dětí. 

Jaké jsou edukační a rodinné podmínky romských dětí, které se dobrovolně 
rozhodly pro doučování, jež nabízí jak Katedra sociální pedagogiky prostřed-
nictvím projektu ,,Domácí učitel“, tak některé romské organizace (IQ Roma 
servis apod.) v porovnání se zmiňovanými podmínkami ostatních romských 
dětí? Jaké jsou jejich postoje ke škole, k učitelům, ke vzdělávání vůbec se budu 
snažit zjistit, popsat a popřípadě pochopit pomocí metody strukturovaného 
rozhovoru s otevřenými otázkami, který bude vedený s jednotlivými žáky a bude 
obsahově zaměřen na otázky rodinné výchovy a její možné zvláštnosti, edukační 
podmínky v rodinném i školním prostředí, tedy jak vnímají vzdělání, školu, 
učitele. S jakými možnými problémy se v dané oblasti potýkají apod.  

Další metodou bude případová studie, v níž se pokusím zachytit průběh ži-
votní dráhy jedince, možné nesnáze a problémy, jež se mohly u žáka vyskytnout. 
V rámci případové studie využiji metodu rozhovoru orientovaného na specifické 
problémy, jejichž řešení je v kompetenci jednotlivých učitelů, romských 
asistentů, popřípadě i odborníků (psychologa, výchovného poradce apod.). Jejich 
názory na daného jedince opět obohatí a zpřesní jeho charakteristiku. 

Použiji i reflexní deník výzkumníka, psaný na základě zúčastněného po-
zorování, týkající se vlastní práce v dané komunitě, který obsahuje úvahy a 
komentáře k dané problematice. Díky své dlouhodobé praxi se vzděláváním 
romských dětí, jsem získala řadu cenných poznatků, které bych tímto ráda ve 
své práci uplatnila. Spoustu dětí jsem měla možnost osobně poznat, učit a sle-
dovat po několik let jejich školní úspěchy či neúspěchy, což mi také může po-
moci ve výběru případových studií. 

Neméně důležitá je i metoda analýzy dokumentů, která bude u jednotli-
vých případových studií významným materiálem pro pochopení dílčích sou-
vislostí v životní dráze jednotlivých žáků. 

Pro práci s romskými dětmi, využívajícími možnost doučování, nabízenou 
jak naší fakultou, tak i dalšími romskými organizacemi, budu využívat i pomoci 
jednotlivých studentů, kteří se přímo účastní vyučování ve vybraných romských 
rodinách. Pro zjišťování názorů a postojů romských dětí k samotnému vzdělání, 
škole, učitelům apod. bude užita metoda polostrukturovaného rozhovoru. 

Další výzkumné metody zaměřené na rodinné podmínky za pomoci dou-
čujících studentů – rodiče a děti. 
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Pro reflexi rodinného prostředí, výchovného přístupu rodičů k dětem 
apod. napomůže i analýza dokumentů – reflexní deník, který si po danou dobu 
studenti povedou a posléze s vybranými poznatky seznámí ostatní studenty ve 
skupinovém rozhovoru (ohniskový), kteří na ně budou moci reagovat.  

Jako další metoda by byl užit dotazník pro rodiče i děti, skládající se jak 
z otevřených, tak z uzavřených otázek. Otevřené otázky umožní respondento-
vi vyjádřit svůj názor k danému předmětu volnější formou. Odpovědi se poté 
budou muset vzhledem k větší různorodosti dále kategorizovat. Uzavřené 
otázky pak budou nabízet předem připravené odpovědi, což na druhé straně 
ulehčí statistické vyhodnocení. 
 
Výzkumné metody zaměřené na rodiče 

Základními metodami budou metoda rozhovoru pomocí návodu a metoda 
dotazníku (zmíněno již u výzkumných metod pro romské děti). 

 
Výzkumné metody zaměřené na učitele 

Jak vnímají romské děti jejich učitelé, s jakými problémy se setkávají, to 
se pokusím přiblížit prostřednictvím kvalitativní sondy, která bude probíhat 
formou volně moderovaných diskusí v ohniskové skupině učitelů, popřípadě i 
romských asistentů, kteří by mohli na určité postřehy reagovat, což si myslím, 
by bylo zajímavé a přínosné pro obě skupiny, protože ne vždy je způsob rea-
kce romského dítěte či jeho učitele správně pochopena a mohou z ní posléze 
vznikat i mylné závěry. 

Výpovědi učitelů a romských asistentů budou nahrávány za pomoci au-
diovizuální techniky a poté přepsány a analyzovány podle paradigmatu zakot-
vené teorie (tzv. technika audiozáznamů). 

K interpretaci výpovědí a diskusí ve skupině, budu volit přístup paradigmatu 
zakotvené teorie za využití tří typů kódování. Prostřednictvím otevřeného 
kódování se budu snažit o identifikaci základních pojmů analyzovaných sku-
pinových rozhovorů, vytvářet základní klíčové kategorie a rozvíjet jejich 
vlastnosti. 

Každá kategorie bude v podstatě zastupovat určité dílčí téma, které bude 
předmětem rozhovoru. S jednotlivými kategoriemi a subkategoriemi budu dá-
le pracovat pomocí axiálního kódování a klíčové pojmy a kategorie následně 
sdružovat kolem identifikovaného jevu prostřednictvím zmíněného paradig-
matického modelu. Tento postup mi napomůže v přemýšlení mezi jednotlivý-
mi kategoriemi a v pochopení jejich možné vazby. Vlastní zakotvená teorie 
by následně vznikla prostřednictvím selektivního kódování, přičemž by smys-
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lem tohoto procesu byla integrace získaných poznatků o kategoriích, jejich 
vlastnostech a vzájemných vztazích.  

Uvažuji také o aplikaci metody narativního rozhovoru či skupinového roz-
hovoru, zjišťující samotnou motivaci učitelů k výkonu své profese ve ztíže-
ných podmínkách ve spádové oblasti s větší koncentrací dětí ze sociálně zne-
výhodněného prostředí, postoje k romské komunitě, romským dětem apod. 

 
Závěry 

Vzhledem k složitosti získávání informací v dané oblasti, kdy je potřeba na-
vázat poměrně blízký kontakt s možnými respondenty, protože se jedná o kva-
litativní výzkum, dochází k neustálému upřesňování jak výzkumného vzorku, 
tak metod. Doposud získané údaje se neustále selektují vzhledem k jejich 
použitelnosti. 
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PŘÍPADOVÉ STUDIE A JEJICH VYUŽITÍ PŘI ŘEŠENÍ 
KÁZEŇSKÝCH PROBLÉMŮ 

 
Radek Pospíšil 

 
Anotace: Příspěvek prezentuje doktorský projekt s cílem vypracovat případo-
vé studie kázeňských problémů zjištěných kvalitativními a kvantitativními me-
todami výzkumu. Uplatněny budou v oblasti přípravy studentů učitelství na 
řešení kázeňských problémů. 
Summary: This research project is preparing the case studyies about discipli-
ne problems form kvalitative and kvantitative explorational sonds form czech 
first grade schools. This case studyies will be sorted to coming teacher´s pre-
paration in the Faculty of education on Masaryk University in Brno. 
 

1. Teoretická východiska – stav řešené problematiky 
Dle aktuálních odborných zdrojů (Šimoník 2005, Podlahová 2002) poci-

ťují absolventi pedagogických fakult po nástupu do praxe nejvíce problémů 
v oblasti řešení kázeňských problémů ve svých třídách. Soustředíme se na vy-
pracování případových studií těchto problémů včetně analýzy přestupku uve-
deného ve studii a návrhu na řešení (bude vycházet z praktických zkušeností 
učitelů i odborné literatury).  

S oblastí kázeňských problémů se na základních školách setkáváme po-
měrně často. Pedagogický slovník definuje pojem kázeň jako vědomé, přesné 
plnění zadané sociální role, stanovených úkolů, určených činností, spojené 
s respektováním autority. Praktické otázky kázně ve vyučování řeší různé tzv. 
strategie řízení třídy neboli management třídy, které zkoumají v rámci růz-
ných psychologických paradigmat metody prevence a řešení případů nežádou-
cího (neukázněného) chování ve škole (Průcha, Walterová, Mareš 2003, s. 
98). Obdobnou definici lze najít i u Střelce: „Společenský jev spočívající v do-
držování stanovených nebo dobrovolně přijatých norem.“ (Střelec 1998, 
s. 68). Nekázeň, případně projevy nekázně vnímají tedy výše zmínění autoři 
jako nedodržování výše uvedených pravidel.  

Odborníci se problematikou kázeňských přestupků zabývají poměrně čas-
to, převažuje však soustředění se na konkrétní projevy nekázně. Globálních 
pohled na problematiku se vyskytuje v odborné literatuře méně.  

Naši i zahraniční autoři dělí projevy nekázně na problémy „lehčího charakte-
ru“ a problémy „charakteru těžšího“. Cangelosi nazývá první zmiňovanou oblast 
„nerušivé nespolupracující chování“ (Cangelosi 1994, s. 229). Sem bývá zařazo-
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váno toulání mysli a denní snění, odmítání podílet se na studijní činnosti ve třídě, 
neplnění domácích úkolů, nenošení pomůcek, jednání a chování žáka pod 
vlivem omamných látek, pozdní příchody a chození za školu, podvádění při 
testech (Cangelosi 1994 , s. 229-256). Pro druhou oblast pak Cangelosi používá 
označení „rušivé chování“ (Cangelosi 1994, s. 257). Řadí sem skákání do řeči, 
předvádění se, všeobecná nezdvořilost, neuklízení po sobě, vandalismus, násilné 
jednání vůči žákům (šikana), násilné chování vůči učitelům (Cangelosi 1994, s. 
257-273). Další autoři, např. Bendl (2001), Kyriacou (2004) či Petty (1996) dělí 
kázeňské problém obdobně s drobnými odchylkami. 

Pokusíme se zvolit problémy učiteli subjektivně považované za nejpalči-
vější. Zajímat nás budou zejména problémy těžšího charakteru doplněné ně-
kterými problémy charakteru lehčího dle Cangelosiho typologizace, tedy van-
dalismus, násilné jednání vůči žákům (šikana), násilné chování vůči učitelům, 
chování žáka pod vlivem omamných látek, pozdní příchody a chození za ško-
lu, podvádění při testech. Oblast jednání a chování žáka pod vlivem oma-
mných látek bude rozdělena na dvě podoblasti, jednání a chování žáka pod 
vlivem alkoholu a jednání a chování žáka pod vlivem drog. Připojíme také 
oblast kouření, kterou lze částečně řadit mezi projevy jednání pod vlivem 
omamných látek, ale toto řazení se nám nejeví zcela přesné. Toto dělení bude 
ověřováno plošným dotazníkovým výzkumem a po ověření budou k nejvíce 
problematickým oblastem vytvořeny případové studie.  
 

2. Cíle výzkumného projektu 
• zjistit, jaké kázeňské problémy a v jakém rozsahu se v běžném školním 

životě reálně vyskytují 

• zjistit jak a s jakými výsledky (i subjektivními dopady) řeší kázeňské 
problémy nastupující učitelé 

• od obou získat popis alespoň jednoho konkrétního případu 

• vybrat na základě jejich analýzy situace popsané ve výzkumu, získat 
široký soubor popisů konkrétních případů (případové studie, „vzorové“ 
kasuistiky) 

 

3. Hypotézy projektu výzkumného šetření 
K výzkumnému projektu byla prozatím předběžně stanoveny tři hlavní 
hypotézy z níž se budou při samotném výzkumu odvíjet hypotézy další (dílčí). 
H1 –  Učitelé v českém terénu pociťují subjektivně největší problémy s kázní 

žáků v podobě nespolupracujícího chování dětí („drobné prohřešky“). 
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H2 –  Jen výjimečně mají zkušenost se skutečně záměrnými prohřešky 
s následkem druhého sníženého stupně z chování, příp. vyloučení ze 
školy. 

H3 –  Subjektivně více problémů s řešením kázeňských problémů mají 
začínající učitelé, než učitelé s praxí. 

 

4. Metodologický postup 

Kvantitativní metody a postupy 
Dotazník, který bude zjišťovat, které kázeňské problémy a v jaké míře se 

na kontaktovaných školách objevují. Bude určen učitelům na 1. stupni základ-
ní školy a ředitelům těchto škol. Doplněn bude průvodním dopisem pro učite-
le, jehož cílem bude obeznámit vyučující s cíly výzkumu a jeho využitím, me-
todami zpracování výzkumu a ochranou dat uvedených ve výzkumu.  

Kvalitativní metody a postupy 
Případová studie – zkoumání budou podrobeny jednotlivé případy kázeň-

ských přestupků, jejichž typologie byla předem stanovena dle odborné literatury 
(Cangelosi 1994, Bendl 2001, Petty 1996, Kyriacou 2004). Tyto případy budou 
detailně popsány a vysvětleny. Případové studie budou vypracovány s využitím 
rozhovorů a pozorování. 

Rozhovor – bude uplatněn v případě, že se na kontaktovaných školách 
vyskytnou některé typologizované kázeňské problémy. Rozhovory budou pro-
váděny s učiteli v jejichž třídách se kázeňské problémy objevily nebo se podí-
leli na jejich řešení. Obsah rozhovorů bude zpracován a zanalyzován. 

Pozorování – k doplnění informací získaných rozhovory bude využito po-
zorování třídních kolektivů, kde se kázeňské problémy vyskytly. 

Dle zpracovaných výsledků úvodního kvantitativního výzkumu budou 
znovu kontaktovány školy s potvrzeným výskytem „hledaných“ kázeňských 
problémů. Při zaznamenávání údajů získaných rozhovory a pozorováním 
bude dbáno na plnou anonymitu. 

Charakteristika výzkumného vzorku 
Výzkum bude prováděn formou dotazníků a analýzou případových studií 

získaných pomocí rozhovorů a pozorování s učiteli I. stupně základních škol. 
Výběr škol bude omezen mírou ochoty subjektů účastnit se výzkumu.  

Předpokládaný postup výzkumu 
a) Vypracování vstupního plošného výzkumu 
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• navážeme kontakt s učiteli základních škol, abychom zjistili, zda se na 
kontaktované škole vyskytují kázeňské problémy 

• školy budou zvoleny dle náhodného výběru 

• vyhodnotíme plošný dotazníkový výzkum (100 respondentů) 
Výstupem bude statisticky zpracovaná „mapa“ výskytu jednotlivých 

kázeňským problémů na českých školách. 
 

b) Zpracování případových studií 

• z plošného dotazníkového výzkumu vybereme situace typické pro 
vybrané oblasti našeho výzkumu 

• vytvoříme případové studie zpracované z rozhovorů s učiteli a 
pozorování  

• provedeme analýzu případových studií včetně vypracování různých 
alternativ řešení problémů uváděného v případové studii  

Výstupem budou vypracované případové studie. Ty budou analyzovány a 
vyhodnoceny. V rámci těchto studií budou ve spolupráci s odbornou literaturou 
vypracovány návrhy řešení problémů, kterými se případové studie zabývají. 

 

c) Teoretická syntéza zkoumané problematiky 

• bude dokončeno teoretické zpracování problematiky jednotlivých 
kázeňských přestupků, které se projevily ve zpracovaných případových 
studiích včetně návrhu na řešení těchto studií 

 

5. Očekávané výsledky výzkumu a jeho aktuálnost 
• zjištění výskytu jednotlivých kázeňských problémů na základních školách 

• analýzy jednotlivých případových studií kázeňských problémů 

• zpracované případové studie budou využity jako doplňkový studijní text 
určený studentům učitelství 1. stupně ZŠ  

  

Projekt se zabývá problematikou školní kázně a potažmo i schopnostmi učitelů 
kázeň pozitivně ovlivňovat, tedy aktuálními problémy současné pedagogiky. 
Projekt bude také napojen na výzkumné úkoly Katedry pedagogiky MU Brno. 
Jedná se o projekty MŠMT č. 36/6056 „Praktikum k výchovným kompetencím 
edukátora (učitele 1. stupně, učitele VVP, mistra odborné výchovy a vychovatele)“ 
a GAČR 406/03/1349 „Intervence do procesu rozvíjení pedagogických dovedností 
studentů učitelství v průběhu jejich praxe na fakultní škole“.  
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EVALUACE UŽÍVÁNÍ EVROPSKÉHO JAZYKOVÉHO 
PORTFOLIA VE VÝUCE NĚMČINY 

Alice Brychová 
 
Anotace: Příspěvek shrnujícím způsobem hodnotí zkušenosti s využíváním 
nástroje Evropské jazykové portfolio, který podporuje autonomii a sebereflexi 
u studentů cizího jazyka na Pedagogické fakultě. 
Summary: The paper describes experiences with the European Language 
Portfolio, as an instrument of self-assessment and autonomes learning.  
  

V období, které se vyznačuje sjednocujícími snahami v rámci Evropy, kte-
ré je charakteristické zvýšenou mobilitou občanů, ale i nárůstem sociálních a 
pracovních kontaktů, je nezbytnou nutností se vzájemně dorozumět. Z tohoto 
pohledu nabývá na významu cizojazyčná výuka. 

V Evropě byly v souvislosti s projektem Rady Evropy „Language Learning 
for democratic citizenship“ podniknuty různé snahy, aby byly vytvořeny pod-
mínky pro srovnání přístupů k cizojazyčné výuce a posuzování výkonů.  

Byla vypracována mezinárodně platná stupnice jazykových úrovní, která 
vychází ze Společného evropského referenčního rámce (Common European 
Framework) publikace, na jejímž vzniku se podílela řada evropských lingvo-
didaktiků. Tato stupnice šesti základních úrovní znalosti jazyka by měla být 
vodítkem pro tvůrce testů, učebnic i jazykových kurikulí, měla by usnadnit 
stanovit jednotná pravidla pro certifikaci.  

Na podkladě této kalibrované stupnice je díky dalšímu materiálu, který 
vznikl v jazykové sekci Rady Evropy, Evropskému jazykovému portfoliu, 
umožněno využít řízené sebereflexe a sebehodnocení samotnými učícími se.  

„Evropské jazykové portfolio by se mělo stát v budoucnu pro každého Ev-
ropana oficiálním dokladem o tom, jak se cizí jazyky učí a do jaké míry je ov-
ládá.“ „… Portfolio nás vede také k tomu, abychom se nad svým učením více 
zamýšleli, abychom shromažďovali dokumenty o své komunikativní dovednos-
ti, vede nás k celoživotnímu učení se cizím jazykům, k cíli, kterého chceme u 
občanů dosáhnout“ (Mašková 2003).  

• Evropské jazykové portfolio má podle informací z odborné literatury 
pozitivní vliv na zvyšování motivace k učení se cizím jazykům; 

• přispívá k autonomnímu učení se; 

• zavádí do výuky metakognitivní učení se; 
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• podporuje schopnost sebehodnocení a realistické stanovení učebních cílů 
umožňuje komplexní pohled na cizí jazyk a kultury. 

Jaké nadřazené funkce jsou spojené s EJP? 
EJP má dvě základní funkce: 

• Informativní a prezentační funkci vůči druhým o učebních a 
komunikačních zkušenostech a výkonech žáků; 

• pedagogicko-didaktickou funkci průvodce učení, která je zaměřena na 
proces a podporu učících se. 
S ohledem na svou funkci prezentačního a informačního nástroje by mělo 

portfolio umožnit informovat různé adresáty vzhledem k různým účelům v inter-
subjektivní a vysledovatelné formě o znalostech, dovednostech, resp. o zna-
lostech jazykových prostředků a zkušenostech v cizích jazycích, kterými dis-
ponuje majitel portfolia. Tato zde popsaná informační funkce plynule přechází 
ve funkci pedagogicko-didaktickou. Jedná se v první řadě o vzbuzení zájmu a 
motivace k učení se cizím jazykům a získávání interkulturních zkušeností, o 
jejich udržení a rozšíření. Kromě toho je důležité vytvořit vědomí o stávajících a 
dosažených znalostech a komunikačních zkušenostech a podpořit učení se 
novým a hlubším znalostem a podnítit autonomní učení se jazykům (srov. 
Bimmel 2000). Další důležitá funkce portfolia je v oblasti vytváření studijních 
profilů, školních programů, intezifikace a kooperace mezi předměty.  

Otázka, zda se užívání portfolia prosadí, závisí na tom, zda skupiny uživa-
telů budou tento nástroj vnímat jako užitečný. Jedná se o žáky, učitele růz-
ných škol, vzdělávací instituce a instituce, které jsou pověřené zkouškami, a 
také odběratele z praxe. Z tohoto důvodu je vhodné zamýšlet se nad otázkami, 
které faktory je nutné při implementaci portfolia všeobecně vzít v úvahu.  

Cílem našeho výzkumu je posoudit, jaká je pozice nástroje učení Evropské 
jazykové portfolio v podmínkách českého školství, dále potom na příkladu 
zúčastněného pozorování práce skupiny studujících učitelství pro první stupeň 
ZŠ s vlastním jazykovým portfoliem evaluovat zkušenosti učících se jedinců.  

V první fázi výzkumu byl sestaven dotazník pro učitele cizích jazyků na 
základních a středních školách, který zjišťoval obeznámenost pedagogické 
veřejnosti s tímto instrumentem. 

Ve výzkumném šetření dotazníkovou metodou byla u 76 učitelů cizího ja-
zyka na druhém stupni základní školy a na víceletých gymnáziích zjištěna 
malá frekvence užívání tohoto nástroje. 



 68

Výsledky šetření za rok 2004/2005 mezi 51 učiteli cizího jazyka: 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
Z grafů vyplývá, že i když se povědomí o Evropském jazykovém portfoliu 

rozšiřuje, stále je tento nástroj málo využíván, i když drtivá většina učitelů po-
važuje sebehodnocení žáků za přínosné pro žáky samotné i pro učitele. Znač-
ná část vyučujících má ale zájem se v této oblasti školit. 

Cílem druhého šetření bylo formulovat determinanty, které jsou relevantní 
pro efektivní využití Evropského jazykového portfolia jako nástroje, který 
umožňuje řízené sebehodnocení a sebeevaluaci na příkladu studentek učitel-
ství německého jazyka pro 1. stupeň ZŠ. Cílem výzkumného akčního šetření 
bylo formou observační studie ověřit informativní a pedagogickou funkci 
tohoto didaktického nástroje učení (se) cizím jazykům pro určitou skupinu 
studujících na katedře NJL. Jedná se o deskripčně-relační výzkumné šetření. 

Praktickým cílem je poukázat na problémy, které se při práci s portfoliem 
vyskytly a mohou negativně ovlivnit efektivní implementaci tohoto nástroje 
učení do výuky praktického jazyka. Snahou doktorandky je přispět k imple-
mentaci nástroje do cizojazyčné výuky na Pedagogické fakultě a přeneseně ta-
ké do jiných typů vzdělávání v českých podmínkách, kde s tímto nástrojem 
nejsou zatím téměř žádné zkušenosti (viz výzkumné šetření I).  

Výběr vzorku respondentů je záměrný a dostupný, jedná se celkem o 50 
respondentů (o 19 studentek 1. ročníku, 16 studentek 2. ročníku, 15 studentek 
3. ročníku).  

 
Způsob ověřování  

Jednou z hlavních činností, kterou provádí majitel portfolia, je sebehodno-
cení podle tabulek deskriptorů jazykové úrovně. Student/ka se rozhoduje, zda 
popisovanou činnost v rámci jazykové dovednosti produktivní nebo receptiv-
ní ovládá dobře – méně dobře – neovládá. Sebehodnocení kombinujeme 
s hodnocením na základě testů DIALANG, což je test standardizovaný, dia-
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gnostický (diagnostic test), a testů vypracovaných podle učebního materiálu 
/testů měřících jazykový progres za určité období: testů dovedností (perfor-
mance test), i testů jazykových prostředků, který je využíván v jazykových 
cvičeních pro zjištění úrovně korektního užívání jazyka.  

Představme si výzkumné otázky a teze, které operacionalizují zkoumanou 
problematiku. 
 
Deskriptivní šetření 
1. otázka: Jakou úroveň podle SERR dosahují studenti po absolvování střední 

školy, když průměrná délka dosavadního učení se CJ je 9 let? / Jaká je 
vstupní úroveň studentů učitelství pro 1. stupeň ZŠ? 

Tvrzení I : Studenti po absolvování střední školy ( 2/3 respondentů 
z testované skupiny absolvovalo maturitu, která by měla podle kritérií 
SERR být v úrovni B1) nedosahují subjektivně úrovně cizojazyčné 
kompetence, která je očekávána. 

Metoda získávání dat: sebehodnocení v portfoliu. 
Metoda vyhodnocení dat: porovnání výsledků sebehodnocení u jednotlivých 
studentů ze všech tří skupin v 2. semestru. 
2. otázka: Jakou úroveň podle SERR dosahují studující po absolvování 

bakalářského studia (tj. po jazykové průpravě v rámci 3 ročníků studia)? 
Tvrzení II : Ne všichni studenti dosahují (subjektivně) úrovně cizojazyčné 

kompetence podle akreditačních materiálů již na konci bakalářského 
studia. Jinak řečeno, pouze nejlepší studenti dosahují cizojazyčné 
kompetence na úrovni požadované akreditačními materiály pro absolventy 
5-letého studijního programu již v 6. semestru, kdy končí výuka 
v praktickém jazyce. Požadované úrovně v časové dotaci není dosahováno 
zvláště u studentů s nízkou vstupní úrovní. 

Metoda vyhodnocení dat: komparace výsledků sebehodnocení u jednotlivých 
studentů v 6. semestru. U studentů s nízkým sebehodnocením komparace se 
vstupní úrovní. 
 
Relační průzkum 
Výsledky tohoto subjektivního měření jsou srovnány s výsledky testů 
DIALANG (dále také s výsledky hodnocení testů a ústního zkoušení, 
sestavených vyučujícími pro jednotlivé skupiny. 
3. otázka: Jsou výsledky sebehodnocení studujících spolehlivé (reliabilní) a 

platné (validní)? Domníváme se, že srovnáním sebehodnocení a testování 
lze určit tzv. aspirační úroveň studujících (neboli výkonová motivace). 
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Tvrzení III: Studenti dokáží posoudit pomocí tabulek pro sebehodnocení 
dostatečně spolehlivě svou dosaženou jazykovou úroveň. 

Metoda získávání dat: sebehodnocení v portfoliu a test jazykových prostředků 
a dovedností. 
Metoda vyhodnocení dat: komparace výsledků sebehodnocení a výsledků testu 
u jednotlivých studentů. 
Metoda získávání dat: sebehodnocení v portfoliu a ústní zkouška na podkladě 
deskriptorů. 
Metoda vyhodnocení dat: komparace výsledků sebehodnocení a výsledků 
ústního zkoušení jednotlivých studentů. 
4. otázka: Shodují se jazykové cíle formulované v portfoliu s výukovými cíli 

studentů?  
Tvrzení IV: Studenti jsou zvyklí na základě tradice českého vzdělávání 

v cizích jazycích orientovat se na dosahování znalostí o jazykové struktuře 
(tj. slovní zásoba, mluvnice) a nikoliv dovedností. 

Metoda získávání dat: Ověřováno pomocí individuálního 
polostrukturovaného rozhovoru. 
Metoda vyhodnocení dat: kódování odpovědí. 
5. otázka: Jaké skutečnosti hrají roli při sebehodnocení podle tabulek 

s deskriptory jazykového portfolia?  
Tvrzení V: Důvodem pro neoznačení některého deskriptoru nemusí být 

jistota, že popisovanou činnost respondent s určitostí nezvládne, může zde 
hrát roli určitá nejistota do jaké míry kvality je nutné popisovanou činnost 
ovládnout. 

Metoda získávání dat: Ověřování pomocí dotazníkového šetření. 
Metoda vyhodnocení dat: odpovědi byly získány v pětistupňové škále, která 
udává míru platnosti záznamu deskriptorů. 
6. otázka: Je pociťována práce s portfoliem jako přínosná nebo jako zbytečná? 
Tvrzení: Z pozorování reakcí účastníků experimentálního využívání portfolia 

vyučující pociťovala částečně negativní reakce u studujících na zavedení 
nástroje pro sebehodnocení – portfolia. Tato domněnka by měla být dále 
potvrzena v ohniskové skupině tvořené ze 6 studujících (po 2 zástupcích 
z každé skupiny). 

Metoda získávání dat: ohnisková skupina tvořená zástupci ze 3 studijních 
skupin, vždy 2 členové. 
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Metoda vyhodnocení dat: polarizace výroků na negativní a pozitivní. 
Vyhodnocení frekvence zmínění se o jednotlivých názorech u jednotlivých 
zástupců skupin a jedinců. 

Naším úkolem je posoudit, zda práce s portfoliem měla proklamovaný vliv 
na všechny zúčastněné.  

Literatura (Schneider, Lenz 1999) uvádí také např. možné problémy při 
implementaci tohoto nástroje učení: 

• Jazyková složka: předpokládáme, že především v počáteční fázi studia si 
uživatelé portfolia musí zvyknout na formulace v cizím jazyce, rozvinout 
patřičné strategie pro porozumění specifickým výrazům.  

• Organizační a časová složka: velká nabídka listů pro sebehodnocení a 
formulářů může působit jako práce navíc, je nutná diskuse o významu 
sebehodnocení a prezentačních možnostech výsledků učení, o tom, jak 
práci dávkovat. 

• Obsahová složka: pokud nelze sledovat souvislost s hodnocením 
vyučujícími a zaměřením studijního programu ve smyslu deskriptorů 
tabulek pro sebehodnocení a popisem kompetencí v portfoliu, dochází ke 
konfliktu. Rozpory mezi různými formami hodnocení mohou posloužit 
také pro rozvoj sebereflektivní schopnosti a vést k diskusím. 
Sebehodnocení nenahrazuje hodnocení.  

Výsledky jednotlivých šetření jsou v současné době podrobovány analýze. 
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ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM  
E-LEARNINGU 

 
Tamara Váňová 

 
Anotace: Cílem příspěvku je stručně shrnout zkušenosti získané při používání 
LMS Moodle a nastínit další vývoj včetně možností zavádění e-learningu ne-
jen do základních a středních škol. K tomu má přispět i grant získaný letos 
z prostředků ESF, jehož hlavním posláním je vytvořit podpůrnou síť pro ino-
vativní formy celoživotního vzdělávání pedagogických pracovníků a pracov-
níků ve školství a jejich sdílení prostřednictvím e-learningu v LMS Moodle. 
Summary: Improving the Quality of Education through E-learning. The pa-
per summarizes the experience gained using LMS Moodle and presents some 
ideas that could be put in practice both in basic and secondary schools. This 
is also one of the main aims of the project entitled Corroborative System for 
Innovative Forms of Lifelong Education of Teachers and Other Pedagogical 
Staff and Sharing Materials in the LMS Moodle which has been accepted for 
financing from the European Social Fund programme.. 

 
Úvod 

Jedním z problémů, s nimiž se v současnosti musí vysoké školy vypořádat, 
je způsob financování, který se odvíjí od počtu přijatých studentů. Existuje řa-
da možností, jak může univerzita „obsloužit“ více studentů, aniž by snižovala 
kvalitu, a to například zavedením e-learningu. 

Nedostatečný výzkum v této oblasti platí obecně pro většinu vysokoškol-
ských institucí, ale v případě pedagogických fakult jde o poměrně alarmující 
skutečnost, protože právě ony by měly být vůdčí silou ve výzkumu a aplikaci 
inovativních způsobů výuky. Navzdory skutečnosti, že pedagogické fakulty 
mají v prvé řadě za úkol připravovat studenty pro jejich budoucí působení uči-
telů schopných mimo jiné efektivně zavádět informační a komunikační tech-
nologie (ICT) do své každodenní praxe, tato vysokoškolská pracoviště se na-
cházejí spíše v konzervativnější části spektra univerzitního vzdělávání.  

V kontextu českých vysokoškolských pracovišť patří Pedagogická fakulta 
Masarykovy univerzity (PdF MU) k těm, která investovala do zavádění e-lea-
rningu již značnou energii. Prostřednictvím zavedení kvalitního systému říze-
ní výuky (LMS) Moodle a neustálého zkvalitňování výukových materiálů on-
line se snaží přispět k rozvoji pedagogických hledisek při zapojování počítačů 
do výuky, což vede k rozšiřování dovedností učitelů při využívání informač-
ních technologií a především při zpracovávání informací z internetu, jenž je 
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v současnosti tím nejmohutnějším zdrojem lidského poznání na světě. Studen-
ti takto získají nejen přístup ke zdrojům mnohem rozmanitějších informací, 
než by mohli získat z knih a vysokoškolských učebnic, ale naučí se tyto infor-
mace hodnotit a nezprostředkovaně sdílet zkušenosti s lidmi, s nimiž nemají 
možnost se osobně setkat. A samozřejmě si v tomto procesu naprosto přiroze-
ným a nenásilným způsobem rozvíjejí svou počítačovou gramotnost. 

Skutečnost, že jde o krok správným směrem, dokládá i fakt, že Pedagogic-
ká fakulta MU získala pro svůj projekt Vytvoření podpůrné sítě pro inovativní 
formy celoživotního vzdělávání pedagogických pracovníků a pracovníků ve 
školství a jejich sdílení prostřednictvím e-learningu v LMS Moodle podporu 
ze strany Evropského sociálního fondu. 
 
Co je to e-learning 

Definicí existuje celá řada, ale pro účely tohoto článku nám plně poslouží 
shrnutí, že e-learning je jakékoli cílevědomé, řízené a strukturované učení se 
prostřednictvím elektronických médií, přičemž zdůrazňujeme právě ono „uče-
ní se“ nikoli jen „učení“ nebo „výuku“, jak se někdy tento pojem definuje. 
Akcentováním „učení se“ klademe důraz na studenta a nikoli na vyučujícího a 
vyplývá z něho i velmi důležitá skutečnost, že je to i učitel, který se společně 
se svým žákem učí. 

Nemusí jít přitom jen o učení se pomocí počítače připojeného na síť, přes-
tože článek se zabývá především touto formou výuky online v prostředí LMS 
Moodle. Pod pojem e-learning spadá například i pedagogické využití výuko-
vých programů z CD, videokurzy, satelitní televizní pořady, rozhlasové vzdě-
lávání, učení se prostřednictvím mobilu nebo jakýchkoli dalších elektronic-
kých médií, jichž se ještě můžeme při mohutném rozvoji informačních a ko-
munikačních technologií dočkat.  

Výuka pomocí Internetu je pro nás důležitá především svou dostupností. 
Zpracovat kvalitní videoprogram a vysílat ho televizí se nám totiž ani jako 
jednotlivcům ani jako vysokoškolské instituci samotné nepodaří vytvořit tak 
snadno jako jednoduchý, nicméně funkční a snadno upravitelný výukový ma-
teriál, distribuovat ho mezi studenty, případně ho sdílet s ostatními školami 
prostřednictvím Internetu. Jednou z největších výhod distribuce prostřednic-
tvím internetu je bezesporu snadnost a rychlost, s jakou může zprostředková-
vat i velmi komplexní (přitom jednotlivému žákovi přesně na míru šité) vzdě-
lání i do těch nejzapadlejších koutů naší země. 
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Stručný pohled do minulosti 
V listopadu roku 2003 jsme spustili zkušební verzi fakultní instalace LMS Mo-

odle na adrese http://moodlinka.ped.muni.cz, která již nepřetržitě funguje tři roky.  
Moodle je softwarový produkt pro tvorbu elektronických kurzů přenáše-

ných po Internetu. Tento projekt, navržený podle zásad Piagetova konstrukti-
vismu a z něj odvozeného Papertova konstrukcionismu, se neustále vyvíjí pod 
vedením Martina Dougiamase. Samotné slovo Moodle bylo původně akrony-
mem pro Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Modu-
lární objektově orientované dynamické prostředí pro učení se).  

Důvody, jež nás tenkrát vedly k rozhodnutí zvolit právě tohoto prostředí, 
rozhodnutí, jehož jsme nikdy nelitovali, byly následující: 

• Lokalizace do češtiny (a dalších asi 75 jazyků) – možnost vedení 
mezinárodních různojazyčných seminářů nebo celých projektů; 

• nejdůležitější funkce potřebné pro kvalitní řízení výuky; 

• snadná manipulace, přátelské a uživatelsky přítulné prostředí; 

• stále rostoucí e-learningová komunita uživatelů i programátorů (v 
současné době je zaregistrovaných na 17721 instalací ve 165 zemí světa); 

• adaptovatelný kód s možností doprogramovat moduly; 

• nulové pořizovací náklady při instalaci. 
 

Jen v České republice se za poslední rok rozrostl počet instalací na růz-
ných typech škol z devatenácti na 79 zaregistrovaných. Mezi uživateli najde-
me celé spektrum škol od Karlovy univerzity až po základní či dokonce ma-
teřské školy.  

Dnes má v našem systému LMS Moodle konto přes 13500 tisíc uživatelů 
(včetně studentů i učitelů z jiných fakult MU ale i mimo univerzitu) a existuje 
v něm kolem čtyř set kurzů v nejrůznějším stupni rozpracovanosti. Jde o sys-
tém, jehož jediným limitujícím faktorem je kapacita hardwaru. Například nej-
větší britská instituce distančního vzdělávání Open University přešla letos na 
jaře na LMS Moodle se svými 120 tisíci studenty.  
 
Výhody Moodlu ve srovnání s e-learningovým prostředím Informačního 
systému (IS) MU 

Odhlédneme-li od skutečnosti, že IS MU je především komplexní admini-
strativní prostředí s obrovským množstvím funkcionalit, v nichž je leckdy ob-
tížná orientace právě s ohledem na jejich šíři, a jeho e-learningová část, která 
vznikla pod taktovkou nikoli pedagogů ale programátorů, je ve svém vývoji za 
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LMS Moodle o mnoho let opožděná, největší problém jeho výukové části zatím 
spočívá v nepřístupnosti pro kohokoli, kdo není pracovníkem nebo studentem 
MU. To ve svém důsledku vede k tomu, že i když se s ním studenti po značných 
obtížích naučí zacházet, nemohou tyto dovednosti aplikovat mimo univerzitu. 
Kurzy vzniklé v IS MU zatím nejsou s žádným jiným systémem LMS 
kompatibilní, kdežto Moodle umožňuje díky referenčním specifikacím a stan-
dardům SCORM (Shareable Content Object Reference Model) snadný převod 
výukových materiálů mezi jednotlivými instalacemi i dalšími systémy LMS. 
 
E-learning pro pracovníky ve školství 24/7 

Pod tímto zkráceným názvem byl v letošním roce schválen k financování 
ze zdrojů Evropských sociálních fondů návrh projektu PdF MU Vytvoření 
podpůrné sítě pro inovativní formy celoživotního vzdělávání pedagogických 
pracovníků a pracovníků ve školství a jejich sdílení prostřednictvím e-
learningu v LMS Moodle. 
Cílem projektu je:  
1. Vytvoření sítě škol, jejichž vyučující budou vytvářet a sdílet výukové 

materiály v LMS Moodle, ať už v prostředí Pedagogické fakulty MU 
(http://moodlinka.ped.muni.cz) nebo ve vlastní instalacích jednotlivých škol. 

2. vytvoření 5 e-learningových kurzů z toho: 
a) jednoho metodického, který se bude skládat:  

• z části pedagogicko-metodické (jejíž součástí je zavádění IT do výuky 
v prostředí LMS Moodle, základní metodika e-learningu, způsob práce 
s moderními informačními a komunikačními technologiemi na 
konkrétních vyučovacích předmětech stanovených na základě analýzy 
potřeb 2. stupně základních škol a středních škol); 

• z části technické (vyškolení technického personálu z řad vyučujících 
tak, aby si školy mohly zajišťovat v případě zájmu vlastní instalaci 
LMS Moodle); 

b) čtyř jazykových, v nichž si budou zájemci z řad školských pracovníků 
zvyšovat své cizojazyčné kompetence formou e-learningu a zároveň si v 
praxi vyzkoušejí roli studenta v e-learningovém kurzu, tedy ve způsobu 
práce, jenž má ve srovnání s běžnou výukou, na kterou jsou vyučující 
zvyklí, svá specifika; 

3. vybudování přehledné digitální knihovny, která bude sloužit jako databáze 
hotových výukových materiálů vhodných ke sdílení všemi školami a 
učiteli zapojenými do této sítě. Díky této digitální knihovně se celý projekt 
stane i do budoucna otevřeným zdrojem vyzkoušených a průběžně 
zkvalitňovaných materiálů, výukových objektů a celých kurzů, jež díky 
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zvolenému LMS budou snadno přenositelné mezi jednotlivými 
instalacemi, a to nejen v rámci České republiky. 
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UPLATNĚNÍ SMÍŠENÉ METODOLOGIE PŘI ZKOUMÁNÍ 
STRATEGIÍ PRÁCE S TEXTEM ŽÁKŮ 1. STUPNĚ ZŠ A PŘI 
ZKOUMÁNÍ FENOMÉNU RANÉ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ 

 
Veronika Najvarová, Petr Najvar 

 
Anotace: Autoři v příspěvku seznamují s metodologickými přístupy, které up-
latnili ve svých disertačních pracích při zkoumání strategií práce s textem u 
žáků 1. stupně základních škol, resp. při zkoumání fenoménu rané výuky ci-
zích jazyků. 
Summary: In this article, the authors describe the methodology employed in 
their doctoral dissertations. The studies aimed at the topic of functional lite-
racy of primary school pupils and at the phenomenon of teaching foreign lan-
guages to young and very young learners. 
 

Ve svém článku autoři popisují metodologické přístupy, které uplatnili ve 
svých disertačních pracích. Ačkoli se jedná o rozdílná témata, byl zachován 
totožný metodologický postup, jenž je v obecné rovině popsán níže. Poté nás-
leduje popis uplatnění uvedené metodologie v konkrétních výzkumných pro-
jektech autorů. 
 

Smíšená metodologie 
Popisovaný metodologický postup byl zvolen zejména proto, že umožňuje 

jednak s využitím kvantitativních metod provést na početném vzorku deskrip-
ci a analýzu stavu zkoumaného jevu a jednak s využitím kvalitativní metodo-
logie zevrubně analyzovat zkoumané aspekty na konkrétních případech 
(obr.1). Podle Hendla jde o sekvenční kombinování kvantitativní a kvalitativ-
ní metodologie podle schématu QUAN->qual, což znamená, že „projekt při-
márně vychází z deduktivního procesu a testování, jež se uskuteční pomocí 
kvantitativního přístupu. Kvalitativní přístup se použije pro zkoumání vychý-
lených nebo neočekávaných výsledků“ (Hendl 2005, s. 278). 

Vybrané školy byly osloveny formou motivačního dopisu a osobního roz-
hovoru se zástupcem vedení školy. Ukázalo se, že možnost spolupráce s PdF 
MU ředitelé základních škol vítali zejména v kontextu přípravy školních 
vzdělávacích programů, protože v nabízeném projektu viděli hodnotný příspě-
vek k evaluaci práce učitele a školy. Na participujících školách byly osloveni 
všichni učitelé vybraných ročníků, aby se projektu zúčastnili.  
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Vlastní sběr dat proběhl v participujících třídách ve dvou fázích. V první 
fázi byl celé třídě (jazykové skupině) v jedné vyučovací hodině (45 minut) 
distribuován testovací sešit, jenž obsahoval dotazníkovou část a testovací část. 
Ve všech třídách (jazykových skupinách) distribuoval dotazník stejný výz-
kumník, aby bylo co nejlépe zajištěno, že všichni žáci dostávají stejné instruk-
ce k vyplnění testovacího sešitu.  

Data získaná v této první fázi byla zpracována metodami deskriptivní sta-
tistiky z mnoha hledisek tak, aby mohly být získané informace předány učite-
lům v participujících třídách jako forma zpětné vazby jejich práce1. Ze žáků 
testovaných v první fázi byl také vybrán soubor tzv. extrémních případů – žá-
ků, kteří byli posléze ve druhé fázi sběru dat se souhlasem rodičů extenzivně 
testováni kvalitativními metodami.  

 
Popsanou metodologii jsme použili při zjišťování úrovně čtenářské gra-

motnosti žáků 5. tříd základních škol, respektive využívání čtenářských strate-
gií žáky. Absolventi prvního stupně by již měli být schopni pracovat s textem 
(vyprávěním, dokumentem, výkladovým), který je přizpůsoben věku, a se kte-
rým se ve škole i mimo ni běžně setkávají. Výsledky mezinárodních výzkumů 
TIMSS (Palečková, Tomášek 2001), PISA 2000 (Straková 2002), PISA 2003 

                                           
1 Podání kvalitní zpětné vazby učiteli participujícímu ve výzkumu považujeme za velmi 
důležité. V situaci omezených možností finanční motivace pro učitele se zpětná vazba 
ukazuje být silným motivačním faktorem i pro aktivní účast učitele v dalších výzkumech.  
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(Palečková, Tomášek 2005) a PIRLS (Kramplová, Potužníková 2005) však 
ukazují, že žáci při práci s textem selhávají. 

Výběr škol jsme přizpůsobili i potřebám výzkumu. Rozhodli jsme se pro 
šest škol brněnského okresu tak, aby každá škola byla něčím charakteristická. 
Výzkumu se tedy zúčastnila jedna škola fakultní v centru města (2 třídy), jed-
na jazykově zaměřená (2 třídy), škola s dyslektickými třídami (4 třídy), škola 
církevní (3 třídy), škola bez zaměření (1 třída) a škola příměstská (2 třídy). 
Celkově tedy 279 žáků ze čtrnácti tříd a čtrnáct učitelů. První fáze výzkumu 
proběhla v dubnu a květnu, druhá fáze pak v červnu školního roku 2005/6. 

Pro kvantitativní část výzkumu byly vybrány tři metody – dotazník pro žá-
ky, dotazník pro učitele a test čtenářských dovedností žáků. Dotazník a test 
byli obsaženy v testovém sešitu (viz výše).  

Dotazník pro žáky byl vytvořen autorkou na základě konzultací s odborní-
ky na problematiku čtení a metodologie pedagogického výzkumu. Obsahoval 
osmnáct otázek rozdělených do tří okruhů. Otázky byly dvojího typu – polou-
zavřené a otevřené. V první části jsme zjišťovali osobní postoje ke čtení – ob-
libu čtení, sebeposouzení jako čtenáře, povídání o přečteném a druhy čtených 
materiálů. Druhý okruh otázek byl zaměřený na zjišťování kvality rodinného 
zázemí jako jedné z čtenářských charakteristik. Žáci odpovídali například na 
otázky, jak často dostávají knihu jako dar, zda jim rodiče v dětství předčítali a 
jak často, jestli někdy vidí rodiče s knihou. Posledním okruhem otázek jsme 
zjišťovali důležitost rozvoje čtenářských dovedností ve vyučování, tj. zda 
někdy ve škole vyhledávají doplňující informace k učivu i v jiných materiá-
lech než učebnicích, ve kterých předmětech, jak často, možnost práce na počí-
tači (doma i ve škole) a známky z vybraných předmětů (český jazyk, matema-
tika, vlastivěda, cizí jazyk). 

Test čtenářských dovedností tvořil jeden text se čtrnácti připojenými otáz-
kami, který jsme převzali z mezinárodního výzkumu PIRLS (Kramplová, Po-
tužníková 2005). Vybraný text byl zvolen z několika důvodů. Volba testu, 
který byl mezinárodně distribuován, nám umožní srovnat dosažené výsledky 
žáků s větším vzorkem a porovnat posun v dovednostech žáků čtvrtých a pá-
tých tříd. Jeho validita a reliabilita byla ověřena na velkém vzorku žáků čtvr-
tých tříd. Test je vhodný pro zvolenou věkovou skupinu žáků, otázky jsou 
konstruovány tak, aby zjišťovali zkoumané procesy porozumění, tj. získávání 
explicitně uvedených informací, vyvozování přímých závěrů, interpretace a 
intergrace myšlenek a informací, zkoumání a vyhodnocování obsahu, jazyka a 
prvků textu. Testová úloha pokrývala doménu vyprávění (vedle domén doku-
mentu a výkladu), protože žáci s ní mají nejvíce zkušeností a z hlediska kog-
nitivní náročnosti je nejjednodušší. Test byl vyhodnocován a bodován podle 
anglické verze oficiální metodiky (Mullis 2004). 



 80

Poslední metodou použitou pro kvantitativní část výzkumu byl dotazník pro 
učitele. Ten učitelé vyplňovali ve vyučování během práce žáků na testovém sešitě. 
Dotazník zjišťoval, které metody a formy práce učitelé využívají pro práci 
v hodinách a jakým způsobem využívají čtení. Na škále posuzovali vhodnost 
jednotlivých předmětů pro rozvoj čtenářských dovedností (ve smyslu čtenářské 
gramotnosti, např. Gavora 2003, Doležalová 2005, Straková 2002, Kramplová, 
Potužníková 2005), se kterými materiály pracují, které formy čtení užívají, jakým 
způsobem získávají žáci zápis do sešitu, zda radí žákům, jak se učit, jestli pracují 
se čtenářskými deníky a jak, jaké otázky kladou žáků, nebo jakým způsobem 
kontrolují porozumění přečtenému. Některé otázky žákovského a učitelského 
dotazníku byly položeny obdobně, abychom mohli srovnat žákovská a učitelská 
tvrzení, čímž dosáhneme triangulace získaných dat. 

Získaná data byla vyhodnocena v programu Statistica. Pro kvalitativní fázi 
výzkumu byl podstatný dosažený počet bodů (max.17 bodů) v testu čtenářských 
dovedností. Vybráni byli vždy dva žáci z každé třídy. Z tohoto výběru byli 
vyřazeni žáci dyslektických tříd a žáci jedné školy (bez zaměření), která si další 
testování žáků nepřála. Výběr proběhl v jedenácti třídách, tedy 22 žáků. Pokud 
kritéria výběru splňovalo více žáků, byl požádán učitel, aby popsal práci žáka, 
jeho rodinné zázemí a další charakteristiky (např. diagnostikovaná dyslexie), 
které mohly pomoci zdůvodnit opodstatnění volby. Vybráni byli žáci, kteří 
dosáhli nejvíce, respektive nejméně bodů v testu čtenářských dovedností. 

Pro kvalitativní část výzkumu byly použity čtyři výzkumné metody – ne-
strukturovaný rozhovor s učitelem, test čtenářských dovedností (zaměřený na 
čtenářské strategie), pozorování žáka při zpracovávání testových úkolů a po-
lostrukturovaný rozhovor s vybranými žáky. 

Rozhovor s učitelem probíhal nad výsledky tříd. Učiteli byly předloženy 
anonymní výsledky všech tříd, ve kterých byla zvýrazněna jeho třída. Týkaly 
se úspěšnosti žáků při odpovídání na jednotlivé otázky. Dále byly učiteli před-
loženy některé informace z žákovských dotazníků jeho třídy (např. obliba čte-
ní, sebeposuzování žáků). K těmto výsledkům se učitel vyjádřil, pokusil se o 
zhodnocení možných příčin daného stavu. Posoudil také vhodnost zvolených 
extrémních případů a popsal jejich chování ve vyučování, postoj k učení, výs-
ledky v jednotlivých předmětech. 

V testu čtenářských dovedností, zaměřeného kvalitativně, již bylo obsaženo 
více a různorodých textů. Testovala se zde práce s textovou informací v tabulce 
(dokument), práce podle návodu, volné písemné vyjádření, vyhledávání hlavní 
myšlenky textu, zobecňování informací, vytváření otázek k textu, dovednost 
kondenzovat zadanou textovou informaci a vyvozování podstaty informace na 
základě kontextu. Během práce v testovém sešitě byl žák nahráván na diktafon a 
pomocí pozorování byly identifikovány některé strategie, které byly zapsány. 
Využívání vybraných strategií bylo žákem verbalizováno a znázorněno.  
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Následoval polostrukturovaný rozhovor, ve kterém byli žáci dotazováni na 
způsob učení z textu, práci s textem ve škole, zejména však na využívání jed-
notlivých čtenářských strategií při zpracování zadaných úkolů. 
 
Zkoumání fenoménu rané výuky cizích jazyků 

Popsaná metodologie byla rovněž použita při zkoumání fenoménu rané 
výuky cizích jazyků v kontextu České republiky. Raná výuka cizích jazyků je 
i v Evropském kontextu velmi živé téma. V České republice jsou ovšem dale-
ko častěji slyšet politicko-ekonomické argumenty než argumenty podložené 
empirickým lingvodidaktickým výzkumem. Katedra anglického jazyka a lite-
ratury PdF MU proto provádí dva výzkumné projekty, které mají za cíl přispět 
do diskuze o efektivitě rané výuky cizích jazyků a z nichž jeden využívá zde 
diskutovaný metodologický postup. 

V rámci tohoto projektu bylo zkoumáno 211 žáků osmých tříd a odpovída-
jících ročnících nižšího gymnázia ve 14 jazykových skupinách na 6 základ-
ních školách a 1 nižším gymnáziu. Byly osloveny jak školy v menším městě 
(nad 30.000 obyvatel), tak školy v centru i na okraji města nad 100.000 oby-
vatel. Výzkumu se účastnily třídy na školách s rozšířenou výukou jazyků i tří-
dy jazykově nespecializované.  

První fáze výzkumu proběhla v lednu až dubnu, druhá fáze pak v květnu a 
červnu školního roku 2005/6. 

Dotazník, který byl distribuován v první fázi výzkumu a který byl součástí 
testovacího sešitu (viz výše), obsahoval zejména položky týkající se přítom-
nosti nebo nepřítomnosti rané výuky v jazykovém životopise žáků. Další otá-
zky směřovali např. k problematice vnější a vnitřní motivace žáků k učení se 
angličtině a k problematice sebehodocení žáků. Jako test jazykové úrovně žá-
ků byl použit Oxford Placement Test, který „je obecně přijímán jako reliabilní 
standardizovaný rozřazovací test“ (Hartzoulakis, 2002) i v návaznosti na Spo-
lečný Evropský referenční rámec pro jazyky. 

Odpovědi z dotazníků i výsledky testu byly zpracovány v programu Statis-
tica. Ze zpracovaných dat vznikly jednak podklady pro zpětnou vazbu učiteli 
a jednak podklady pro výběr vzorku pro druhou (kvalitativní) fázi projektu. 
Pro tu bylo vybráno 12 dětí, jež dosáhly výrazně dobrých nebo výrazně špat-
ných výsledků v testu, nebo jejichž odpovědi v dotazníku zřejmě odrážely 
vyhraněné názory nebo zajímavý vývoj jazykového životopisu. 

Po konzultaci s ředitelstvím dané školy nebo rodiči žáků byly s vybranými 
žáky pořízeny polostrukturované rozhovory, jež byly zaznamenány na dikta-
fon. Kvalitativní analýzy přepisů rozhovorů se žáky umožní zasazení žáko-
vých výsledků a odpovědí do přesnějšího kontextu a rozbor důležitých sou-
vislostí v jeho jazykovém životopise.  
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INTEGROVANÁ VÝUKA PŘEDMĚTU A CIZÍHO JAZYKA 
 

Ivana Slezáková 
 
Anotace: Příspěvek popisuje výzkum prováděný na základní škole v Brně od ro-
ku 2004. Výzkum se opírá o nejnovější poznatky z výuky jazyků a didaktiky ne-
jazykových předmětů. Cílem výzkumu je zhodnocení efektivity výuky nejazyko-
vého předmětu prostřednictvím cizího jazyka jako vyjadřovacího prostředku 
(CLIL). Výzkum se soustředí kolem otázky, zda je možné vyučovat na ZŠ  v cizím 
jazyce a jaké jsou výsledky tohoto vyučování. Zajímá se o to, jestli výuka přináší 
výsledky jen v jazykové oblasti nebo i jinde. Zkoumaný vzorek žáků dosud poskytl 
první soubory dat, které zatím nejsou porovnatelné z dlouhodobějšího hlediska, 
ale dá se podle nich usuzovat na kladný vývoj ve zkoumané oblasti. 
Summary: The paper describes a research that has been carried on at an ele-
mentary school in Brno since 2004. The research is based on the latest fin-
dings in the language teaching and nonlanguage subjects‘ didactics. The re-
search wants to evaluate the effectiveness of teaching a nonlanguage subject 
through a foreign language as the mean of communication (CLIL). The rese-
arch concentrates around the question of possibility to teach in a foreign lan-
guage at an elementary school and it is interrested in the results of such kind 
of teaching. It is concerned about the results not only in the linguistic section 
but also in other didactic areas. The observed sample of pupils gave initial 
data files that haven’t been compared from a long-term perspective so far but 
they offer a positive expectation in the examined area. 
 
 
1. Vymezení zkoumané problematiky 

Výraz CLIL (Content and Language Integrated Learning) znamená spo-
lečné vyučování cizího jazyka a vyučovacího předmětu. Tento termín označuje 
výuku některého z nejazykových všeobecně vzdělávacích předmětů prostřed-
nictvím cizího jazyka. Jako cizí jazyk je chápán jazyk jiný než mateřský. 

Obsah daného předmětu je rozvíjen v cizím jazyce a naopak, cizí jazyk se 
procvičuje a zdokonaluje pomocí obsahu příslušného předmětu. CLIL zname-
ná jakýkoli duální vyučovací kontext, v kterém je zahrnut cizí jazyk, tedy ne 
jazyk mateřský, a tento je používán jako komunikační prostředek při vyučo-
vání obsahu všeobecně vzdělávacího předmětu. Za formu CLIL se považuje 
již takové vyučování, kde se minimálně 25 % výuky odehrává v cizím jazyce. 
Postupně se obsah a jazyk dostávají do rovnováhy, obě složky se integrují. 
Výuka má dva cíle: jeden se vztahuje k příslušnému tématu či předmětu, dru-
hý se váže k cizímu jazyku. 
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CLIL rozšiřuje tradiční školní kurikulum – vyučování jednotlivým předmě-
tům odděleně. Podporuje jazykovou rozmanitost. Zlepšuje schopnosti v pou-
žívání druhého jazyka. Rozvíjí znalosti a dovednosti v nejazykových oblastech. 

 
2. Stručné shrnutí dosavadního stavu poznání řešené problematiky 

Vyučování a učení se prostřednictvím cizího jazyka má v Evropě dlouhou 
tradici, přesto v minulosti nebylo provedeno mnoho výzkumů ohledně proble-
matiky CLIL. Teprve po roce 1995 se začínají uskutečňovat výzkumy a work-
shopy věnující se danému tématu. 

V letním semestru školního roku 1999/2000 byl na UK-PedF proveden 
výzkum zábran v učení. Výskyt zábran a jejich podoba byly zjišťovány v sou-
vislosti s využíváním specifické metody CLIL. Z výsledků výzkumu vyplynul 
pozitivní vliv CLIL především na motivaci ke studiu a postoje studujících, 
protože poskytuje žádoucí a přitažlivou změnu ve stereotypu studia (srov. 
Moussová, Hofmannová, Novotná 2004). 

V letech 1999 až 2001 byl na univerzitě Kassel, Německo, proveden výz-
kum, který se soustředil na vliv CLILu na rozvoj osvojení si cizího jazyka. Účas-
tníci výzkumu byli žáci od dvanácti do čtrnácti let (sedmá a osmá třída). Výs-
ledky výzkumu ukázali, že osvojování cizího jazyka, které využívalo CLIL pro-
bíhalo přirozeně, a v konečném srovnání s běžnými třídami mělo lepší výsledek 
– žáci dokázali jazyk používat pohotověji (srov. Fehling 1999). 

V roce 2002 byl proveden výzkum na UK Praha a Gymnáziu J. Škvorec-
kého. Výzkum byl zaměřen na překážky v komunikaci, které mohou ovlivnit 
vnímání matematiky vyučované v angličtině u českých studentů. Závěrem vy-
plynulo, že čím vyšší a náročnější matematiky bylo používáno, tím méně ja-
zykových problémů studenti měli. Důvodem bylo to, že jejich znalost jazyka 
se postupně zlepšovala a hlavně to, že ve vyšší matematice se méně využíval 
každodenní jazyk, ale více odborné termíny (srov. Novotná, Moraová, Hof-
mannová 2002). 
 
3. Cíle projektu 

Hlavním cílem výzkumu je prozkoumat možnost použití výuky CLIL na 
ZŠ. Tohoto cíle bude dosaženo tak, že výzkumník bude průběžně zjišťovat 
efektivitu výuky CLIL. Během školních roků, kdy budou žáci vyučováni me-
todou CLIL, budou průběžně ověřovány jejich znalosti v cizím jazyce a ve 
vyučovacím předmětu. Výzkumník bude tedy ověřovat znalosti všeobecně 
vzdělávacího předmětu, je-li vyučován v mateřském jazyce a v jiném než ma-
teřském jazyce. Dále bude zjišťovat také míru osvojení si cizího jazyka (lan-
guage acquisition), je-li pouze vyučován a je-li používán jako komunikační 
prostředek v nejazykovém předmětu. 
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Možným vedlejším cílem výzkumu je určit slovní zásobu žáků nezbytnou 
pro komunikaci v nejazykovém předmětu a dále nezbytné množství vyučova-
cí látky nejazykového předmětu, které je nutné s žáky probrat, a množství, 
které je vedlejší a lze je vypustit. 

 
4. Hypotéza 

Myšlenková východiska výzkumu 
Jestliže žáci používají cizí jazyk pro dorozumění i v jiných než jazykových 

předmětech, osvojení cizího jazyka má lepší výsledek než při vyučování běž-
ným způsobem. Takové osvojování jazyka je neuvědomované (unconscious 
learning) a je tedy velmi přirozené. Stejným způsobem dochází totiž i k osvo-
jení mateřského jazyka. 

 
5. Popis výzkumné procedury, metody 

Výzkumné metody 
Ve výzkumu je třeba věnovat se dvěma oblastem. Jednou oblastí je cizí ja-

zyk, který je používán jako komunikační prostředek, druhou oblastí je obsah 
všeobecně vzdělávacího předmětu. 

V jazykové oblasti je třeba ověřit plynulost (fluency: listening, speaking, 
reading, writing) a přesnost (accuracy: pronunciation, vocabulary, grammar) 
ve vyjadřování. 

V předmětové oblasti je třeba ověřit znalosti obsahu učiva, jak hluboké je 
porozumění učivu a jaké pojmy byly žákem operacionalizovány. 

Pro výzkum osvojení cizího jazyka je použito několik metod: didaktický 
test (vocabulary, grammar), rozhovor (pronunciation, speaking), měření vzdě-
lávacích výsledků (listening, reading, writing). 

Pro výzkum osvojení obsahu všeobecně vzdělávacího předmětu jsou pou-
žity metody: didaktický test (znalosti, pojmy, kognitivní mapy), rozhovor 
(hloubka porozumění). 

Hlavní metodou výzkumu je kvalitativní experiment. V jeho rámci je tedy 
uplatněno několik metod: didaktický test a měření vzdělávacích výsledků, zú-
částněné pozorování a popis výzkumné reality, videonahrávka, eseje žáků na 
zadané téma, dotazník, rozhovor, skupinová diskuze. Všechny výzkumné nás-
troje jsou použity v přirozeném prostředí. 

Didaktické testy jsou prováděny čtvrtletně a pro tento účel jsou používány 
standardizované oxfordské testy vydávané k učebnicím Project. 
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Měřením vzdělávacích výsledků je míněno shromažďování prací žáků vy-
pracovaných při výuce na zadané téma a jejich následné třídění, kategorizová-
ní a porovnávání výsledků. 

Zúčastněné pozorování žáků ve vyučovacích hodinách stejně jako popis 
výzkumné reality je prováděno učitelem vyučujícím v hodině. 

Videonahrávka vyučovací hodiny je prováděna spolupracujím učitelem. 
Poté je shlédnuta výzkumníkem, jsou určeny významné prvky a znaky hodi-
ny, které jsou kategorizovány a následně tříděny. 

Eseje jsou žákům zadávány na konci školního roku. Žáci popisují přínos 
výuky pro sebe, kvalitu výuky a přání ve výuce CLIL pokračovat. Osnova 
eseje je zadána v 7 hlavních bodech (otázkách). 

Dotazníky jsou tvořeny otevřenými otázkami a jsou žáky vypracovávány ve čt-
vrtletí. Žáci hodnotí svou přípravu na výuku, kvalitu výuky, způsob výuky, 
potřebu pomoci učitele a odpovídají na další otázky týkající se vyučovací hodiny. 

Rozhovor je orientovaný na problém a využívá sondující otázky – zjišťuje, 
zda je vůbec daná problematika pro jednotlivce důležitá a jaký má pro něho 
subjektivní význam. 

Skupinová diskuze slouží k odhalení významových struktur subjektů, které 
jsou silně svázány se sociálními souvislostmi. Nelze je proto poznat v indivi-
duálních rozhovorech, ale pouze ve skupinové diskuzi. Názory jednotlivých 
žáků ve skupině podněcují k odpovědím její ostatní členy. 

 

Výzkumný vzorek 
Základní zkoumaný soubor tvoří žáci druhého stupně základní školy Přemys-

lovo náměstí 1, Brno-Slatina. Základní soubor všech jedinců tvoří osoby 12ti až 
15ti leté, pocházející z Brna. Přibližně 80 % těchto osob bydlí ve Slatině, kde se 
nachází i základní škola na které výzkum probíhá. Výzkum je tedy omezen na 
Jihomoravský kraj, město Brno. Všichni jedinci základního zkoumaného 
souboru se učí angličtině od 4. ročníku povinné školní docházky (tj. 9/10 let). 
Základní zkoumaný soubor není omezen pohlavím, tvoří jej dívky i chlapci.  

Výběrový soubor žáků byl sestaven dostupným výběrem. Ve školním roce 
2004/2005 jej tvořilo 95 respondentů. Ve školním roce 2005/2006 spolupra-
covalo 44 respondentů, kteří budou pokračovat i ve školním roce 2006/2007. 

Do skupiny respondentů jsou zahrnuti jak žáci podrobení výzkumnému pů-
sobení (výuka v Aj), tak kontrolní skupiny (výuka v Čj). 
• Výběrový soubor 2004/2005: 

o Zkoumaná skupina 7Aj: 12 – 13 let, vyučování anglicky 
o Kontrolní skupina 7Cj: 12 – 13 let, vyučování česky 
o Zkoumaná skupina 9Aj: 14 – 15 let, vyučování anglicky 
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o Kontrolní skupina 9Cj: 14 – 15 let, vyučování česky 
• Výběrový soubor 2005/2006: 

o Zkoumaná skupina 8Aj: 13 – 14 let, vyučování anglicky 
o Kontrolní skupina 8Cj: 13 – 14 let, vyučování česky 

• Výběrový soubor 2006/2007: 
o Zkoumaná skupina 9Aj: 14 – 15 let, vyučování anglicky 
o Kontrolní skupina 9Cj: 14 – 15 let, vyučování česky 

• Žáci všech skupin se učí Informatiku od 7. třídy. 
 

Prvotní výsledky výzkumu – úspěšnost v testu na téma Windows 
Windows Vocabulary – specifická slovní zásoba 

(Cz. class)      (Eng. class) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Windows Knowledge – znalosti předmětu  

(Eng. class)      (Cz. class) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

100% až 90% 89% až 75% 74% až 60%

 

100% až 90% 89% až 75% 74% až 60%

100% až 90% 89% až 75% 74% až 60%100% až 90% 89% až 75% 74% až 60%
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K REALIZACI VÝCHOVY KE ZDRAVÍ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE 
 

Leona Mužíková 
 
Anotace: K realizaci výchovy ke zdraví na základních školách. Příspěvek sez-
namuje s některými výsledky výzkumu, jehož cílem bylo posoudit realizaci vý-
chovy ke zdraví na základních školách. Základní výzkumnou metodou byl do-
tazník, respondenty byli ředitelé více něž 500 základních škol. Výzkum měl mj. 
ověřit rozdíl v zajištění výchovy ke zdraví mezi běžnými školami a školami za-
pojenými do projektu Škola podporující zdraví. Výsledky výzkumu dokládají, 
že výchova ke zdraví není na většině českých škol zajištěna v souladu se Stan-
dardem základního vzdělávání. 
Summary: To Health Education Implementation at Primary Schools. The 
contribution acquaint with some results of research aimed at evaluation of 
health education implementation at primary schools. The research was based 
on a questionnaire; respondents were headmasters of more than 500 primary 
schools. The research was calculated to prove the difference in health educa-
tion providing between ordinary schools and schools involved in the project 
School Supporting Health. The research outcomes confirm that health educa-
tion is not arranged according to Standard of Primary Education. 
 
Současný stav řešené problematiky 

Výchova ke zdraví patří k nově se utvářejícím oborům základního vzdělá-
vání. Její legitimita je v České republice stvrzena zakotvením v kurikulárních 
dokumentech základního školství, které jsou kodifikovány novým školským 
zákonem. Obsah a cíle výchovy ke zdraví jsou umocněny programem Světové 
zdravotnické organizace Zdraví 21 – zdraví pro všechny v 21. století (1999) 
a rozpracováním tohoto programu do vládou schválené české národní verze. 

V současné době se výchova ke zdraví ve formě samostatného vyučovací-
ho předmětu na českých základních školách nevyučuje. Témata ze vzdělávací 
oblasti výchova ke zdraví, definovaná Standardem základního vzdělávání 
(1995), jsou ve školní praxi rozptýlena do mnoha vyučovacích předmětů a je-
jich komplexnější efekt je sporný.  

Na základních školách se otázkami zdraví t. č. nejvíce zabývá předmět ro-
dinná výchova, avšak zpravidla jen tam, kde je vyučován absolventem oboru 
učitelství rodinné výchovy. Těchto absolventů je v pedagogické praxi velmi 
málo a zaměření předmětu vyučovaného obvykle neaprobovaným učitelem je 
často odlišné od jeho vymezených cílů. 
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Nově, dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 
(2005), je výchova ke zdraví spolu s oborem tělesná výchova zařazena do 
vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Po zavedení rámcového programu do zá-
kladních škol (zřejmě od 1. září 2007) by měla být témata výchovy ke zdraví 
vyučována na 1. stupni základní školy (dále jen ZŠ) integrovaně s jinými 
předměty, na 2. stupni ZŠ buď formou samostatného vyučovacího předmětu, 
nebo integrovaně dle příslušného školního vzdělávacího programu společně 
s jiným nebo jinými předměty. 

Školní výchova ke zdraví je podporována mnohými projekty podpory 
zdraví. Mezi těmito projekty má patrně nejlépe propracovanou koncepci pro-
jekt Škola podporující zdraví (Havlínová 1998) s často užívaným pracovním 
názvem Zdravá škola. Do projektu jsou zařazeny vybrané základní a mateřské 
školy, které mají aktivně vytvářet prostředí, jež umožňuje soulad psy-
chického, fyzického i sociálního zdraví žáků a pedagogů. Do projektu je 
v současné době zapojeno asi 200 českých škol. Příklad konkrétní realizace 
projektu na ZŠ uvádí např. Reissmanová (2004, 2005). 

Toto stručné shrnutí dokládá, že vzdělávací požadavky pro výchovu ke zdra-
ví jsou v České republice dostatečně deklarovány. Vyvstává otázka, do jaké míry 
školy plní tyto kurikulární požadavky a zda jsou dostatečně připraveny na 
reformní proces spojený se zaváděním rámcových vzdělávacích programů do 
školní praxe. Tato otázka se stala východiskem pro empirický výzkum 
(Mužíková 2006), jehož vybrané výsledky prezentujeme v tomto příspěvku. 
 
Cíl výzkumu 

Výzkum byl zaměřený na české základní školství, resp. na ředitele ZŠ, 
kteří za chod školy odpovídají. Cílem výzkumu bylo mj. posoudit aktuální 
stav plnění požadavků výchovy ke zdraví dle Standardu základního vzdělává-
ní i dle vládou schváleného programu Zdraví 21. 

Z cíle výzkumu vyplynul výzkumný problém orientovaný na posouzení 
současného zabezpečení výchovy ke zdraví na školách: 

• Jsou ředitelé ZŠ dostatečně seznámeni s aktuálními požadavky na výchovu 
ke zdraví dle Standardu základního vzdělávání a programu Zdraví 21? 
Jakým způsobem výchovu ke zdraví zabezpečují? 
Předpokládáme-li nejlepší formální zajištění výchovy ke zdraví na školách 

zapojených do projektu Škola podporující zdraví, pak je možné stanovit hypoté-
zu (kterou by bylo možné rozdělit do dílčích subhypotéz): 

• Výchova ke zdraví je lépe formálně zajištěna na školách zapojených do 
projektu Škola podporující zdraví než na školách běžných.  

 



 90

Metodika výzkumu 
Výzkum byl organizován Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity 

(PdF MU) ve spolupráci s Českou školní inspekcí v Praze (ČŠI) na českých 
základních školách v rámci výzkumného záměru MŠMT ČR s názvem Škola 
a zdraví pro 21. století (evid. č. MSM0021622421, řešitel E. Řehulka). 

Sledovaným souborem byli ředitelé plně organizovaných základních škol 
(tj. škol s 1.-9. postupným ročníkem). Osloveno bylo 1000 ředitelů ZŠ (tj. asi 
25 % ředitelů všech českých ZŠ) s cílem získat odpovědi na dotazník ověřují-
cí výzkumné otázky, resp. hypotézu. Výběr ředitelů byl proveden ve spolu-
práci s ČŠI pomocí počítačového programu metodou náhodného výběru adres 
základních škol z databáze ČŠI.  

Dotazník byl na školy distribuován na počátku roku 2005 prostřednictvím 
ČŠI. Vyplněný dotazník vraceli ředitelé na adresu ČŠI, odkud byly všechny 
vrácené dotazníky předány zpracovateli (autorce sdělení). 

Vráceno bylo 726 dotazníků. Z tohoto počtu nebylo zahrnuto do výsledků 
této práce 158 dotazníků pro nesplnění požadavku plně organizované školy, 
dále bylo vyřazeno 32 dotazníků pro neúplné vyplnění. Počet vyhodnocených 
dotazníků je 536. Z tohoto počtu je 506 škol běžného typu a 30 škol zapoje-
ných do projektu Škola podporující zdraví. 

Veškeré získané údaje byly vloženy do osobního počítače a dále zpracová-
vány prostřednictvím statistických metod a programů.  

Výzkumnou metodou byl strukturovaný dotazník, který obsahoval 4 části: 

• Charakteristika školy (uzavřené nebo polouzavřené otázky 1 – 5); 

• současné zabezpečení výchovy ke zdraví (uzavřené nebo polouzavřené 
otázky 6 – 15); 

• budoucí zabezpečení výchovy ke zdraví (uzavřené nebo polouzavřené 
otázky 16 – 25); 

• doplňující otázky (otevřené otázky 26 – 32). 
Úplné znění dotazníku je k dispozici u autorky sdělení nebo ve výzkumné 

zprávě (Mužíková 2006). 
Z výzkumného souboru byly na základě odpovědí na otázky 1 – 5 vyčleně-

ny dílčí soubory - mj. běžné školy a školy zapojené do projektu Škola podpo-
rující zdraví.  

Ke zjištění statistické významnosti rozdílů v četnosti odpovědí mezi dílčí-
mi soubory bylo využito testu χ2 (chí-kvadrát) a metody ANOVA - Analysis 
of Variance (StatSoft 2000-2005).  
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Některé výsledky 
Rámcové výsledky současného formálního zabezpečení výchovy ke zdraví 

byly získány zpracováním odpovědí na uzavřené nebo polouzavřené otázky 6-15 
a na doplňující otázku 29 ve výše popsaném dotazníku. Z výsledků vyjímáme: 
Odpověď na otázku 6: Je obor výchova ke zdraví vymezený ve Standardu zá-
kladního vzdělávání (1995) obsažen v současném vzdělávacím programu rea-
lizovaném na Vaší škole? 

Z předchozích pilotních průzkumů uskutečňovaných metodou rozhovoru 
se studenty učitelství na PdF MU vyplynulo, že na školách, kde studenti vy-
konávají pedagogickou praxi, není dostatečné povědomí o realizaci výchovy 
ke zdraví dle platných vzdělávacích dokumentů. K ověření tohoto poznatku 
byla položena výše uvedená otázka. 

Více jak polovina respondentů (53,9 %) se domnívá, že realizuje výchovu 
ke zdraví tak, jak je vymezena ve Standardu základního vzdělávání. Dalších 
asi 41 % respondentů uvádí, že výchova ke zdraví je ve výuce na jejich škole 
obsažena jen částečně. Asi 5 % respondentů soudí, že výchova ke zdraví v 
programu jejich školy obsažena není. 

Porovnáme-li školy zapojené do projektu Škola podporující zdraví (pra-
covně Zdravá škola) s běžnými školami, není potvrzen statisticky významný 
rozdíl v četnosti odpovědí na položenou otázku (tab. 1). 

 

Graf 1 Je obor výchova ke zdraví vymezený ve Standardu základního 
vzdělávání (1995) obsažen v současném vzdělávacím programu 
realizovaném na Vaší škole?

54%
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41%
ano
ne 
částečně

 
 

Tab. 1 Rozdíl mezi Zdravými školami a běžnými školami  

Odpověď 
Zdravá 
škola, 

abs. četnost

Běžná škola,
abs. četnost

Hladina 
významnosti Verdikt Typ. stat. 

testu 

Ano 18 271 
Ne 2 25 
částečně 10 210 

0,655 NS x2 
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Odpověď na otázku 7: Sestavují se na Vaší škole tematické plány postihující 
problematiku výchovy ke zdraví (včetně praktických dovedností z oblasti pod-
pory zdraví)? 

Témata výchovy ke zdraví jsou zařazována na 1. stupni ZŠ do předmětu 
prvouka, na který navazuje přírodověda a vlastivěda. Na 2. stupni ZŠ jsou tato 
témata zejména obsahem předmětu rodinná výchova. Koordinaci by měly za-
jišťovat tematické plány školy. 

Jak ukázalo šetření, na většině sledovaných škol se tematické plány obsa-
hující výchovu ke zdraví sestavují jen částečně (70,7 %), případně vůbec 
(3,9 %). Pouze 25,4 % respondentů uvádí, že tematické plány pro výchovu ke 
zdraví jsou sestavovány. Většina ředitelů (70 %) však v doplňující otázce od-
povídá, že problematiku výchovy ke zdraví škola zařazuje v rámci několika 
předmětů. Taková realizace vzdělávacího oboru by měla být koordinována te-
matickými plány. 

Statistická významnost rozdílů mezi jednotlivými typy škol potvrzuje oče-
kávaný předpoklad, že Zdravé školy věnují tematickým plánům větší pozor-
nost než běžné školy (tab. 2). 

 

Graf 2 Sestavují se na Vaší škole tematické plány postihující 
problematiku výchovy ke zdraví (včetně praktických dovedností 
z oblasti podpory zdraví)?   
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Tab. 2 Rozdíl mezi Zdravými školami a běžnými školami  

Odpověď 
Zdravá 
škola, 

abs. četnost 

Běžná škola,
abs. četnost

Hladina 
významnosti Verdikt Typ. stat. 

testu 

Ano 14 122 
Ne 0 21 
částečně 16 363 

0,0159 p<0,05 x2 
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Odpověď na otázku 8: Byli jste již seznámeni s programem Zdraví pro 
všechny v 21. století (viz Usnesení vlády ČR č. 1046), zejména s částí týkající 
se základních škol? 

Dle výsledků šetření je s tímto programem seznámena pouze necelá třetina 
ředitelů ZŠ (30,5 %). Více než třetina ředitelů (37,5 %) přiznává jen částečnou 
znalost tohoto programu. Z doplňujících odpovědí respondentů plyne, že ředitelé 
škol jsou v současné době „zavaleni spoustou administrativní práce, a proto jim 
nezbývá dostatek času na seznamování se s příslušnými dokumenty“.  

Podle očekávání potvrzuje statistický test významný rozdíl mezi Zdravými 
školami a běžnými školami (tab. 3). Překvapuje však údaj, že pět ředitelů 
Zdravých škol nebylo dosud seznámeno s programem Zdraví 21. 

Graf 3  Byli jste již seznámeni s programem Zdraví pro všechny v 21. 
století (viz. Usnesení vlády ČR č. 1046), zejména s částí týkající se 
základních škol?
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Tab. 3 Rozdíl mezi Zdravými školami a běžnými školami  

Odpověď 
Zdravá 
škola, 

abs. četnost

Běžná škola,
abs. četnost

Hladina 
významnosti Verdikt Typ. stat. 

testu 

Ano 17 147 
Ne 5 166 
částečně 8 193 

0,00561 p<0,01 x2 

 

Odpověď na otázku 9: Umožňujete učitelům Vaší školy vzdělávat se v oblasti 
výchovy ke zdraví? 

Více než 70 % dotazovaných ředitelů ZŠ umožňuje kterémukoli učiteli 
vzdělávat se v oblasti výchovy ke zdraví. Asi 25 % ředitelů uvedlo, že vzdělá-
vat se v této oblasti umožňuje zejména učitelům rodinné výchovy nebo škol-
ním metodikům prevence. Jen 5 % ředitelů dává přednost tomu, aby se učitelé 
dále vzdělávali především ve svých aprobačních předmětech, respektive ak-
tuálně vyučovaných předmětech.  

Statistická významnost rozdílů mezi porovnávanými typy škol nebyla 
potvrzena (tab. 4). 
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Graf 4 Umožňujete učitelům Vaší školy vzdělávat se v oblasti 
výchovy ke zdraví?
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Tab. 4 Rozdíl mezi Zdravými školami a běžnými školami  

Odpověď 
Zdravá 
škola, 

abs. četnost 

Běžná škola,
abs. četnost

Hladina 
významnosti Verdikt Typ. stat. 

testu 

ano, každému učiteli 23 355 
ano, zejména 
učitelům rodinné 
výchovy  

7 125 

upřednostňuji, aby se 
učitelé vzdělávali 
především ve svých 
aprobač. předmětech 

0 26 

0,420 NS x2 

 

Odpověď na otázku 10: Je Vaše škola vybavena didaktickými pomůckami pro 
výchovu ke zdraví? 

Jen necelých 22 % ředitelů uvádí, že jejich ZŠ je dobře vybavena didaktic-
kými pomůckami pro výchovu ke zdraví. Téměř 75 % ředitelů sdělilo, že mají 
školu vybavenou didaktickými pomůckami pro výchovu ke zdraví částečně. 
Důvodem je zejména nedostatek finančních prostředků. 

Podle očekávání jsou pro výchovu ke zdraví lépe vybaveny Zdravé školy, 
jak potvrzuje statistický test (tab. 5).  

Graf 5 Je Vaše škola vybavena didaktickými pomůckami pro 
výchovu ke zdraví?
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Tab. 5 Rozdíl mezi Zdravými školami a běžnými školami  

Odpověď 
Zdravá 
škola, 

abs. četnost

Běžná škola,
abs. četnost

Hladina 
významnosti Verdikt Typ. stat. 

testu 

Ano 13 102 
Ne 1 19 
částečně 16 385 

0,0108 p<0,05 x2 

 

Odpověď na otázku 11: Organizuje Vaše škola akce z oblasti výchovy ke zdraví? 
Šetření ukazuje, že téměř 52 % škol takové akce organizuje pravidelně a 38 

% škol občas. Asi 10 % ZŠ neorganizuje žádné akce z oblasti výchovy ke zdraví. 
V pojmenovaných akcích byly ve velké míře zastoupeny besedy, které školy 

pořádají např. ve spolupráci s policií ČR, záchranou službou, hasičskými sbory, 
pracovníky drogových center, lékaři aj. Významné je pořádání tělovýchovných 
akcí. Četná je realizace projektů Zdravé zuby, Dny zdraví a Školní mléko. 

Neprokázal se významný rozdíl mezi Zdravými školami a běžnými škola-
mi (tab. 6). 

 

Graf 6 Organizuje Vaše škola akce z oblasti výchovy ke zdraví?
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Tab. 6 Rozdíl mezi Zdravými školami a běžnými školami  

Odpověď 
Zdravá 
škola, 

abs. četnost

Běžná škola,
abs. četnost

Hladina 
významnosti Verdikt Typ. stat. 

testu 

ano, pravidelně 20 257 
Ne 1 53 
občas, nepravidelně 9 196 

0,185 NS x2 

 

Odpověď na otázku 12: Organizuje Vaše škola volitelný předmět zabývající 
se tematikou výchovy ke zdraví? 
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Většina škol (75 %) nabízí žákům volitelný předmět, v němž vidí jistou 
souvislost s výchovou ke zdraví, a 4 % škol takové předměty neorganizují. 
Zbývající školy (20 %) svým žákům předměty s tematikou výchovy ke zdraví 
nabízejí. Většinou jde o praktika a semináře z přírodovědných předmětů (bio-
logie, chemie), dále pak společenskovědní semináře, ekologická praktika, 
zdravotnický seminář aj. Některé z dotazovaných škol organizují volitelné 
předměty rozšiřující témata rodinné výchovy, jako je vedení domácnosti, péče 
o dítě, základy zdravé výživy, zdravý životní styl apod. 

Podle očekávání mají četnější nabídku oproti běžným školám Zdravé ško-
ly, i když překvapuje, že 40 % těchto škol volitelný předmět s tematikou vý-
chovy ke zdraví nenabízí (tab. 7). 

 

Graf 7 Organizuje Vaše škola volitelný předmět zabývající se tematikou 
výchovy ke zdraví?
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Tab. 7 Rozdíl mezi Zdravými školami a běžnými školami  

Odpověď 
Zdravá 
škola, 

abs. četnost 

Běžná škola,
abs. četnost

Hladina 
významnosti Verdikt Typ. stat. 

testu 

Ano 12 91 
Ne 18 414 0,00301 p<0,01 x2 

 

Odpověď na otázku 13: Spojujete na Vaší škole výchovu ke zdraví především 
s výukou předmětu rodinná výchova? 

Kladně odpovědělo 38 % respondentů. Na 23 % škol je výchova ke zdraví 
zařazována vedle rodinné výchovy také do předmětu prvouka, občanská vý-
chova, přírodopis, tělesná výchova, chemie a několika dalších předmětů. Ve 
zbývajících 39 % dotazovaných škol není výchova ke zdraví spojována s žád-
ným předmětem, ale „prolíná se celým procesem školy“. Podle našich zkuše-
ností to však znamená, že cíle i obsah výchovy ke zdraví nejsou dostatečně 
zdůrazňovány. Výjimku lze předpokládat na Zdravých školách, pokud plní 
důsledně cíle projektu. 
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Analýza četnosti odpovědí nepřinesla statisticky významný rozdíl mezi 
sledovanými typy škol (tab. 8). 

 

Graf 8 Spojujete na Vaší škole výchovu ke zdraví především s výukou 
předmětu rodinná výchova?
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Tab. 8 Rozdíl mezi Zdravými školami a běžnými školami  

Odpověď 
Zdravá 
škola, 

abs. četnost

Běžná škola,
abs. četnost

Hladina 
významnosti Verdikt Typ. stat. 

testu 

Ano 9 193 
Ne, spojujeme 
výchovu ke zdraví 
s jiným předmětem 

8 117 

nespojujeme 
s žádným 
předmětem, prolíná 
se celým procesem 
ve škole 

13 196 

0,669 NS x2 

 
Odpověď na otázku 14: Působí na Vaší škole učitel s vystudovanou aprobací 
pro obor rodinná výchova? 

Absolventů oboru rodinná výchova působících na školách je evidentně 
velmi málo, učitelé s touto aprobací vyučují jen na 13 % sledovaných škol. 
Na zbývajících školách je rodinná výchova vyučována neaprobovaně. 

Statisticky významný rozdíl mezi Zdravými školami a běžnými školami 
nebyl potvrzen (tab. 9). 
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Graf 9 Působí na Vaší škole učitel s vystudovanou aprobací pro obor 
rodinná výchova?  

13%

87%

ano
ne

 
 

Tab. 9 Rozdíl mezi „Zdravými školami“ a běžnými školami  

Odpověď 
Zdravá 
škola, 

abs. četnost 

Běžná škola,
abs. četnost

Hladina 
významnosti Verdikt Typ. stat. 

testu 

Ano 4 67 
Ne 26 439 0,580 NS Fisher 

exact 

 

Odpověď na otázku 15: Považujete výsledky realizace Minimálního 
preventivního programu za účinné, neúčinné, nebo jen částečně účinné? 

Minimální preventivní program (MPP) je významnou součástí výchovy ke 
zdraví a měl by být realizován na každé škole. Za účinný je považován 62 % 
dotazovaných ředitelů. Zbývající část respondentů pokládá výsledky realizace 
MPP za účinné jen z části (37,1 %) nebo za neúčinné (0,6 %). Příčinu vidí 
v nedostatku finančních prostředků na realizaci MPP, v nedostatečné podpoře 
a spolupráci rodiny, ve vlivu prostředí, společnosti nebo kamarádů na žáky. 
Velký důraz je rovněž přikládán negativnímu vlivu reklamy a médií a snadné 
dostupnosti návykových látek, zejména cigaret a alkoholu.  

Statisticky významný rozdíl v četnosti odpovědí dle sledovaných typů škol 
nebyl potvrzen (tab. 10). 

Graf 10 Považujete výsledky realizace Minimálního preventivního 
programu za účinné, neúčinné, jen částečně účinné?
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Tab. 10 Rozdíl mezi Zdravými školami a běžnými školami  

Odpověď 
Zdravá 
škola, 

abs. četnost

Běžná škola,
abs. četnost

Hladina 
významnosti Verdikt Typ. stat. 

testu 

účinné 20 314 
neúčinné 1 2 
jen částečně účinné 9 190 

0,0863 NS x2 

 

Odpověď na doplňující otázku 29: Jak byste si představovali efektivní 
výchovu ke zdraví na ZŠ? 

Sumarizace námětů na realizaci výchovy ke zdraví předložených jednotli-
vými respondenty přinesla množství podnětných a inspirativních námětů, kte-
ré mohou být východiskem pro komplexní model výchovy ke zdraví na základ-
ní škole. Žádný z respondentů (ředitelů běžných škol ani ředitelů Zdravých 
škol) však neměl v době šetření komplexnější představu o realizaci výchovy 
ke zdraví na své škole. Školy se většinou orientují pouze na jednorázové akce 
(besedy, soutěže), některé realizují projekty z oblasti podpory zdraví. Mnozí 
z ředitelů si však uvědomují, že výchova ke zdraví musí být v budoucnu kon-
kretizována ve školním vzdělávacím programu. 

 
Závěr 

Příspěvek seznamuje s některými výsledky rozsáhlejšího výzkumného še-
tření (Mužíková 2006) a přináší základní informace o současném formálním 
zajištění výchovy ke zdraví na ZŠ. 

Podařilo se provést základní administraci českých kurikulárních dokumen-
tů, jejichž přehled byl východiskem pro vymezení empirického výzkumu. Ten 
přinesl mnoho podnětů pro zkvalitnění další odborné a výzkumné činnosti, ale 
zejména pro koncipování výchovy ke zdraví na školách. Byly shromážděny 
informace o výchově ke zdraví na 536 českých plně organizovaných základ-
ních školách, z nichž 30 bylo zapojeno do projektu Škola podporující zdraví. 

Z odpovědí ředitelů na otázky zaměřené na aktuální zabezpečení výchovy 
ke zdraví dle Standardu základního vzdělávání plyne: 

• Většina škol neplní v potřebné míře kurikulární požadavky na výchovu ke 
zdraví. 

• Pouze na 13 % posuzovaných škol působí aprobovaný učitel pro obor 
rodinná výchova, na ostatních sledovaných školách je rodinná výchova, do 
níž má být t.č. zahrnuta výchova ke zdraví, vyučována neaprobovaně. 
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• Jen pětina škol je dobře vybavena didaktickými pomůckami pro výchovu 
ke zdraví. Hlavní příčinou neuspokojivého stavu jsou dle ředitelů ZŠ 
omezené finanční možnosti. 

• V rámci výchovy ke zdraví organizují školy většinou jen jednorázové 
výchovné a vzdělávací akce (besedy, soutěže aj.), případně jsou některé 
školy zapojeny do projektů z oblasti podpory zdraví. 

• S programem Zdraví 21 (resp. se schváleným usnesením vlády ČR č. 1046 
z roku 2002) není seznámena téměř jedna třetina ředitelů, další třetina 
uvádí, že jen částečně (a to i v případě Zdravých škol).  

Stanovená hypotéza o lepším formálním zajištění výchovy ke zdraví na 
školách zapojených do projektu Škola podporující zdraví byla statisticky po-
tvrzena pouze ve čtyřech z deseti zvolených ukazatelů. Přijmout výše uvede-
nou tezi lze tedy jen z části. K průkaznějšímu ověření tohoto předpokladu by 
ale bylo vhodnější využít další evaluační kritéria a zaměřit se zejména na ne-
formální ukazatele účinnosti školní výchovy ke zdraví. 
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VÝŽIVOVÁ SPECIFIKA U DOSPÍVAJÍCÍCH A JEJICH 
OVLIVŇOVÁNÍ V PEDAGOGICKÉM PROCESU 

 
Martina Pokorná 

 
Anotace: Výzkumný projekt je zaměřen na zmapování stravovacích návyků u 
studentů základních a středních škol (průměrný denní energetický příjem 
s přihlédnutím ke glykemickému indexu potravin, denní rozvržení stravy, pitný 
režim) a na vybrané faktory (pohlaví, věk, pohybová aktivita, místo konzuma-
ce stravy, počet přítomných osob, bezprostřední pocity před příjmem stravy, 
pocity sytosti po konzumaci stravy atd.), které mohou mít na stravovací návy-
ky vliv. Konečným cílem výzkumu je navrhnout, na základě zjištěných dat, di-
daktické materiály a postupy práce zaměřené na osvojování vhodných stravo-
vacích návyků žáky II. stupně ZŠ a studenty středních škol v rámci výuky.   
Summary: The research project deals with mapping of nourishing habits of 
primary and high school students (average energy intake with respect to food-
stuffs glycemic index, daily distribution of food, fluid intake) and selected fac-
tors (sex, age, motion activity, place of food eating, number of present per-
sons, immediate impressions before food eating, immediate impressions of sa-
tiety after food eating etc.), which could be influenced on nourishing habits. 
The final objective of the research is to propose the didactics materials and 
working procedures concentrated on convenient nourishing habits for prima-
ry and high school students, based on established data.  
 
1. Teoretická východiska 

V posledních letech je zaznamenán velký nárůst civilizačních chorob, nad-
váhy, obezity a také různých poruch výživy ve všech věkových kategoriích, 
včetně dětí a dospívajících. Spousta odborníků (Pánek 2002, Hnátek 1992, 
Müllerová 2003, Fořt 2001 aj.) na tuto skutečnost již řadu let upozorňuje a 
apeluje na změnu špatného životního stylu, který mj. souvisí i s nevhodnými 
stravovacími návyky. Změna stravovacích návyků u starší generace je však 
velmi obtížná vezme-li se v úvahu, že vývoj potravního chování se ukončuje 
v době dospívání a vytváření nových vzorců chování v této oblasti je velice 
složité a hlavně pomalé (Fraňková 1996). Proto se pozornost začíná obracet 
převážně na mladší generaci tj. děti a dospívající, u kterých jsou předpoklady 
na změnu reálnější.  

Významným výchovným činitelem je kromě rodiny škola a právě na ško-
lách se v současné době realizují projekty zaměřené na zdraví, osvětu a vý-
chovu ke zdraví (Komárek 2002). Výchova ke zdraví v sobě zahrnuje i prob-
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lematiku výživy. V rámci výživy se však setkáváme s rozporem, kdy dospíva-
jící disponují základními informacemi o správné výživě, které však nedosta-
tečně a nevhodně aplikují v běžném životě (Hnátek 1992). Proto je třeba najít 
spojovací článek mezi teorií a praxí tj. vytvořit takové didaktické metody, 
prostřednictvím nichž by si děti a dospívající trvale osvojovali vhodné stravo-
vací návyky a uměli je aplikovat a využívat v každodenním životě. Došlo by 
tak k získání a rozvoji kompetencí vztahujících se k péči o zdraví, které jsou 
jedním z výchozích bodů Rámcových vzdělávacích programů pro základní a 
gymnaziální vzdělávání.  

Nejprve je však nutné zjistit, čím jsou stravovací zvyklosti dětí a dospíva-
jících specifické a odlišné od stravovacích zvyklostí jiných věkových skupin. 
Např. výživa dospívajících (oproti ostatním věkovým kategoriím) zůstává 
v pozadí i přesto, že adolescence je z hlediska výživy dobou experimentování 
s alternativními formami stravování, redukčními dietami, ale i rizikovým ob-
dobím pro rozvoj poruch příjmu potravy.  

Výzkum se proto zaměřuje na zmapování stravovacích návyků u studentů 
základních a středních škol (průměrný denní energetický příjem s přihlédnutím 
ke glykemickému indexu potravin, denní rozvržení stravy, pitný režim) a na 
vybrané faktory (pohlaví, věk, pohybová aktivita, místo konzumace stravy, po-
čet přítomných osob, bezprostřední pocity před příjmem stravy, pocity sytosti 
po konzumaci stravy atd.), které mohou mít na stravovací návyky určitý vliv. 

 
2. Cíle výzkumu  

Jedním z hlavních cílů výzkumu je zjistit aktuální výživové zvyklosti a 
stravovací návyky z energetického a nutričního hlediska i z pohledu denního 
stravovacího režimu u žáků 2. stupně ZŠ a studentů vybraných středních škol. 
Cílem výzkumu je také zjistit, které vybrané faktory (pohlaví, věk, pohybová 
aktivita, místo konzumace stravy, počet přítomných osob, bezprostřední poci-
ty před příjmem stravy, pocity sytosti po konzumaci stravy aj.) mají na výži-
vové zvyklosti a stravovací návyky vliv. 

Konečným cílem výzkumu je navrhnout na základě zjištěných dat didak-
tické materiály a inovační postupy práce zaměřené na osvojování vhodných 
stravovacích návyků žáky 2. stupně ZŠ a studenty středních škol v rámci výu-
ky. Následně pak (v horizontu překračujícím tento výzkum) ověřit efektivnost 
použitých didaktických materiálů a postupů formou experimentu.  
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Hypotézy 
Základní hypotéza 

Hz: Trvalé osvojení a uplatňování vhodných stravovacích návyků u žáků II. 
stupně ZŠ a studentů středních škol je především závislé na užitých 
didaktických metodách v hodinách výuky zaměřených na výživu.  

 

    Hypotézy o používání didaktických metod v hodinách zaměřených na 
osvojování vhodných stravovacích návyků: 

H1: V hodinách zaměřených na osvojování vhodných stravovacích návyků 
se převážně využívají metody, které dosahují jen kognitivních cílů.  

H2: Didaktické metody rozvíjející kognitivní složku osobnosti žáka a 
studenta převažují v hodinách zaměřených na osvojování vhodných 
stravovacích návyků nad metodami směřujícími k rozvoji afektivní a 
psychomotorické složky. 

H3: Dosavadní didaktické metody využívané v hodinách zaměřených na 
osvojování vhodných stravovacích návyků nevykazují takovou efektivitu, 
jako specifické inovativní metody vyplývající z potřeb dané problematiky. 

H4: Nízká hodinová dotace má negativní vliv na osvojování vhodných 
stravovacích návyků.  
 

Hypotézy o faktorech ovlivňujících stravovací návyky: 
H5: Žáci II. stupně ZŠ a studenti středních škol konzumují většinu stravy 

v odpoledních a večerních hodinách než v ranních a dopoledních hodinách.  
H6: Studenti na středních školách mají větší zkušenost s dietováním než 

žáci 2. stupně na ZŠ.  
H7: Negativní psychické naladění před jídlem způsobuje vyšší energetický 

příjem a většina konzumovaných potravin má také vyšší glykemický index.  
H8: Studenti středních škol častěji konzumují potraviny s vysokým 

glykemickým indexem a vysokým energetickým příjmem v přítomnosti 
jiných osob než o samotě.  

 
Metodologický postup  

Výzkumnému projektu bude předcházet příprava dotazníku a záznamové-
ho listu, ověřování a úprava dotazníku a záznamového listu a výběr výzkum-
ného vzorku. Poté bude provedena pilotní studie. Po zpracování a vyhodnoce-
ní pilotní studie bude vytvořena konečná verze dotazníku a záznamového ar-
chu a bude zahájen vlastní výzkumný projekt.  
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Jak již bylo uvedeno, ve výzkumu bude použita metoda dotazníku a zázna-
mového archu. Dotazník bude sestaven z otázek uzavřených (dichotomických 
i polynomických) a otevřených. První část dotazníku se bude týkat faktorů 
majících možný vliv na stravovací návyky žáků 2. stupně ZŠ a studentů vy-
braných středních škol. Druhá část bude zjišťovat data související s výukou 
výživy na základních a středních školách.  

Metoda záznamového listu bude ve své první části analyzovat výživové 
zvyklosti a stravovací návyky z energetického a nutričního hlediska a ve dru-
hé část zaměřena na psychologické a sociální faktory, které mohou mít vliv na 
výše zmíněné stravovací návyky.  

Před vlastním vyplněním dotazníku a záznamového listu bude responden-
tům poskytnuta instruktáž. Shromážděná data ze záznamového listu budou 
zpracována a upravena programem NutriDAN. Nakonec budou data ze zázna-
mového listu, upravená programem NutriDan, i data z dotazníku zpracována 
v programu Statistica. 
 
Výsledky výzkumu  

Výzkumný projekt bude navazovat na výzkum prováděný v rámci mé dip-
lomové práce. U tohoto výzkumu bylo zjištěno, že denní energetický příjem 
byl sice v normě, ale nebyl rozložen rovnoměrně během dne, tzn. že byl sou-
středěn převážně do druhé poloviny dne.  

Z výzkumu dále vyplynulo, že nejčastěji byly konzumovány potraviny se 
středním a vysokým glykemickým indexem (GI), i když dle teorie GI by ve 
stravě měly převažovat potraviny s nízkým a středním glykemickým indexem. 
Podle výzkumů zaměřených na GI potravin bylo zjištěno, že konzumace pot-
ravin s vysokým GI se podílí na nedostatku zinku, železa, vápníku a kyseliny 
listové a právě nedostatek těchto látek je u dospívajících častý. Výzkum též 
potvrdil vzájemný vztah mezi vysokým energetickým příjem během dne a vy-
šším GI konzumovaných potravin.  

Pitný režim nevyhovuje výživovým doporučením, protože jeho průměrná 
hodnota činila 1,34 l na osobu (norma činní 1,5 – 2 l na osobu). I když res-
pondenti uváděli preferenci čaje, minerálních vod, džusů a sirupů, vyskytla se 
i nemalá konzumace kávy a alkoholu.  

Další část výzkumu byla zaměřena na psychickou a sociální stránku stra-
vování. Před jídlem u respondentů převládali neutrální emoce, poté pozitivní a 
nakonec negativní. Vyšší energetický příjem byl zaznamenán v přítomnosti ji-
ných osob.  

Poslední část výzkumu byla zaměřena na informovanost v oblasti výživy. 
Nejvíce informací respondenti získávají z časopisů a populárně naučných 
knih, dále pak v rodině a až na třetím místě ve škole. Tato zjištění jsou znepo-
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kojivá, protože ukazují na nedostatečnou informovanost v oblasti výživy na 
školách a kompenzaci v získávání informací z časopisů, ve kterých jsou často 
zkreslené, neúplné a mnohdy i nepravdivé údaje. V rámci výživy by se res-
pondenti nejčastěji chtěli dozvědět více o energetickém příjmu, o kvantitativ-
ním příjmu tuků a sacharidů a o rozložení stravy během dne. Dále mají zájem 
o alternativní výživové směry, chemické složení potravin a o diety. U diet 
často respondenti uváděli, že by je zajímalo, jak snížit hmotnost, aniž by to 
mělo negativní dopad na jejich zdraví.  

 
Závěry a diskuse 

Tento příspěvek shrnuje základní předpoklady pro plánovaný výzkumný pro-
jekt. Ukazuje se, že respondenti nejsou ve škole dostatečně informováni v oblasti 
výživy. Současné didaktické metody, které se aplikují v hodinách zaměřených na 
osvojování vhodných stravovacích návyků jsou nedostačující a nevhodně 
používané, neboť respondenti disponují pouze základními informacemi z oblasti 
správné výživy a nedostatečně a nevhodně je aplikují v běžném životě.  

Jedním ze způsobů jak zlepšit tento stav je analýza současných stravova-
cích návyků u žáků II. stupně ZŠ a studentů středních škol a následné navrže-
ní vhodných didaktických materiálů a inovačních postupů práce v této oblasti.  

Proto je výzkumný projekt rozdělen do dvou fází. V první fázi se předpo-
kládá sběr dat pomocí dotazníku a záznamového archu, jejich ověřování a vy-
hodnocování. Druhá fáze bude zaměřena na následné využití výsledků z výz-
kumu, které budou sloužit jako východisko pro tvorbu již zmiňovaných di-
daktických materiálů a inovačních postupů práce.  
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VÝCHOVA KE ZDRAVÍ NA ZŠ Z POHLEDU PEDIATRA 
 

Jitka Reissmannová 
 
Anotace: Výchova ke zdraví na ZŠ je stále častěji diskutovaným aktuálním té-
matem, především v souvislosti se zaváděním Rámcového vzdělávacího pro-
gramu. Tento problém je nejčastěji diskutován především mezi pedagogy a 
psychology, ať již z pohledu vysokoškolské přípravy budoucích učitelů nebo 
přímých aktérů základního vzdělávání. Jaký je ovšem pohled pediatrů, kterých 
se toto téma navýsost dotýká v jejich každodenní praxi? Jaký je jejich názor 
na výchovu ke zdraví na základních školách a nakolik jsou oni sami informo-
váni o programech podpory zdraví realizovaných na ZŠ? To jsou palčivé 
otázky, kterým je věnován následující příspěvek. 
Summary: Health Education at primary schools from pediatrist's point of 
view. Education towards health in primary schools has become an important 
and much-debated issue, in particular with respect of the implementation of 
the Framework Educational Program. Generally the issue is solved primarily 
among educators and psychologists, be it from the perspective of tertiary edu-
cating of future teachers or from the point of teachers directly involved in the 
primary education. The often neglected view, however, is that of pediatrici-
ans, who are regularly embedded in the issue in their everyday work. The pa-
per searches for answers to the vital questions on pediatricians’ views of pri-
mary education towards health and reveals to what extent the pediatricians 
are kept informed about educational programs of health support run by the 
primary schools.  
 

V minulosti měla každá základní škola svého školního lékaře, který prová-
děl pravidelné preventivní prohlídky, měření a vážení žáků, očkování apod. 
Tato tradice byla zrušena a dnes má každé dítě svého obvodního pediatra. Dle 
mínění obvodních pediatrů probíhá v této situaci preventivní péče o děti lépe, 
zatímco v rukou školního lékaře byla, na základě jejich výpovědí, většinou 
pouze rutinní záležitostí. V evropských zemích je ovšem zcela běžné, že na 
škole působí vysoce proškolený zdravotník, většinou zdravotní sestra, který 
poskytuje preventivní a akutní zdravotní péči o žáky. Na Slovensku získává 
na významu statut školní sestry. V našich podmínkách je na každé základní 
škole tzv.zdravotník zotavovacích akcí, který se rekrutuje z řad učitelů a je 
proškolen Českým červeným křížem. Zdravotními a hygienickými poměry 
v českých školách se aktivně zabývá katedra historie PdF MU. Problematikou 
vzájemného ovlivňování medicíny a pedagogiky se zabývá Mareš (2002). 
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Prezentovaný výzkum si klade za cíl zmapovat pohled pediatrů na výcho-
vu ke zdraví na základních školách a zjistit jejich znalosti o programech pod-
pory zdraví realizovaných na ZŠ. Výzkum dále zjišťuje názor pediatrů na ob-
novení funkce školního lékaře a zavedení funkce zdravotníka, ne však z řad 
učitelů, ale spíše středoškolsky nebo vysokoškolsky vzdělaného odborníka.  

Dalším záměrem je realizace výzkumu mezi pediatry na Slovensku a nás-
ledné srovnání získaných dat. 
 
Výzkum se snaží verifikovat následující hypotézy: 
H1: Čeští pediatři nebudou spokojeni s výchovou ke zdraví na základních 

školách. Slovenští pediatři nebudou spokojeni s výchovou ke zdraví na 
základních školách. 

H2: Čeští pediatři nebudou mít dostatečné znalosti o programech podpory 
zdraví na ZŠ. Slovenští pediatři budou mít větší znalosti o programech 
podpory zdraví na ZŠ. 

H3: Čeští pediatři nebudou souhlasit s obnovou funkce školního lékaře. 
Slovenští pediatři nebudou souhlasit s obnovou funkce školního lékaře. 

H4: Čeští pediatři budou souhlasit se zavedením zdravotníka na ZŠ – vysoce 
proškoleného odborníka. Slovenští pediatři budou ve větším počtu 
souhlasit se zavedením zdravotníka na ZŠ – vysoce proškoleného 
odborníka, vzhledem se zkušeností s funkcí školní sestry, která na ZŠ na 
Slovensku již pracuje. 
 

Charakteristika výzkumného souboru, metody 
Osloveno bylo do současné doby 54 brněnských pediatrů (z celkového 

počtu 67), na Slovensku bude osloven odpovídající počet pediatrů (Nitra). 
Zvolenými výzkumnými metodami jsou polostrukturovaný dotazník a stru-
kturovaný rozhovor s respondenty, kteří k tomu projeví souhlas.  

V České republice proběhlo šetření mezi brněnskými pediatry v době 
konání pravidelného pediatrického setkání. Dotazník byl uskutečněn pros-
třednictvím organizátora této akce, MUDr. J. Dufky. Dotazník zodpovědělo 
pouze 25 respondentů. Pro získání absolutního počtu dotazníků budou res-
pondenti znovu osobně osloveni výzkumníkem (listopad 2006). Na 
Slovensku realizaci dotazníku zprostředkují studenti katedry ošetřovatelství 
v rámci své praxe. 

 
Dosavadní výsledky výzkumu na základě realizovaného dotazníku 
   Výsledky dotazníkového šetření v Brně (první fáze dotazování): 
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1. Působí škola, dle Vašeho názoru, dostatečně na své žáky v oblasti 
podpory zdraví? 

 Kladně odpovědělo pouze 5 respondentů z celkového počtu 25. Nesouhlas 
vyslovilo 15 respondentů. Jako důvody svých záporných odpovědí nejčastěji 
uvádějí: učitelé nemají potřebné znalosti, v praxi se setkávají se špatnými vý-
živovými návyky u svých pacientů a nedostatečnou znalostí stavby a funkce 
lidského těla, informace dětí nejsou žádné nebo nedostatečné, v tělesné vý-
chově se plní normy, děti nejsou vedeny k pohybu a radosti z něj. Otázku ne-
zodpověděli 2 respondenti, další 3 uvedli, že neví. 
 
2. Se kterými zdravotními tématy by měly být děti, podle Vašeho názoru, 
seznámeny na ZŠ? (obodujte od 1 – nejdůležitější po 8 nejméně důležité) 
1. význam pravidelné pohybové aktivity na zdraví  
2. peče o tělo – hygienická pravidla  
3. stavba lidského těla 
4. funkce lidského těla  
5. význam živin a vitamínů pro zdraví  
6. prevence zneužívání návykových látek  
7. sexuální výchova  
8. pravidla bezpečnosti a ochrany 

 Za nejdůležitější považují respondenti zdravotní témata o významu pravidel-
né pohybové aktivity, za nejméně důležitou oblast pravidla bezpečnosti a 
ochrany. 
 
3. Pokuste se, prosím, zhodnotit znalosti, dovednosti a postoje dětí staršího 
školního věku v oblasti zdraví (známkou od 1 do 5 – jako ve škole, N – 
nemohu zhodnotit) 
a) znají stavbu lidského těla: 6krátN, průměrná známka 2 
b) znají funkci lidského těla: 7krátN, průměrná známka 3 
c) pečují o své tělo – dodržují hygienická pravidla: 2krátN, průměrná známka 2 
d) chápou význam živin a vitamínů pro zdraví: 4krátN, průměrná známka 3 
e) jí zdravě: 3krátN, průměrná známka 4 
f) chápou pozitiv. vliv pravidelné pohybové aktivity na zdraví: 4krátN, 

průměrná známka 3 
g) pravidelně sportují: 2krátN, průměrná známka 3 
h) zařazují jiné formy aktiv. odpočinku do svého režimu dne: 7krátN, 

průměrná známka 3 
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ch) dodržují základní pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při pohybových 
činnostech: 8krátN, průměrná známka 3 

i) dodržují základní pravidla bezpečnosti a prevence úrazů: 5krátN, průměrná 
známka 3 

j) jsou informováni o pohlavně přenosných chorobách, HIV/AIDS a 
antikoncepci: 2krátN, průměrná známka 3 

k) znají vliv návykových látek: 3krátN, průměrná známka 3 
l) uvědomují si rizika návykových látek na zdraví: 4krátN, průměrná známka 3 
m) jsou vnímaví vůči násilí ve škole: 6krátN, průměrná známka 3 
n) jsou vnímaví vůči šikaně ve škole: 6krátN průměrná známka 2 

 

Největší problém měli respondenti s hodnocením znalostí, dovedností a 
postojů v oblasti pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při pohybových čin-
nostech, nejsnáze naopak hodnotili oblast pohybové aktivity, sexuální výcho-
vy a péči o tělo. Většina oblastí (tj. dovednosti, znalosti a postoje dětí) byla 
ohodnocena průměrnou známkou 3. 
 
4. Jak by Vám, lékařům, mohla škola co nejlépe pomoci v péči o zdraví dětí? 
Jaká jsou Vaše očekávání ze strany školy a učitelů? 

17 respondentů na otázku neodpovědělo, 2 nevěděli, jak na otázku odpovědět, 
zbývajících 6 respondentů uvedlo následující odpovědi (doslovný opis): 

• věnovat čas tématům v bodě 2, neprobírat učivo formálně, vzájemná 
spolupráce, hlavně v době při omezení Tv, zhodnotit zdravotní aktuální 
stav dítěte, při potížích informovat lékaře i rodiče, informace o správné 
výživě (typy potravin, jednoduché recepty, pitný režim), větší osvěta, 
naučit žáky správně sedět, v tělesné výchově by mělo jít hlavně o pohyb, 
ne o běh na 1000 m, letáky, besedy, literatura, nástěnky 

 
5. Jaká je Vaše zkušenost se spoluprací s učiteli na ZŠ? (podtrhněte) 

 Dobrou spolupráci se základní školou uvádí 15 respondentů, žádnou zku-
šenost nemají 4 respondenti, stejný počet uvádí špatnou zkušenost. Velmi 
dobrou a velmi špatnou zkušenost uvádí 2 respondenti. 
 
6. Považujete za potřebné vytvoření pomůcek, které by se týkaly podpory zdraví? 

17 respondentů považuje za potřebné vytvoření pomůcek, 5 respondentů 
odpovědělo záporně a třikrát zůstala otázka nezodpovězena. 
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7. Pokud ano, jak by taková pomůcka měla vypadat? 
 Nejčastěji volenou možností jsou modely znázorňující stavbu a funkci 

lidského těla (uvádí 13 respondentů), dále informační brožury k jednomu 
tématu (12), pracovní listy (8) a možnost využití pexesa, puzzle, jiných her 
(7). Jeden respondent navrhl video. 
 
8. Pracovala/pracoval byste s těmito pomůckami nebo si myslíte, že toto 
spadá do kompetencí školy? 

Převážná většina dotázaných (19) uvádí, že práce s pomůckami spadá do 
kompetencí školy. 5 dotázaných by pomůcky využívalo osobně. 
 
9. Spolupracujete s některou ZŠ v oblasti výchovy ke zdraví? 

 23 respondentů nespolupracuje se žádnou ZŠ, pouze 3 respondenti spo-
lupracují a to formou konzultací. 
 
10. Byla/byl byste ochotna/ochoten podílet se na výchově ke zdraví na 
některé ZŠ? 

15 respondentů není ochotno podílet se na výchově ke zdraví na některé 
ZŠ, oproti 10 respondentům, kteří projevili zájem o spolupráci a to především 
formou konzultací (9) a besed (1). 
 
11. Existují některé překážky, které Vám brání spolupracovat se ZŠ? 

Kladnou odpověď uvedlo 19 respondentů, nejčastěji uvádějí časové mož-
nosti (16 respondentů), 6 respondentů uvedlo, že nebyli o spolupráci požádá-
ni, 2 respondenti nemají o spolupráci zájem a 2 respondenti se obávají (v 
možnosti odpovědi „jiné“), že spolupráce se ZŠ by byla považována za neka-
lou soutěž. 
 
12. Jakým způsobem působíte v oblasti prevence a výchovy na své pacienty? 
(zakroužkujte veškeré odpovídající činnosti) 

Nejčastějším voleným prostředkem prevence jsou informace na nástěn-
kách v čekárně (uvedlo 20 respondentů), následují kartičky pro děti (16), mi-
nimálně respondenti volí přednášky (1) a besedy (1). Dále se vyskytly tyto 
odpovědi (v možnosti „jiné“): informace o očkování, zdravé výživě – průběž-
ně v ordinaci, cílená informace v ordinaci, osobně při návštěvě pacienta – při 
preventivní prohlídce, ústní informace při vyšetření, osobní konzultace. 
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13. Znáte některé programy podpory zdraví, které se realizují na ZŠ 
25 respondentů (tj.všichni dotazovaní) odpovědělo záporně. 

 
14. Jaký je Váš názor na obnovu funkce školního lékaře? 

Drtivá většina respondentů (19) považuje obnovu funkce školního lékaře 
za zbytečnou. 6 respondentů uvádí, že by stálo za to, o tom uvažovat. Na od-
pověď „uvítal(a) bych to“ neodpověděl kladně žádný respondent. 
 
15. V současné době je na každé ZŠ proškolený učitel (ČČK) – zdravotník 
zotavovacích akcí. Je tak, podle Vás, dostatečně zabezpečena zdravotní péče 
na škole? 

17 respondentů považuje zdravotní péči dostatečně zabezpečenou zdravot-
níkem zotavovacích akcí, pouze 4 respondenti s tím nesouhlasí, 4 nedokáží na 
otázku odpovědět. 
 
16. Souhlasili byste se zavedením funkce zdravotníka na ZŠ – vysoce 
proškoleného odborníka? 

15 respondentů by souhlasilo se zavedením této funkce, z nich 6 zvolilo 
absolventa SZŠ, 4 zvolili absolventa vyšší zdravotní školy, 3 absolventa spe-
ciálního oboru PdF a 2 absolventa speciálního oboru LF. 

9 respondentů by nesouhlasilo se zavedením funkce zdravotníka na ZŠ – 
vysoce proškoleného odborníka, 1 respondent neví. 

Náplň jeho práce by měla být především preventivní – výuka výchovy ke 
zdraví na ZŠ a poskytování první pomoci (shodně označilo 14 respondentů). 
Dále by měl zajišťovat vedení zdravotní tělesné výchovy, dohlížení na dodr-
žování hygieny a bezpečnosti práce na ZŠ (shodně označilo 11 respondentů) a 
úzce spolupracovat s obvodním dětským lékařem (označilo 9 respondentů). 1 
respondent označil jako odpověď péči o žáka s postižením. 

V možnosti odpovědi „jiné“ uvedl jeden respondent spolupráci se školní 
jídelnou a účast na tvorbě jídelníčku. Respondenti neoznačili za náplň práce 
zdravotníka měření, vážení žáků, péče o žáky s chronickým onemocněním a 
preventivní prohlídky žáků 
 
17. Které jevy v současné době nejvíce ohrožují zdraví dětí (obodujte od 1 – 6) 
1. obezita 
2. úrazy 
3,4. psychické problémy 
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3,4. závislosti 
5. chronická onemocnění  
6. infekční choroby  
7. jiné: alergie 

Za jevy nejvíce ohrožující zdraví dětí v současné době považují respon-
denti obezitu, jako nejméně ohrožující hodnotí infekční nemoci. Na společ-
ném místě se umístily úrazy a psychické problémy. 
 
18. Ohodnoťte, prosím, možnosti spolupráce s uvedenými 
osobami/institucemi od nejméně (1) po nejvíce problematické (4) 

Spolupráci s rodiči hodnotí respondenti jako nejméně problematickou, nás-
leduje spolupráce s dětmi a sociálními pracovníky. Jako nejhorší hodnotí res-
pondenti spolupráci se školou. 
 
19. Jste ochotna/ochoten poskytnout řešitelce výzkumu rozhovor k tématu? 

Pouze 4 respondenti uvedli kladnou odpověď, 18 respondentů odpovědělo 
záporně, třikrát zůstala otázka nezodpovězena. 
 
20. Vaše další připomínky a náměty k tématu: 

Nevyjádřil se žádný z respondentů.  
K diskusi předkládám především tyto skutečnosti:  

• negativní hodnocení respondentů v otázce č.1, tj. dle jejich názoru 
nedostatečné působení základní školy v oblasti podpory zdraví  

• k zamyšlení zajisté stojí výpověď, že učitelé sami nemají potřebné znalosti 
v oblastech podpory zdraví 

• nízký počet respondentů, kteří se vyjádřili k otázce č.4 (jak by mohla škola 
co nejlépe pomoci v péči o zdraví dětí) 

• nízká spolupráce a ochota ke spolupráci respondentů se základními 
školami, někdy dokonce jasně vyjádřený nezájem 

• žádný respondent neodpověděl kladně na otázku č.13, tj. žádný z dotázaných 
není seznámen s programy podpory zdraví realizovaných na ZŠ 

• jako nejvíce problematickou hodnotí respondenti spolupráci se školou 
 

 Velice zajímavé bude srovnat názory na výchovu ke zdraví na základních 
školách u českých a slovenských pediatrů a také jejich povědomí o progra-
mech podpory zdraví. Na základě získaných výsledků budou navržena některá 
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doporučení pro zlepšení situace podpory zdraví na základních školách a hle-
dání možností spolupráce základních škol s pediatry. 
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REGIONÁLNÍ DĚJINY A JEJICH POSTAVENÍ VE VÝUCE 
DĚJEPISU 

 
Pavel Novotný 

 
Anotace: Jedná se o teoretickou stať zaměřenou na problematiku regionál-
ních dějin ve výuce dějepisu, neboť regionální dějiny jsou nedílnou součástí 
historie a její poznatky tvoří integrální součást obsahu dějepisného vyučování 
a podílí se tak na tvorbě hodnotového systému žáka základní školy. 
Summary: This teoretical article deals with problems about regional history in 
lessons of history, because regional history is inseparable part of history and its 
pieces of knowledge are part and parcel of content of history lessons and they 
participate in production of valuable system of pupil in elementary school. 
 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (dále jen RVP ZV) 
je komplexní pedagogický dokument, který by měl v budoucnu ovlivňovat a 
usměrňovat vzdělávání na všech typech škol realizujících základní vzdělávání 
a převezme tak funkci dosavadního standardu základního vydělávání.  

Vzdělávací obsah základního vzdělávání je v RVP ZV orientačně rozdělen 
do devíti vzdělávacích oblastí, přičemž jednotlivé vzdělávací oblasti jsou tvořeny 
jedním vzdělávacím oborem nebo více obsahově si blízkými vzdělávacími obory 
(RVP ZV 2004, s. 10). Z hlediska uplatnění regionální historie ve vyučování nás 
budou zajímat vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a Člověk a společnost. 

Člověk a jeho svět je vzdělávací oblastí koncipovanou pouze pro 1. stupeň 
základního vzdělávání. Je rozčleněn do pěti tematických okruhů. V tematic-
kém okruhu Místo, kde žijeme, se žáci seznamují se svým nejbližším okolím, 
s čímž souvisí praktické poznávání místních i regionálních skutečností a utvá-
ření přímých zkušeností žáků. Největšího uplatnění regionální historie nalez-
neme v tematickém okruhu Lidé a čas, kde se vychází od nejznámějších udá-
lostí v rodině, obci, regionu a postupuje se k nejdůležitějším okamžikům 
v historii naší země. Podstatou tematického okruhu je vyvolat u žáků zájem o 
minulost, kulturní bohatství regionu i celé země (RVP ZV 2004, s. 10). 

Vzdělávací oblast Člověk a společnost zahrnuje vzdělávací obory Výcho-
va k občanství a Dějepis, jehož hlavním posláním je kultivace historického 
vědomí jedince a uchování kontinuity historické paměti prostřednictvím poz-
návání historických jevů a událostí. Obecné historické problémy jsou konkre-
tizovány prostřednictvím zařazování dějin regionu i dějin místních (RVP ZV 
2004, s. 10).  
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Jak je vidět možnostem uplatnění regionálních dějin ve výuce dějepisu se 
ani v tomto novém pedagogickém dokumentu nevěnuje dostatečná pozornost, 
což však také souvisí se situací samotného předmětu dějepis, který již nevys-
tupuje jako samostatný předmět, takže se snižuje jeho hodinová dotace, čímž 
je uplatnění regionálních dějin značně determinováno. 

 
Význam a postavení regionální historie ve vyučování dějepisu 

K významu a uplatňování regionálních dějin ve vyučování dějepisu se 
vedlo mnoho rozprav a byla tomuto tématu věnována značná pozornost jak 
z hlediska teorie vyučování dějepisu, tak z hlediska pedagogické praxe. Re-
gionální dějiny mají mimořádný význam pro etickou výchovu žáků, zejména 
jsou zdrojem vytváření národní hrdosti a vlastenectví (Čapka 1990, s. 69). Je-
jich zařazování do vyučovacího procesu umožňuje vytvářet emocionální vaz-
by žáků k obsahu dějepisného učiva, akcentovat jejich vztah k domovu a jeho 
okolí a rozvíjet tak vědomí příslušnosti ke své vlasti a národu.  

Z hlediska didaktického je využívání regionální historie v souladu se zák-
ladními didaktickými principy, a to s principem názornosti (od konkrétního 
k abstraktnímu), s principem přístupnosti (od blízkého ke vzdálenému, od 
známého k neznámému) a s principem aktivity (cílevědomé pozorování, poz-
návání, porovnávání); tvoření závěrů podněcuje žáky k samostatnosti i zájmu 
o práci (Mejstřík 1964, s. 361). 

Protože regionální dějiny jsou nedílnou součástí historie, i její poznatky 
tvoří integrální součást obsahu dějepisného vyučování. Aktuálnost a efektiv-
nost práce s historickým regionálně zaměřeným materiálem je dána jeho vý-
chovně-vzdělávacím významem, ale také i jeho možností k využití při pozná-
vacích činnostech v procesu učení ve vyučování. Poznávání a interpretace re-
gionálních dějin není sice hlavním cílem vyučování dějepisu, avšak pomocí 
regionálně zaměřeného historického materiálu je možné v mnoha případech 
snadněji rekonstruovat a vysvětlovat historické děje a tak vytvářet jasnější a 
názornější historické představy. Proto seznamování žáků s regionálními ději-
nami umožňuje efektivněji dosáhnout výchovně-vzdělávacího cíle dějepisné-
ho vyučování. Jasné a živé představy, které vznikají na základě konkrétních a 
žákům blízkých jevů, jsou základem a tím pádem i východiskem pro vytváře-
ní hlubokého a trvalého historického vědomí. Regionální dějiny jako součást 
obsahu dějepisného učiva umožňují jeho větší konkretizaci, názornost a tím 
přispívají ke zkvalitnění historických vědomostí (Svoboda 1986, s. 9).  

Význam regionálních dějin ale netkví jen v oblasti poznávací, ale také 
v souvislosti se schopnostmi a dovednostmi žáků. Adekvátní používání regio-
nálních dějin ve výuce vede k rozvíjení tvůrčí práce s regionálním historic-
kým materiálem, jakým může být historický dokument, který obsahuje různé 
historické jevy, které například postihují vztahy mezi událostmi regionálního 
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charakteru na jedné straně a celonárodního na straně druhé. Tímto způsobem 
regionální dějiny přispívají i k rozvoji historických schopností a dovedností a 
podněcují tak k historickému myšlení, které se rozhodujícím způsobem podílí 
na aktivizaci žáka ve vyučovacím procesu.  

Je samozřejmé, že práce s regionálním historickým materiálem v jednotli-
vých ročnících základních a středních škol, by měla být v souladu s rozvojem 
poznávacích schopností žáků. Vhodné zařazení regionálního historického ma-
teriálu do didaktického systému učiva a jeho účinné využívání napomáhá pře-
vádět obsah učiva z historie do odpovídajících poznávacích činností žáků. Re-
gionální dějiny ve vyučování dějepisu umožňují žákům trvaleji a plynuleji si 
osvojovat učivo a současně vytvářet a rozvíjet různé dovednosti a schopnosti, 
včetně intelektuální schopnosti historicky myslet (Svoboda 1986, s. 11). 

Na prvním stupni základní školy, v období, kdy žákovo názorné myšlení 
přechází v konkrétní operace a kdy rozhodující úlohu ve výchovně-vzděláva-
cím procesu má bezprostřední zkušenost, patří regionální přístup k základním 
kritériím výběrů učiva. Regionální materiál je tak i zdrojem zkušeností, které 
souvisí s poznáváním současnosti i minulosti nejen bezprostředního okolí, 
kde žijí, ale i své vlasti.  

Na druhém stupni základní školy je již ve vyučování dějepisu poznávána 
historická skutečnost ve všech souvislostech. Žáci pronikají k podstatám his-
torických jevů a událostí a na základě konkrétního smyslového, empirického 
poznání docházejí ke zobecnění. S pomocí regionálního historického materiá-
lu je možno ve vyučování dějepisu názorněji a živěji rekonstruovat minulé 
historické děje a vytvořit tak obraz doby v představách žáků.  

Na středních školách se již u žáků plně rozvíjí deduktivní myšlení, čemuž 
se přizpůsobuje i práce s regionálně zaměřeným historickým materiálem, kdy 
na základě analýzy regionálního jevu nebo události lze, přes deduktivní vyvo-
zování závěrů z této události, dospět až k zákonitostem společenského vývoje. 
A porozumět zákonitostem historického vývoje znamená zároveň porozumět 
nynějšímu společenskému vývoji a době, ve které žijeme. 

Užití regionálního historického materiálu má tedy v souhlase se společen-
skou funkcí dějepisu vést k tomu, aby poznávání regionálních dějin z hlediska 
návaznosti jednotlivých poznávacích etap vývoje žákovy osobnosti ovlivňo-
valo v celé soustavě dějepisného vyučování rozvíjení intelektuálních schopno-
stí a morálních vlastností žáků (Svoboda 1986, s. 13). 

 
Metodologická práce s regionálním materiálem ve vyučování dějepisu 

Nejadekvátnějším operativním nástrojem učitelovy vzdělávací kompetence 
je výuková metoda, neboť právě metoda zprostředkovává a zajišťuje dosažení 
edukačních cílů. Metoda ovšem nepůsobí izolovaně, ale je součástí komplexu 



 119

četných činitelů, které průběh výuky podmiňují a ovlivňují (Maňák, Švec 
2003, s. 21).  

Vzhledem k charakteru obsahu vyučovacího předmětu není vždy možné 
využívat metod, které žákům umožňují bezprostřední vnímání historických 
dějů a událostí. To však neznamená, že obsah dějepisu neposkytuje některé 
možnosti pro rozvíjení a obohacování vyučovacích metod. 

Protože je regionálně historický materiál součástí obsahu dějepisného vyu-
čování, je třeba chápat regionální dějiny, vzhledem k jejich možnostem využi-
tí ve vyučování, jako organizační součást vyučovacích metod v dějepise. Sou-
časné vědecké poznatky o vyučovacích metodách nabízejí totiž daleko více 
možností k využívání regionálních dějin ve vyučování dějepisu a právě regio-
nální dějiny budou v některých případech přímo jedinečnou možností, jak tyto 
metody prostřednictvím regionálních dějin uvedeme do praxe (Bartoš, 
Holinková 1982, s. 68). 

V souvislosti s obecným pojetím vyučovacích metod spočívají metody 
práce s regionálním materiálem v úpravě dějepisné látky, dějepisných postupů 
a technik, v usměrnění žákovy aktivity a samozřejmě i v zajištění fixace a 
kontroly získaných vědomostí, schopností a dovedností. V metodické praxi se 
stále zdůrazňuje potřeba vytváření těsného vztahu mezi vyučovacími metoda-
mi a vyučovacími prostředky. A protože vznikají stále nové vyučovací pros-
tředky je potřeba adekvátních vyučovacích metod, které respektují specifič-
nost vyučovacích prostředků. Proto i vyučovací prostředky regionálního cha-
rakteru ovlivňují rozvoj a optimální volbu vyučovacích metod, v nichž se up-
latňují specifika regionálních dějin.  

Volba metod práce s historickým regionálním materiálem je ovlivňována, 
pomineme-li obecně platné faktory, jako jsou cíl a obsah vyučovací hodiny, 
zkušenosti žáků, schopnosti žáků pracovat s regionálním materiálem, přiměře-
nost věku žáků a formální podmínky vyučování, také především funkcí regio-
nálního materiálu vzhledem k cíli a obsahu vyučovací hodiny, významem je-
ho obsahu pro rozvoj vědomostí, schopností a dovedností žáků a povahou re-
gionálního materiálu jako vyučovacího prostředku. Přistoupíme-li k metodám 
práce s regionálním materiálem z hlediska funkčnosti ve vyučovací hodině, 
zjistíme jeho efektivní uplatnění v každé části vyučovací hodiny. 

Již u motivačních metod (např. vyprávění, rozhovor, demonstrace) lze po-
zorovat zvýšenou aktivitu žáků, neboť místní historické jevy a události loka-
lizované do blízkého a známého prostředí, osobnosti spojené s tímto prostře-
dím vzbuzují zájem žáků o učivo. Žákův vztah k místu bydliště a k prostředí 
v němž vyrůstá je motivačním podnětem v procesu osvojování, když zájem 
žáků o minulost známého prostředí vyvolává touhu a snahu poznávat jeho his-
torické jevy a události. K motivaci používá učitel dějepisu nejčastěji demon-
strace obrazového materiálu, dále četbu z novin či historických dokumentů 



 120

nebo historické údaje sděluje prostým vyprávěním. Protože smyslem motivač-
ních metod je nejen zájem žáků vzbudit, ale i udržet nebo zvýšit, je vhodné 
zařazovat regionální materiál i v průběhu vyučovací hodiny. 

Nejvíce se během vyučování uplatňuje regionální materiál v expozičních 
metodách. Při výkladu nového učiva je regionální materiál často používán ja-
ko ilustrace a zpřesnění určitého sdělení nebo pojmu. Pro žáky je velmi důle-
žité uvést konkrétní příklad, aby si mohli vytvořit názorné představy (např. 
v které budově města se narodila významná osobnost), z nichž pak učitel dě-
jepisu vychází při výkladu událostí celonárodního charakteru. Zvláště ve vyu-
čování dějepisu, kde neexistuje bezprostřední poznávání historických jevů, je 
regionální materiál vhodným východiskem k vytváření jasných historických 
představ a konkrétních historických pojmů (Svoboda 1986, s. 28). 

Také během fixační a kontrolní fáze vyučovací hodiny lze do učebního 
procesu zapojovat regionální materiál, který umožní žákům snazší vybavová-
ní si historických jevů a událostí nejen regionální, ale i celonárodní povahy. 
K tomu slouží různé druhy vyučovacích pomůcek regionálního charakteru ne-
bo také exkurzní vyučování v muzeu, archivu či krátkodobé dějepisné výlety.  

Regionální obsah ovšem nabízí i další možnosti uvádění metod, které ne-
souvisí jen se získáváním historických vědomostí žáků, ale vytvářejí se i his-
torické schopnosti a dovednosti. Práce s regionálním materiálem tak umožňu-
je rozvíjet i tvůrčí schopnosti žáků, a to například metodou analýzy a syntézy. 
Při analýze historických jevů dokáže užití regionálního materiálu na základě 
konkrétních a živých představ názorněji a přesvědčivěji postihnout nejen 
prostorové a časové vztahy mezi historickými jevy, ale zároveň za aktivní 
poznávací činnosti umožňuje i snáze odhalovat kauzální a dialektické souvis-
losti mezi nimi a pronikat do jejich podstaty a historických zákonitostí. To je 
tedy potvrzením toho, že práce s regionálním historickým materiálem podně-
cuje k historickému myšlení, jež může významným způsobem aktivizovat žá-
ka ve vyučovacím procesu (Čapka 1990, s. 72).  

Aby však byla práce s regionálním historickým materiálem ve vyučování 
dějepisu didaktická účinná je třeba volit systematický přístup. Efektivně lze 
využít regionálních dějin jen v případě, že jsou součástí tematického celku 
učiva a tvoří se základním učivem dialektickou jednotu. Pak je možné regio-
nálních dějin ve výchovně – vzdělávacím procesu použít především jako: vý-
chodiska k vytváření jasných a konkrétních představ; ilustračního materiálu 
k objasnění obtížných pojmů; motivačního materiálu, který dokáže aktivizo-
vat žáky k rozvíjení svých poznávacích schopností, zejména k historickému 
myšlení; doplňujícího učiva k rozšíření vědomostí žáků; prostředku, který vy-
volává estetické prožitky a vytváří citové vazby žáků k obsahu dějepisu a po-
zitivní vztah ke svému domovu a vlasti.  
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Naznačené užití regionálních dějin a práce s regionálním materiálem by mělo 
být v jednotlivých ročnících základních škol v souladu s úrovní poznávacích 
schopností a intelektuální vyspělostí žáků, s jejich dosavadními zkušenostmi 
s tímto způsobem práce a s formálními podmínkami vyučování (např. místo 
vyučování, pomůcky). Na prvním stupni základní školy se na základě re-
gionálního materiálu dosavadní zdroj poznatků stává i zdrojem zkušeností, jež 
jsou potřebné pro další myšlenkové operace a to v okruhu žákova bydliště. Nej-
prve je třeba vyprávět zajímavou historickou událost z místních dějin a následně 
přejít k líčení událostí širšího významu. Na druhém stupni je používán regionální 
materiál jako ilustrace a konkretizace historických jevů a událostí a 
v poznávacím procesu se užívá především indukce. To velmi obohacuje a 
zvyšuje míru představivosti žáků a napomáhá i rozvoji abstraktního myšlení.  
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MOŽNOSTI VÝCHOVY V DĚJEPISE – FORMATIVNÍ STRÁNKA 
DĚJEPISNÉHO VYUČOVÁNÍ 

Radim Štěrba  
 

Anotace: Historie jako příběh z něhož lze čerpat etické (morální) poučení. Školní 
dějepis jako jeden z prostředků podílející se na kultivaci člověka, jeho humanizaci 
a prevenci sociálně-patologických jevů. Propojení kognitivních a afektivních fak-
torů osobnosti žáka v dějepisné výuce pomocí výukových metod pracujících s jeho 
prožitky. Počátky výzkumu problematiky zařazení tématiky etických (morálních) 
hodnot do výuky dějepisu prostřednictvím prožitkových metod. 
Summary: History as a narrative from which we can get a moral lesson. History 
at school as a way of cultivating and humanizating people and prevention of 
social pathological phenomena. Interconnection of cognitive and Argective 
factors of a pupil´s personality in History lessons by means of teaching methods 
working with the pupil´s experience. The origins of research noccerning the 
inclusion of moral values in teaching History using experiential methods. 
 

Školní dějepis, jako jeden ze společenskovědních předmětů, má mimo jiné 
i nezanedbatelnou výchovnou funkci.2 Smyslem školního dějepisu nemá být 
pouhé memorování dat, ale má být prostředkem humanizace světa, podílet se 
na formování hodnotových postojů a etických zásad spolu s výchovou k de-
mokracii, toleranci a názorové pluralitě, má vysvětlit kořeny patologických 
sociálních jevů, kultivovat občanskou a národní identitu, také má naučit roz-
poznávat meze tolerance, vytvořit hodnotový systém.3 Rovněž, podle doporu-
čení Rady Evropy, by se cíle výuky dějepisu pro 21. století měly mimo jiné 
orientovat na prevenci zločinů proti lidskosti, rozvíjení tolerance a vědomí, 
aby se předešlo opakování holocaustu, genocidy, etnických čistek a masivní-
mu porušování lidských práv a základních hodnot. Z mezinárodních sdružení 
bych rád zmínil stanovisko Stálé konference evropských asociací učitelů děje-
pisu – EUROCLIO. Dějepisné vyučování má dle něj spolu s vědomostmi a 
kritickým myšlením také vytvářet postoje jako je čestnost, zvídavost, toleran-
ce, otevřenost. 

                                           
2 Školní dějepis je institucionalizovanou formou, která vytváří, předává a zachovává 
historické vědomí. Jednou ze složek tohoto historického vědomí pak tvoří vědomí morální 
(Beneš 2004, s. 7). 
3 Ze závěrů celostátního setkání historiků v Telči v březnu 2003, také z textu „Slovo 
k dějepisu“ , s nímž se ztotožnilo 384 historiků z vysokých škol, učitelů historie, podporu 
mu vyslovilo Sdružení historiků ČR – Historický klub, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 
Asociace učitelů dějepisu. In Historie a škola II., c. d., s. 61-66.  
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Podle analýzy zahraničních dějepisných vzdělávacích programů (Hude-
cová 2005) patří k základním cílům dějepisné výuky formování historického 
myšlení, hodnotové orientace a vytváření historických dovedností, kdy důraz 
je kladen spíše na pochopení a porozumění, než na pouhou znalost a hlavně 
na zmíněnou hodnotovou orientaci žáků. Zde vedle již tradičních cílů, ke 
kterým patří rozvíjení úcty k hodnotám národní i světové kultury a tradicím 
vlastního národa a národům jiným, ochrana a rozmnožování kultury vlastní 
země i lidstva, rozvoj morálního vědomí a vedení k lepšímu porozumění 
současnosti, nalézáme nové cíle zdůrazňující v současné době aktuální 
politické tendence, např. vytváření připravenosti tolerovat jiná přesvědčení, 
nazírání na společenské události z různých perspektiv, výchova 
k multikulturalitě, k lidským právům, míru, toleranci, humanitě a demokracii. 

V našich nových kurikulárních dokumentech (RVP ZV) je dějepis 
charakterizován jako předmět, jehož hlavním posláním je kultivace historického 
vědomí. Vymezení vzdělávacích cílů předmětu ve smyslu očekávaných výstupů 
se omezuje na kognitivní stránku žákovi osobnosti. K obdobnému vymezení afe-
ktivní stránky4 nedošlo zejména z důvodů problematičnosti ověření dosažených 
výsledků v této oblasti (Beneš, Hudecová 2005, s. 28.) Přesto tato stránka 
nesmí zůstat v dějepisné výuce opomenuta, zejména ve vztahu k realizaci 
příslušných klíčových kompetencí.5  

Výchovná-formativní funkce dějepisu se ve své etické složce zaměřuje na 
cílevědomé utváření hodnotových kvalit jedince. Dějepisná látka svým cha-
rakterem příběhu6 nabízí k naplnění této složky poměrně velké možnosti. Už 
od dob antiky hovoříme o rétorickém (mluveném či psaném) modelu dějepi-
sectví. Přestože prošel dějepis ve svém vývoji mnoha změnami, je to právě je-
ho vyprávěcí, příběhová složka, která má z pohledu své formativní funkce dů-
ležitý význam.7 Je to právě charakter příběhu, z hlediska výchovného příběhu 
s morálním obsahem, který žákům umožňuje lépe pochopit předkládanou sku-
tečnost. Etické hodnoty prezentované příběhem, v našem případě příběhem 
z dějin, umožní vnímavým posluchačům být vtažen do děje, identifikovat se 
s jeho protagonisty. Ideály hrdinství, soucitu, sebeoběti jsou tak předávány 
prostřednictvím vyprávění příběhů (Říčan 2006, s. 127).  

                                           
4 Afektivní stránka v tomto smyslu představuje soubor hodnot, poučení z dějin, 
odpovídající postoj posílený citovou vazbou, historickou zkušenost nabytou životním 
zážitkem vlastním i zprostředkovaným. 
5 Jedná se zejména o kompetence sociální a personální a kompetence občanské. 
6 Ve druhém dílu Riegerova slovníku naučného je pod heslem dějepis uvedeno, že je 
„vypsáním příběhů jež se člověka, jeho tělesné i duchovní činnosti, jeho hmotných i 
mravních prospěchů dotýkají.“ Riegerův slovník naučný (1862, s. 106). 
7 Historie chtěla již od svého počátku zaznamenávat pamětihodné události a činy, které by 
posloužily následujícím generacím pro příklad hodný následování anebo naopak jako 
příklad odstrašující (Beneš 1995, s. 160). 
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Vyprávění příběhů z dějin má však svá úskalí. Jedním z nich je, zda pou-
hým vyprávěním, dejme tomu v rámci frontální výuky, mohou být posluchači 
vtaženi do prezentovaného děje takovým způsobem, abychom u nich vytvořili 
patřičné postojové změny, a tak dosáhli zamýšleného výchovného efektu. Jed-
ním z řešení tohoto problému je aplikace metody řízené fantazie. Metoda říze-
né fantazie nabízí svým uživatelům kromě rozvoje představivosti rovněž mož-
nost většího prožití vyprávěného, předčítaného příběhu, jehož prostřednictvím 
může dojít k navození pocitu spoluúčasti a vcítění se do života kultur, dějů, 
jedinců, které jsou nám časově vzdáleny. Aby se žáci mohli plně věnovat říze-
ným představám je nutné nejprve použít krátké uvolňovací cvičení, nejlépe 
při zavřených očích, při němž se zbaví rušivých vlivů a budou tak lépe proží-
vat řízené představy. Posléze následuje pomalé čtení textu s krátkými pauza-
mi, aby si žáci mohli příslušný obraz děje ve své představivosti vytvořit a 
„prožít“. K hlubšímu prožití se dá použít vyprávění v první osobě, při němž 
posluchač naplňuje příběh sám sebou. Vlastní struktura příběhu by měla obsa-
hovat nejprve uvedení do tématu a vylíčení prostředí, nástin zápletky, zvýšení 
napětí, rozuzlení zápletky, nenásilné vystoupení z příběhu. Pro dotvoření od-
povídající atmosféry je rovněž vhodné použít klidnou, například relaxační hu-
dbu. Po ukončení četby by měl průvodce, v našem případě učitel, nechat žá-
kům dostatek času, aby se „vrátili“ zpět do třídy a teprve pak je vyzve k otev-
ření očí. Poté by měla následovat reflexe, sdělování prožitého zážitku, ať už 
formou diskuse, kresby nebo kombinaci obou (Pike, Shelby 1994, s. 211-221; 
Pike 2000, s. 112-113). 

Metoda řízené fantazie není jedinou, kterou lze v dějepise použít k vý-
chovným účelům pro vytvoření odpovídajících postojů. V další části příspěv-
ku se soustředím na metodu hraní rolí a simulaci.8 

Hraní rolí umožňuje ve výuce dějepisu opětovně vytvořit ve zjednodušené 
formě historickou situaci nebo událost zahrnující v sobě významné morální 
poselství. Na rozdíl od simulací bývá méně strukturované. Slouží k tomu, aby 
si žáci lépe a blíže uvědomili smysl těchto historických dějů a hlavně, aby dí-
ky své aktivní účasti procítili a prožili motivy jednání zúčastněných osob, jejich 
postoje, hlediska, dilemata, okolnosti za nichž se rozhodovali a důsledky jejich 
rozhodnutí. Žáci mají k dispozici jisté základní informace o jednajících pos-
tavách, které budou představovat. Při přehrávání určité situace žáci předstírají, že 
jsou jinou osobou, vciťují se do ní a znovuprožívají minulé děje. Hraní rolí 
umožňuje žákům lépe pochopit a představit si, jak reagovali jedinci na jiném 
místě a v jiné době. Existují různé varianty užití metody hraní rolí,9 základní 

                                           
8 Rovněž lze využít didaktické hry, výuku dramatem případně i televizní výuku a 
projektovou metodu. 
9 Může se jednat se o strukturovanou inscenaci, která se opírá o předem připravený scénář, 
nestrukturovanou inscenaci, která pracuje bez detailněji zpracovaného scénáře a jejich 
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strukturu by měla tvořit příprava inscenace, kdy se stanoví cíl, připraví role, 
seznámí se s postavami, obsahem, následuje vlastní realizace inscenace a 
nezbytná reflexe inscenace, která by měla následovat bezprostředně po její 
realizaci. Učitel provede se žáky rozbor inscenace, pomocí diskuse, případně 
písemných odpovědí na otázky. Specifikou pro dějepisné vyučování je rovněž 
porovnání výsledku hraní rolí s výsledkem a průběhem historické události. 

Simulace rekonstruují skutečné události v menším a zjednodušeném měřít-
ku. Oproti metodě hraní rolí se vyznačují obvykle komplexnější učební činno-
stí, které se účastní větší počet žáků. Umožňují jejím aktérům prožít děje o 
kterých se dočítali v historické literatuře. Aktivní formou si žáci na vlastní ků-
ži vyzkoušejí, jak lze ovlivňovat rozhodovací procesy a výsledek děje.10 

Simulace v dějepise vytvářejí zjednodušený model reality, která existovala 
v minulosti. Probíhají ve vymezeném časovém období spíše než v reálném čase, 
počet aktivních účastníků je omezen na klíčové postavy a ti, kdo simulaci pro-
vádějí mají výhodu zpětného pohledu, vědí jak jejich příběh dopadl. Hodnota 
těchto simulací ve výuce dějepisu je založena na tom, že zjednodušuje složitost 
reálného světa a skutečných životních situací výběrem těch prvků a faktorů, 
které jsou důležité pro dosažení výchovně vzdělávacích cílů. Simulace by měla 
obsahovat motivaci aktérů, uvedení pravidel simulace, vlastní průběh simulace a 
závěrečnou reflexi. Zde kromě vlastního zhodnocení průběhu simulace provede 
její zobecnění a hledání souvislostí s realitou, zkoumají se rozdíly mezi 
historickou skutečností a výsledky simulace, zvýrazní se její morální poselství 
(srov. Stradling 2003, s. 85-91). 

Důležitou složkou těchto metod je prožívání situací, dějů a s ním spojená 
aktivita, která vedle kognitivní složky, zapojuje i složku afektivní a konativní 
a tím umožňuje vytvořit, případně upevnit žádoucí postoje žáků. Je to tedy 
právě prožitek a s ním spojená aktivita jedince, který má důležitou formativní 
úlohu. Prožitek lze významově vysvětlit jako připojení určité zkušenosti je-
dincem, který tímto bude bohatší o vnitřní statek.11 Tento prožitek je tím hlub-
ší a intenzivnější, čím je člověk vůči němu otevřenější. V souvislosti s prožit-
kem hovoříme výchově prožitkem, zážitkové pedagogice.12 Výchovné proce-

                                                                                                                                
vzájemnou kombinaci. Žáci mohou zobrazovat jinou postavu, lze i kombinovat se 
zobrazením sebe sama v této situaci.  
10 Existují různé typy simulací-počítačové simulace, nepočítačové simulace, klasické 
simulační hry, simulační hry s rolemi a jejich vzájemné kombinace.  
11 Vážanský (1992, s. 26). Jirásek prožitek charakterizuje jeho komplexností, verbální 
nepřenositelností, nedefinovatelností, jedinečností, intencionálním zaměřením (Jirásek 
2001, s. 45). 
12 Jirásek dále rozlišuje pojmy prožitek, kdy hovoří o přítomné tělesné či duševní aktivitě a 
toto praktické působení označuje jako výchovu prožitkem. Pokud tento prožitek uplyne do 
minulosti a my se k němu vracíme označuje jej jako zážitek a teoretické postižení oboru 
jako zážitkovou pedagogiku (Jirásek 2004, s. 14). 
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sy, které pracují s navozováním, rozborem a reflexí prožitkových událostí za 
účelem získání zkušeností přenositelných do dalšího života mohou být usku-
tečňovány nejrůznějšími prostředky. Prožitek je vždy pouze prostředkem pro 
dosažení odpovídajícího výchovného cíle.13 

Z posledních větších výzkumů zaměřených mimo jiné také na problemati-
ku hodnot a postojů ve společenskovědních předmětech bych zmínil meziná-
rodní projekt Youth and History, který probíhal ve 29 zemích světa. Projekt 
analyzoval úroveň historického vědomí dospívající populace mezi 15 až 16 
lety. U nás proběhl formou dotazníkového šetření mezi 1158 středoškolskými 
studenty na 42 školách. Projekt byl složen z otázek utříděných do pěti oddílů: 
I. Osobnost respondenta a faktory, které ji pomáhají formovat, II. Vztah žáka 
k historii, III. Sonda do úrovně školní výuky dějepisu, IV. Úroveň znalostí 
z historie a V. Názory a přístupy respondenta k vybraným problémům histo-
rie. Pro naše potřeby jsou důležité závěry ze II. oddílu. Respondenti odmítli 
význam historie pouze jako školního předmětu a ztotožnili se s názorem, že je 
možné poučit se z chyb minulosti. Převládl ovšem názor, že cílem historie je 
hlavně poznání minulosti. Mezi respondenty tedy nepřevládlo stanovisko, že 
znalost minulosti vede k pochopení přítomnosti a orientaci v budoucnosti. By-
la zřejmá absence možnosti získat prostřednictvím historie poučení z dějin. 
Projevil se rovněž nezájem o tradiční hodnoty. III. oddíl zjistil u žáků oblíbe-
nost frontální výuky, zejména z důvodů její nenáročnosti pro ně samé. Záro-
veň čeští studenti zvýraznili poznatkové poslání výuky dějepisu na úkor mo-
rálního pohledu s přihlédnutím na lidská práva a hodnotová hlediska. Respon-
denti rovněž projevili vlažný vztah k národním hodnotám.14  

Výsledky vypovídají o tom, že je nutné posílit formativní stránku dějepis-
né výuky a to prostřednictvím nových přístupů, například zařazení tematiky 
morálních hodnot do výuky dějepisu prostřednictvím výchovy prožitkem. 
Efektivnost tohoto postupu by bylo posléze možné ověřit prostřednictvím pe-
dagogického experimentu spojeného s didaktickým testem na zjišťování zna-
lostí a dotazníkem na zjišťování postojů, případně individuálním rozhovorem-
interview. Tím by bylo možné zjistit kvalitativní změny jejich znalostí a pos-
tojů v závislosti na užitých výukových metodách. 
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SOFTWAROVÁ PRESENTAČNÍ TECHNIKA PŘI VÝUCE 
PŘEDMĚTU DĚJEPIS V SEDMÉM ROČNÍKU ZÁKLADNÍ 

ŠKOLY 
 

Pavel Vyhňák 
 

Anotace: V příspěvku jsou popsány možnosti učitelovy práce v hodinách před-
mětu dějepis za pomoci presentačního softwaru (Microsoft Power Point, Open 
Office Impress). Pokoušíme se na příkladech k tématu Třicetiletých válek nastínit 
didakticko-metodický koncept pro tvorbu dějepisné presentace. V závěru je 
vyhodnocena zpětná vazba žáků sedmého ročníku základní školy v Brně, která 
byla realizována pomocí dotazníkového šetření a při jejichž výuce k tématu 
Třicetiletých válek bylo také použito PowerPointové presentace. 
Summary: The paper introduce possibilities of teachers work in historical 
lessons with improvement presentation software (Microsoft PowePoint, Open 
Office Impress). We strive sketch didacties-methodical concept for creation 
historic presentation on Thirty years war theme. in the end is evaluate retro-
action of students 7th grade at secondary school in Brno. Some their lessons 
was teach with PowerPoint presentation.  

 

Úvod 
Výuka dějepisu na základní škole je dnes v odborné didaktické literatuře 

představována především jako specifické sociální prostředí, které má sloužit 
k předávání a zprostředkování historických informací. Metody a formy tohoto 
procesu mají směrovat k vytváření žákova historického povědomí po stránce 
vzdělávací a k utváření hodnotových postojů a etických zásad po stránce vý-
chovné (smysl je dnes na opačném pólu než středověké memorování) V rámci 
české Koncepce státní informační politiky ve vzdělávání (usnesení vlády ČR 
č. 351/2000) je vyvíjena snaha funkčně integrovat základy informační vědy 
do vzdělávacích programů škol. Důležitým požadavkem je i to, aby zvyšování 
kvalifikace učitelů v oblasti ICT bylo svázáno s pedagogickými postupy 
uplatňovanými ve výuce. Průzkum prováděný Českou školní inspekcí v roce 
2005 zjistil určité nedostatky ve využívání ICT při výuce (Tematická inspekce 
zaměřená na využití informační a komunikační techniky (ICT) ve výuce v 
základních školách, 2005). Aktuální stav byl neuspokojivý. Prokazuje to např. 
zjištění, že z celkového počtu 1 039 hospitovaných hodin nebyly v 910 
prostředky ICT vůbec využity. V dalších 44 hodinách s nimi pracovali jen 
učitelé a pouze v 85 hodinách i žáci. Z toho jen ve 46 hodinách dostali pří-
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ležitost pracovat s počítači všichni žáci přítomní ve výuce. O významu 
informační gramotnosti jako „nezbytného předpokladu pro rozvoj a uplatnění 
osobnosti v 21. století“, jak praví dokument Státní informační politika – cesta 
k informační společnosti, dnes však jistě nikdo nepochybuje. Zaváděné ICT 
technologie by měly být schopny:15 

• ovlivnit a zkvalitnit způsob myšlení a řešení problémů  

• pomoci studentům dozvědět se více o sobě i o světě, být aktivní a umět 
rozlišovat lokálně i globálně  

• zvýšit mocnost a efektivitu sdělení či postoje, který je obhajován  

• posílit kritickou analýzu vytvořených a zkoumaných materiálů  

• zlepšit výsledky v oblasti čtení i počítání  

• zvýšit nezávislost a schopnost spolupráce u všech žáků  

• zdokonalit schopnost učit se  
Učitel by měl být schopen vzbudit zájem žáků, motivovat je, podpořit je-

jich zvídavost a tvořivost, připravit je na proces celoživotního učení a vycho-
vat z nich adaptabilní jedince, schopné rychle se zorientovat v různých pra-
covních a životních situacích (Krelová 2004). Prezentační softwarová 
technika (dále jen PST) otevírá pro učitele řadu technických možností při jeho 
přípravě, ale má také významný potenciál na poli didaktiky. Jedním z mnoha 
úkolů oborové didaktiky dějepisu bude tedy do budoucna metodicky usnadnit 
zavedení PST do výuky na základních školách. Stále se bohužel ještě najdou 
učitelé dějepisu, kteří se budou bránit používání takovýchto informačně 
komunikativních nástrojů z důvodů nedostatku znalostí příslušného softwaru, 
nebo nedostatku počítačů na jejich základní škole popř. nedostatku času na 
„nějaké“ učení se práce s počítačem. V tomto případě bych je odkázal na 
dokument vydaný MŠMT, jedná se o metodický pokyn (č.j. 30799/2005-551) 
stanovující „Standard ICT služeb ve škole“. Zde jsou všechny uvedené 
důvody jednoznačně odmítnuty a je zde přesně stanoveno technické zázemí 
učeben, které už na jejich školách možná existuje, ale oni o tom ještě neví. Na 
každé škole bude v budoucnu fungovat, nebo dokonce již funguje koordinátor 
ICT, který by měl plnit právě také funkci metodika a pomáhat při zavádění 
například softwarových prezentací do výuky v jednotlivých předmětech. 
Tento člověk bude samozřejmě speciálně školen v kurzech organizovaných 
MŠMT, které jsou již v této chvíli dostupné (projekty SIPVZ). 

Softwarová prezentační technika je jednou z významných oblastí, která v ko-
operaci s vhodně vybavenou učebnou rozšiřuje možnosti prezentace infor-

                                           
15)Multimedia Development Tools as Focus for Learning through Authentic Tasks using 
Teamwork, Problem-solving, Higher order thinking skills, & Communication.  
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mačních zdrojů a učiva. Uvažujeme-li, že na 100 žáků počítá ICT plán školy s 
jedním datovým projektorem, popř. se připouští i řešení s použitím progra-
mového vybavení umožňujícího přenos obrazovky učitele na obrazovku pra-
covních stanic žáků nebo zařízení typu dotyková tabule, můžeme říci, že dnešní 
školy by měly být dostatečně vybaveny pro potřeby využití PST v hodinách16. 

Máme-li tedy dostatečně vybavenou učebnu a základní znalosti práce na 
PC (které jsme „povinně“ získali v kurzech s akreditací MŠMT) můžeme při-
stoupit k prvnímu kroku, kterým je zmapování možností a volba vhodného 
softwaru pro námi předem stanovený cíl. Oblast PST nelze přesně vymezit. 
Díky rychlému vývoji na poli informatiky lze však představit několik mož-
ností, jak lze danou látku vhodně představit v hodině. 
 

Možnosti prezentace učiva v hodinách dějepisu 
V hodinách, které budou mít názorně-demonstrační charakter, nám bohatě 

poslouží software k prohlížení obrázků. Tady bychom především uvažovali 
software, který lze získat někde zdarma. Lze využít programy XnView 
(www.xnview.com), Irfanview (www.irfanview.com). Tyto programy mají vět-
šinu důležitých funkcí jako podobné komerční aplikace ACDSee nebo Zoner 
media Explorer, podpora více než 55ti formátů, několik způsobů zobrazení, 
snadné kopírování a přesun souborů. Obsahují také základní funkce pro edita-
ci obrázků. Pokročilejší uživatel pracující s větším množstvím obrázků ocení 
funkci hromadné konverze s širokými možnostmi nastavení, například na vyš-
ší stupeň komprese, převod na jiný grafický formát, přejmenování souborů a 
mnohé další. Tvorba a úprava obrázků je možná v programu Malování, který 
je přímo součástí Windows XP, nicméně práci lze výrazně zefektivnit a po-
vznést na „vyšší úroveň“ využitím pokročilejšího bitmapového editoru jako 
například řadu programů CorelDRAW (www.corel.com). 

Pokud uvažujeme, že bychom při svých hodinách chtěli také názorně pra-
covat s textem, popř. vytvářet pro žáky různé tabulky, lze i v tomto případě 
narazit na software, který bude zadarmo (pokud nám nedostačuje softwarové 
vybavení naší školy a pracujeme s aktuálními materiály, jejichž datový formát 
starší verze textových editorů či tabulkových procesorů nenačtou). Nejčastěji 
jsou využívány tzv. balíky kancelářských aplikací. Takovým balíkem zdarma 
dostupným je např. OpenOffice.org (komunita kolem projektu 
OpenOffice.org, www.openoffice.org). Jde o jeden z nejlepších freewarových 
(zdarma dostupných) produktů vůbec. Obsahuje textový editor OpenOffice 
Writer, tabulkový procesor OpenOffice Calc, Jako takový nabízí všechny nej-

                                           
16) Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy stanovující „Standard 
ICT služeb ve škole“, č.j. 30799/2005-551. 
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významnější funkce, které byste od něho mohli žádat. Filozofie ovládání je 
velmi podobná jiným textovým editorům, a tak přechod z jiných programů 
nečinní obtíže. Zde nelze zapomenout právě na komerčně využívaný software 
od firmy Microsoft (balík Microsoft Office). Avšak zde je třeba při nákupu 
počítat s částkou, která pro rozpočet školy není zanedbatelná. Dále lze také 
pro úpravu textů, které používáme při prezentaci použít software, jehož starší 
verze je možné stáhnout z internetu. Jedná se například o stále populárnější 
Adobe Acrobat Reader. 
 

Prezentace pomocí komplexních softwarových nástrojů 
Prezentační nástroje OpenOffice Impress (www.openoffice.org), Micro-

soft PowerPoint (www.microsoft.com) jsou plnohodnotné programy pro tvor-
bu prezentace učiva. Mimo jiné umožňují export prezentace na web nebo také 
tvorbu vlastních animovaných obrázků ve formátu .gif, což dále rozšiřuje je-
jich prezentační možnosti. Programy Impress, popř. PowerPoint jsou určeny 
především k vytváření prezentací dokumentů, které na několika za sebou řa-
zených snímcích dokážou podat velké množství informací o vyučované látce. 
Jednotlivé prezentace se skládají z grafické a textové složky, které společně 
tvoří jeden celek, snímek. Tyto snímky jsou mezi sebou provázány pomocí 
přechodů; předvádění nemusí být chronologické, ale pomocí odkazů lze volit 
prakticky libovolné řazení. Jednotlivé objekty (obrázky, textová pole atd.) se 
nemusí zobrazovat najednou, ale mohou se objevovat postupně.  

Zde bychom mohli zmínit „zlaté pravidlo pro učitele“: Proto budiž učite-
lům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předváděno všem smyslům, kolika 
možno. Totiž věci viditelné zraku, slyšitelné sluchu, vonné čichu, chutnatelné 
chuti a hmatatelné hmatu; a může-li něco být vnímáno najednou více smysly, 
budiž to předváděno více smyslům. (Komenský, Velká didaktika). 

Právě zapojení více smyslů do výuky nám využití softwarové prezentace 
přináší. Tyto dva nástroje pro softwarovou prezentaci lze doporučit pro kom-
plexní výuku (Maňák, Švec 2003, s. 186-190). Učitel se stává při tvorbě SPT 
tvůrcem vzdělávacího softwaru, který bude reflektovat jeho potřeby 
v hodinách a nahrazuje tak mnohdy nedokonalé výukové programy běžně 
dostupné na trhu, které v jednotlivých případech nemusí odpovídat struktuře a 
rozvržení látky.  

V první řadě by si měl učitel při zavádění této výukové metody do své 
výuky klást otázku „Jsem schopen dobře ovládat svou prezentaci?“. Učitel by 
měl být seznámen s ovládáním programu a jeho možnostmi. Jedná se o zá-
kladní dovednosti – spuštění programu, ovládání programu pomocí panelů ná-
strojů, nabídek a klávesových zkratek, popis prostředí, způsoby zobrazení pre-
zentace, operace s dokumenty a soubory. Je potřeba jistá zručnost při práci 
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s myší, zejména při formátování grafických objektů, ale té dosáhnete jedině 
dlouhou praxí. 

V této chvíli je čas na otázku “Jak mám vytvořit softwarovou prezentaci, 
aby byla vizuálně zajímavá, ale přitom čitelná?“. Důležité je zvolit vhodný 
celkový formát celé prezentace (šablony návrhu, barevná schémata). V tomto 
kroku zvažujeme zda po jazykové a grafické stránce bude námi zvolená forma 
„scénáře“ prezentace odpovídat žákům a specifikům dané vzdělávací oblasti 
(předmětu, tématu). Při větším počtu objektů na snímku bude velmi důležité 
zvládnout přesně jejich rozmístění, upravit jejich velikost, vzájemné pořadí. 
S rostoucím věkem žáků lze tyto objekty vrstvit na sebe a vytvářet složitější 
scénář animací popř. přechodu snímku. Důležité je určení formátu objektu, 
tedy barvy a stylu čáry i výplně. Text, který slouží k fixaci probírané látky je 
vhodné zvýraznit, k tomu slouží jednoduché animace, které nám například 
text postupně zobrazují rychlostí, kterou můžeme nastavovat např. na čas, po 
který nám bude trvat vyslovení otázky. Pro tyto případy je důležité, aby učitel 
byl při sestavování prezentace schopný pracovat s textovými poli, vkládáním 
textu, jeho přenosu z dokumentů jiného typu (pro tvorbu těchto dokumentů 
slouží zde zmiňované textové editory a tabulkové procesory), dále umět for-
mátovat vzhled písma i odstavců. K propracovanější verzi prezentace, která 
bude interaktivně zapojovat také žáky do prezentace slouží tzv. hypertextové 
odkazy. Jsou to místa na obrazovce, jejichž pomocí lze pouhým klepnutím 
přejít na jiné místo v prezentaci nebo otevřít jiný dokument. Tak lze například 
strukturovat strom scénáře prezentace tak, aby jednotliví studenti při opaková-
ní učiva a nesprávném označení odpovědi, či obrázku se vrátili ke snímku, na 
kterém po prostudování naleznou správnou odpověď. 

Do prezentací je možné vkládat také video nebo audio záznam. Obojí dnes 
lze s pomocí běžné videokamery, resp. diktafonu bez problémů natočit a pos-
léze snadno pomocí FireWire IEEE1394 nebo USB rozhraní převést do počí-
tače a sestříhat, např. pomocí programu Movie Maker, který je součástí ope-
račního systému Windows XP. Pokročilejší uživatel může k tomuto účelu 
použít speciální střihovou kartu, jejíž součástí bývá obvykle i kvalitnější stři-
hový software. Dlužno dodat, že jde o velmi zábavnou a kreativní práci, která 
nicméně vyžaduje svůj čas.  

Závěrem této kapitoly by bylo vhodné upozornit, aby na druhé straně uči-
telé nevkládali do efektů při tomto způsobu výuky nadměrná očekávání, zej-
ména s ohledem na porovnání s jinými multimediálními podněty působícími 
dnes na žáky (hry, video…). Na nejedné prezentaci, kterou jsem měl možnost 
vidět, vytvořené zkušenými pedagogy lze vidět mnohé chyby, kterých se au-
toři opakovaně dopouští. Často se při seznamování se s možnostmi animací a 
různých přechodů snímků stane, že je autor překvapen možnostmi, které mu 
tento software nabízí a zahltí prezentaci velmi efektními, avšak zbytečně vý-
raznými přechody textových polí popř. snímků tak, že pozorovatel spíše vní-
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má tyto efekty a ztrácí se v prezentovaných informacích. Další chybou je po-
važovat tento software za nástroj pro pouhou prezentaci textu. Ztrácí se tím 
onen motivační potenciál, kdy většina žáků, kteří mají PC doma a využívají 
ho pro zábavu, popř. sledování nejnovějších filmů, bude zklamána strohostí 
takto připravené hodiny. Tím se atraktivita pro žáky vytrácí, což je jistě ško-
da. V tomto ohledu je vhodné, aby byla SPT využívána jen tam, kde to má 
smysl a násilně nesuplovala jiné metody výuky. Pokud tomu tak je, může SPT 
výrazně pomoci v edukativním procesu, ať už při tvorbě výukových materiálů 
nebo při jejich prezentaci, a to zejména díky jednodušší přípravě, lepšímu po-
chopení probírané látky žáky, vyšší didaktické názornosti a vyššímu, alespoň 
v současné době, motivačnímu potenciálu. 

 

Základní metodické náměty pro tvorbu komplexních softwarových prezentací 
Co by učitel dějepisu měl při vytváření SPT mít na paměti? Struktura, for-

ma a obsah by měly být především podřízeny věku žáků a jejich specifickým 
možnostem, dále pak specifickému výukovému prostředí v jednotlivých zá-
kladních školách, hardwarovým a softwarovým vybavením, které nabízí mul-
timediální učebna. Ve chvíli, kdy se nám pečlivě připravená prezentace začne 
díky špatnému vybavení učebny pomalu načítat na obrazovce, je již situace 
nezachranitelná a žák ztrácí aktivitu a motivaci, kterou už zpátky nezískáme. 
Vhodné je v kooperaci s ŠVP vytvořit několik prezentací, které jsou cíleně za-
měřeny na konkrétní probírané učivo. Předvést takto vytvořené učivo některé-
mu z kolegů a získat tak zpětnou vazbu. Může se nám dokonce podařit ho tak-
to nadchnout a jistě do naší přípravy vnese nové možnosti práce s učivem. Po-
stup můžeme vysvětlit na příkladu dvou různě vedených vyučovacích hodin. 
Probíranou látkou je v tomto případě téma „Třicetileté války na našem úze-
mí“, která se doposud zařazovala na konec sedmého ročníku, kde již lze před-
pokládat jistou informačně-komunikativní gramotnost žáků. Prezentace by 
měla začínat úvodními informacemi, které budou mít opakovací charakter a 
spojovat již probrané učivo s novým. Je na volbě jednotlivých pedagogů a 
možnostech jejich školy, zda zvolí frontální výuku za pomoci přenosu zvětše-
ného obrazu na projektové plátno nebo zvolí individuální přístup podle tempa 
jednotlivých žáků, nasídlením interaktivní softwarové prezentace k jednotli-
vým PC, které budou obsluhovat sami žáci. Jakákoliv prezentace se samo-
zřejmě musí nejdříve spustit. Žáci by neměli být rozptylováni jakýmikoliv 
spouštěcími procesy. Před žákem by již měl běžet první snímek vytvořené 
prezentace tak, aby ho nerušily okolní vjemy při zapínání (což ještě zdržuje a 
krátí nám čas určený pro výuku).  
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Frontální prezentace 
Studenti jsou vedeni učitelovým výkladem k látce a scénářem prezentace. 

Na plátně se postupně objevují např. dochované historické materiály, které 
doplňují učitelův výklad a jsou plně pod jeho kontrolou. Mezi jednotlivými 
obrazy se za pomoci jednoduchých animací objevují fixační a motivační otáz-
ky, po kterých následuje snímek se správnou odpovědí, doplněný popř. zvu-
kovým efektem při objevení se správné odpovědi (je výhodné používat stejný 
formát pro všechny správné odpovědi, např. potlesk pro správnou odpověď, 
nesouhlas pro špatnou odpověď). V rámci aktivizace lze záměrně vytvořit 
možnosti se špatnými odpověďmi tak, aby pomocí hypertextového odkazu a 
opět za použití zvukového efektu, nás odkázala prezentace na část, kde jsme 
se správnou odpověď již dozvěděli (mám možnost výběru za pomocí kurzoru 
myši např. ze tří odpovědí, z nichž jen jedna je správná, označím-li špatnou, 
vrátím se o několik kroků zpět, načež další snímek se opět vrací k otázce). Na 
konci takto prováděné „frontální počítačové historické hry“ přichází prostor 
pro snímek s textem pro provedení zápisu a mohou následovat snímky s pra-
covními úkoly, které mohu využít buď v hodině, nebo pro zadání domácí prá-
ce. Zde lze vytvářet například jednoduché animace, které budou demonstrovat 
odliv obyvatelstva po vyhlášení Obnoveného zřízení zemského, kdy nechá-
vám postupně mizet obrázky představitelů jednotlivých reformačních směrů 
až zůstane jen „katolík“ a následuje výklad pojmu rekatolizace doplněný jed-
noduchou animací, kde se přesouvá majetek zabavený představitelům odeš-
lých náboženství ke katolíkům a vysvětlení pojmu konfiskace.  

Historická metodologie ve vyučování je spíše cesta, která vede k získání 
poznatku než poznatek sám. Učitel dějepisu by měl při svých hodinách také 
klást důraz na regionální dějiny. Zde lze zařadit například jednoduché prolíná-
ní snímků s okolními místy, které hrály nějakou významnější roli v období tři-
cetiletých válek (jistě se při studiu regionálních dějin nějaká najdou). 

Individuální interaktivní prezentace 
Takto prezentovaná látka klade větší důraz na učitelovu přípravu v rámci 

tvorby stromu prezentace. Scénář takové hodiny je možno opět podřídit třem 
základním fázím hodiny (Julínek a kol. 2004, s. 151). Ještě před začátkem je 
třeba žákům vysvětlit, jakým způsobem mají s prezentací pracovat. Na úvod 
prezentace lze zařadit opakovací část, ve které budou snímky s opakovacími 
otázkami. Tady je vhodné zapojit také zvuk. Otázky mohou být nahrány 
v hlasové podobě a na úvod každého snímku lze spustit danou otázku, kde 
opět student vybírá pomocí kurzoru myši správnou odpověď tak jako 
v předchozí kapitole. Zde by měl být kladen důraz na jednotný formát písma a 
zvukové stopy. Tentokrát se však žák nevrací v prezentaci zpět, ale při špatné 
odpovědi se objeví snímek s textem, který v sobě obsahuje vysvětlení pojmu, 
popř. zařazení události, která již byla v minulých hodinách popsána a po 
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pročtení se opět objeví původní otázka. Po této úvodní části by měly přijít 
motivační prvky, které představí prezentovanou látku. Zde je prostor pro 
fantazii jednotlivých učitelů, kdy je možno jednoduše vytvořit animaci např. 
defenestrace. Následuje samotná prezentace látky, kdy jsou vkládány 
aktivizační prvky a fixační otázky, s formátem jako u všech předchozích 
otázek (špatná odpověď=vrácení ke snímku, kde je pojem vysvětlen). Opět 
lze vytvořit jednoduché a hlavně názorné animace k pojmům jako 
rekatolizace, konfiskace apod. Měli bychom při tvorbě také pamatovat, že 
dnešní oborová didaktika dějepisu směřuje ke každodennosti a předávání 
kulturního dědictví žákům (Julínek a kol. 2004, s. 81-82), což v prezentaci 
zohledníme nejen obrazovou přílohou této doby, ale také popisem důsledků a 
souvislostí. Zobecněním nového učiva a následnou fixací lze prezentaci 
zakončit. Následuje odkaz např. na zajímavou webovou adresu, která může 
mít regionální charakter17 nebo charakter zápisu z prezentované látky18. 

Funkce učitele je v takovémto případě zároveň didakticko programátorská, 
ale také je učitel organizátor a manažer vyučovacího procesu (Maňák, Švec 
2003, s. 189). Oproti e-learningovému kurzu zde učitel je přímo přítomen 
v hodině a aktivně se zapojuje při celém průběhu prezentace. Ptá se na klíčová 
slova, jednotlivé žáky nechává vysvětlovat získané a učí je rozlišovat 
jednotlivé příčiny a následky, aniž by narušil kontinuitu prezentace (zde se 
projeví talent jednotlivých učitelů, jelikož již právě při vytváření prezentace 
musí mít toto na paměti). 

Hodnocení provedené výzkumné sondy u žáků sedmého ročníku, v jeji-
chž hodině bylo při výuce použito frontální prezentace na téma „Třiceti-
leté války na našem území“ 

Třída 15 žáků se měla možnost zúčastnit hodiny dějepisu, ve které byla 
výuka prováděna za pomoci frontální softwarové prezentace, vytvořené v pro-
gramu Microsoft PowerPoint. Během jedné vyučovací hodiny byla odprezen-
tována látka „Třicetileté války na našem území“. Prezentace odpovídala pop-
sanému scénáři v kapitole Frontální výuka. Po vyučovací hodině žáci odpoví-
dali při rozhovoru vedeným učitelem na otázky, které měli za úkol zjistit, zda 
je forma takto vedené hodiny přínosná pro aktivizaci zájmu o probíranou lát-
ku. Jelikož se jednalo spíše o zjištění zpětné vazby žáků, nelze přikládat výs-
ledkům velkou váhu. Z 15 přítomných žáků hodnotilo 11 takto provedenou 
hodinu pozitivně. Dva žáci neviděli rozdíl mezi hodinou vedenou za pomoci 
frontální prezentace a ostatními hodinami. Posledním dvěma žákům takto ve-
dená hodina nevyhovovala a dali by přednost klasické výuce. Zde je třeba 

                                           
17) Brno – Bystrc, neoficiální stránky městské části, Třicetiletá válka, Brno [cit. 
18.10.2006], Dostupné na WWW: http://www.bystrc.net/historie/Historie.htm 
18) Vznik Habsburského soustátí, text učebnice, Třicetiletá válka, Brno [cit. 20.10.2006], 
Dostupné na WWW: http://www.dejepis.com/index.php?page=000&kap=012&pod=2 
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provést hlubší výzkum dané problematiky, který by se odborněji zaměřil na 
možnosti využívání takového nástroje při výuce, popř. vytvořil propracova-
nější metodiku pro tvorbu softwarových prezentací. Tento výzkumný záměr je 
naším cílem a je v přípravné fázi.  
 

Závěr 
Cílem toho článku bylo poukázat na zajímavý a užitečný nástroj pro pod-

poru tvorby multimediálních prezentací zaměřených na výuku dějepisu. Zprá-
va si v žádném případě neklade za cíl vyčerpávajícím způsobem popsat mož-
nosti SPT při výuce předmětu, ale pouze upozornit na základní funkce, které 
mohou tvorbu multimediálních prezentací racionalizovat. Záměrně jsme zde 
nehovořili o možnostech použití pasáží z historických dokumentů. Tím by-
chom obsáhli mnohem širší záběr, který není cílem tohoto článku. Právě tako-
véto a další možnosti jsou otázkou pro hlubší výzkum. V poslední době se 
v oborové didaktice dějepisu objevují kvalitní studie zabývající se využitím 
právě videozáznamu ve výuce dějepisu (Štěpánek 2006). Jistě lze s určitostí 
říci, že zavádění ICT přispívá k utváření a rozvíjení většiny klíčových kompe-
tencí. Díky rychlému tempu ve zdokonalování informačně komunikačních 
nástrojů se zde otevírají zajímavé možnosti, které budou nadále podrobeny 
hlubšímu výzkumu v rámci přípravy mé disertační práce. 
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VLIV METAKOGNITIVNÍCH STRATEGIÍ PODPOROVANÝCH 
MODERNÍMI INFORMAČNÍMI TECHNOLOGIEMI NA ROZVOJ 

DOVEDNOSTÍ ŽÁKŮ ŘÍDIT VLASTNÍ UČENÍ NA PŘÍKLADU 
ZEMĚPISNÉHO UČIVA 

 
Darina Foltýnová  

 
Anotace: Půl roku probíhala na základní škole projektová výuka s podporou 
moderních informačních technologií. Žáci řešili lehké, ale i složitější úkoly, 
které vedly k získávání a fixování základních geografických znalostí a k rozví-
jení metakognitivních strategií. Tato výuka by měla pomáhat žákům také roz-
víjet dovednosti řídit vlastní učení. Příspěvek informuje o průběhu a výsled-
cích této práce a podněcuje k diskuzi, zda je tato výuka v praxi realizovatelná. 
Summary: The project education with the support of modern informational 
technologies took place on primary school for the period of six months. Pupils 
solved easy, but also difficult assignments, which lead to gaining and fixing 
basic geographical knowledge, evolve metacognitive strategie and helping 
students self-regulate. This paper informs about course and results of this wo-
rk and develops a discussion on a motion whether this education can be reali-
zed in practice. 
 
Úvod 

V příspěvku bych vás ráda seznámila s mým pohledem na jeden z cílů 
dnešní školy – snahou vychovat z žáka autonomní osobnost. Žáka, který se 
vyznačuje mimo jiné schopností strategicky plánovat, organizovat, reflektovat 
svůj proces učení a také například hodnotit sám sebe. Pozitivum rozvoje auto-
regulace (a s autoregulací úzce související metakognici) spatřuji v rozvíjení 
učební schopnosti jako aktivity, kterou žáci dělají sami pro sebe. Autoregulu-
jící žák by se měl vyznačovat aktivitou v úsilí učit se, měl by si být vědom 
svých schopností a limitů, umět si stanovit cíle, úkoly a použit vhodné strate-
gie k jejich řešení.  

Všechny dříve zjištěné skutečnosti a hlavně snaha překonat současné výukové 
postupy, které jsou na většině škol založeny čistě na mechanickém memorování, 
místo na uvědomování si prostorových vazeb, struktur, problémů, jejich příčin 
a následků, mně vedli k tomu, vyzkoušet a prakticky ověřit, jak lze pomocí 
moderních informačních technologií učinit probíranou látku pestřejší a pro žáky 
zajímavější. Důraz byl však především kladen na rozvíjení metakognitivních 
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strategií, jelikož výuka, která povede k metakognici, je předpokladem pro výuku, 
která má postupně naučit žáka autoregulaci učení (Mareš 1998).  
První šetření: Typ žáka podle rozvoje autoregulace 

Existuje mnoho teorií autoregulace, z nichž každá nahlíží na problém 
z různého úhlu pohledu podle významnosti, kterou přikládá jejím jednotlivým 
složkám. Zimmerman (1998) navrhl tzv. teorii cyklických fází aneb proces 3 
fází: uvažování, provádění a volní kontrola, a sebereflexe. Jednotlivé fáze lze 
pak ještě dále členit. První částí výzkumu bylo rozlišit typy žáků podle roz-
voje autoregulace.  

Byl sestaven dotazník vycházející z cyklických fází Zimmermana a inspi-
rován dotazníkem uplatněným v PISE pro zkoumání autoregulovaného učení 
(Artelt 2003). Dotazník byl rozdělen do tří částí podle jednotlivých fází auto-
regulace. V jednotlivých fázích pak byli pracovně vyčleněny tzv. dimenze, 
kde na každou dimenzi bylo položeno 5 otázek. Žáci odpovídali na uzavřené 
položky na posuzovací škále o 5 stupních. Žáci pak byli podle výpovědí zařa-
zeni do 5 kategorií od začátečníků až po pokročilé. Výzkumný vzorek tvoří 
žáci druhého stupně základních škol.  

 

Tab. 1: Srovnání začátečníků a pokročilých v autoregulaci učení (podle 
Zimmermann, Schunk 1998) 
 

Typy žáků podle rozvoje autorgulace Fáze 
autoregulace Začátečníci Pokročilí 

stanovují si nespecifické, 
neuspořádané a blízké cíle 

stanovují si specifické, 
hierarchicky uspořádané a 
vzdálenější cíle 

jsou orientování na výkon, výsledek 
učení 

jsou orientováni na průběh 
učení 

svou osobní zdatnost vnímají jako 
nízkou, nedostatečnou 

osobní zdatnost je vnímána 
jako vysoká, dostatečná 

Uvažování 

projevují nezájem jsou vnitřně motivovaní 
mají nejasný plán mají jasný plán 
nevěří si, používají sebedevalvujících 
postupů 

věří si, dokážou vyučovat sami 
sebe

Provádění a 
volní 
kontrola 

kontrolují jen výsledky svého snažení kontrolují i průběh svého 
snažení

vyhýbají se sebehodnocení snaží se hodnotit sami sebe 

příčiny úspěchu a neúspěchu hledají 
ve svých schopnostech (v 
neovlivnitelných příčinách) 

příčiny úspěchu a neúspěchu 
hledají v použité strategii a 
v praktických zkušenostech 
(ovlivnitelných příčinách) 

Sebereflexe 

reagují sami na sebe negativně 
Nedokážou se dobře adaptovat 
měnícím se podmínkám 

reagují sami na sebe pozitivně 
Dokážou se dobře adaptovat 
měnícím se podmínkám 
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Druhé šetření: Osvojení autoregulačních dovedností 
Druhý cíl, který si ve svém výzkumu kladu, je zjistit, jak se zvýší stupeň os-

vojení autoregulačních dovedností (závisle proměnná) žáků po absolvování výu-
ky, která vede k osvojování metakognitivních strategií (nezávisle proměnná).  

Prakticky se uskutečnila půlroční projektová výuka v rámci zeměpisného 
kroužku, kde žáci řešili projekty zaměřené na učivo, které protínalo různá 
geografická témata – od přírodní sféry přes společenskou až po celosvětové 
globální problémy (pohyby Země, podnebí, rostlinstvo, ekosystémy, populač-
ní struktura, miliónová města atd.).  

Žáci po zpracování prvního projektu vyplnili Dotazník 1 (pretest), zkou-
mající úroveň využívání jednotlivých autoregulačních dovedností během prv-
ního projektu. Dále nastává půlroční výuka vedoucí k rozvíjení metakognitiv-
ních strategií. V průběhu půlroční výuky žáci absolvují metakognitivní výuku 
při zpracovávání několika dalších projektů, ve kterých postupně přebírají za 
řízení projektu vlastní odpovědnost. Ke každému projektu náleží pracovní list, 
který obsahuje otázky zjišťující použití metakognitivních strategií. Výzkum-
ník provádí během metakognitivní výuky také participační pozorování. Shod-
ný Dotazník 1 jako na počátku metakognitivní výuky vyplní žák také po zpra-
cování posledního projektu (tzv. posttest) a zhodnotí se, jak se změnila úroveň 
osvojení autoregulačních dovedností žáků před a po skončení výuky vedoucí 
žáky k osvojení metakognitivních strategií. Dotazník obsahuje celkem 24 otá-
zek, kdy s každou dovedností (viz níže) souvisí tři otázky – celkem 8 doved-
ností, tj. 8x3 = 24 otázek.  

 
Dílčí výsledky 

Z prvních zpracovaných výsledků, kde výzkumný vzorek tvoří zatím 
pouze 15 žáků (obr. 1, obr. 2), lze už nyní odhadnout, že metakognitivní výu-
ka zvyšuje úroveň žáků autoregulovat své učení. V tomto příspěvku však za-
tím neuvádím konečné výsledky a závěry, jelikož dochází k rozšíření výz-
kumného vzorku. Předmětem dalšího šetření je analýza obsahu jednotlivých 

Autoregulační dovednosti (Zimmerman 2002) 
1. stanovení vlastních proximálních cílů 
2. osvojení strategie pro dosažení cíle 
3. monitorování výkonu k označení pokroku 
4. rekonstrukce kontextu za účelem kompatibility s cíli 
5. efektivní řízení času 
6. sebehodnocení vlastních metod 
7. atributy plynoucích příčin (přisuzování příčin k výsledkům) 
8. přizpůsobení budoucích metod 
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AUTOREGULAČNÍ DOVEDNOSTI 

projektů žáků a výsledků pozorování. Je třeba vyhodnotit, jak žáci zvládají 
jednotlivé metakognitivní strategie, které metakognitivní strategie žáci nejvíce 
využívají a které strategie si žáci ve výuce nejlépe osvojí.  

 
 

 
 
 
 

Obr. 1: Graf vyjadřující nárůst koeficientu autoregulačních dovedností – srovnání 
pretestu a posttestu 
 

Z dílčích výsledků prvního šetření, kterého se účastnilo 67 žáků šestých 
tříd a kde byl zjišťován typ žáka podle rozvoje autoregulace, lze konstatovat, 
že žáci si jsou schopni při učení stanovit poměrně jasné cíle, svou zdatnost 
vnímají spíše jako vysokou a věří si, naopak jim však chybí vnitřní motivace 
a jsou orientování především na výkon a výsledek učení. Žáci si dovedou po-
měrně dobře naplánovat a rozvrhnout učivo, které se mají naučit, ale značný 
problém jim dělá ohodnotit správně svůj výsledek snažení.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Obr. 2: Graf znázorňující stupeň osvojení vybraných autoregulačních dovedností 
pretestu a posttestu 

Z prvních analýz výsledků druhého šetření, kdy byl zjišťován stupeň osvo-
jení autoregulačních dovedností před a po absolvování metakognitivní výuky, 
vyplývá, že dochází k rozdílnému rozvoji jednotlivých autoregulačních do-
vedností. K největšímu rozvoji došlo u dovedností stanovit si vlastní cíl či 
efektivně řídit čas, naopak k nejmenšímu rozvoji došlo u sebehodnocení a 
přizpůsobení metod.  
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Závěrem bych chtěla říct, že má činnost na základní škole je pro mě pře-
devším velkou zkušeností. V průběhu půlroční práce jsem získala cenné infor-
mace a především chuť dále v této práci pokračovat a snažit se o to, aby se 
výuka zeměpisu s využitím modeních informačních technologií s důrazem na 
rozvíjení metakognitivních strategií při níž se rozvíjí dovednost žáků autore-
gulovat učení stala součástií běžné výuky. Smysluplnost této výuky bych 
chtěla dokázat dalším výzkumem a vyhodnocením získaných materiálů. 
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METODICKÝ POSTUP CPV VIDEOSTUDIE ZEMĚPISU 
 

Dana Hübelová 
 

Anotace: Videostudie je realizovaná v době, kdy dochází k zásadním změnám 
ve společnosti, které vyžadují zavádění reforem ve školství a vzdělávacích 
programech. Videostudie se orientuje především na samotný vyučovací pro-
ces a na podmínky, které ho ovlivňují. CPV videostudie zeměpisu zkoumá 
předpoklady pro účinné vyučování a učení na základě průběhu výuky, snaží se 
nalézt optimální výukové metody. V příspěvku shrnujeme cíle CPV videostudie 
zeměpisu, výzkumný design s charakteristikou zkoumaného souboru a popisu-
jeme jednotlivé fáze sběru a zpracování získaných dat. 
Summary: This videostudy is realized in period when the fundamental change 
of curriculum in a conjunction with an implementation of frame educational 
programs into school practices happens in the Czech Republic. In our noctri-
bution we suggest which research targets and questions aresolved in the vi-
deo project. We specify in detail which research steps and methods are used, 
we show apossible usage of the results for a development of the didactics of 
the geography and pedagogic practice. 

 
Úvod 

Nutnost změn ve vzdělání, a to jak ve formě, tak i obsahu, je dána mimo 
jiné měnící se strukturou společnosti, ve které probíhá exploze informací a ut-
váří se multikulturní společnost. V souvislosti s tím dochází i k proměnám ku-
rikula, čímž nabývá na významu procesuální a obsahová dimenze školní výu-
ky, která se v poslední době stává prominentním předmětem pedagogického 
výzkumu. Výzkum založený na analýze videozáznamu (videostudie) je v sou-
časné době intenzívně se rozvíjející oblastí pedagogického zkoumání, ve kte-
rém má nezastupitelnou roli a místo (srov. Janík, Miková 2006).  

Videostudie se však ubírají cestou, která se orientuje především na samot-
ný vyučovací proces a na podmínky, které ho ovlivňují. V případě CPV vi-
deostudie zeměpisu se jedná právě o zkoumání předpokladů pro účinné vyu-
čování a učení na základě průběhu výuky, o snahu nalézt optimální výukové 
metody. V oblasti pedagogiky i oborové didaktiky jsou tak videostudie nes-
porným přínosem nejen pro výzkumníky, ale i pro samotné učitele. Videostu-
die se obracejí na konkrétní žáky a učitele a zajímají se o to, jak je ve školních 
třídách zprostředkováno konkrétní učivo. 
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Cíle CPV videostudie zeměpisu 
Cílem výzkumného projektu CPV videostudie zeměpisu, který realizuje 

Katedra geografie a Centrum pedagogického výzkumu PdF MU v Brně v le-
tech 2005-2007 je proniknout k didaktickým a metodickým aspektům výuky 
zeměpisu v české základní škole a přispět tak k hledání odpovědi na otázky, 
jakým způsobem a za jakých podmínek je ztvárňován obsah vzdělávání ve 
výuce tohoto předmětu na 2. stupni ZŠ. Navazujícím cílem je optimalizovat 
výuku zeměpisu a hledat metody přinášející aktivizaci žáků. 

CPV videostudie zeměpisu je konkretizována pomocí dílčích cílů: 

• zjistit skutečnou délku vyučovacích hodin 

• zjistit a srovnat časové proporce výuky zeměpisu z hlediska organizačních 
forem výuky a fází výuky 

• ověřit poměr příležitostí k verbálnímu projevu ve výuce zeměpisu (učitel 
versus všichni žáci dohromady) 

• porovnat výsledky žáků dosažené v didaktickém testu 

• vyhodnotit specifické aktivity výuky zeměpisu (např. práce s mapou, 
atlasem, grafy) 

• sledovat ve výuce četnost zastoupení učebních úloh podle operační 
struktury 

 
Metodologie výzkumu 

Pro účely jednotlivých analýz byla použita celá řada různých výzkumných 
postupů a metod. 
 

Popis zkoumaného souboru 
Vzhledem k povaze výzkumného šetření (nahrávání učitelů na video) bylo 

nutné zvolit dostupný výběr. V konečné fázi projevilo zájem spolupracovat na 
projektu CPV videostudie celkem 11 učitelů, z nichž tři sledované téma ne-
vyučují ve školním roce 2005/06, ale je možné s nimi počítat ve školním roce 
2006/07. Dva učitelé po získání informací o výzkumu účast v něm odmítli, 
neboť nechtěli být natáčeni na videozáznam. 

V průběhu školního roku 2005/06 bylo pořízeno standardizovaným postu-
pem 51 vyučovacích hodin zeměpisu k tématu přírodní podmínky ČR (8. a 9. 
ročník) na druhém stupni základní školy v Brně a blízkém okolí. Ve výzkum-
ném souboru bylo zastoupeno různorodé spektrum škol – fakultní škola PdF 
MU, škola zaměřená na přírodovědné předměty, škola s rozšířenou výukou ci-
zích jazyků; soubor obsahoval jak školy městské, tak venkovské. Zkoumaný 
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soubor zahrnuje celkem 6 škol, 7 tříd, 7 učitelů (z toho 6 žen a 1 muže) a 148 
žáků. Odlišnosti v počtech škol, tříd a učitelů jsou způsobeny tím, že v jedné 
ze škol byli nahráváni dva učitelé. 

Všichni sledovaní učitelé byli kvalifikovaní pro výuku zeměpisu na 
2. stupni ZŠ nebo nižším ročníku gymnázia, přičemž převažovala kombinace 
zeměpisu s tělesnou výchovou. Délka jejich praxe se pohybovala v rozmezí 
od 2 do 17 let. Výuka probíhala jak ve specializovaných učebnách, tak v běž-
ných třídách. Sledované téma bylo probíráno především v osmém ročníku, ale 
také v ročníku devátém, což je způsobeno možností volby rozložení učiva 
v časovém a tématickém plánu. 
 
Fáze sběru dat 

Poté, co byli osloveni ředitelé brněnských základních škol a škol v blíz-
kém okolí, následovaly schůzky s jednotlivými učiteli, kteří projevili o účast 
v projektu zájem. Kontextuální informace, které představují popisnou statisti-
ku, byly získány formou dotazníku určeného jednotlivým učitelům: pohlaví, 
aprobace, délka pedagogické praxe, ročník, počet žáků ve třídě (z toho chlap-
ců a dívek), používané učebnice atd.). 

Výuka zeměpisu se nahrávala standardizovaným postupem s využitím 
zkušeností, které jsou popsány v publikacích k videostudii TIMSS (Jacobs et 
al. 2003, Petko et al. 2003), k videsotudii IPN (Seidel et al. 2003) a k video-
studii CPV (Janík, Miková 2006). Zaškolení kameramani výuku natáčeli pod-
le předem stanovených pravidel, aby se získaná data mohla zpracovat, vyhod-
notit, interpretovat a srovnávat. K natáčení se využívalo dvou videokamer. 
První kamera (žákovská) byla umístěna na stativu vedle tabule tak, aby zabí-
rala celkové dění ve třídě. Druhá kamera (učitelská) byla v rukou zaškoleného 
kameramana a zabírala učitele a zónu jeho bezprostřední interakce se žáky. 

Problematickou otázkou je nedostatečná reprezentativnost vyučovacích hodin 
zaznamenaných na video. Výuka může být zkreslena celou řadou faktorů, 
k nimž můžeme řadit snahu učitele o „předvedení lepší hodiny“, nervozitu, pa-
sivitu či naopak „předvádění se“ žáků v přítomnosti kamer. Z tohoto důvodu 
jsme se pokusili problém reprezentativnosti zaznamenaných hodin monitorovat 
pomocí dotazníků, které učitelé vyplňovali po skončení každé natočené hodiny. 
Učitelé se v něm vyjadřovali formou sebehodnocení ke čtyřem otázkám: 

• do jaké míry byly nahrávané hodiny pro učitele typické 

• do jaké míry se lišilo chování žáků díky přítomnosti kamer 

• jaká byla míra nervozity učitele (sebehodnocení) 

• učitelův celkový dojem z hodiny (sebehodnocení) 
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Ke každé videohodině byla zajištěna dokumentace formou předtištěného 
dotazníku, do kterého se doplňovaly základní informace o výuce: téma vyučo-
vací hodiny, aktuální počet žáků (z toho chlapců a dívek), používané mapy, 
učební pomůcky, domácí úkoly apod. 
 
Zpracování videozáznamu výuky 

Prvním krokem po natočení hodiny je její digitalizace. Digitalizace před-
stavuje fázi výzkumu, která umožňuje následně samotnou analýzu výzkum-
ných dat. Každá vyučovací hodina byla převedena z videokazety mini DV do 
počítače pomocí programu Pinnacle Studio 9 tak, aby ji bylo možné uložit ve 
formátu MPEG-l na DVD. Digitalizace je nesmírně časově náročná, neboť 
musí probíhat v reálném čase. 

Transkripce videozáznamu probíhala v programu pro zpracování videozáz-
namu Videograph (Rimmele 2002) v desetisekundových intervalech podle 
standardizovaného postupu (Seidel 2003; Janík, Miková 2006). Videograph je 
software, který umožňuje přehrávání videozáznamu, jeho transkripci, kódová-
ní a importování dat do jiných programů (např. SPSS). Transkripcí se v kon-
textu této práce rozumí přepisování zvukové části videozáznamu pomocí urči-
tého transkripčního systému. Zaměřujeme se přitom především na verbální 
komunikaci. Neverbální komunikace je transkribována jen okrajově. Hlavním 
cílem transkripce je tedy převést verbální komunikaci do psané podoby. Kon-
krétní přepis vyučovací hodiny označujeme jako transkript. 

Při tvorbě transkriptů se přepisovatelé řídili standardizovaným postupem, 
aby všechny vyučovací hodiny byly jednotné a vzájemně srovnatelné. V sou-
časné době je ve většině videostudií uplatňován jednotný postup (včetně sys-
tému dohodnutých znaků a pravidel), který byl navržen v rámci videostudií 
TIMSS. Stejný postup byl uplatněn i v CPV videostudii fyziky. Transkript lze 
z Videographu exportovat do textového editoru v programu Word (příloha 1). 

Transkript slouží jako dobrá pomůcka, která umožňuje rychlou orientaci 
v jednotlivých hodinách. Vyhledání určitých částí je díky transkriptu snadněj-
ší, než pokud by byl přehráván videozáznam celé hodiny. Transkript je také 
podkladem pro analýzu příležitostí k verbálnímu projevu. Příležitosti k mlu-
vení zjišťuje počet slov, která řekl ve výuce učitel, a počet slov, která řekli 
všichni žáci dohromady. 

Kódování je chápáno jako registrace jevů pozorovaných na videozáznamu do 
zadaného systému kategorií (srov. Gavora 1998). V CPV videostudii zeměpisu 
byl uplatněn kategoriální systém vytvořený na IPN v německém Kielu (Seidel et 
al. 2003), který byl adaptován pro účely CPV videostudie fyziky (Janík, Miková 
2006). Kategoriální systém vychází z obecně didaktického modelu výuky a je 
rozčleněn z hlediska trvání výuky, jejich fází a organizačních forem (příloha 2). 
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Kategorie jsou dále strukturovány do subkategorií, které jsou disjunktní, tzn. jev 
může být zařazen vždy jen do jedné ze subkategorií. V rámci kódování je třeba 
dosáhnout přijatelné míry inter-rater-reliability, tj. shody mezi jednotlivými 
kódovateli (Cohens Kappa > 70, přímá shoda > 85 %). 

V současné době je v projektu CPV videostudie zeměpisu dokončena fáze 
sběru dat, digitalizace videohodin a jejich následná transkripce. Data z video-
studie zeměpisu jsou postupně vyhodnocována a jejich předpokládaná publi-
kace je plánována na konec roku 2006. 
 
Závěr 

Videostudie zeměpisu by mohla napomoci vytvořit kurikulum v rámci mo-
derního vzdělávání a umožnit výběr vhodného učiva a optimálních výuko-
vých metod. Svým zaměřením spadá projekt do oblasti oborově didaktického 
výzkumu – zeměpisu, který je schopen lépe sledované cíle konkretizovat. Pří-
nos v rovině metodologické spočívá ve vytvoření takové taxonomie zkouma-
ných jevů a problémů, která by respektovala integrující postavení zeměpisu 
v rámci mezipředmětových vztahů, což vyplývá z geografie jako vědy, která 
zasahuje do věd přírodních, společenských, technických i aplikovaných. Zají-
mavá je možnost využití videozáznamů pro výuku didaktiky zeměpisu na Ka-
tedře geografie PdF MU a ověření návrhu optimálních forem a metod vyučo-
vání a učení na školách v rámci pedagogické praxe studentů geografie. Video-
záznam využívají sledovaní učitelé pro vlastní sebereflexi. 
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Výzkum byl podpořen projektem číslo 40/06 „Videostudie jako prostředek 
analýzy učebních úloh na ZŠ“, který byl financován v roce 2006 
Pedagogickou fakultou MU.  
 

Příloha 1: Ukázka transkriptu videostudie zeměpisu 
 

00:02:40 - 00:02:50  
 U: (zapisuje do TK) 
 U: Minulou hodinu jsme na konci už nemohli, nezbyl nám čas, 
00:02:50 - 00:03:00  
 U: říct si něco k tomu videu. Takže, Jindřichu, co jsme se vlastně 

dozvěděli na tom videu, co jsme měli minulou hodinu? No, o čem 
bylo? 

 Z: To bylo 
00:03:00 - 00:03:10  
 Z: o tom, o České republice. 
 U: O České republice, no, a konkrétně? 
 Z: O těch vodách, o tom, o tom, kde pramení řeky. 
00:03:10 - 00:03:20  
 U: A o kterém prameni řeky? 
 Z: To bylo o tom, o Labe. 
 U: Labe. Aleši. Kde nám pramení 
00:03:20 - 00:03:30  
 U: tedy Labe, Aleši? 
 Z: Pramení v Krkonoších. 
 U: Nahlas. 
00:03:30 - 00:03:40  
 Z: V Krkonoších. 
 U: A konkrétně na, Martine? 
 Z: U Labské boudy. Nad boudou. 
 U: A to se nazývá? 
00:03:40 - 00:03:50  
 Z: Labská louka. 
 U: Labská louka, ano, konečně. Tak, co jste si zapamatovali z 

videa? Alespoň to, jak byl pramen posvěcen biskupem 
00:03:50 - 00:04:00  
 U: olomouckým? A jak dopadla ta výprava? 
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Příloha 2: Struktura kategoriálního systému pro kódování výuky 
 

Kategorie Subkategorie 
Přerušení výuky (hlášení rozhlasu, zaklepání…) 
Před výukou (od zazvonění po zahájení výuky učitelem) 
Výuka 

Trvání výuky 

Po výuce (ukončuje učitel, zvonění není směrodatné) 
Opakování učiva (již probírané učivo v minulých hodinách) 
Úvod výuky (vstup do nové vyučovací hodiny) 
Zpracování nového učiva (zprostředkování vědomostí, vytváření 
pojmů) 
Procvičování/upevňování učiva 
Aplikování/prohlubování učiva (uplatnění v nových úlohách) 
Shrnutí učiva (z pohledu toho, co se učilo – obsahová organizace) 
Rekapitulace (z pohledu toho, jak se učilo – proces, zpětná vazba) 

Fáze výuky 

Zkoušení/prověrka/kontrola domácích úkolů 
Výklad/přednáška/instrukce učitele (učitel mluví po delší časový 
interval, zprostředkovává učivo) 
Diktát (učitel diktuje, i za použití tabule, žáci si zapisují/opisují) 
Rozhovor se třídou (hlavní interakce je veřejná) 
Samostatná práce 
Práce ve dvojicích 
Práce ve skupinách 
Více forem práce současně (např. samostatná práce + skupinový 
rozhovor) 

Organizační 
formy výuky 

Přechod (organizační aktivity – příprava pokusu, rozdávání papírů 
apod.) 
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FREKVENČNÍ POJMOVÁ ANALÝZA UČEBNIC SOCIÁLNÍHO 
ZEMĚPISU PRO ZŠ 

 
Petr Knecht 

 
Anotace: Příspěvek vychází z frekvenční pojmové analýzy učebnic sociálního 
zeměpisu pro základní školy, v rámci které autor srovnával učebnice s osmi 
různých vydavatelství. Výsledkem je zjištění, že se učebnice z jednotlivých vy-
davatelství v počtu užitých pojmů výrazně odlišují. 
Summary: The contribution is based on frequency concept analysis of Czech 
secondary school human geography textbooks, in that author compared text-
books from eight different publishing houses, allowed for lessons at Czech se-
condary schools in years 2005/2006. The result is the finding that the number 
of concepts in textbooks from several publishing houses is highly different.  
 
1. Teoretická východiska 

Většina žáků, učitelů, rodičů i odborníků si nedokáže představit vzdělávací 
proces bez učebnic, a to i v dnešní době, charakteristické nástupem elektro-
nických médií. Současný učebnicový trh v České republice lze označit jako 
pestrý. Pro každý povinný vyučovací předmět nabízejí knižní vydavatelství 
množství učebnic. Na první pohled může učitele, žáky, odborníky či rodiče 
množství učebnic, které mají žáci k dispozici, příjemně překvapit. Po podrob-
nějším seznámení se s nimi nicméně všichni jmenovaní zjišťují, že jsou uče-
bnice, určené pro stejný ročník i typ školy, někdy značně rozdílné. Některé 
z nich jsou například předimenzované rozmanitými prvky učiva, do té míry, 
že jsou pro žáky nezajímavé a někdy dokonce demotivující. Dnešní bohatou 
nabídku učebnic ovlivnilo zejména uvolnění trhu v 90. letech, kdy se staly 
učebnice pro vydavatele, do jisté míry, výhodným zdrojem zisků a význam-
nou oblastí působnosti, neboť se investice do vydávání učebnic poměrně 
rychle zhodnocují. Greger (2004, s. 265) uvádí, že si v současnosti na českém 
trhu s učebnicemi pro základní školu konkuruje 63 nakladatelství. 

Problémů v souvisejících s tvorbou a užíváním učebnic existuje nemalé 
množství. Většinu z nich uvádí ve své studii Martinková (2002): např. nev-
hodný výběr a koncipování učiva vzhledem k věku, úrovni i zaměření žáků, 
přebytek faktografických údajů, nevhodné didaktické a grafické zpracování, 
málo logická stavba učebnic, nevhodná hierarchizace, rozkolísaná terminolo-
gie, chybějící návaznosti mezi učebnicemi jednotlivých ročníků, jednotlivých 
předmětů i mezi kapitolami jediné učebnice, malé využívání tabulek, schémat, 
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přehledů, slovníčků, rejstříků a ilustrací, absence funkční grafické úpravy či 
barevného členění, chybějící autentický materiál atp.  

Příspěvek seznamuje s výsledky výzkumné sondy věnované problematice 
přiměřenosti vyučovaných geografických pojmů věku žáků, která vychází 
z předpokladu, že některé z nejčastěji užívaných geografických pojmů v uče-
bnicích zeměpisu lze označit z hlediska přiměřenosti věku žáků jako proble-
matické. Problematika úzce souvisí s vysokou obtížností textu českých učeb-
nic, což potvrzují výzkumy (pro český jazyk Greger 1999; pro přírodopis 
Horník 1993; pro zeměpis Wahla 1983, Pluskal 1996 aj.). Komplexnější srov-
návací studie současných českých učebnic zeměpisu, dokazující poměrně zá-
važné rozdíly mezi jednotlivými učebnicemi, zpracovaly Svatoňová (2000), 
Chalupová (2000) a Janoušková (2005). 

 
2. Metodologie  

Hlavními cíli předkládané výzkumné sondy bylo: 

• provést frekvenční pojmovou analýzu všech učebnic sociálního zeměpisu pro 
základní školy se schvalovací doložkou MŠMT dostupných v obchodní a 
distribuční síti pro školní rok 2005/2006;  

• vytvoření seznamu nejčetnějších sociogeografických pojmů dle autorů učeb-
nic (pojmy vyskytující se ve všech učebnicích sociální geografie pro ZŠ). 
Kvůli obsahové i časové náročnosti výzkumu i zajištění objektivity a tran-

sparentnosti hodnocení byl výzkum zúžen na učivo tematického okruhu Rám-
cového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále RVPZV) Spole-
čenské a hospodářské prostředí. Výzkum vycházel z veškerých učebnic ze-
měpisu se schvalovací doložkou MŠMT zabývajících se uvedeným tematic-
kým celkem RVPZV a určených pro výuku ve školním roce 2005/2006.19 
 
3. Výsledky výzkumu 

Z pojmové analýzy všech zkoumaných učebnic vyplynulo, že jejich autoři 
pracují celkem s 366 pojmy, přičemž pojmů současně uvedených ve všech 
zkoumaných učebnicích je pouhých 35, tedy přibližně 10 %. Společný základ 
všech učebnic sociálního zeměpisu tvoří tedy 10 % pojmů obsažených ve 
všech těchto učebnicích dohromady. Konkrétní jmenný seznam těchto pojmů 
je uveden v příloze 1. Autoři učebnic se tedy shodli na poměrně úzkém úseku 
učiva určeného žákům stejné úrovně. 117 (34 %) pojmů bylo obsaženo pouze 
v jedné učebnici. Zajímavým údajem je fakt, že v nadpoloviční většině učeb-
nic (tedy v pěti a více učebnicích) je souhlasně uvedeno 36 % veškerých uží-

                                           
19 Jednalo se celkem o 12 učebnic z 8 nakladatelství. 
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vaných pojmů. Srovnání počtu pojmů participujících na společné pojmové 
základně viz tab. 1.  
Tab. 1 Počty pojmů souhlasně uvedených v učebnicích 

 

Počty pojmů souhlasně uvedených v učebnicích 
Počet učebnic Počet pojmů Rel. (%) 

8 35 10 
7 28 17 
6 30 25 
5 38 36 
4 25 43 
3 31 51 
2 62 68 
1 117 100 

 
Počet sociogeografických pojmů ve zkoumaných učebnicích se pohybuje 

od 113 (nakladatelství Moby Dick) do 228 (NČGS), rozdíl mezi oběma kraj-
ními případy je tedy více než dvojnásobný (viz tab. 2). Průměrný počet pojmů 
na jedno nakladatelství je 155. Průměru se nejvíce blíží vydavatelství Fortuna 
(145), Prodos (158) a Prospektrum (153).  

Důležitým a zajímavým zjištěním bylo, které z učebnic nejvíce participují 
na společné pojmové základně (pojmy současně užívané v sedmi a osmi učeb-
nicích) a naopak, které učebnice žáky nejvíce seznamují s tzv. ojedinělými 
(originálními) pojmy (užívanými pouze v jedné či dvou učebnicích).20 Jelikož 
je počet pojmů v jednotlivých učebnicích je různý, různí se také poměrný po-
čet pojmů, které má každá učebnice společné s ostatními učebnicemi. Z hod-
nocených učebnic nejvíce participuje na společné pojmové základně učebnice 
z Nakladatelství České geografické společnosti, avšak je důležité upozornit, 
že ve stejné učebnici je také uveden nejvyšší počet ojedinělých pojmů, který 
dosahuje jedné třetiny ze všech obsažených pojmů (73). U ostatních učebnic 
se počet ojedinělých pojmů pohyboval od 13 (SPN) do 31 (Prodos).  

 

                                           
20 Hodnocení nebylo možné objektivně provést u učebnic z nakladatelství Alter a Scientia, 
neboť nenabízely ucelenou řadu učebnic pro tematiku sociálního zeměpisu. 
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Tab. 2 Počet sociogeografických pojmů v učebnicích sociálního zeměpisu pro ZŠ 

 
* Nakladatelství Alter a Scientia nebyla hodnocena, neboť nenabízí ucelenou řadu učebnic 
pro tematický celek RVPZV Společenské a hospodářské prostředí. 

 
4. Závěry 

Pojmová analýza zkoumaných učebnic dokázala poměrně značné rozdíly 
v množství pojmů obsažených v jednotlivých učebnicích. Zajímavým zjiště-
ním byl fakt, že v nadpoloviční většině učebnic (tedy v pěti a více učebnicích) 
bylo souhlasně uvedeno 36 % veškerých užívaných pojmů. Počet sociogeo-
grafických pojmů ve zkoumaných učebnicích se pohyboval od 113 (naklada-
telství Moby Dick) do 228 (NČGS), rozdíl mezi oběma krajními případy byl 
tedy více než dvojnásobný. Z analýzy učebnic vyplynulo, že se navzájem ne-
lišily pouze z pojmového hlediska, ale také v množství textu a obrázků, orga-
nizaci učiva, množství faktů, grafické úpravy a didaktického zpracování učiva 
i technického zpracování učebnice.  
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ANALÝZA OTÁZEK ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY 
V ČESKÉ REPUBLICE 2001-2005 

 
Dušan Kráčmar 

 
Anotace: Příspěvek se věnuje analýze otázek Zeměpisné olympiády kategorie D 
(Střední školy) v České republice od okresních po celostátní kola. Jedná se o roz-
bor pedagogických cílů dle tzv. Bloomovy taxonomie a rozbor dle formulace 
úloh (otevřené, uzavřené, eseje, atd.). V závěru příspěvku je skladba otázek 
olympiády porovnána se skladbou otázek Mezinárodních zeměpisných olympiád. 
Summary: Report is attended to analysis of questions of Geographical Com-
petition (category High schools) in Czech Republic. It is analysis of pedago-
gical purposes and analysis of phrasing tasks (open, close, essays, etc.). In 
the final part, the structure of this Competition is compared with the structure 
of International Geography Competitions. 
 

Při práci na tématu své disertační práce Strategie učení talentovaných žáků 
v zeměpise se ukázalo jako zcela nezbytné provést vyhodnocení otázek ze-
měpisné olympiády v předchozích letech. 

Zeměpisná olympiáda – jako jedna forem péče o talentované studenty, 
umožňuje totiž rozeznat geografické talenty od ostatních účastníků, postupem 
při řešení úkolů rozlišit specifika jejich geografického myšlení a rozpoznat 
odlišnosti jejich učebních strategií od ostatních. Na základě řešení vybraných 
úloh je pak možno všechny tyto specifika dokumentovat a kvalitativně popsat 
(což realizuji ve své disertační práci). 

Pro výběr těchto úloh bylo tedy nutno podrobit otázky Zeměpisné olympi-
ády důkladné analýze. Pro ni jsem vybral kategorii D – Střední školy, neboť 
účastníci z ní jsou nejen předmětem mého výzkumu, ale i tematické zaměření 
olympiády je v této kategorii takové, že pokrývá prakticky všechny složky 
učiva zeměpisu, které žák během svého studia tohoto předmětu absolvuje. Pě-
tileté období (léta 2001-2005) se mi pak jeví jako dostatečně dlouhé pro vy-
mezení alespoň několika závěrů. 

Prvním krokem v mé analýze byla klasifikace všech otázek vybraného 
souboru. Pro lepší objektivnost jsem se rozhodl ji provést podle dvou členění. 

Prvním z nich je inovovaná Bloomova taxonomie kognitivních cílů. Ta 
vznikla ve Spojených státech v devadesátých letech minulého století revizí 
známé Bloomovy taxonomie formulované americkým pedagogem B. S. 
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Bloomem poprvé roku 1956 (Byčkovský, Kotásek 2004, s. 230). Základem 
revize původně šestistupňové Bloomovy škály je její dvoudimenzálnost: 

• dimenze poznatků A – D – faktické, konceptuální, procedurální a 
metakognitivní poznatky 

• dimenze kognitivních procesů 1 – 6 – zapamatovat si, porozumět, 
aplikovat, analyzovat, hodnotit a tvořit 
Dimenze poznatků je tedy rozdělena do čtyřech úrovní. K faktickým poznat-

kům patří soubor nejzákladnějších poznatků, jež si žák musí osvojit, např. ter-
minologie dotyčného oboru či předmětu. K poznatkům konceptuálním pak patří 
vzájemné vztahy mezi poznatkovými prvky určité struktury, např. klasifikace 
(periodizace), zákonitosti a zobecnění. K procesům procedurálním pak patří 
pracovní postupy, výběr vhodných činností, algoritmů apod. Metakognitovními 
poznatky se pak rozumí obecné poznatky o poznávání včetně uvědomování si 
vlastních kognitivních procesů (Byčkovský, Kotásek 2004, s. 235-236). 

Dimenze kognitivních procesů je vlastně původní Bloomovou taxonomií, 
byť s drobně pozměněnou hierarchií cílů. Do kategorie zapamatování je řaze-
no znovupoznání a vybavování, k porozumění např. interpretování a sumari-
zování, k aplikování používání a využívání postupů, k analyzování rozlišová-
ní, strukturování a přisuzování, k hodnocení pak ověřování a posuzování a 
šestou nejvyšší kategorii je tvoření (Byčkovský, Kotásek 2004, s. 236-237). 

Třebaže hlavním cílem inovované taxonomie je především pomoci učiteli 
v přípravě, realizaci a hodnocení výuky (Byčkovský, Kotásek 2004, s. 238), 
tedy i při sestavování testů (k čemuž především po dlouhá léta sloužila původ-
ní Bloomova taxonomie), rozhodl jsem se použít tuto inovovanou taxonomii 
opačným způsobem – přidělit již naformulovaným úkolům zeměpisné olym-
piády obě dimenze.  

Jak ukazuje následující tabulka, nejednalo se o úkol snadný, vyhodnoceno 
bylo celkem 376 otázek ze všech úrovní olympiády (okresní, krajské, celostát-
ní) a při povaze geografie jako oboru stojícího na rozhraní mezi společenský-
mi, přírodními a technickými vědami nebylo některé z nich jednoduché zařa-
dit. Tím spíše, že nemálo otázek olympiády je zadáváno jako problémové, vy-
žadující symbiózu hned několika kognitivních procesů a od účastníků pak 
schopnost používat hierarchicky nejvyšších cílů taxonomie. Souhrnná tabulka 
za léta 2001 – 2005 vypadá takto: 
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KOGNITIVNÍ PROCESY 

POZNATKY 1 
zapamatovat 

si 

2 
porozumět

3 
aplikovat

4 
analyzovat 

5 
hodnotit 

6 
tvořit ∑ 

A –  
faktické 75 9 6 4 - - 94 

B – 
konceptuální 20 13 23 35 - - 91 

C – 
procedurální 3 5 84 81 7 11 191

D –  
metakognitivní - - - - - - - 

∑ 98 27 113 120 7 11 376
 

Z tabulky lze tedy např. vyčíst: 

• více než 50% podíl složky procedurálních poznatků – potvrzuje výše 
zmíněný fakt, že se zeměpisná olympiáda zejména na úrovních krajského a 
celostátního kola zaměřuje na řešení problémových úloh, což mj. značí, že 
jejich úspěšné řešitele lze považovat za talentované studenty zeměpisu 

• poměrně vysoké procento otázek zabývající se (geografickou) aplikací a 
analýzou (22 respektive 21 %) – opět ukazuje na dostatečnou náročnost 
úkolů olympiády; relativně nízké procento položky tvořit (3,7 %) je dáno 
jejich zařazením do projektové části olympiády – jedná se obvykle o jeden 
rozsáhlý projekt s řadou dílčích úkolů 

• absence metakognitivních poznatků, která je logicky dána charakterem 
zeměpisné olympiády 
Druhé rozčlenění téhož souboru otázek zeměpisné olympiády jsem provedl 

opět dvojdimenzionálně, a to na základě spojení klasifikace testových úloh 
podle: 

• stupně volnosti či vázanosti dle N. E. Gronlunda 

• osvojení vědomostí podle polského pedagoga B. Niemierka 
Gronlundova klasifikace vychází ze základního dělení testových úloh na 

otevřené a uzavřené. Mezi otevřené úlohy řadí širokou odpověď typu eseje 
(podle P. Byčkovského tzv. nestrukturalizovanou esej), usměrněnou širokou 
odpověď typu eseje (P. Byčkovský – tzv. strukturalizovaná esej), stručnou od-
pověď a doplnění slov. K uzavřeným úlohám pak řadí úlohy dichotomické 
(pravda – nepravda), přiřazovací, seřaďovací a výběr odpovědi (Tolmáči 
2003, s. 7-8). 

B. Niemierko pak rozdělil (podobně jako B. S. Bloom) úroveň osvojení 
vědomostí do čtyřech hierarchicky navazujících skupin: zapamatování infor-
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mací, porozumění informacím, specifický transfer – aplikace informací v ty-
pických situacích, řešení typických školních úloh a nespecifický transfer – ap-
likace informací v problémových úlohách (Tolmáči 2003, s. 9). 

I pro toto rozčlenění jsem po dokončení klasifikace sestavil souhrnnou 
tabulku za léta 2001 – 2005: 

OSVOJENÍ VĚDOMOSTÍ 
STUPEŇ 

VOLNOSTI/VÁZANOSTI N1 
zapamatování

N2 
porozumění

N3 
specifický 

transfer 

N4 
nespecifický 

transfer 

Σ 

A1 – 
nestrukturalizovaná esej - 4 1 1 6 

A2 – strukturalizovaná 
esej - 8 10 19 37 

A3 – stručná odpověď 39 22 45 17 123

O 
T 
E 
V 
Ř 
E 
N 
É 

A4 – doplnění slov 7 1 30 2 40 

B1 – dichotomické - - 6 - 6 
B2 – přiřazovací 5 7 10 6 28 
B3 – seřaďovací  - - 8 2 10 

U 
Z 
A 
V 
Ř 
E 
N 
É 

B4 – výběr odpovědi 46 10 48 22 126

Σ 97 52 158 69 376
 

Z tabulky poté mj. vyplývá: 

• vyrovnaný počet uzavřených (55 %) a otevřených (45 %) otázek – rovněž 
ukazuje na výběrový charakter soutěže, v klasických školních testech 
převažují obvykle uzavřené úkoly, počet a náročnost otevřených úkolů se 
v krajských a celostátních kolech oproti okresním zvyšuje 

• vysoký počet otázek zařazených jako specifický transfer (42 %) – 
odpovídá to charakteru geografie jako vědy s praktickým využitím 

 

Z obou způsobů vyhodnocení je tedy jasné, že skladba otázek Zeměpisné 
olympiády v České republice je koncipována tak, že se soustředí na vyšší po-
ložky z hierarchických cílů výuky (což se pochopitelně děje na určitém zna-
lostním základě), podporuje aktivitu, samostatné a především tvořivé myšlení 
studentů. Náročnost takovýchto otázek se s jednotlivými koly (okresní, kraj-
ské, celostátní) zvyšuje. Její nejúspěšnější řešitele (tj. postupující z celostátní-
ho kola do mezinárodních geografických soutěží) lze tak právem označit za 
talentované studenty v geografii, tj. osoby prokazující nejen výbornou orien-
taci v zeměpisných pojmech, mapách i prostoru, ale rovněž chápání vzá-
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jemných vazeb mezi jednotlivými složkami geografie, schopnost zpracovávat 
geografické projekty, probíranou látku správně analyzovat, provádět syntézy a 
hodnocení geografického učiva atd. 

Závěrem svého příspěvku bych rád ve stručnosti porovnal skladbu otázek 
zeměpisné olympiády se skladbou otázek mezinárodních geografických sou-
těží. Vybral jsem si pátý ročník Mezinárodní zeměpisné olympiády z roku 
2004 a druhý ročník Středoevropské zeměpisné olympiády, konající se ve slo-
vinském Rakovu Škocjan v roce 2005. Obou soutěží jsem se zúčastnil jako 
člen mezinárodní poroty a jeden ze dvou vedoucích týmu České republiky. 

Skladba otázek Mezinárodní geografické olympiády 2004 ve Gdyni se 
zcela výhradně věnovala řešení úkolů spojených s tvořivostí a řešením 
problémových úloh. Naprostá většina otázek prvního testu (opíral se o 
poznatky, které účastníci získali dvoudenním pobytem v okolním terénu) byla 
koncipována jako otevřené, což umožnilo studentům hlouběji se zamýšlet nad 
konkrétní problematikou a přicházet s řadou vlastních návrhů. Druhý test byl 
složen z šesti rozličných problémových okruhů součastné geografie. I zde se 
nejčastěji jednalo (krom vyvozování přesných fakt) o otevřené otázky, hledání 
příčin nebo následků současného stavu, zakreslování do mapy atd. 

Podobná situace byla i ve skladbě otázek Středoevropské olympiády ve 
Slovinsku. Zde po úvodním, spíše vědomostním testu následoval test zaměře-
ný na problémové úlohy a na závěr týmově řešený geografický projekt. 

Lze tedy konstatovat, že mezinárodní zeměpisné soutěže se ještě ve větším 
měřítku zaměřují na nejvyšší položky v kategoriích cílů a že tedy nastolený 
trend skladby otázek zeměpisné olympiády je správný. 
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METODIKA TVORBY PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT (NA 
PŘÍKLADU PRŮŘEZOVÉHO TÉMA ENVIRONMENTÁLNÍ 
VÝCHOVY, VYCHÁZEJÍCÍ ZE ZEMĚPISNÉHO UČIVA – 

MÍSTNÍ KRAJINA, JAKO INTEGROVANÁ TERÉNNÍ VÝUKA 
S VYUŽITÍM INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ) 

 
Weinhöfer Martin 

 
Anotace: Tato práce se zabývá problematikou zavádění průřezových témat do 
výuky základních škol. Autor zde předkládá základní charakteristiky, které by 
měly splňovat průřezová témata. 
Summary: This article deals with the new trends in education and it points the 
other ingresses of education in geography. The author describes sectional 
items and how they can be used in the lessons of geography at primary school. 
 
Úvodem 

Součastná reforma ve školství představuje složitý proces, kdy by každá 
škola měla zhodnotit své možnosti, slabé i silné stránky školy, hrozby, příleži-
tosti (SWOT analýza), zájmy rodičů, dětí a trendy ve společnosti. Na základě 
takto vymezených základních charakteristik, je povinna vytvořit vlastní školní 
vzdělávací program základního vzdělávání (dále jen ŠVP ZV), který vychází 
z RVP ZV. Součástí těchto ŠVP ZV budou i průřezová témata, ve kterých by 
žáci měli uplatnit své znalosti a dovednosti. 

Je nutné si uvědomit, že současná společnost se nachází v „období infor-
mační exploze“. Na tuto situaci v prvé řadě musí reagovat školství. S použi-
tím informačních technologií ve výuce, souvisí i otázka vzdělání v oblasti po-
čítačové gramotnosti učitelů. Dle Kalhouse a Obsta (2002) je zřejmé, že vyu-
žití informačních technologií výrazně ovlivní výuku začátkem třetího tisícile-
tí. Aby tomu tak skutečně bylo, je nutné na tyto technologické změny připra-
vit učitele. To bude zřejmě nejtěžší úkol.  

Nedílnou součástí výuky by měla být počítačová gramotnost dětí (metody 
získávání, zpracovávání a aplikací informací za použití informačních techno-
logií). Je zřejmé, že tato činnost nesmí převažovat, měla by být jen jakýmsi 
prostředníkem či pomocníkem v edukačním procesu, vždyť úloha učebnic (a 
zejména práce s učebnicí), pracovních sešitů a dalších pomůcek je zcela jasná 
a jejich pedagogicko-psychologický význam je obrovský.  
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Teoretická východiska 
Zeměpis, svým charakterem, je zcela jistě vyučovacím předmětem posti-

hujícím velmi široký rámec školního učiva. Je tedy nanejvýš vhodné mu 
v ŠVP ZV věnovat nejvíce časového prostoru z vyučujících předmětů vzdělá-
vací oblasti Člověk a příroda.  

Žáci si v průběhu geografického učiva osvojují důležité dovednosti jako je 
pozorování, experiment, měření, sběr dat z různých pramenů, zpracování in-
formací, vytváření a ověřování hypotéz pozorovaných jevů, vyvozování závě-
rů, prognózování... Děti se tak učí zkoumat příčiny přírodních procesů, vys-
větlovat pozorované a existující jevy, vyvozovat závěry, hledat nápravná řeše-
ní a opatření.  

Aby bylo možné tak široký potenciál vzdělávacího obsahu postihnout a 
získané učivo upevnit, je vhodné do ŠVP ZV zanést průřezová témata. 
V těchto průřezových tématech žáci budou aplikovat teoretické znalosti v pra-
xi za použití celé řady výukových metod a postupů. Získané a ověřené poz-
natky mohou žáci zpracovávat pomocí informačních technologií (dále jen IT) 
a konečné výstupy prezentovat, například opět za využití IT. 
 
    Postup zavádění průřezových témat do ŠVP ZV, je možné zařadit do několika fází: 

I. fáze (výběr témata a jeho zařazení – v obecné rovině): 
 RVP ZV definuje průřezové téma jako: okruhy aktuálních problémů sou-

časného světa stávající se významnou a nedílnou součástí základního vzdělá-
vání. Jsou důležitým formativním prvkem základního vzdělávání, vytvářejí 
příležitosti pro individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci a 
pomáhají rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot. 

RVP ZV vymezuje následující základní okruhy pro průřezové témata: 
osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, výchova 
k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchova, 
environmentální výchova, mediální výchova. 

Z výše uvedené definice a z názvu okruhů pro průřezová témata je zřejmé, 
že průřezové téma tvoří jistý komplexní celek učiva. Rovněž jej můžeme chá-
pat, jako problémové téma, které žák prostřednictvím učením získaných zna-
lostí a dosavadních dovedností řeší. Tedy aby žák úspěšně dokázal řešit prob-
lematiku či být vychováván k myšlení v evropským a globálním souvislos-
tem, musí nutně mít znalosti z oblasti zeměpisu, historie, práva, fyziky… a to 
jak na úrovni evropského rozsahu, tak světového. Podobná situace je i v pří-
padě ostatních průřezových témat, například v environmentální výchově. Aby 
žák dokázal pochopit problematiku ochrany životního prostředí, dokázal 
nejen lokalizovat, ale i rozpoznat hlavní znečišťovatele životního prostředí, 
aby žák dokázal efektivně uvažovat o účinných mechanizmech ochrany 
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životního prostředí v kontextu s daným místem, musí nutně mít jisté znalosti 
z oblasti zeměpisu, biologie, chemie, fyziky… 

Uvážíme-li obsahovou náplň jednotlivých průřezových témat, dojdeme po-
tom k závěru, že žák je kompetentní k jejich učení či řešení až na konci zá-
kladní školy. Je nutné si položit otázku: nebude devátý ročník, jehož učivo je 
z velké části věnováno přípravě k přijetí žáků na střední školu, přehuštěn prů-
řezovými tématy? Do jisté míry ano. Pedagogům se nabízí několik možností. 
A to přistupovat k některým průřezovým tématům jako k další učební látce, 
která bude s žáky probrána a v omezené míře aplikovaná v praktických 
pokusech, příkladech, anebo některá témata zgeneralizovat tak, aby bylo je 
možné aplikovat dříve, a zbývající uplatnit až v devátém ročníku. Konečným 
výstupem této první fáze, by mělo být stanovení, v kterém období (ročníku) –  
bude konkrétní průřezové téma zařazeno do výuky.  
 

2. fáze (zpracování průřezového tématu – na příkladu zeměpisného učiva): 
Průřezové téma by mělo být zvolené tak, aby plnilo několik základních funkcí: 

• Syntetizující funkce – žák se během svého působení na základní škole 
setkává s nejrůznějšími pohledy na školní učivo. Jinými slovy řečeno, 
vnímá zdánlivě stejnou učební látku z různých pohledů. Například určitý 
rostlinný druh (smrk ztepilý). Učitel přírodopisu bude žáka spíše učit o 
stavbě těla a o jednotlivých funkcí orgánových soustav dané rostliny, 
v zeměpise se žák dozví o jeho geografickém rozšíření (v jakých 
klimatických a pedologických podmínkách se vyskytuje, jaká společenstva 
vytváří a v jakých oblastech světa, jaké má využití v hospodářství, 
problematiku jeho ohrožení, jeho základní funkce v krajině…), v chemii se 
mohou žáci dozvědět o chemických reakcích, které tento rostlinný druh 
vyvolává… Dochází tak na jedné straně ke komplexnímu, na druhé straně 
k izolovanému poznaní daného tématu. Aby efektivita učení byla větší a 
získané znalosti nabyly trvalejší hodnoty a jisté kvality, je nutné k tomuto 
učivu přistupovat ne odděleně, ale v konkrétních situacích, naráz a se 
snahou o syntézu poznatků k vytvoření závěru a konečného pochopení 
sledovaných jevů. 

• Komplexní funkce – průřezové téma musí být dostatečně obsahově bohaté, 
aby žáci nevnímali jednotlivé jevy izolovaně, ale ve vzájemných 
interakcích. Nestačí jen poznat a popsat smrk ztepilý jako rostlinný druh, 
ale i vysvětlit proč se vyskytuje v krajině právě na místech, které 
neodpovídají jeho původnímu rozšíření, co k tomu vedlo, jaké má další 
využití, jak se to projevuje ve struktuře hospodářství a krajinném rázu 
dané oblasti… To není možné bez znalostí problematiky vycházející 
z ostatních předmětů. Je nutné vést žáka k poznání širších souvislostí mezi 
jednotlivými sledovanými jevy a prvky krajiny. Navíc jestliže průřezové 
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téma má charakter terénní výuky(viz níže), je vhodné postihnout poměrně 
široký rámec školního učiva (od poznávání rostlinných a živočišných 
druhů, přes orientaci v terénu, rozeznání půdních druhů, určování 
chemického složení vybraných vodních toků, stavu znečištění a zjištění 
původců znečištění, určení zatíženosti silniční dopravou vybraného úseku 
a jejího vlivu na fungování krajiny, až po návštěvu muzea či čističky 
odpadních vod… k dotvoření komplexního obrazu sledovaných jevů). 

• Integrující funkce – do jisté míry vychází z výše uvedené komplexní 
funkce. Jestliže chceme praktikovat výuku v terénu, kde dochází 
k bezprostředním interakcím jednotlivých složek krajinné sféry, se snahou 
o pochopení podstatných souvislostí v existenci nejrůznějších jevů, rostlin, 
živočichů a činnosti člověka, neobejdeme se bez poznatků plynoucích 
z ostatních vyučovacích předmětů. Tedy je vhodné, aby se na této výuce 
podílelo více pedagogů z různých vyučovacích předmětů. 

• Upevňující funkce – chceme-li, aby učením získané znalosti dostaly 
podobu trvalé zkušenosti, je vhodné průřezové téma směřovat do žákova 
blízkého okolí. Jen prostředí, které je mu známé a ve kterém se žák cítí 
dobře, umožní kvalitnější a trvalejší poznání skutečností vyplývajících ze 
zvoleného průřezového tématu. Získané poznatky a zkušenosti dokáže žák 
pak aplikovat na jiné oblasti či území jiných úrovní (regionální, globální). 
Jako velmi vhodné téma se mi proto jeví učivo místní krajina.  

• Motivační funkce – průřezové téma musí být zvolené tak, aby bylo 
dostatečně „atraktivní“ a zajímavé. Musí mít smysluplně stanovené úkoly, 
cíle a praktický dopad. 

 
3. fáze (praktická aplikace – environmentální výchovy) 
 Průřezové téma jako integrovaná terénní skupinová výuka na půdě 

základní školy: 
 Poměrně značné nároky kladou průřezová témata na učitele, žáky a školu. 

Z didaktického hlediska je vhodnější výuku provádět v určitém „bloku“. Tedy 
ne izolovaně, ale věnovat v ŠVP ZV průřezovému tématu několik dní (celý 
týden) a výuku rozdělit do následujících fází – dní (podrobněji popsáno 
v bodě b): 

• teoretická fáze (žákům je v průběhu jednoho dne zopakována učební látka, 
postihující učivo průřezového tématu) 

• praktické šetření (skupinová terénní výuka – podrobněji popsáno v bodě č. 
4, návštěva lokalit, odběr vzorků, určování rostlin a živočichů, práce 
s mapou,…) 
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• laboratorní zpracování vzorků (výuka probíhá ve škole, žáci za pomocí 
mikroskopů a chemických pomůcek popisují a charakterizují jednotlivé 
vzorky) 

• konečné zpracování, vyvození závěrů, navrhovaná opatření (žáci za 
pomocí IT zpracují výsledky terénního šetření a laboratorního zpracování, 
tvorba tabulek, grafů, příprava prezentace – PowerPoint) 

• prezentace a závěr (jednotlivé pracovní skupiny žáků, prezentují své 
výstupy před porotou, závěrečná diskuse) 

 
a) Vzájemná symbióza lidského potenciálu a technických možností školy: což 

zahrnuje spolupráci jednotlivých subjektů školního vzdělávacího prostředí 
(vedení školy, pedagogický sbor, kde všichni učitelé fungují jako tým, 
možnostmi a technickým zázemím školy a přístupem žáků). Komplexní 
průřezové téma se ve své podstatě chová jako živý organismus. Na jeho 
dobrém fungování se tedy podílí celý aparát výše uvedených prvků a jejich 
vzájemná spolupráce. V případě, že jedna část uvedeného systému (vedení 
školy – učitelé – kvalitně zpracovaný ŠVP ZV – technické vybavení školy 
– přístup žáků) chybí, snižuje se šance na kvalitní a zdárný průběh 
projektu. 

b) Kvalitní příprava a didaktické zpracování učiva: aby výuka dobře 
fungovala je nutné kvalitně zpracovat vybrané téma, a to jak po didaktické 
stránce, tak po technické (kvalitní pomůcky, časové rozvržení…). 

 Jako osvědčený a funkční přístup se mi jeví vyčlenit v ŠVP ZV průřezové-
mu tématu celý blok, po sobě jdoucích dní, aby tak došlo k návaznosti učiva. 
Jako vhodný termín pro tuto terénní výuku vidím konec jara – začátek léta (v 
této době kvete většina našich rostlin). Navrhuji rozvržení výuky do následu-
jících etap (dnů): 

• teoretická fáze (1. den): výuka probíhá ve škole, kdy jednotliví vyučující 
proberou (zopakují) s žáky konkrétní učivo, jenž bude předmětem 
projektu. Zároveň naučí žáky používat pomůcky k terénnímu šetření a 
upřesní způsob zaznamenávání dílčích výsledků do předem připraveného 
záznamového archu (v praxi postačí předem připravená tabulka 
s nadepsanými lokalitami). Je vhodné aby žáci v rámci nulté etapy 
zpracovali komplexní geografickou charakteristiku zájmové oblasti. To je 
možné jak individuálně, tak skupinově.  

• praktická fáze – terénní šetření (2. – 3. den): v následujících dnech žáci 
praktikují terénní výuku, která zahrnuje návštěvu jednotlivých lokalit, 
odběr vzorků a jejich zpracování, poznávání rostlin a živočichů, práce 
s mapou… 
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• závěrečná fáze – zpracování a vyhodnocení projektu (4.- 5. den): žáci 
provádí závěrečné zpracování a vyhodnocení terénní výuky pomocí IT. Při 
zpracování výsledků je nutné žákům zdůraznit, že nestačí pouze popsat 
zjištěný stav či situaci, ale pokládat si otázky proč k tomu tak je, z jakého 
důvodu jsme zde nalezli tyto organismy, které zde chybí a proč… 

 Dále je nutné si uvědomit, že žáci na konci 8. třídy již ovládají základy 
programu Microsoft Word a Excel. Jestliže chceme, aby projekt byl 
zpracován jako prezentace v programu Microsoft PowerPoint, je nutné buďto 
přesunout tento projekt až do deváté třídy, což zcela nekoreluje s rámcovou 
strukturou zeměpisného učiva většiny škol (srov. Knecht, Weinhöfer 2006), 
kde je učivo místní krajina probíráno v závěru 8. ročníku ZŠ nebo naučit děti 
základy programu Power Point již v osmé třídě. Dále se nabízí ještě jedno ře-
šení a tím je vytvořit dětem základní kostru (šablonu) v programu Power 
Point, do které budou jen jednoduše dopisovat své výsledky a grafy. 
c) Vhodně zvolená a didakticky účinná výuková metoda: - integrovaná terénní 

skupinová výuka je dostatečně komplexní formou výuky (jedná se o jakýsi 
hybrid), v které se uplatňují výukové metody, jenž postihují širokou škálu 
kritérií. Tato kritéria determinují didaktickou účinnost. Dle Mojžíška 
(1975), se jedná o následující (pro názornost uvádím jen vybraná), kdy 
výuková metoda: 

• je informativně nosná, tj. předává plnohodnotné informace a dovednosti 
obsahově nezkreslené 

• je formativně účinná, tj. rozvíjí poznávací procesy 

• je racionálně a emotivně působivá, tj. strhne, aktivizuje žáka k prožitku 
učení a poznávání 

• respektuje systém vědy a poznání 

• je výchovná, tj. rozvíjí morální, sociální, pracovní a estetický profil žáka 

• je použitelná v praxi, ve skutečném životě, přibližuje školu životu 

• je adekvátní žákům a učiteli 
 

 d) rozdělení dětí do skupin: jedná se o skupinovou terénní činnost, kdy děti 
se učí spolupracovat a společně se podílí na řešení projektu. 
Z didaktického hlediska bych doporučoval skupinky s celkovým počtem 
max. tří-čtyř dětí. Je nutné jednotlivé skupinky velmi důsledně vybrat. 
Každé dítě má ve skupině specifickou úlohu – zapisovatel, lokalizátor, 
experimentátor, fotograf… které si mezi sebou postupně mění. 
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e) způsoby závěrečného hodnocení: konečné zpracování projektu, je 
výsledkem dílčích činností skupiny a je tedy vhodné, aby se závěrečné 
hodnocení skládalo minimálně z následujících bodů: 

• práce ve skupině: zhodnocení pracovních přístupů všech členů skupiny 
(zde nastanou jisté potíže u většího počtu dětí – skupin) 

• správnost výsledků: tento bod zahrnuje kvalitu a správnost vyhodnoceného 
pozorování 

• celková úroveň zpracování: je nutné ohodnotit způsob zpracování projektu 
(použití vhodných formulací, věcných tabulek, schémat, grafů, …) a 
dodržení stanovené struktury. 

• úroveň prezentace projektu: zde se hodnotí schopnost žáků prezentovat 
své výsledky z terénního šetření, vyvození závěrů,… 

 

f) vyvolání závěrečné diskuze: projekt by měl být zakončen diskuzí „Člověk a 
místní krajina“, kde se žáci pokusí zhodnotit své závěry a navrhnout 
řešení, která by vedla k zachování či zlepšení stavu životního prostředí. 
Vážení kolegové, nabídl jsem Vám pouze ukázku či návod jak začlenit 

průřezové téma do ŠVP ZV a základní charakteristiky, které by průřezové té-
ma mělo splňovat. Vaše další návrhy či připomínky mi prosím zašlete na níže 
uvedenou adresu či email.  
 
 Literatura: 
KALHOUS, Z.; OBST, O. Školní didaktika. Praha : Portál, 2002.  
MOJŽÍŠEK, L. Vyučovací metody. Praha : SPN 1975. 
KNECHT, P.; WEINHŐFER, M. Jaká kritéria jsou důležitá pro učitele ŽŠ při 
výběru učebnic zeměpisu? Výsledky výzkumné sondy provedené na 
jihomoravských základních školách. In Současné metodologické přístupy a 
strategie pedagogického výzkumu. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 
2006, CD-ROM. 
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MATEMATICKÉ KOMPETENCE STUDENTŮ MATEMATIKY 
 

Irena Sytařová 
 
Anotace: Při výuce matematické analýzy jsem si všimla, že studenti často mí-
vají problémy s látkou základní a střední školy, na kterou je třeba navazovat 
při dalším studiu matematiky. Tento postřeh mě dovedl k sestavení testu mate-
matických kompetencí, jehož úkolem bylo zjistit, na jaké úrovni se nacházejí 
matematické kompetence studentů učitelství matematiky pro 2. stupeň zákla-
dní školy. Dále jsem se pokusila provést experiment, který by mi pomohl zjis-
tit, která výuková metoda více pomáhá studentům v získávání potřebných ma-
tematických kompetencí. V příspěvku jsem shrnula některé zajímavé body ex-
perimentu a výsledky matematických testů, které studenti absolvovali. 
Summary: During my teaching of calculus I have noticed that students often 
have problems with subject matter of primary and secondary school. But they 
need the knowledge for their further studies of mathematics. This observation 
has led me to making a test of mathematical competences. I also tried to make 
an experiment which would help me to find out, which teaching method is be-
tter for students to create their mathematical competences. Some interesting 
results are shown in the article. 
 

Často jsem se zamýšlela nad otázkou, jaké jsou vůbec cíle vzdělávání mate-
matiky na základních a středních školách. Jde jen o to, aby děti dokázaly v ob-
chodě spočítat drobné (tento názor zastávají někteří studenti učitelství)? Pokud 
by tomu tak bylo, nebylo by třeba zabývat se celou řadou matematických témat. 
Cílem je určitě mnohem více, než naučit děti kupeckým počtům. Ale co vše má 
sledovat výuka matematiky? Odpovědi na tuto otázku se asi budou značně 
různit. Pokusím se nastínit, co bych od výuky matematiky očekávala já. 

Dosti zásadní je podle mého názoru rozlišovat subjekt, kterému je matematika 
předkládána. Většina dětí na školách se nejspíš ve svém životě matematikou 
aktivně zabývat nebude. U těchto dětí bych kladla tyto cíle v matematice: 

• naučit základní matematické úkony, které jsou potřebné v běžném životě 
(sčítání, odčítání, násobení, dělení, přímá a nepřímá úměrnost, práce s 
procenty a zlomky) 

• ukazovat systém práce v matematice, který když si žáci osvojí, může jim 
být užitečný i v běžném životě (postavit se před problém, pokusit se jej 
vyřešit – bez chyb a až do konce – a toto řešení si dokázat odůvodnit). Jde 
tedy o osvojování si systematické a smysluplné práce. 

• rozvíjet u dětí logické myšlení 
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Pro tyto účely by postačilo dobré osvojení algoritmu včetně všech vzorců a 
pouček, které jsou k řešení potřeba, a následné pochopení matematické látky. 
Můžeme si hned položit otázku, zda se škole daří plnit tyto cíle. Většina dětí 
nedokáže odůvodnit operace se zlomky, nechápou práci s procenty, nejsou 
zvyklí provádět řešení až dokonce, spíše jim postačí, když vůbec nějak zač-
nou, natož aby se zamýšlely nad smysluplností svých kroků. Podstatnou část 
matematického učiva nepochopí do hloubky, což je částečně způsobeno 
množstvím látky, které se jim předkládá. 

Máme-li mluvit o žácích, kteří se matematikou budou dále zabývat, kladli 
bychom asi vyšší cíle, kterých by u nich mělo být dosaženo. A zcela specific-
kých cílů by měli dosahovat ti lidé, kteří se budou zabývat předáváním mate-
matiky dalším generacím, tedy budoucí učitelé matematiky. 

Matematika je věda, kde každý poznatek vychází z poznatků předchozích 
a bez znalosti předchozí matematiky dochází k formalismu ve vzdělávání. 
Mohli bychom matematiku alespoň vzdáleně přirovnat k jazyku, kde bez zna-
losti slovíček a gramatiky nemůžeme poskládat větu. Stejně tak v matematice 
bez znalosti vzorců a algoritmů nemůžeme počítat příklady. 

U studenta učitelství matematiky bychom asi měli očekávat, že kromě nez-
bytného osvojení vzorců a algoritmů došel ještě dále, a to k hlubokému pocho-
pení učiva a vzájemnému propojení jednotlivých témat. Dosažení této úrovně 
nevyžaduje nijakého vynikajícího matematického nadání (tak jak je potřeba u 
studentů odborné matematiky), do této fáze se hodně lidí dokáže dopracovat pílí 
a vytrvalostí, které přinášejí matematickou zkušenost a zběhlost. Student si vyt-
voří zásobárnu různých postupů a na jejich základě je schopen řešit i složitější 
problémy. Takový student by potom nebyl omezen jen na řešení triviálních pří-
kladů, pro které stačí osvojení jednoduchého algoritmu, ale též komplexnějších 
problémů, které vyžadují i úvahu kromě použití algoritmu. 
 
Experiment 

Po několika letech, kdy jsem na PdF MU učila matematickou analýzu, 
jsem začínala mít podezření, že studenti nevykazují takové matematické kom-
petence, na kterých by bylo možno později stavět kompetence učitele mate-
matiky. Do studia přicházeli s malými poznatky z dřívější doby, s malou chutí 
bádat v matematice a učit se novým věcem a s malou schopností adaptovat se 
na vysokoškolský režim. Také po absolvování kurzu matematické analýzy si 
většina z nich ani neosvojila požadované učivo, natož aby u nich došlo ke 
změně v uvažování. 

Domnívala jsem se, že tyto nedostatky mohou být způsobeny jednak nedo-
konalým vzděláváním matematiky na středních školách, jednak poměrně níz-
kou úrovní našich studentů, ale také tím, jak je matematická analýza na vyso-
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ké škole vedena. Pro odborného matematika je tento způsob zajisté optimální 
– pod pojmy si dokáže něco představit, neboť získal slušnou představu již bě-
hem dřívějšího studia. Naši studenti však tuto představu většinou nemají, což 
je velký nedostatek, neboť se již automaticky předpokládá, že s pojmy nebu-
dou mít závažnější problémy. Výuka je koncipována stylem přednášky a cvi-
čení. Přednášku vede přednášející a studenti nedostávají žádnou možnost se 
aktivně účastnit – pouze zapisují to, co říká přednášející. Naproti tomu ve cvi-
čení se již studenti zapojují, ale dlouhodobě je zakořeněn systém chození k ta-
buli, tzn. jeden student je u tabule a zbytek opisuje z lavic. Navíc se studen-
tům všechna potřebná fakta naservírují již dopředu, takže nemusí sami nic ob-
jevovat a jde spíš o to naservírovaná fakta si pamětně osvojit. 

Rozhodla jsem se proto sestavit experiment, pomocí něhož jsem chtěla zji-
stit, zda by jiný vyučovací styl nepomohl studentům se zvládáním matematic-
ké analýzy a potažmo při získávání matematických kompetencí. 

Studenti 1. ročníku (2. semestr, matematická analýza) oboru matematika 
byli rozděleni do dvou skupin – experimentální a kontrolní. Výběr nemohl 
proběhnout náhodně, jedná se proto o quasi-experiment. Na začátku semestru 
byl studentům předložen test (oběma skupinám stejný) – pretest. Sestával 
z příkladů různé obtížnosti a různého charakteru. Příklady pokryly spektrum 
od základní školy až po učivo 1. semestru vysoké školy. 

Na základě pretestu byli studenti v obou skupinách rozděleni na „lepší“ a 
„slabší“ studenty v závislosti na dosaženém výsledku v pretestu (rozdělení 
přibližně na třetiny). Dle předpokladu se výsledky studentů v pretestu význa-
mně nelišily v experimentální a kontrolní skupině. 

Dále proběhla experimentální manipulace během jednoho semestru mate-
matické analýzy: studentům v kontrolní skupině byla spíše předkládána hoto-
vá fakta, která se posléze vysvětlovala. Studenti byli vyvoláváni k tabuli. Ten-
to způsob výuky (budu jej nazývat „klasická metoda“) je velice běžný na vy-
sokých školách, spoléhá na studentův zájem o problematiku a jeho vlastní 
snahu se v učivu orientovat. Ze zkušenosti mám však dojem, že dnešní prů-
měrný student nemá o problematiku sám od sebe žádný zájem, jejich znalosti 
ze střední školy jsou pro další studium matematiky nedostačující a nejsou 
zvyklí řešit matematické problémy. 

V experimentální skupině bylo přistoupeno k metodě navrhni, pokus se 
odůvodnit, použij. Při každé vhodné příležitosti jsem se snažila nechávat stu-
dentům prostor k samostatným úvahám. Dostávali příklady k samostatnému 
řešení, mohli diskutovat různé návrhy na řešení, odůvodňovat, proč je nebo 
není možno tento postup použít. 

Na konci semestru studenti psali písemnou práci – posttest. Příklady byly 
rozděleny na lehké algoritmické (pouze obměna příkladů, které se vyskytly na 
cvičení), těžší algoritmické (příklady, u nichž student musí prokázat, že umí 
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vyřešit i jiné než vzorové příklady ze cvičení), obtížné algoritmické (příklady 
dlouhé na výpočet) a tvořivé příklady. Zjišťoval se rozdíl ve výsledku mezi 
experimentální a kontrolní skupinou. „Osvojení učiva“ znamená získané skó-
re v posttestu.  
 
Test matematických kompetencí – pretest 

V závislosti na tom, s jakými nedostatky jsem se setkala u svých studentů, 
jsem sestavila test, který jsem nazvala „test matematických kompetencí“. Úlo-
hy jsem seřadila do těchto skupin: příklady algoritmické lehké, příklady algo-
ritmické náročnější, příklady algoritmické obtížné, příklady nealgoritmické 
lehké, příklady nealgoritmické náročnější, příklady nealgoritmické obtížné, 
příklady tvořivé, otázky ověřující pochopení látky. 

V testu se objevily úlohy napříč základní a střední školou a také úlohy, se 
kterými se studenti měli seznámit v prvním semestru na vysoké škole v kursu 
matematické analýzy (já jsem je nevedla). Přesto že v názvu testu vystupují ma-
tematické kompetence, rozhodla jsem se zmapovat kompetence studentů jen v 
jedné části matematiky, a tou je matematická analýza. To znamená, že test již 
nepokrývá celou řadu kompetencí, kterými jsou např. prostorová představivost, 
kombinatorické uvažování, znalost statistiky nebo konstrukční geometrie apod. 

Dále je třeba zdůraznit, že „snadnost“ nebo „obtížnost“ úlohy jsem stanovo-
vala spíše vzhledem ke znalostem a schopnostem studentů, ale matematik by se 
možná chytil za hlavu, protože by se mu i těžké úlohy zdály být triviální a lehké. 

Na začátku testu jsou úlohy, které by se daly označit jako rozcvičkové, na 
rozehřátí, aby je vyřešili opravdu všichni. Slabší žáci by se v této chvíli měli 
zbavit úzkosti, že žádný příklad nezvládnou, a měli by si zvýšit sebevědomí. 
Následují příklady algoritmické, odstupňované vzestupně podle obtížnosti. 
Poté následují příklady, u kterých není možno použít algoritmu, ale je nezbyt-
ný logický úsudek, a úlohy tvořivé, které vyžadují originální přístup k řešení. 
Na závěr je několik triviálních otázek na látku z prvního semestru vysoké ško-
ly, které mají za úkol ověřit, zda studenti pochopili podstatu toho, co se učili. 

 
Výsledky testu 

Testu se účastnilo 32 studentů 1. ročníku učitelství matematiky pro základ-
ní školy. Studenti dosáhli výsledků v rozmezí od 27 % až po 74 %. Kontrolní 
skupina dosáhla průměrného výsledku 44,5 %, experimentální skupina 40 %. 
Rozdíl těchto průměrů není statisticky významný, skupiny jsem proto považo-
vala za rovnocenné. 

Test obsahoval celkem 24 otázek. Podle očekávání studenti dosahovali vy-
sokých skóre v příkladech typu jednoduchá slovní úloha, řešení kvadratické 
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rovnice, řešení jednoduché soustavy rovnic či algebraická úprava jednoduché-
ho výrazu (u složitějších výrazů již výsledky nebyly tak uspokojivé). Také za-
kreslení grafu lineární funkce nečinilo studentům velké potíže, ale v případě 
exponenciální či logaritmické funkce již byly výsledky podstatně slabší. 

K nejproblematičtějším úlohám patřily ty, kdy se mělo pracovat s expo-
nentem, složitější rovnice, které kromě mechanického řešení vyžadovaly také 
diskusi o smyslu řešení, nealgoritmické úlohy, kde se student nemohl přidržet 
mechanického postupu a měl zapojit úsudek, a nakonec úloha o limitách, kte-
rá prokázala, že studenti mají velké mezery v limitním uvažování. 

Výsledky testu potvrdily moje obavy, že způsobilost studentů učitelství 
matematiky není moc uspokojivá. Umět řešit jednoduché typové příklady lát-
ky základní školy není dost pro to, aby se člověk stal učitelem matematiky. 
Studenti postrádají důležité logické spoje, některé pojmy, které by měli ovlá-
dat, jsou jim úplně cizí.  

 
Průběh experimentu 

Experiment byl ztížen faktem, že studenti nejsou na tento způsob výuky 
zvyklí. Projevila se silná převaha metody, kdy studenti dostávají hotová fakta, 
která si zapisují a pak se je učí nazpaměť. Proto občas docházelo k velkým 
časovým prodlevám, když jsem se studenty snažila opravdu přimět k tomu, 
aby se pokusili řešit sami bez mého výkladu „jak se to má dělat“, někdy do-
konce bez úspěchu. Proto experimentální skupina časově zaostávala za skupi-
nou kontrolní. 

Brzy se experimentální skupina rozdělila na studenty, kterým metoda vyho-
vovala a profitovali ze samostatné práce, na studenty „neutrální“, kteří nebyli 
proti ale zároveň jim metoda nepřinášela velká pozitiva, a na studenty, kteří v 
hodinách doslova trpěli a metoda jim silně nevyhovovala. Výsledky se znatelně 
odvíjí od tohoto rozdělení, což poněkud ovlivnilo výstupy experimentu. 
Výhodnější by totiž bylo od začátku vycházet vedle výsledku v pretestu také ze 
schopnosti či ochoty studenta aktivně se zapojovat do dění na cvičení. 

Dalším ztěžujícím faktem je to, že se v podstatě nepovedlo uplatnit meto-
du samostatné práce v plném rozsahu – záměrem bylo nechat studenty z expe-
rimentální skupiny více na řešení přicházet samostatně. Jejich již výše zmíně-
ný šok z metody vedl k tomu, že v některých případech odmítli řešení hledat 
samostatně a počkali si až na radu. Jediné, v čem tedy byla výhoda oproti 
kontrolní skupině, bylo jejich samostatné počítání algoritmických částí příkla-
dů. To jim šlo o poznání lépe (takto si nakonec asi představují celou ma-
tematiku – algoritmické postupy při počítání příkladů) a mohlo tedy dojít 
k procvičování metod již na cvičení.  
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Na experiment doplatili nejslabší žáci (či žáci bez zájmu o matematiku) 
z experimentální skupiny. Odmítli se totiž zapojovat do hledání řešení a měli 
tendence hodiny jen tak prosedět. Naproti tomu studenti, kterým se metoda 
zalíbila, vehementně počítali, a domnívám se, že se metoda pozitivně projevi-
la na jejich výsledcích. V kontrolní skupině nebyly rozdíly tak velké, protože i 
slabší žáci byli činní – při nejmenším opisovali z tabule. 

Na druhou stranu experimentální skupina měla výhodu v tom, že každý je-
den student měl příležitost narazit v řešení na problematické místo, kde si ne-
věděli rady, a mohli si tedy uvědomit nástrahy, které se mohou vyskytnout. 

Studenty z experimentální skupiny jsem měla lepší příležitost poznat než 
ty z kontrolní skupiny. Vím, kdo má jaký styl uvažování, kdo rád řeší příkla-
dy a kdo radši opisuje zápisy z tabule, kdo je schopen samostatného uvažová-
ní apod. 
 
Výsledky posttestu 

Obecně lze říci, že nejlépe v posttestu dopadli ti studenti z experimentální 
skupiny, kteří měli dobré předpoklady z předchozího studia a k tomu zájem o 
dění na cvičení, naopak nejhůře ti studenti z experimentální skupiny, kteří 
měli špatné předpoklady a malý zájem. Mezi studenty v kontrolní skupině tak 
velké rozdíly nenastaly. 

Celkový průměr experimentální skupiny: 45,9 %; Celkový průměr kontrol-
ní skupiny: 52,1 %. Kontrolní skupina tedy v celkovém výsledku dosáhla o 
6,2 % lepšího skóre než experimentální skupina. Tento výsledek je ovšem sta-
tisticky nevýznamný. 

Podíváme-li se však na výsledky pozorněji a vypočítáme-li průměry podle 
toho, jak jsme na začátku rozdělili studenty do skupin podle výkonu v pretes-
tu, zjistíme, že výsledek není tak úplně jednoznačný v neprospěch metody sa-
mostatné práce. Z následující tabulky je jasné, že slabší studenti dopadli pod-
statně hůře, pokud jsou z experimentální skupiny. Rozdíl průměrů je 19,6 % a 
pokud vypočítáme koeficient F, zjistíme, že F=6,15, přičemž statisticky výz-
namné je již F=5,19. Tento výsledek je tedy statisticky významný a potvrzuje 
se tím tato hypotéza: Účinek výukové metody „samostatné práce“ je nižší u 
slabších žáků. 

Také je v tabulce vidět, že naopak lepší studenti z experimentální skupiny 
dopadli lépe nežli lepší studenti z kontrolní skupiny. Rozdíl průměrů je 7,6 %, 
ale F=2,95 a výsledek je statisticky nevýznamný (statisticky signifikantní 
F=6,39). Přesto se zde rýsuje možnost, že metoda je výhodnější pro studenty, 
kteří se rádi zabývají samostatně problémy a z metody profitují. 
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 Výuková metoda 
 Metoda samostatné práce Klasická metoda 
Lepší studenti 66,8 % 59,2 % 
Střední studenti 45,6 % 48,8 % 
Slabší studenti 28,8 % 48,4 % 

Tabulka výsledků postestu: průměr dané skupiny v procentech 

 
Závěr 

Experiment odhalil několik nedostatků ve vzdělávání studentů matematice. 
Jsou to zejména tyto: 

• studenti učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ mají velké nedostatky ve 
znalostech a ve způsobu uvažování 

• studenti s nejvyšší pravděpodobností neměli ve svém předešlém studiu 
příležitost setkat se se samostatnou prací a samostatným uvažováním, 
drtivě převažuje pamětné osvojování faktů 

• mezi studenty je nemalá část těch, kteří samostatnou práci bojkotují a 
odmítají se do ní jakkoli zapojit 
Přes všechna tato nepříjemná zjištění dává experiment alespoň naději, že me-

zi studenty je na druhou stranu nemalá část těch, kterým metoda samostatné 
práce vyhovovala a došlo u nich díky této metodě k výraznějšímu rozvoji ma-
tematických kompetencí (zejména v oblasti matematického uvažování), než u 
studentů z kontrolní skupiny. Přesto je nevyhnutelné konstatovat, že zkoumaná 
metoda je z výše uvedených důvodů nepoužitelná. Stálo by však možná alespoň 
za pokus tuto metodu modifikovat a experiment uspořádat znovu. 
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PROBLEMATIKA OSVOJOVÁNÍ DOVEDNOSTÍ ŽÁKŮ 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY V PŘÍRODOVĚDNÉM VZDĚLÁVÁNÍ 

 
Ivana Vaculová  

 
Anotace: Příspěvek pojednává o dovednostech žáků ve výuce fyziky na zákla-
dní škole a o procesu jejich osvojování. Zejména pak poukazuje na důležitost 
dodržování jednotlivých etap tohoto procesu, neboť přítomnost každé etapy 
je důležitá pro správné a trvalé osvojení dovednosti. Dále se zabývá různými 
pojetími pojmu dovednost a předkládá základní znaky osvojených dovedností. 
Summary: This study deals with skills in the physics education and the pro-
cess of their acquirement in pupils attending elementary schools. In particu-
lar, the importance of respecting individual phases of this process is highligh-
ted, because each of them is essential for the proper and permanent acquire-
ment of the skill. Next, different concepts of the skills and characteristics of 
the skills acquired are discussed.  

 
V současné době dochází k velkému rozvoji vědy, techniky, hospodářství a 

ekonomiky. V budoucnu tedy jen stěží najdeme profesi, ve které nebudeme po-
třebovat matematické a přírodovědné dovednosti. Je tedy důležité je rozvíjet již u 
žáků základní školy. Při výuce si musíme uvědomovat, že se budoucí zaměstnání 
žáků bude neustále rozvíjet a měnit, což způsobí, že se žáci budou muset 
neustále vzdělávat, přizpůsobovat, provádět analýzu složitých procesů, logicky 
uvažovat atd. Proto musí žáci učivu nejen důkladně porozumět, ale musí také 
rozeznat matematické a přírodovědné situace všude kolem nás a dokázat 
aplikovat získané vědomosti a dovednosti v různých problémových situacích.  

V cílech rámcového vzdělávacího programu pro základní školy se doved-
nosti dostávají do popředí a jsou také součástí klíčových kompetencí, kterými 
má žák disponovat. Správné osvojení dovednosti se však neobejde bez dodr-
žování určitých pravidel a postupů a bez správné regulace ze strany učitele, 
která by měla pozvolna přecházet v autoregulaci žáka. 
 
Pojem dovednost z pedagogického a psychologického pohledu 

V pedagogicko-psychologické literatuře existují různé pohledy na chápání 
pojmu dovednost. Ve starší literatuře se setkáváme s vymezením dovednosti 
jako „zcela nebo částečně zautomatizované složky naší vědomé činnosti“ 
(Vaculová 2005, s. 8). Toto pojetí dovedností se však vztahuje hlavně k do-
vednostem pohybovým a pracovním. Také přetrvával názor, že dovednosti a 
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návyky tvoří praktickou část činnosti a vědomosti kognitivní, poznávací slož-
ku činnosti. I když takovéto pojetí dovedností již ustupuje do pozadí a je pos-
tupně zpřesňováno, stále se ještě názory jednotlivých pedagogů a psychologů, 
co se týká dovedností, odlišují. Dovednosti bývaly také chápány jako pře-
chodný člen mezi vědomostmi a návyky, tzn. „ne zcela dovršené návyky“ 
(Singule 1961, s. 264). V současné době se již uvádí, že návyky jsou součástí 
dovedností a tvoří jejich dílčí prvky – např. dovednost vážit na rovnoramen-
ných vahách zahrnuje řadu automatických návyků, jako je používání aretační-
ho šroubu, uchopování drobných závaží pinzetou aj. 

V literatuře se setkáváme se čtyřmi základními pojetí dovedností (Švec 
1998, s. 8-9):  

• učením získaná způsobilost k činnosti, 

• osvojená činnost, způsob činnosti, úspěšné provádění činnosti, 

• vnitřní plán, schéma nebo model činnosti, 

• složitější kognitivní struktura. 
 

Z tohoto přehledu vidíme, že zatímco někteří autoři chápou dovednost jako 
vnější projev, tj. provádění činnosti, jiní autoři uvádějí, že jde spíše o vnitřní 
plán, tj. vnitřní model činnosti. Na základě všech těchto pohledů se přiklání-
me k pojetí dovedností jako složitější kognitivní struktury, neboť při osvojo-
vání dovedností se nejedná pouze o mechanické opakování naučené činnosti, 
ale také o řešení různých problémových situací, které vyžadují od žáků pře-
mýšlení i určitou úroveň tvořivého myšlení. Dovednost tedy v souladu s J. Tr-
nou (1998) a V. Švecem (1998) chápeme jako získanou komplexní způsobilost 
k řešení úkolových a problémových situací, která se projevuje pozorovatelnou 
činností. Dovednost se skládá ze dvou částí, a to z vnější a z vnitřní. Vnější 
část představuje určitou činnost subjektu a je přístupná přímému pozorování, 
zatímco vnitřní část je přímému pozorování skryta a zahrnuje motivy k činno-
sti, schopnosti, styly poznávání, myšlení a učení (Švec 1998). 
 
Osvojování dovedností 

K vytváření dovedností obvykle vede cvičení. Nejedná se však o mecha-
nické opakování stejných procesů, ale o uvědomělou činnost (Skalková 
1999). Učitel by měl během cvičení žáka průběžně kontrolovat a opravovat. 
Také žák má sám analyzovat a hodnotit své výkony, srovnávat je s předlohou 
a kontrolovat, zda směřuje k dosažení cíle. Zejména ve starší literatuře se ob-
jevuje pojem vytváření dovedností jako pouhé mechanické opakování, trénink 
nebo dokonce i dril. Bohužel toto pojetí osvojování dovedností často přetrvá-
vá i v dnešní době. Přitom se na základě výzkumů stále více vyvrací názor, že 
úroveň (kvalita) dovedností je přímo závislá na době procvičování příslušné 
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činnosti. Naopak se dokazuje, že mnohem důležitější, než počet opakování, je 
pochopení, ke kterému dochází na základě žákových zkušeností, vytvářených 
v situacích, ve kterých se žák ocitne a musí se s nimi vypořádat (Švec 1998). 
Tyto situace buď vytváří učitel (zadává úlohy a problémy), nebo se do nich 
dostává žák při různých příležitostech ve škole i mimo školu. Nesmíme také 
zapomenout, že správné osvojení dovednosti se neobejde bez dostatečné moti-
vace. Žák si musí uvědomovat smysluplnost dovednosti a její potřebnost 
v dalším studiu a v běžném životě. 
Základními znaky osvojených dovedností jsou (Švec 1998):  

• kvalitní průběh a výsledky činnosti. 

• zkrácení času potřebného k realizaci činnosti. 

• snížení únavy při vykonávání činnosti. 

• adekvátní metoda vykonávání činnosti. 

• změna povahy kontroly a úlohy zrakové pozornosti. 

• prohlubování a zpřesňování poznatků. 
 
Etapy procesu osvojování dovedností 

Osvojování dovedností je složitý proces, který můžeme rozdělit do několi-
ka etap. Tento proces probíhá správně, jsou-li přítomny všechny jeho etapy, 
neboť jejich nedodržení může mít za následek nedostatečné nebo pouze do-
časné osvojení dovednosti. V dalším textu se přikláníme k rozdělení podle 
Piageta, které v souladu s J. Trnou (1998) aplikujeme na konkrétní fyzikální 
dovednost, a to dovednost měřit objem. 

 

1. Motivační etapa 
Tato etapa spočívá v dostatečné motivaci žáka pro danou dovednost. Žáky 

bychom měli přesvědčit o tom, že je pro ně získání nové dovednosti důležité a 
potřebné a to nejenom ve škole, ale i v běžném životě. Je vhodné zvolit úlohu 
zajímavou nebo i překvapivou, při které je výsledek úplně jiný, než bychom 
předpokládali. 

 

2. Orientační etapa 
Aby si žák mohl osvojit danou dovednost, musí získat potřebné vědomosti. 

Vědomosti potřebné pro osvojení dovednosti měřit objem jsou např. znalost 
jednotek objemu a vztahů mezi nimi, znalost principu měření objemu atd. 
Smyslová a motorická složka dovednosti je obvykle orientována pomocí me-
tody instruktáže (srov. Trna 2000), která představuje slovní (ústní či písem-
nou) informaci spojenou s informací obrazovou. Při měření objemu jde o ná-
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vyk manipulace s odměrným válcem, jeho umístění, odečítání naměřených 
hodnot, zpracování naměřených výsledků atd. Při utváření těchto návyků 
v dané dovednosti je výhodné použít hlasitý slovní doprovod při praktické 
manipulaci s předměty. V další fázi je pak efektivní vnitřní řeč spjatá s mani-
pulací a v závěrečné fázi pak vnitřní řeč spjatá s myšlenkovou manipulací 
(představou realizace manipulace). 

 

3. Krystalizační etapa 
V této etapě žáci řeší jednoduché úlohy, v nichž se daná dovednost uplat-

ňuje (např. převádění jednotek objemu, výpočet velikosti jednoho dílku stup-
nice, měření objemu určitého množství kapaliny, měření objemu pevného tě-
lesa pomocí odměrného válce aj.) 

 

4. Dotvářecí etapa 
Žák se má naučit zvládat řešení složitějších a problémových úloh s využi-

tím získaných vědomostí, návyků a dovedností z předešlých etap. Např. určit 
objem pevného tělesa, které se nevleze do odměrného válce, a to buďto pravi-
delného (krychle, kvádr) nebo nepravidelného, zjistit objem jedné kapky vo-
dy, pingpongového míčku, olověného broku atd. 

 

5. Integrační etapa 
Spočívá v zařazení dovednosti do celého komplexu dovedností nebo do 

kompetence žáka. Zde se uplatňují zejména mezipředmětové úlohy, praktické 
úlohy z domácnosti, projekty (např. dodržení pitného režimu). 

Na základě analýzy výše uvedené dovednosti v učebnicích fyziky pro žáky 
6. tříd základní školy jsme zjistili (Vaculová 2005), že nejlépe propracovaná 
je v učebnicích etapa orientační a krystalizační. O něco hůře je na tom etapa 
motivační a dotvářecí. Nejhůře však dopadla integrační etapa, která je důležitá 
pro správné využívání dovednosti v praktických úlohách, úlohách z běžného 
života a v projektech. Rovněž test u žáků ZŠ poukázal na nedostatky při vyu-
žití dovednosti v praktických úlohách. Zatímco úlohy patřící do krystalizační 
etapy žákům zpravidla nečinily problémy, při řešení úloh patřících do etapy 
dotvářecí v mnoha případech chybovali nebo nevěděli jak postupovat. Zejmé-
na pak úlohy z integrační etapy nevyřešil téměř žádný žák. Proto si myslíme, 
že je užitečné se touto problematikou nadále zabývat.  
 
Regulace procesu osvojování dovedností 

Regulace procesu osvojování dovedností žáků při výuce spočívá v učitelově 
ovlivňování tohoto procesu. Přitom může učitel používat mnoho druhů výu-
kových metod (např. vyprávění, vysvětlování, rozhovor, předvádění, pozorování, 
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experimentování, aktivizující a komplexní výukové metody aj.). Tuto regulaci 
můžeme rozdělit do několika fází (Talyzianová 1971, s. 27, částečně upraveno): 

 

a) diagnostika vstupního stavu 
Učitel zjišťuje, zda žáci disponují všemi vědomostmi a dovednostmi, které 

jsou pro správné osvojování nové dovednosti důležité. Dále zjišťuje návyky 
žáků a jejich postoje k osvojované dovednosti. 

 
b) vymezení cílů 

Učitel by si měl dopředu vymezit cíle, kterých mají žáci při osvojování do-
vedností dosáhnout. Tyto cíle by měly mít takovou podobu, aby učitel mohl 
zpětně posoudit, v jaké míře bylo cíle dosaženo. Dále by si měl vymezit pos-
tup, jakým má být cíl dosažen a prostředky, které se mají použít k jeho reali-
zaci. Důležité také je určit minimální úroveň výkonu, o kterém lze ještě pro-
hlásit, že vyhovuje požadavku splnění cíle. 
 
c) vytvoření programu regulace 

Program je vlastně souborem rozhodnutí, jak bude učitel na žáka v jednot-
livých etapách procesu osvojování dovedností působit, tzn. jaké metody, for-
my výuky a učební pomůcky použije.  
 
d) realizace programu regulace 

Učitel používá zvolené nástroje a metody, objasňuje žákům význam do-
vednosti, uvádí situace, ve kterých se dovednost uplatňuje, předvádí doved-
nost a její postup, navozuje problémové situace, podněcuje žáky, aby si uvě-
domili, kterými vědomostmi a dovednostmi disponují a zamysleli se nad je-
jich využitím. Dále učitel získává od žáků zpětnovazební informace, informu-
je je o kvalitě jejich výkonu, podněcuje je k dalším výkonům, dohlíží na sprá-
vné provádění činnosti a diagnostikuje žákovy chyby. 

 

Při regulaci procesu osvojování dovedností by měl učitel žáky podněcovat 
k autoregulaci jejich učení. A to tak, že by měl pomáhat žákům volit vhodné 
strategie učení, neměl by se soustřeďovat jenom na to, co se žáci naučí, ale ta-
ké na to, jak to na ně působí, jaký k tomu mají vztah a jak proces osvojování 
dovedností prožívají. Učitel by měl také žákům pomáhat uvědomit si, které 
z dříve osvojených vědomostí a dovedností mohou na utváření nové doved-
nosti použít a jak mají novou dovednost začlenit do kontextu. Dále by měl 
vést žáky k odpovědnosti za své výsledky a ke vzájemné spolupráci. 
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Učební dovednosti  
Za zmínku také stojí, že stejně důležité jako rozvíjení speciálních doved-

ností (tj. dovedností specifických pro daný předmět), je také rozvíjení učeb-
ních dovedností. Pokud by se tohoto úkolu učitelé zřekli, kdo by potom naučil 
žáky, jak se mají správně a efektivně učit, jak klást otázky, jak na ně pohotově 
reagovat a odpovídat, jak správně pracovat ve skupinách, jak správně hodnotit 
sebe i ostatní, jak pracovat s textem atd.? 

Učební dovednosti můžeme chápat jako „soubor dílčích činností, které sub-
jekt uplatňuje při učení; zahrnují přípravu subjektu na efektivní učení, vlastní 
učení a hodnocení jeho výsledků“ (Švec 1998, s. 46).Výzkumy potvrzují (Švec 
1998), že jestliže si žáci osvojí učební dovednosti a jestliže jsou tyto dovednosti 
rozvíjeny, zvyšuje se úroveň jejich školního výkonu. Proto by se měli cvičit žáci 
v obecných učebních dovednostech ve všech vyučovacích předmětech.  
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ARTEFILETIKA JAKO STRATEGIE ROZVOJE 
PSYCHOSOCIÁLNÍHO VÝVOJE RIZIKOVÝCH JEDINCŮ 

 
Leona Běhounková 

 
Anotace: Příspěvek pojednává o využití artefiletiky v oblasti vyrovnávání oso-
bnostních a sociálních deficitů jedinců rizikových nebo ohrožených sociálně pa-
tologickými jevy. Vytvořená metodika artefiletiky má sloužit jako přímý nástroj 
pro pedagogické pracovníky, tj. pro podporu oslabených oblastí osobnosti 
rizikových jedinců, zejména osobní identity, socializace a sociálních kompetencí. 
Summary: The project focuses on the practical meaning of arthfiletic in the 
area of comparation of the personal and social deficits of the risk group of 
people especially pathologic influence of the society. The created method of 
arthefiletics should be the direct tool for teachers, to support defficits, espe-
cially the personal identity, socialisation and social competencies.  
 
Teoretická východiska a stav řešené problematiky 

Ve své výzkumné práci se zabývám problematikou edukace jedinců s poru-
chou emocí a chování na základních školách. V odborné literatuře se kromě 
pojmu jedinci s poruchou emocí a chování shledáme i s další terminologií, 
např. riziková mládež (Labáth 2001), mládež ohrožená ve svém 
psychosociálním vývoji (Jedlička 2003), žák s problémy v chování nebo 
poruchou chování (Vojtová 2004), provokující žák atd. Úkolem školy je 
podporovat prostřednictvím procesu socializace lidství každého z žáků. Tedy i 
žáků tzv. problémových, jimž jsou na cestě k lidství od samého počátku (tj. od 
prenatálního či raně postnatálního vývoje) kladeny obtížně překonatelné pře-
kážky. Pokud těmto osobám nebude nabídnuta adekvátní podpora, lze v násled-
ných letech života pomáhat jen v omezeném rozsahu. Záleží na míře poškození 
jejich psychosociálního vývoje, přičemž platí, že čím časněji pomoc přijde, tím 
větší je naděje na úspěch. Zdá se, že jedinců s maladaptivním, respektive 
nedoučeným adaptivním chováním, jakoby stále přibývalo. Nicméně současné 
statistické analýzy udávají (Zoubková 2002), že od první poloviny 90. let, kdy 
nárůst kriminality mládeže alarmujícím způsobem vzrostl, dochází k jejímu 
mírnému poklesu. Tento zlom nastal v roce 1997, avšak podíl nezletilých a 
mladistvých na páchání trestné činnosti je stále vysoký. Proto přístupy, a 
zejména pak screeningově-preventivní strategie, zacílené na mládež, která je 
z různých důvodů náchylnější k delikventnímu chování, musí být podrobeny 
rozsáhlé analýze a v rámci preventivní péče komplexně rozpracovány.  
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Soudobé školství musí reagovat na kontinuální a zahlcující růst informací a 
vybavovat všechny své žáky a studenty strategiemi umožňujícími orientaci 
v toku informací a změn. Škola v první řadě poskytuje předprofesní kompeten-
ce, souběžně a můžeme říci, že spíše latentně, rozvíjí neméně důležité personál-
ní a sociální kompetence srovnej (Vojtová 2001, 2002; Belz, Siegrist 2001; 
Kauffman 1997). V rámci předprofesních kompetencí hovoříme o osvojení 
efektivních strategií učení se a celoživotního vzdělávání. Personální kom-
petence v sobě implikují rozvoj individuality v rovině emoční, behaviorální i 
kognitivní. Specifickou oblastí jsou pak kompetence sociální, které souvisí se 
schopností navazovat a udržovat kvalitní lidské vztahy, se schopností efektivní 
komunikace, s emoční inteligencí (empatie, tolerance, sebeovládání), ale i 
s pojmy jako je sebepojetí, sebevědomí, pocit životní spokojenosti (well-
being), školní úspěch. 

Jedním z efektivních přístupů, kterými lze naplňovat výše uvedené poža-
davky, je artefiletika (Běhounková 2004, Slavík 1997, 1998, 2000). Velmi 
stručně ji lze charakterizovat jako zážitkově pojatou výtvarnou výchovu, 
podporující psychosociální vývoj jedinců prostřednictvím sebezkušenosti, 
zážitku úspěchu, uvědomění si vlastní kompetence a potenciality, prožitku 
pocitu sounáležitosti a mnoha dalších pozitivních konotací. K uplatňování 
reedukačního a kompenzačního potenciálu artefiletiky dochází v praxi stále 
častěji, avšak tento typ intervence stále ještě není zcela běžný. Také aplikace 
výtvarných technik není vždy systematická, nicméně již dnes vidíme, že výt-
varná výchova si buduje nezastupitelné místo v podpůrných programech pro 
psychosociálně znevýhodněné jedince rozličného věku a stupně postižení. Ve 
speciální pedagogice se silně projevuje snaha o řešení tohoto problému jak 
z terminologického hlediska, tak z hlediska rozpracování základních metod, 
forem a postupů práce.  

Prezentovaná disertační práce analyzuje a následně systematizuje termino-
logii a metodiku artefiletiky. Vymezuje ji jako obor, tj. zpracovává její prin-
cipy, teoretická i prakticistní východiska, odlišnosti i shody s příbuznými obo-
ry, zejména arteterapií (Campbellová 1998, Šicková-Fabrici 2002, Liebmann 
2005, Ženatá 2005), možnosti uplatnění. Dále analyzuje předpekfesní přípravu 
artefiletických profesionálů.  

V následných kapitolách poukazuje na rizikové momenty vývoje a sociali-
zace jako kauzální faktory determinace psychosociálního vývoje jedince. Zkou-
má sebepojetí z hlediska jeho vlivu na školní neúspěšnost a vznik pocitu život-
ní nespokojenosti, jež jsou dominantními průvodními jevy u jedinců s porucha-
mi emocí a chování (Blatný 2001; Blatný, Plháková 2003; Macek, Smékal 
2002). Zároveň kompletuje teoretické a metodické poznatky, využitelné pro 
zvyšování profesních kompetencí studentů etopedie. 
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Cíle výzkumu 
V první rovině je záměrem vytvoření artefiletické metodiky, využitelné 

jako preventivní strategie a strategie facilitace psychosociálního vývoje rizi-
kových jedinců v procesu jejich přirozeného edukačního prostředí. 
Výzkumným úkolem v rámci tohoto zacílení je realizace konkrétního 
artefiletického programu a prostřednictvím aplikovaných artefiletických 
metod podnítit sebevědomí, sebepojetí rizikových jedinců a implicitně 
podpořit změnu v pocitu životní nespokojenosti, školního neúspěchu. V obec-
né rovině to znamená vyvázat rizikové jedince ze syndromu naučené bezmoc-
nosti (Helus 2004) a současně u nich rozvíjet oslabené sociální kompetence. 
Souběžně probíhá proces uvědomění si vlastní potenciality, kompetentnosti a 
možnosti participovat na řešení svého problému, což koresponduje se sou-
časným pojetím pedagogiky (RVP ZV). V rámci této cílové úrovně proběhne 
verifikace, či falzifikace účinnosti aplikovaných artefiletických metod. Jsou 
předpokládány interpersonální změny, zjm. v sebepojetí, seberegulaci, 
v oblasti sociálních kompetencí, změny v postojích ke svému problému. Tyto 
změny budou hodnoceny za použití dotazníkového šetření, strukturovaného 
pozorování a Rosenbergovy škály sebehodnocení.  

Ve druhé rovině výzkumu se chci zaměřit na stanovení metodických vý-
chodisek a principů artefiletiky, využitelných jako studijní materiál rozšiřující 
spektrum nabídky předprofesních kompetencí studentů etopedie. 

 
Předpoklady výzkumu  

Sestavený artefiletický program vychází z poznatků získaných studiem lite-
ratury a především z vlastních zkušeností s artefiletickými aktivitami. Veškerý 
materiál byl podroben analýze a pro samotnou realizaci artefiletického progra-
mu byly vytvořeny modifikace a variace tak, aby korespondovaly s aktuálními 
potřebami a specifiky skupiny probandů.  

Vytvoření metodického souboru je z metodologického hlediska kvalitati-
vním výzkumem. Stejně tak i výzkumné šetření, analyzující funkčnost 
artefiletiky, neboť skupina respondentů/ probandů čítá 18 členů.  

 
Cíle obecné: 
• analyzovat problematiku jedinců ohrožených ve svém psychosociálním 

vývoji spojenou s realizací artefiletického programu 
• vytvořit metodiku artefiletického facilitačního programu, zaměřenou na 

rozvoj sociálních a personálních kompetencí a implicitně na změnu pocitu 
životní nespokojenosti, školního neúspěchu, navození pozitivních 
perspektiv do budoucnosti 
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• analyzovat změny v interpersonální struktuře jedinců, v jejich participaci na 
změnách postoje k sobě samému, svým problémům, své budoucnosti.  

• abstrahovat poznatky využitelné pro zvyšování předprofesních kompetencí 
studentů etopedie, ale i profesních kompetencí pedagogických pracovníků 
participujících na edukaci jedinců s poruchami emocí a chování 

 
Teoretické předpoklady výzkumu 

Podkladem pro tuto disertační práci se stalo deskriptivní a komparativní vy-
mezení terminologických a metodických jevů a jejich obsahů, na něž odkazuji 
v teoretické části 
 
Prakticistní předpoklady výzkumu 
• sociální kompetence se rozvíjejí v kooperativních, skupinových činnostech 

– zohledňování tohoto faktu vede k zdůrazňování aktivit v párech, týmech, 
skupině 

• mládež přirozeně inklinuje do skupin, ale vytvořit ve skupině rizikové 
mládeže kultivovanou atmosféru je obtížné – podpora důvěrné a spontánní 
atmosféry, podpora individuální a sociální odpovědnosti, podpora vzniku 
skupiny lidí spojených společnými zážitky 

• rizikoví jedinci nedisponují znalostí efektivního trávení volného času – 
činnosti tudíž musí zaujmout, aby se mohly stát vhodnou příležitostí a 
variantou pro trávení volného času rizikového jedince 

• praktickou překážkou je minimální motivovanost jedinců ohrožených ve 
svém psychosociálním vývoji a narušená míra soustředěnosti – činnosti je 
třeba volit tak, aby kladly nízké nároky na manuální zručnost 

• aspekt osobnosti profesionála pracujícího s jedinci ohroženými ve svém 
psychosociálním vývoji je výrazný rizikový faktor v procesu edukace a 
resocializace – artefiletické dovednosti mohou významně přispět ke 
zkvalitnění předprofesní přípravy pedagogů, etopedů.  

 
Metodologický postup – charakteristika souboru, metody 
Charakteristika výzkumného souboru 

V současné době je výzkumné šetření v prvních fázích realizace, tj. byl za-
počat artefiletický program. Výzkum probíhá na ZŠ a MŠ Husova 17, Brno, 
přičemž spolupráce s touto institucí je navázána dlouhodobě.  

Do souboru respondentů jsem zahrnula žáky 6. ročníku. Popisovaný soubor 
jsem vybrala záměrně, neboť jde o kolektiv třídy se specificky narušenou sku-
pinovou dynamikou. Jedná se o skupinu 18 žáků, 8 dívek a 10 chlapců, ve vě-
kovém rozmezí 11 – 12 let.  
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Z hlediska osobnostních charakteristik je skupina výrazně heterogenní. Tři 
žáci (chlapci) vykazují zjevné poruchy emocí a chování. K častým projevům 
patří chování nevyspělé, infantilní, s prvky agresivity (ať už slovní nebo fyzic-
ké – v rozmezí od ostrakizace, ničení majetku druhých, přes různé podoby bra-
chiálního násilí, až po šikanu), impulzivní chování, afektivnost a emoční labili-
ta, snížené seberegulační a volní vlastnosti, vyrušování, provokující chování 
vůči spolužákům i některým vyučujícím, školní neúspěšnost, pocity životní 
nespokojenosti, nezdravé sebehodnocení, nízká frustrační tolerance, naučené 
nevhodné vzorce adaptivního chování. U jednoho žáka byla doporučena inter-
nátní etopedická intervence, v současné době dochází ambulantně do střediska 
výchovné péče. Dalším specifickým prvkem ve skupině je integrovaný žák 
s Aspergerovým syndromem, jehož projevy jsou podrážděné, slovně agresivní 
a provokující, což koreluje s atmosférou ve třídě. K dalším problematickým 
projevům u jednotlivých žáků se v různé míře a rozsahu objevují hyperkinetic-
ké poruchy, nereedukované specifické vývojové poruchy učení – dysgrafie, dy-
sortografie, dyslexie. Tito jedinci jsou z hlediska koncentrace pozornosti snad-
no unavitelní, potřebují mnoho pohybu a někdy i bezúčelnou činnost, aby zre-
generovali své síly. Nejen o přestávkách, ale i v průběhu hodiny je nezbytné za-
řazovat smysluplné pohybové aktivity. Dalším frekventovaně zastoupeným 
znakem jsou problémy vázané k vývojovému období pubescence. Jako hlavní a 
v zásadě běžný frustrující moment vidím v psychosociálních změnách, se kte-
rými se pubescent na základě nedostatečně rozvinutých sociopersonálních kom-
petencí neumí vypořádat. Respondenti se potýkají s otázkami vztahujícími se 
k sebepojetí, sebereflexi, sebevědomí, prožívají ambivalentní pocity na poli 
osamostatňování a závislosti na rodičovské lásce a péči, učí se empatii, kon-
struktivnímu řešení problémů, kooperaci. Jako další významný jev, ovlivňující 
chování žáků, shledávám neuspokojivé emoční rodinné zázemí, které je zjevně 
zaznamenatelé u třech žáků.  

Společné artefiletické činnosti realizuji v rámci vyučování výtvarné výcho-
vy v dotaci dvou vyučovacích hodin jednou týdně. Předpokládaná doba realiza-
ce je dva školní roky.  

V této problematické skupině se zaměřuji na překonání pubescentních problé-
mů a naplnění osobnostních a sociálních kompetencí jednotlivců. Usiluji o ak-
tivizaci náhledu na své chování, na zklidnění agresivního potenciálu. Mezi jedno-
tlivými členy podporuji kooperaci, pocity sounáležitosti a prožitek úspěchu. Vedu 
k uvědomování si svého tělesného schématu i vnitřního interpersonálního světa, 
který lze ovládat a ovlivňovat. Osvědčily se techniky skupinové práce. V popředí 
snah stojí především proces tvorby, kde je nutné jasné vymezení pravidel a jejich 
důsledné dodržování, dále pak kooperace a schopnost komunikace. 
Nezanedbatelný je také fakt osvojení si efektivních strategií trávení volného času. 
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Metody 
K realizaci výzkumného cíle jsem zvolila holistický přístup v rámci kvali-

tativního výzkumu. Jsem si vědoma, že většina výzkumů věnujících se mláde-
ži a zejména pak rizikové mládeži je kvantitativního charakteru. Přínos spa-
třuji v užití monografické procedury, která zajišťuje, že poznání směřuje do 
hloubky i do šířky. V jejím rámci se zaměřuji se jeden objekt zkoumání a ne-
činím si nároky na generalizaci dat. Dále užívám procedury historiografické, 
neboť sociální jev chápu jako výsledek dosavadního vývoje a implicitně pre-
dikuji možnost dalšího vývoje. K výsledkům tohoto kvalitativně zaměřeného 
výzkumu se ubírám za použití výzkumných technik: analýza dokumentů, kva-
litativní obsahová analýza, analýza spontánních produktů, strukturované po-
zorování, nestandardizovaný rozhovor (asistent pedagoga, učitelé, rodiče), do-
tazníkové šetření a Rosenbergova škála sebehodnocení. K řešení použiji meto-
dy kvalitativního výzkumu, analýzu a fenomenologickou metodu. 
 
Výsledky výzkumu  

Teoretická část disertační práce se nachází ve fázi systematizování a kom-
plementace dat. V praktické části je probíhá realizace artefiletického projektu 
s popisovanou skupinou probandů/respondentů. Současně je zpracovávána a 
evaluována metodika artefiletického programu. Dotazníkové šetření, sebepo-
suzovací škály a strukturované pozorování budou provedeny až v samotném 
závěru výzkumného šetření (v časovém sledu 1 až 1,5 roku).  
 
Závěry a diskuse 

Artefiletika je jedním z možných přístupů k jedincům ohroženým rizikem 
vzniku poruchy chování a emocí, tj. ohroženým ve svém psychosociálním vý-
voji. Sama o sobě není spasitelná. Je třeba ji aplikovat souběžně s jinými efekti-
vními edukativními a resocializačními metodami a přístupy.  

Artefiletika poskytuje prostor pro odreagování tenze psychické i fyzické, slo-
uží k sebepoznání, osobnostnímu rozvoji, zjm. pak v oblasti sociálních kompe-
tencí, emocionality a sebeuvědomění. Je možností, jak se naučit aktivně a kre-
ativně přistupovat k řešení problémů, participovat na řešení své životní situace a 
budoucnosti. Prostřednictvím sebepoznání, zážitku úspěchu podporuje vědomí 
vlastní kompetentnosti a implicitně pozitivních perspektiv do budoucnosti. 

Artefiletika má samozřejmě své hranice užití. Problematickým bodem, ne-
jen při artefiletické práci s jedinci s rizikem vzniku poruchy chování a emocí, je 
fáze motivace k aktivitě. Motivační fáze závisí na mnoha proměnných fakto-
rech, dominantním determinantem efektivity procesu je osobnost člověka, jenž 
artefiletický proces vede (Rauchfleisch 2000; Junková, Šípek 2002). Ten musí 
umět překonat počáteční ostych skupiny vůči tvorbě, skupině i sobě samému. 
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Problematickým bodem je také vymezení role artefiletiky. Nemělo by se stát, 
že artefiletický proces na sebe přenese arteterapeutické rysy, zjm. v oblasti 
interpretace a analýzy výtvarného artefaktu. Artefiletik se musí spokojit 
s aktuálním vyjádřením emocí jedince při práci, ale neanalyzuje hlubší 
pohnutky. Pracuje se zážitkem, ale neiniciuje odžívání si traumatických 
prožitků. Zážitek vnímá jako prostředek osobnostního rozvoje, získání 
zkušenosti, ne jako terapeutický nástroj.  

Další problematizovanou oblastí je terminologie artefiletiky – pojmy artefi-
letik, terapeut, vedoucí skupiny atd. nejsou dostačující a žádný z nich není nik-
terak teoreticky ukotven.  

Metodika artefiletiky je nejednotná, je utvářena samotnými aktéry, kteří řídí 
výtvarný artefiletický proces. Každý artefiletik svým tvořivým přístupem vy-
tváří nová témata a výtvarné postupy. Tuto volnost a snadnou modifikovatelno-
st je třeba vnímat jako významné pozitivum artefiletiky.  

Závěrem je nutno podotknout, že pro trvalou korekci osobnostně sociálních 
kompetencí rizikových jedinců, je předpověď pozitivního artefiletického půso-
bení v dlouhodobém časovém horizontu.  
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VIZUÁLNÍ PERCEPCE ŘEČI U SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH 
 

Doležalová Lenka 
 
Anotace: Předkládaný příspěvek se zabývá možnostmi vizuální pecepce řeči u 
sluchově postižených a cílem výzkumné práce bylo analyzovat psychickou slo-
žku odezírání, její vliv na kvalitu a správnost odezírání, a to především vlivy 
únavy, stresu, špatné nálady či aktuálního psychického stavu jedince. 
Summary: This paper deals with possibilities of visual perception of speech by 
hearing disabled persons and the aim of the research was to analyse the psychic 
item of "lip-reading",the effects of its quality and accuracy, above all the influ-
ence of fatigue, stress, bad disposition or actual individual mental condition. 
 
Aktuální stav řešené problematiky 

Sluchově postižení jedinci tvoří heterogenní skupinu osob, která se liší z hle-
diska stupně, etiologie postižení, doby, kdy postižení vzniklo, eventuelně rizika 
kombinace s dalšími postiženími. Sluchové postižení bývá, v závislosti na eti-
ologii, často kombinováno s další vadou (v 11-40 % případů). V současné době 
žije v České republice zhruba půl milionu nedoslýchavých a neslyšících, což je 
asi 5 % populace. Většinu tvoří starší lidé, jejichž sluch se zhoršil až v tomto ob-
dobí. Vrozenou nebo v dětství získanou sluchovou vadou trpí přibližně 0,15 % 
populace (Vágnerová 2004).  

 Termín „sluchové postižení“ zahrnuje tyto základní kategorie osob: neslyší-
cí, nedoslýchaví, ohluchlí. V České republice se podle kulturní definice hluchoty 
stále častěji setkáváme s pojmem „Neslyšící“ s velkým „N“. V takovém případě 
se jedná o „jedince, kteří se narodili neslyšící či ohluchli před vytvořením řeči a 
dále o všechny osoby, které považují znakový jazyk za primární formu své komu-
nikace“ (www.ruce.cz). Považují se za členy kulturní a jazykové menšiny a ne-
považují se za postižené.  

 Skutečnost, že osoba je neslyšící či nedoslýchavá, lze interpretovat z mnoha 
různých pohledů. Z medicínského hlediska se každá porucha funkce sluchového 
orgánu hodnotí jako sluchové postižení a vymezení kategorií funguje především 
z funkčního hlediska – podstatná je kvantita a kvalita sluchového vjemu. Z hle-
diska pedagogického se tato problematika vymezuje v podobě narušení vztahů 
sluchově postiženého člověka s okolním prostředím a jeho možnostmi komuni-
kačních kompetencí v závislosti na preferovaném komunikačním systému. 
(Horáková in Pipeková  2006) 

 Sluchové postižení nepostihuje jen určitý orgánový defekt, ale ovlivňuje ce-
lou osobnost postiženého a vytváří specifickou sociální situaci. Osobnost člově-
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ka, zahrnující celek psychických jevů, je mnohonásobně podmíněna a vytváří se 
v průběhu vývoje jedince pod vnějšími a vnitřními vlivy. Především je osobnost 
podmíněna biologicky a to tím, že psychické jevy jsou zakotveny v organismu a 
jsou projevem činnosti nervové soustavy. Další vliv v této oblasti má genetická 
výbava jedince. Svou úlohu má také celkový tělesný vzhled jedince, protože hra-
je důležitou roli v sociálních vztazích, jež mohou být osobní přitažlivostí či od-
pudivostí dítěte silně poznamenány (Vágnerová, HadjMoussová 2003). 

Druhým podstatným vlivem pro formování osobnosti je faktor sociální, ne-
boť člověk se jako skutečně lidská bytost vyvíjí až právě v kontaktu s ostatními 
lidmi, především v nejužší rodině, kde rodiče ovlivňují jeho budoucí, formující 
se osobnost.  

Primárním defektem u takto postižených osob je bezpochyby ztráta sluchu a 
ta vede k tzv. podnětové deprivaci. Nejzávažnějším sekundárním handicapem je 
komunikační bariéra. Potřeba komunikovat je vlastní každému člověku, a proto 
se klade velký důraz na rozvoj komunikačních kompetencí u sluchově pos-
tižených a na správnou volbu odpovídající komunikačního prostředku, pomocí 
něhož dochází nejen k mezilidské komunikaci, ale především k uspokojování 
základních potřeb člověka a k rozvoji osobnosti jedince. V průběhu vývoje vý-
chovy a vzdělávání sluchově postižených se vyvinuly dva komunikační systémy: 
audio-orální a vizuálně-motorický komunikační systém. První z nich je re-
prezentován mluveným jazykem majoritní společnosti a druhý z nich například 
znakovým jazykem neslyšících. Rodiče si pro své sluchově postižené dítě zvolí 
buď jeden z těchto komunikačních kódů nebo může docházet i k jejich sou-
časnému užívání v rámci bilingválního vzdělávacího programu.  

Většina sluchově postižených osob, především těžce nedoslýchavých a nes-
lyšících, upřednostňuje komunikaci formou znakového jazyka. Pro slyšící popu-
laci je osvojení si tohoto komunikačního prostředku značně náročné a jen velmi 
málo slyšících se tento jazyk učí. Nejčastějším způsobem, pomocí něhož se mo-
hou slyšící dorozumět se sluchově postiženými je tzv. odezírání neboli „doved-
nost jedince vnímat mluvenou řeč zrakem a pochopit tak obsah sdělení nejen 
podle pohybu úst, ale i podle mimiky obličeje, výrazu očí, gestikulace rukou, cel-
kových postojů těla, situačních faktorů a kontextu obsahu mluveného“ 
(Krahulcová 2002, s. 193). 

Komunikace formou odezírání sehrává v životě sluchově postižených, kteří 
pravidelně přicházejí do styku se slyšícími, velmi důležitou roli a úkolem slyšících 
komunikačních partnerů je vytvořit sluchově postiženému takové podmínky pro 
tento způsob komunikace, aby mohl celý komunikační proces probíhat bez pro-
blémů a případných nedorozumění. Proto se v poslední době nezaměřujeme jen na 
vytváření odpovídajících vnějších podmínek pro úspěšné odezírání, mezi něž 
řadíme dokonalý a nepřerušovaný zrakový kontakt, osvětlení, vzdálenost mluvící 
osoby, řeč, její tempo a rytmus, způsob výslovnosti mluvícího a momentální 
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situace, ale i na podmínky vnitřní a psychickou složku odezírání (emoce, stav 
organismu, únava, pozornost, paměť, motivace, nervozita, stres, atd.). 

 
Cíl práce 

Cílem výzkumné práce není obhajovat odezírání jako jediný správný způsob 
dorozumívání sluchově postižených jedinců, ale poukázat na to, že odezírání 
může sloužit jako jeden z možných komunikačních prostředků, pomocí něhož se 
sluchově postižení mohou stát rovnocennými partnery v komunikaci se slyšícími. 

Východiskem pro zpracování výzkumné části rigorózní práce byly 
informace získané analýzou odborné literatury, česky a německy psané, věnující 
se problematice percepce orální řeči sluchově postiženými, odezírání a osobnosti 
sluchově postižených. Cílem překladů německy psané odborné literatury bylo 
získat nové, dosud v České republice nepublikované a nezveřejněné informace 
k dané problematice.  

Hlavním cílem výzkumné části rigorózní práce bylo analyzovat psychickou 
složku odezírání u dospělých sluchově postižených jedinců a její vliv na kvalitu 
a správnost odezírání (především vlivy únavy, pozornosti, postřehu, pohotovosti, 
paměti, stresu, nervozity, motivace a aktuálního psychického stavu jedince). 
Analýzou získaných informací prostřednictvím provedených rozhovorů mělo 
být potvrzeno, že odezírání je velmi náročná psychická činnost a že jedná se o 
výkon celé osobnosti člověka ovlivněný jeho aktuálním zdravotním a psychic-
kým stavem. Vedlejším cílem výzkumné části bylo porovnat rozdíly mezi žena-
mi a muži, individuální odlišnosti bez ohledu na věk, co se schopnosti odezírat 
týče, a také získat nové informace k této problematice z pohledu samotných slu-
chově postižených, kteří se dennodenně s odezíráním potýkají a je tak jedním 
z jejich hlavních komunikačních prostředků.  

 
Metodologie výzkumu 

Z hlediska metodologického bylo v rigorózní práci pro získání potřebných 
informací využito výzkumu kvalitativního a co se týče komplexního pojetí výz-
kumu, jedná se o proceduru monografickou. 

Teoretická část předkládané rigorózní práce skládající se z pěti kapitol obsa-
hujících tabulky, grafy a názorný obrazový materiál v příloze vytváří potřebný 
materiál k pochopení problematiky percepce mluvené řeči u sluchově postiže-
ných a poskytuje tak dostatek informací a tvrzení pro provedení kvalitativního 
výzkumu zaměřujícího se na psychickou složku odezírání a její vliv na kvalitu a 
správnost odezírání.  

Výzkumná část rigorózní práce, kterou představuje kapitola šestá, je zpraco-
vána procedurou monografickou. Při realizaci výzkumu bylo provedeno šest 
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rozhovorů se třemi ženami a třemi muži, pomocí nichž bylo možné zpracovat 
šest podrobných kazuistik každého z dotázaných. Dalšími pomocnými technika-
mi sloužících ke zpracování zmíněných kazuistik byly osobní a rodinná ana-
mnéza a pozorování.  
Stěžejními technikami, které byly při zpracovávání výzkumu využity, tedy byly: 
• obsahová analýza, 
• analýza dokumentů, 
• rodinná a osobní anamnéza, 
• pozorování, 
• polostandardizovaný rozhovor.  

Obsahová analýza s analýzou dokumentů sloužila především ke získání 
potřebných informací, pomocí kterých byla vytvořena teoretická část rigorózní 
práce. 

Rodinná a osobní anamnéza pomohla ke zvolení si odpovídající skupiny 
osob, se kterými byl následně proveden polostandardizovaný rozhovor.  

Analýzou získaných informací bylo vytvořeno šest kazuistik potřebných 
k vyhodnocení výzkumu a potvrzení či vyvrácení stanovených předpokladů. 
Během rozhovoru byli respondenti obeznámeni s tématem rigorózní práce a také 
bylo zapotřebí ujasnit si význam jednotlivých pojmů, aby byli všichni z nich 
schopni porozumět otázkám a následně na ně adekvátně odpovídat. Celý 
rozhovor byl zaznamenáván na diktafon a do předem vytvořeného záznamového 
archu, který obsahuje 13 otázek. 
 
Zhodnocení výzkumných šetření  

Pouze malá skupina sluchově postižených může odezírat zcela bezchybně. 
Patří k nim jedinci vybavení odpovídajícím nadáním a schopnostmi a dovedno-
stmi, jež jsou na takové úrovni, že během odezírání pociťují minimální zátěž a 
většinou tento způsob komunikace preferují. Jedná se vždy o zcela individuální 
záležitost, neboť nikdy nemůžeme přesně stanovit, jakým způsobem je třeba 
odezírat, aby nedocházelo k potížím s porozuměním a celkovou komunikací.  

Pro kvalitativní výzkum analyzující psychickou složku byli vybráni tři muži 
a tři ženy podobného věku, se srovnatelnou úrovní intelektu, odpovídajícím 
stupněm vzdělání a zájmy. Všichni oslovení se řadí do skupiny prelingválně nes-
lyšících/nedoslýchavých. To znamená, že všichni sluchovou vadu získali ještě 
před dokončením vývoje řeči, to je do 7./8. roku života a kompenzací této vady 
sluchadly je části z nich umožněno, samozřejmě za dodržení stanovených pod-
mínek, vnímat hlasitou mluvenou řeč a mohou ji sami v kontaktu se slyšícími 
používat. Všichni studují na vysoké škole nebo ji ukončili v rozmezí několika 
let. Pohybují se v podobném prostředí, dostávají se do obdobných situací a řeší 
tak stejné problémy. Podmínky, za kterých dotázaní vyrůstali a prostředí, v ně-
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mž se během svého života pohybovali a pohybují, vykazují rovněž stejné či ale-
spoň podobné znaky.  
 
Na základě získaných informací a jejich analýzou, ve vztahu k psychické 
složce odezírání, byla zjištěna následující fakta: 
• Psychická složka odezírání má velký vliv na to, zda proběhne celý 

komunikační proces a úspěšně. 

• Aby mohli sluchově postižení vnímat obsah sdělovaného a udržet svoji 
pozornost co nejdéle, je potřeba, aby oni sami chtěli porozumět, dále aby 
se chtěli dovědět něco nového a očekávali přínos z celého komunikačního 
procesu. 

• Jednou z nejdůležitějších věcí pro sluchově postižené je, zda jsou 
k požadované komunikační činnosti dostatečně vhodně motivováni. 

• Pravděpodobnost úspěchu pochopení obsahu sdělovaného zvyšuje známost 
tématu a reálnost situace. 

• Velkou roli hrají během komunikace emoce, vůle a paměť, které mohou 
značně ovlivnit míru úspěšnosti porozumění obsahu. 

• Větší slovní zásoba, znalost více významů jednoho slova a používaných 
frází ulehčují sluchově postiženým komunikaci formou odezírání. 

•  Únava (celková i pouhá únava očí), stres a nepříznivý aktuální psychický i 
zdravotní stav jedince naopak komunikaci formou odezírání ztěžují, neboť 
se jedná o výkon celé osobnosti člověka a jakékoli oslabení má negativní 
vliv na průběh komunikace.  

• Z dostupných informací nebylo zjištěno, že by měly věk, pohlaví či 
vzdělání větší význam a vliv na schopnost správně odezírat. 

 

Z výše uvedených závěrů je více než zřejmé, že by všichni slyšící lidé ko-
munikující se sluchově postiženými měli pamatovat na to, že nestačí jen zajis-
tit vhodné vnější podmínky, jako jsou dokonalý a nepřerušovaný zrakový kon-
takt, osvětlení, vzdálenost mluvící osoby, řeč, její tempo a rytmus, způsob výs-
lovnosti mluvícího a momentální situace, ale musí zohledňovat i ostatní, ne 
méně důležité, výše uvedené faktory determinující úspěšnost či neúspěšnost 
odezírání. Pomohou tak nejen samotným sluchově postiženým, ale také sobě, 
neboť si tím ulehčí situaci a vyhnou se tak případným nedorozuměním.  
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KOMUNIKACE SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH NA STŘEDNÍ ŠKOLE 
 

Věra Filipcová 
 

Anotace: V práci “Komunikace sluchově postižených na střední škole“ shr-
nuji poznatky o současné době, u nás i ve světě nejužívanějších vizuálně pohy-
bových kódech používaných při komunikace sluchově postižených osob. Zabý-
vám se zde analýzou komunikačních systémů u studentů na středních školách 
v závislosti na předcházející péčí a užívání vizuálně pohybových komunikač-
ních systémů ve škole, v rodině, v komunitě neslyšících, v komunikaci s ostatní 
slyšící a neslyšící populací. Dále preferencí určitého druhu prstové abecedy, 
využívání služeb tlumočníků. V tabulkách a grafech uvádím zjištěné výsledky 
výzkumného šetření. 
Summary: The thesis “Communication of hearing disable high school“ summa-
rises the knowledge of the most commonly used visual and motoric codes in 
everyday communication of hard hearing people. The research is focusing on the 
analyses of communicative systém of Czech high school students with the in-
fluences of previous use of visual motoric communicative systems at school, in 
family, in the community or in everyday communication with hearing or deaf 
people. As well as on the preferable sing language and presentation of 
interpreter. The charts and graphs present established results of experiments. 

 
Aktuální stav řešené problematiky 

Surdopedie představuje speciálně pedagogickou disciplínu, která se zabývá 
výchovou, vzděláváním a rozvojem jedinců se sluchovým postižením. Skuteč-
nost, že osoba je neslyšící či nedoslýchavá lze interpretovat z mnoha různých po-
hledů. Z medicínského hlediska se každá porucha funkce sluchového orgánu 
hodnotí jako sluchové postižení a vymezení kategorií funguje především z fun-
kčního hlediska – podstatná je kvantita a kvalita sluchového vjemu. Z hlediska 
pedagogického se tato problematika vymezuje v podobě narušení vztahů 
sluchově postiženého člověka s okolním prostředím a jeho možnostmi ko-
munikačních kompetencí v závislosti na preferovaném komunikačním systému. 
Jinak na sebe pohlížejí sami sluchově postižení. Mnozí z nich se za postižené 
nepovažují, cítí se být příslušníky jazykové a kulturní menšiny, která užívá svůj 
vlastní jazyk (znakový jazyk) a označují se jako Neslyšící s velkým „N“. 

V současné době žijeme v době velkých komunikačních možností. Přichá-
zejí k nám informace a impulsy z jiných zemí a kontinentů. Vlivy ze zahrani-
čí, ovlivňují i naší surdopedickou praxi (Van der Lem 1991, Freeman 1992, 
Van Uden 1960, Leonhardt 1999, Löwe 1992). Pluralitní vidění v surdopedii 
se ukazuje jako nevyhnutelné. 
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Primárním cílem v péči o sluchově postižené děti je vytvoření plynulého 
komunikačního systému. Z důvodu rozdílné hloubky sluchového postižení, za 
pomoci stále se zdokonalující techniky, s ohledem na individuální schopnosti 
sluchově postiženého a dnes s možností využití pravomoci rodičů zvolit si 
způsob vzdělávání svého dítěte, lze použít rozdílné formy komunikace.  

Pro dítě, které má možnost alespoň částečně vnímat zvuky a rozvíjet slu-
chový smysl, se stávají komunikační signály slova. U neslyšících bez této 
možnosti, fungují jako srozumitelné ty signály, které jsou dobře viditelné, to 
znamená vizuálně pohybové. Také je tou možnost sluchové neuroprotézy, tzv. 
kochleárního implantátu, který umožňuje vytvoření sluchových vjemů na bázi 
elektrické stimulace. 

Cesty, kterými chceme dospět ke stejnému cíli, tj. k dobré komunikaci a 
k optimálními rozvoji osobnosti, jsou odlišné. Vystávají otázky, zda-li je hlásko-
vá řeč pro těžce sluchově postižené dostatečně aktuální, jestliže se využívá znak-
ových komunikačních systémů (Krahulcová-Žatková 2003). S tím souvisí 
otázky integrace a rozvinutí identity neslyšících. Dosáhneme cíle u těžce 
sluchově postižených i hláskovou řečí nebo prostřednictvím řeči znakové? 

Pro výběr edukačního systému pro sluchově postiženého jedince je velice 
důležitým mezníkem věk, kdy byla diagnostikována sluchová vada a bylo při-
děleno sluchadlo, které umožnilo nepromeškat nejvhodnější dobu pro rozvíje-
ní řeči. Dále sledování komunikační schopnosti dítěte, zda je dostatečně roz-
vinutá řeč, jak po stránce formální, tak obsahové, či jaká je schopnost odezírá-
ní nebo zda dítě používá ke komunikaci převážně znakovou řeč. Při výběru 
způsobu vzdělávání dítěte se sluchovou vadou mají tu nejdůležitější úlohu je-
jich rodiče – výchova v rodině, volba a užití komunikačního systému. 

Neslyšící a lidé s těžkou sluchovou vadou užívají běžné komunikační pro-
středky odlišným způsobem nebo používají jiný komunikační systém, který 
lépe vyhovuje jejich potřebám a možnostem. Podle Vágnerové (2004) z toho 
vyplývají obtíže v dorozumívání s příslušníky majoritní společnosti a komuni-
kační komplikace bývají i největším subjektivním problémem, který ze slu-
chové vady vyplývá.  

Při dorozumívání se sluchově postiženými se nejčastěji setkáváme se dvě-
ma základními komunikačními systémy – reprezentovaný mluveným jazykem 
majoritní slyšící společnosti a vizuálně motorickým – zastoupený především 
znakovým jazykem, znakovaným jazykem a prstovými abecedami. 

Úkolem školy je pomoci integrovat do společnosti. Sluchově postižený si 
musí být vědom toho, že kromě „mezi svými“, bude pohybovat i ve společno-
sti slyšících, což pro něj přináší důležitost osvojení verbálního jazykového 
systému. Slyšící zase musí aktivovat všechny smysly, aby se stal pro sluchově 
postiženého srozumitelným a hlavně, aby mu sám porozuměl. V aktuální ko-
munikační situaci se moc neuvažuje o tom, která cesta je správnější. Můžeme 
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to chápat tak, že důležitá je ta, jež vede k vzájemnému dorozumění a pocho-
pení. Vystává zde otázka, kterou cestou se dát, resp. která je zaručeně ta pra-
vá? Toto staré dilema existuje snad od počátku edukace sluchově postižených. 
Můžeme formulovat i názor, že je to ta, která vyhovuje samotnému sluchově 
postiženému. Otevřenější vyučovací přístup s vnitřní diferenciací a podpora 
individualit osobnosti mohou být zárukou rozvoje. Profesní a sociální integra-
ce sluchově postižených se stane lehčí, když požadované schopnosti a intele-
ktové rezervy, pěstované prostřednictvím odpovídajících didaktických postu-
pů ve školách pro sluchově postižené, budou užívány a povýšeny na odpoví-
dající pozici ve společnosti. 

Negativní postoj společnosti k osobám sluchově postiženým se táhne už 
od starověku. Kofos, latinsky surdus, znamená nejenom ohluchly, ale i natvr-
dlý nebo hloupý. Zesměšňování hluchých lidí je známo od historických dob 
až po dobu naši. Například ve starořeckých tragédiích, v díle Moliéra, byla 
neslyšící osoba figurkou směšnou, na níž lidi brousili svůj laciný humor, na 
rozdíl od osob slepých, které byly okolím spíše litovány a na jevišti vystupo-
valy jako osoby tragické a osudové. Podle Sováka (1976) nachází vysvětlení, 
proč tomu tak je, bez zacházení do fyziologických a psychologických detailů, 
ve faktu, že s nevidomým je možno bez obtíží komunikovat, domluvit se, 
kdežto neslyšící se domlouvá jen obtížně, dokonce obtěžuje a pro váznoucí 
interakci bývá přehlížen nebo vylučován. 

 
Cíl výzkumu 

Hlavní cíl spočívá v analýze vizuálně motorických komunikačních 
systémů u žáků sluchově postižených na střední škole, se zvláštním 
zřetelem na předchozí výchovu  a vzdělávání v rodině, škole, speciálně 
pedagogickém středisku a jiných zařízeních. Vedle hlavního cíle jsou 
v práci stanoveny dílčí cíle, které jsou formulovány následovně: 

• Podrobná analýza zabývající se užití určitého druhu studijních podpor 
komunikačního systému u sluchově postižených studentů. 

• Procentuální zjištění využívání tlumočnických služeb žáky středních 
škol pro sluchově postižené. 

• Zjistit preferované vizuálně pohybové komunikační systémy u sluchově 
postiženého jedince při komunikačním styku se slyšícím nebo sluchově 
postiženým jedincem. 

 

Metodologie výzkumu 
Výzkumné šetření v oblasti pedagogických věd se odvíjí jak v rovině 

kvantitativních tak v rovině kvalitativních výzkumů. Současné metodologické 
trendy stále více preferují kvalitativní přístupy. 
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Ve svém výzkumném šetření bych však chtěla realizovat specifický empiric-
ký přístup – kvantitativní empirické šetření výběrového charakteru. Základní 
soubor tvoří sluchově postižení SŠ a výběrový soubor N = 85 – náhodný výběr. 

Metodologický postup výzkumného šetření lze znázornit pomocí schématic-
kého hlediska a z metodologického hlediska. Co se týká metodologického hle-
diska jedná se o T – teoretický fundament výzkumu, H – stanovení výzkumné 
hypotézy (co by mělo platit,  na základě toho, co jsme se dozvěděli v T), V – 
vlastní výzkumné šetření, H(1) – verifikování či falzifikování hypotézy, T(1) – 
změna a obohacení teoretického fundamentu doplněna o výsledek šetření. 
Schématické hledisko můžeme znázornit takto: T – H – V – H(1) – T(1) 

Jako zdůvodnění výzkumného šetření uvedu jen to, že výzkumná šetření 
ve speciálně pedagogické teorii i praxi se dají charakterizovat jako výzkumy 
parciální. Jsou orientovány na empirickou prezentaci kasuistik, experimentál-
ní postupy v edukaci sluchově postižených nebo komparují zkušenosti zahra-
niční či interdisciplinární. Je zřídka se objevují empirická šetření, která se po-
kouší o empirickou analýzu v konkrétních institucích. Tato šetření jsou opo-
míjena, jsou však nutnou epistéme kvalifikované a efektivní práce v dané 
instituci. O takový výzkumný záměr se pokouším i já v následující prezentaci 
výběrového šetření. 

Empirické šetření bylo realizováno statistickou procedurou, jedná se 
v kvantitativní šetření výběrového charakteru za použití techniky obsahové 
analýzy, komparace informačních zdrojů a dotazníku. 

Technika dotazníku je výzkumnou metodou. Zprostředkovávají interakci 
mezi dotazovou osobou (respondentem) a osobou, která tyto údaje zajišťuje. 
Tato technika se řeší pomocí otázek a odpovědí, kladených buď formou pí-
semnou nebo ústní. Dotazník, který jsem použila ve svém výzkumném šetření 
je zaměřen na analyzování užití vizuálně motorických komunikačních systé-
mu u sluchově postižených jedinců na středních školách v České republice. 

Při vytváření dotazníku pro zjišťování dat jsem se snažila vytvořit otázky 
tak, aby byly stručné, jasné a snadno pochopitelné pro dotazovaného sluchově 
postiženého respondenta. Zároveň jsem však nechtěla, aby došlo k nějakému 
zkreslení informací. 

 
Výzkumné hypotézy 
H1:  Čím větší znalost vizuálně pohybových komunikací (gest, prstové 

abecedy aj.) ovládají sluchově postižení, tím se snaží více komunikovat 
se slyšícím tímto komunikačním systémem. 

H2:  Sluchově postižený vychovávaný orální metodou, upřednostňuje 
v kontaktu se slyšícím mluvenou řeč před znakovou řečí. 
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H3:  Čím starší žák se sluchovým postižením tím častěji využívá 
tlumočnických služeb. 

H4:  Sluchově postižený používá při komunikaci ve své komunitě častěji 
znakový jazyk než mluvenou řeč. 

H5:  Žáci střední školy se sluchovým postižením častěji používají 
v komunikaci dvouruční prstovou abecedu než jednoruční prstovou 
abecedu. 

 
Vymezení výzkumného souboru 

Zkoumaný soubor N = 85 tvořili studenti ze speciálních škol a školských 
zařízení pro sluchově postižené – střední odborná škola, střední odborné uči-
liště, odborné učiliště se sídlem ve městech: Olomouc – Svatý Kopeček, Čes-
ké Budějovice a Praha 5. Bivariační analýzou jsem zjistila, že struktura res-
pondentů byla následující: 

• Celkem dotazovaných bylo 85 – mužů 42 a žen 43.  

• Věkové rozložení výzkumné skupiny bylo: 16 – 19 let = 63 žáků, 20 – 
25 let = 22 žáků. 

• Většina sluchově postižených navštěvující zkoumané školy měli trvalé 
bydliště ve městě 67 a na vesnici tvořilo výzkumnou složku 18 
respondentů.  

• Krajovým rozložením bylo nejvíce oslovených studentů z hlavního 
města – Praha, tj. 37, poté v Olomouckém kraji 18 a Jihočeském kraji 6 
studentů.  

• Základní soubor = výběrový soubor – náhodný výběr: N = 85. 
 
Zhodnocení výsledků šetření – analýza výsledků 

V rámci empirického šetření jsem výsledky výzkumu zapsala do souhrn-
ných tabulek a graficky údaje zpracovala.  

• Ve výzkumném souboru N = 85, téměř polovinu souboru tvořily muži 
(49 %), více než polovinu dotazovaných osob ženy (51 %). 

• Při výzkumném šetření bylo zjištěno, že vizuálně motorické 
komunikační systémy sluchově postižení užívají : 58 % mluvenou řeč 
s odezíráním, 36 % znakový jazyk, 3,5 % mimiku a gestikulaci, 2,5 % 
prstovou abecedu. 

• Co se týče orálního způsobu komunikace, bylo prokázáno, že studenti 
sluchově postižení vychovávány tímto způsobem nekomunikují pouze 
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se slyšícími mluvenou řečí. Žáci středních škol pro sluchově postižené 
využívají kombinaci dvou a více komunikačních systémů. 

• V rámci bivariační analýzy jsem zjišťovala využívaní tlumočnických 
služeb v závislosti na věku. Ukázalo se, že mladší spolužáci častěji 
využívají tlumočnických služeb (86 %), kdežto starší žáci pouze z 14 %. 

• Prstová abeceda z oslovené skupiny byla používána u 39 mužů a 42 
žen. Nejvíce v podvědomí studentů je dvouruční prstová abeceda (41 
%), poté kombinace jednoruční a obouruční (38 %) a na poslední pozici 
stojí jednoruční prstová abeceda (31 %). 

• Rovněž součásti analýzy bylo zjištění preference znakového jazyka 
v komunikaci mezi sluchově postiženými osobami. Každý oslovený 
sluchově postižený student používá znakový jazyk při styku se 
sluchově postiženou osobou. Samozřejmě se nejedná o stoprocentní 
užití znakové řeči nejenom jako plnohodnotný komunikační systém, ale 
i jako doplňkovou komunikační formu. 

 
Závěry 

Z výše popsaných závěrů šetření a analýzy odborné literatury vyplývají 
následující návrhy na řešení problematiky edukace jedinců se sluchovým 
postižením: 

• Spolupracovat s odborníky i jiných profesí (protetik, odborný lékař) a 
resortů (zdravotnictví, sociální péče, školství) a rodiči sluchově 
postižených studentů, aby byla jedincům se sluchovým postižením 
poskytována komplexní péče podle jejich aktuálních potřeb. 

• Nadále podporovat práci SPC při školách pro sluchově postižené, 
rozlišovat jejich kompetence o speciálně pedagogickou péči o děti 
útlého věku tak, abych jejich záchyt byl co nejčastěji. 

• V rámci výchovy a vzdělávání žáků s vadami sluchu, s ohledem na 
individuální schopnosti sluchově postiženého, na rozdílnou hloubku 
sluchového postižení a s pomocí stále se zdokonalující techniky volit 
takové metody a formy výuky, které u nich povedou k vytvoření 
plynulého komunikačního systému. 

• Věnovat zvýšenou péči nepřetržitému vzdělávání učitelů a výchovných 
pracovníků žáků se sluchovým postižením v nových metodách a 
formách práce, seznamovat je s aktuální situací v edukaci sluchově 
postižených dětí nejen u nás, ale i v zahraničí. 
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TLUMOČNICKÉ SLUŽBY POSKYTOVANÉ SLUCHOVĚ 
POSTIŽENÝM V ČESKÉ REPUBLICE A ANALÝZA JEJICH 

VYUŽÍVÁNÍ 
 

Radka Horáková 
 
Anotace: Článek se zabývá otázkou tlumočení pro těžce sluchově postižené a 
neslyšící osoby v ČR. Je zaměřen na analýzu tlumočení znakového jazyka, 
frekvence užívání tlumočnických služeb poskytovaných sluchově postiženým, 
možností financování tlumočníků a úrovně dosaženého vzdělání tlumočníků 
znakového jazyka. Jedná se o výzkumné sdělení, které vychází z empirické 
části disertační práce autorky článku. Název práce je Analýza tlumočnických 
služeb pro sluchově postižené. 
Summary: In my presentation I will talk about issue of interpreting for hard 
of hearing and deaf people in Czech republic. It is analyse interpreting of 
sign language, frequence of using interpreting service by hard of hearing and 
deaf people, possibilities of financing interpretors and levels education of 
sign language interpretors. 

 
Teoretická východiska zkoumaného problému 

Všeobecně se traduje, že nejdůležitějším smyslem pro člověka je zrak. Zrak 
poskytuje informace o prostorových vztazích a jeho ztráta vyděluje člověka ze 
„světa věcí“. Sluchem však člověk získává mnohem více informací než zrakem. 
Sluch přináší akustickou informaci do mozku již v období nitroděložního života, 
po narození pak nejen v době bdění, ale také ve spánku nebo v bezvědomí. 
Člověk slyší i zvuky, které jsou mimo jeho zorné pole, slyší při zavřených očích. 
Sluch hraje u člověka nenahraditelnou roli při vývoji komunikačního procesu. 
Sluch je také základní součástí zpětnovazebního systému řeči, informuje nás o 
tom, co říkáme, jak hlasitě a jakou intonací. 

Většina sociálních vztahů se vytváří pomocí tzv. sluchového komunikační-
ho kanálu. Z tohoto důvodu ztráta sluchu vyděluje člověka ze „světa lidí“. 
Člověk, který neslyší, může trpět sociální deprivací. Porucha sluchu může vést 
k pocitu izolace, osamělosti a v konečném důsledku až ke změně osobnosti 
člověka (Kaňa 2004, s. 45). 

Odlišnost komunikačních kompetencí, resp. způsobu komunikace je nejvý-
znamnějším důsledkem sluchového postižení. Rozsah podnětů, které lze 
aktuálně vnímat a zároveň mají informační význam, je mnohem menší než u 
slyšících. Ti mohou slyšet i řeč a jakékoli zvuky přicházející z různých stran. 
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Omezení možnosti vnímat a rozlišovat zvukové podněty a chápat jejich vý-
znam se projeví potížemi v oblasti osvojení a využití orální řeči. Řeč je pro-
středkem sociálního kontaktu i zdrojem poznání. Neslyšící a lidé s těžkou slu-
chovou vadou užívají běžné komunikační prostředky odlišným způsobem 
nebo používají jiný komunikační systém, který lépe vyhovuje jejich potřebám 
a možnostem. Podle Vágnerové (2004) z toho vyplývají obtíže v dorozumívá-
ní s příslušníky majoritní společnosti a komunikační komplikace bývají i nej-
větším subjektivním problémem, který ze sluchové vady vyplývá. 

Jednou z možností, jak se mohou sluchově postižení cítit jako rovnocenní 
partneři v komunikaci s majoritní společností, je přítomnost tlumočníka zna-
kového jazyka. Tlumočením znakového jazyka, ale samozřejmě i tlumočením 
jazyka obecně, rozumíme jednoznačný převod smyslu sdělení z výchozího ja-
zyka do jazyka cílového. Při tomto převodu musí být respektována odlišnost 
obou jazyků. V případě znakového jazyka tedy odlišnost kultury Neslyšících21 
a světa slyšících. 

Při tlumočení z českého jazyka do znakového jazyka a naopak musí být 
výchozí text formálně modifikován. Je to z důvodu lepšího porozumění, neboť 
vizuálně motorický znakový jazyk má jinou odlišnou gramatickou strukturu 
od jazyka českého. „Tlumočník by měl myšlenky mluvčího znovu vyjádřit tak, 
aby zachoval význam původního sdělení a styl, kterým bylo sdělení mluvčím 
proneseno“ (Napier 2002, s. 18). Zastánci sociolingvistického přístupu k tlu-
močení upozorňují na to, že tlumočení pro neslyšící není pouze kognitivním 
transferem mezi jazyky, ale také transferem komunitním a kulturním. Každé 
tlumočení tedy musí být založeno nejen na znalosti pracovních jazyků, ale 
také na znalosti kultur účastníků tlumočené komunikační situace, jejich odliš-
ných norem a hodnot (Napier 2002). 

Na tlumočníka zajišťujícího tlumočnické služby sluchově postiženým 
klientům jsou kladeny nemalé požadavky. Kromě jazykových kompetencí je 
nutné, aby byl tlumočník vybaven řadou důležitých vlastností, které přispívají 
ke zdárnému průběhu tlumočené situace. Jedná se např. o profesionální pří-
stup, schopnost empatie, respekt vůči osobnosti sluchově postiženého aj.  
 

Klasifikace charakterizující optimální profil tlumočníka znakového 
jazyka (Mikkonen 2006): 
Plánovací a organizační dovednosti 

                                           
21 Mnozí sluchově postižení se za postižené nepovažují, cítí se být příslušníky jazykové a 
kulturní menšiny, která užívá svůj vlastní jazyk (znakový jazyk) a označují se jako 
Neslyšící s velkým „N“ – podle kulturní definice (Hrubý 1997, s. 38). V americké 
literatuře se setkáváme právě s těmito pojmy ve smyslu „deaf“ (označuje jedince se 
smyslovou poruchou) a slovo „Deaf“ (označuje minoritní kulturu neslyšících). 
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• porozumění a ovládnutí teorie tlumočení znakového jazyka  
• profesionální pojetí koncepce 
• vymezení pracovní role tlumočníka – náplň práce 
• identifikace potřeb a motivace 
• vymezení a ovládnutí přípravných technik – předem si zajistit informace o 

tlumočené situaci 
 

Sociální dovednosti 

• podpora interakce – vzájemné působení 
• spolupráce s klientem a kolegy tlumočníky – schopnost respektovat 

hodnocení a názory kolegů 
• flexibilita a schopnost přizpůsobit se situaci – př. tlumočení pro děti, 

tlumočení pro jedince s kombinovanou vadou – tzn. respektovat odlišnosti, 
znát potřeby klienta, být empatický, aj. 

• nezávislost při tlumočení – respektování rozhodnutí klienta 
 

Odborné a profesionální schopnosti a dovednosti 

• jazykové a tlumočnické dovednosti – dokonalá jazyková vybavenost 
• praktické ovládnutí tlumočnické procesu – praktická tlumočnická 

dovednost 
• vědomosti a znalosti o tlumočené situaci – povědomí a všeobecná 

informovanost tlumočníka znakového jazyka o předmětech a jevech, které 
jsou ústředním tématem tlumočené situace 

 

Schopnost ocenění, hodnocení 

• sebehodnocení, tzv. „sebeocenění“ – schopnost přijímat názory druhých osob 
• kritický přístup při hodnocení kvality tlumočnické činnosti – konkrétní 

tlumočené aktivity a návrhy pro další rozvoj 
• schopnost přijmout a poskytnout zpětnou vazbu – schopnost sdělovat a 

přijímat kritická hodnocení, respektovat rozdíl mezi objektivním 
hodnocením a kritikou 

• dovednost zvolit přiměřenou, vhodnou pracovní metodu 
 

Na pozici a roli tlumočníka znakového jazyka, resp. způsob zajištění 
tlumočnických služeb pro sluchově postižené je nahlíženo hned z několika 
pohledů. V České republice se tyto pohledy značně odlišují, především ve 
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vymezení kompetencí tlumočníka znakového jazyka, náplni jeho činností 
v průběhu tlumočené situace a postojích tlumočníka ke sluchově postiženému 
klientovi a slyšícímu účastníku komunikace. 

V následují klasifikaci vymezuje (Faltínová, Holubová 2002) chyby, 
kterých se mohou dopustit všechny tři výše zmiňované skupiny přímo během 
samotné tlumočené situace: 
Chyby na straně tlumočníka 
• Tlumočník sám zasahuje do tlumočené situace, jeho tlumočení je 

intervenční – tlumočí ve 3. osobě, provádí úkony za (neslyšícího) klienta, 
tzn. nerespektuje a podceňuje klientovu samostatnost a kompetenci vyřídit 
si sám svou záležitost. 

• Nedodržuje tzv. nízký profil a zanedbává vnější podmínky pro úspěšný 
průběh komunikace. Př. obecně platí, že by se tlumočník měl oblékat spíše 
do tmavších, jemných barev. 

• Ignoruje dotazy neslyšícího klienta, příp. dotaz neslyšícího klienta 
nepřetlumočí v plném rozsahu, sám odpovídá na dotazy určené 
neslyšícímu klientovi, tzn. zdůrazňuje v komunikaci svoji osobnost  

• Přichází pozdě na domluvené místo tlumočení, tzn. nedoceňuje svoji 
komunikační důležitost pro klienty. 

• Osobně hodnotí klientovo chování. 
 

Chyby na straně sluchově postiženého 

• Mluví ke slyšícímu klientovi ve 3. osob, tzn. že předává tlumočníkovi svoji 
zodpovědnost za situaci. Slyšící pak má tendenci komunikovat 
s tlumočníkem. 

• Nechá za sebe jednat tlumočníka – např. sdělovat různé informace, přijímat 
doklady, první vstupovat do dveří atd., tzn. podceňuje svoji komunikační roli. 

 

Chyby na straně slyšícího účastníka komunikace 

• Mluví k neslyšícímu klientovi ve 3. osob, tzn. nerespektuje samostatnost 
neslyšícího klienta, staví tlumočníka do pozice „toho zodpovědnějšího“. 

• Nerespektuje důsledky a specifika sluchového postižení.  
• Komunikuje s tlumočníkem, tzn. přeceňuje funkci tlumočníka a přijímá jej 

za účastníka řešené situace. 
 

Charakteristika zkoumaného vzorku 
Výzkumné šetření zaměřené na analýzu tlumočnických služeb 

poskytovaných sluchově postiženým na území České republiky bylo 
realizováno od července roku 2005 do konce února roku 2006. Osloveni byli 
samotní sluchově postižení a tlumočníci znakového jazyka. Oba soubory 
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respondentů byly sestaveny jednostupňovým výběrem. Jednalo se o sluchově 
postižené a tlumočníky v rámci organizací pro sluchově postižené a středních 
škol pro sluchově postižené na území celé České republiky. Důvodem tohoto 
výběru je skutečnost, že osoby s vadami sluchu se koncentrují v klubech a 
organizacích pro sluchově postižené, kde tráví volný čas, či jsou jim 
poskytovány poradenské a sociální služby. V těchto organizacích a školách 
pro sluchově postižené rovněž působí tlumočníci znakového jazyka. 
 

Výzkumný soubor sluchově postižených respondentů – N1 = 222 
Tab. č. 1 Sluchově postižení MUŽI Tab. č. 2 Sluchově postižené ŽENY 
  

do 18 let  4 
19 – 30 let  43 
31 – 45 let  20 
46 – 60 let  20 
61 a více  12 
CELKEM  99 

 
Výzkumný soubor tlumočníků znakového jazyka – N2 = 50 
 Tab. č. 3 Tlumočníci pro SP – MUŽI Tab. č. 4 Tlumočníci pro SP – ŽENY 
  

 

 
 
 
 
Vymezení výzkumných cílů 

Dominantním cílem disertační práce byla komplexní analýza teoretických 
a empirických zdrojů týkajících se problematiky poskytování tlumočnických 
služeb tlumočníky znakového jazyka a využívání těchto služeb osobami 
s postižením sluchu. 
Parciální cíle výzkumného šetření:  
• Zjistit názory na úroveň tlumočnických služeb z pohledu sluchově 

postižených i tlumočníků znakového jazyka; 
• vymezit chyby, kterých se dopouští během tlumočené situace jak samotní 

sluchově postižení klienti a tlumočníci pro sluchově postižené, tak slyšící 
účastníci komunikace; 

• poukázat na nejasnosti ve způsobu financování tlumočnických služeb pro 
sluchově postižené; 

do 18 let  4 
19 – 30 let  51 
31 – 45 let  19 
46 – 60 let  26 
61 a více  23 
CELKEM 123 

do 18 let  X 
19 – 30 let  5 
31 – 45 let  2 
46 – 60 let  3 
61 a více  X 
CELKEM 10 

do 18 let X 
19 – 30 let 14 
31 – 45 let 20 
46 – 60 let  6 
61 a více  X 
CELKEM 40 
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• poukázat na nejednotnost ve způsobu vzdělávání tlumočníků pro sluchově 
postižené v ČR a rozdílné požadavky na jejich úroveň kvalifikace; 

• zdůraznit potřebu vyšší kvalifikace tlumočníků znakového jazyka pro 
sluchově postižené a nutnost dalšího celoživotního vzdělávání; 

• poukázat na problematiku tlumočníků z řad potomků neslyšících rodičů 
(tzv. CODA tlumočníci) a analyzovat postoj sluchově postižených k těmto 
tlumočníkům; 

• vymezit požadavky kladené sluchově postiženými na osobnostní 
předpoklady a profesionální schopnosti tlumočníků pro neslyšící; 

• vymezit požadavky kladené tlumočníky na sluchově postižené během 
tlumočené situace; 

• zjistit názory sluchově postižených na specifické oblasti tlumočení – např. 
tlumočení divadla a hudby a na počet a kvalitu televizních pořadů 
tlumočených do znakového jazyka. 

 
Metodologie výzkumného šetření 

Empirické šetření bylo realizováno statistickou procedurou. Jedná se o 
kvantitativní výzkum za použití technik dotazníku, standardizovaného 
rozhovoru, obsahové analýzy a analýzy dokumentů. Dotazníkové šetření bylo 
zpracováno za pomocí těchto programů: 
• DEAN, A. G. Epi Info, Version 6: a word processing, database, and 

statistics program for epidemiology on microcomputers. Atlanta: CDC, 
1994 – 2003. 

• STATSOFT, INC. Statistica for Windows v. 7 CZ. Tulsa: StatSoft, Inc., 
2003. 
Dotazníky byly zpracovány metodou univariační a bivariační analýzy. 

Jednotlivé položky byly analyzovány, významnější z nich graficky znázorněny 
a okomentovány. Návratnost dotazníků určených respondentům skupiny N1 
byla 88,8 % (z celkového počtu 250 distribuovaných dotazníků se vrátilo a bylo 
použitelných celkem 222 dotazníků) a u skupiny N2 byla 100 %. 
 
Hodnocení hypotéz: 

Soubor sluchově postižených respondentů (N1)  
H1: Sluchově postižení obyvatelé měst nad 100 tis. obyvatel mají lepší 
povědomí o tom, kam se mohou obrátit v případě potřeby zajištění 
tlumočnické služby, než sluchově postižení obyvatelé vesnic a měst do 100 tis. 
obyvatel.  

Tato hypotéza nebyla potvrzena. 
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H2: Tlumočnické služby využívají sluchově postižení všech věkových kategorií. 
Mezi skupinou sluchově postižených věkové kategorie nad 30 let a skupinou 
mladší třiceti let není zásadní rozdíl. 

Tato hypotéza byla potvrzena. 
 
 H3: Tlumočnické služby vyhledávají těžce sluchově postižení jedinci více než 
jedinci nedoslýchaví a ohluchlí.  

Tato hypotéza byla potvrzena. 
  
H4: Těžce sluchově postižení se oproti lehce sluchově postiženým, v případě 
potřeby využití tlumočníka znakového jazyka, častěji obrací nejprve na člena 
rodiny.  

Tato hypotéza byla potvrzena. 
 

H5: Sluchově postižení s nižším vzděláním častěji než sluchově postižení 
absolventi SŠ, VOŠ a VŠ uváděli, že tlumočníci si již nemusí nadále zvyšovat 
svou kvalifikaci, protože jim postačuje praktická znalost komunikačního 
systému – znakového jazyka.  

Tato hypotéza byla potvrzena. 
 

Soubor tlumočníků pro sluchově postižené (N2) 
H1: Tlumočníci působící ve městech nad 100 tisíc obyvatel uvádějí, že se 
sluchově postižení, kterým zde tlumočí, dopouští méně chyb v průběhu 
tlumočené situace, než tlumočníci působící na vesnicích a městech do 100 tisíc 
obyvatel.  

Tato hypotéza nebyla potvrzena. 
  
H2: Tlumočníci starší věkové kategorie častěji poukazují na chyby, kterých se 
dopouští slyšící účastník komunikace v průběhu tlumočené situace, než 
tlumočníci mladší 30 let.  

Tato hypotéza byla potvrzena. 
 
H3: Počet tlumočníků vlastnící průkaz či certifikát o znalosti znakového 
jazyka a absolvování tlumočnických zkoušek je srovnatelný u tlumočníků 
věkové kategorie do 30 let i u tlumočníků věkové skupiny nad 30 let.  

Tato hypotéza byla potvrzena. 
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H4: Tlumočníci, jejichž rodiče jsou sluchově postižení, jsou více citliví na 
chování slyšícího účastníka ke sluchově postiženému v průběhu tlumočené 
situace, protože častěji upozorňují na chyby slyšících, oproti tlumočníkům, 
kteří sluchově postižené rodiče nemají.  

Tato hypotéza byla potvrzena. 
 
Závěry výzkumného šetření 

Z provedeného výzkumného šetření jednoznačně vyplývá, že nabídka tlu-
močnických služeb poskytovaných sluchově postiženým uživatelům se v sou-
časné době rozšiřuje, zejména v souvislosti s přijetím zákona č. 155 o znakové 
řeči v roce 1998. Tlumočník se dostává do nových, značně odlišných komu-
nikačních situací než v minulosti, což je důkazem toho, že neslyšící pronikají 
do mnoha nových oblastí běžného života. Zlepšení podmínek začlenění slu-
chově postižených do majoritní společnosti spočívá např. v bohatší nabídce 
studijních oborů na středních a vysokých školách. Znamená to tedy, že se 
změnily i požadavky ze strany sluchově postižených a zvýšily se jejich nároky 
na úroveň tlumočnických služeb. Zejména v případě tlumočení odborných 
předmětů na vysokých školách.  

Další oblasti, kterým je nutné věnovat zvýšenou pozornost, je zajištění tlu-
močnických služeb pro sluchově postižené s přidruženou vadou (př. specifika 
tlumočení pro hluchoslepé, jedince s postižením sluchu a mentálním postiže-
ním) a u nás ještě méně rozšířené tlumočení pro sluchově postižené děti, které 
se odlišuje od běžného tlumočení.  
 
Pro speciálně pedagogickou praxi vyplývají následující kroky a doporučení: 
Intervence u sluchově postižených 

• Příprava sluchově postižených žáků využívat tlumočnických služeb – 
seznámit sluchově postižené děti s možností využití tlumočnických služeb, 
přiblížit jim roli tlumočníka znakového jazyka a připravit je na konkrétní 
tlumočené situace formou modelových a konkrétních cvičení. 

• Povzbudit dospělé sluchově postižené k vyššímu užívání tlumočených 
služeb, zvýšit jejich informovanost o tom, jak si mohou tlumočnické 
služby zajistit. 

• Objasnit sluchově postiženým, co mohou od tlumočené situace očekávat, 
přiblížit jim práva a povinnosti tlumočníka znakového jazyka vyplývající 
z etického kodexu. 
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Intervence u tlumočníků znakového jazyka 
• Zvyšovat kvalifikaci a odbornou přípravu na poskytování tlumočnických služeb. 
 
Intervence u slyšících účastníků komunikace 
• Zvyšovat informovanost slyšící veřejnosti o problematice sluchového 

postižení a z toho vyplývajících odlišností v komunikaci  
• Zvyšovat informovanost veřejnosti o specifikách tlumočení pro neslyšící. 
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SPIRITUÁLNÍ MYŠLENÍ VE VÝTVARNÝCH PROJEKTECH 
 

Lucie Bartoňková 
 

Anotace: Náboženské náměty, symboly a jejich význam jsou hlavním tématem 
této práce. Zaměřila jsem se hlavně na jejich duchovní obsah a jejich vliv na 
lidské myšlení. Na základě artefiletické etudy vznikají zajímavé práce studen-
tů, kteří pomocí meditačních prostředků otevírají svou mysl při tvorbě. 
Summary: This disertation puts an emphasis on the significance of religious 
motives and symbols. I concenterated on their spiritual content, and thein im-
pact on a human thinking. I used art-filetic excercises with „meditative tech-
nics“ for opening thier minds.  

 
Ve svém příspěvku bych chtěla vycházet z tématu své disertační práce, 

které zní Sakrální a profánní zobrazení v současné vizuální kultuře. Proble-
matikou spirituálního myšlení jsem se chtěla zabývat, protože se domnívám, 
že má v současném výtvarném umění velký význam.  

Náboženská víra a samotné náboženství znamenalo odjakživa podmínku 
přežití člověka. Náboženství se jevilo jako jakýsi mezičlánek mezi světem 
profánním a sakrálním, odrážela se v něm nezbytnost fungování lidské spo-
lečnosti, jež byla jeho součástí. 

Myšlenky a úvahy o tom, proč a jak vlastně vznikl svět nás provází po celý 
náš život. Už od dětství se zajímáme, jak jsme se vlastně dostali na svět a proč 
ten svět vypadá zrovna tak, jak vypadá. Je to vůbec jedna z prvních otázek, 
kterou dítě pokládá svému okolí, jakmile si začne uvědomovat svou existenci. 
A právě to mě velice zajímalo. Vytvořila jsem projekt na základě artefiletické 
etudy, ve kterém se snažím za pomocí nejrůznějších meditačních prostředků, 
především hudby, vyvolat u studentů představy uložené hluboko v nevědomí. 
 

Projekt 
1. Dokreslování tvaru, původní obrázek, fragment orientální architektury – 

„pocitové“ cvičení 
a) prožitek pomocí meditace – hudba, 
b) kresba na základě vlastního pocitu. 

2. Nejstarší náboženství a jejich prvky – animismus, totemismus, polytheismus. 
3. Poslech hudebních nástroj, poslech zvuků, hlasu. 
4. Tma – automatická kresba vytvářená bez použití zraku, za přítomnosti 

zvukových vjemů. 
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5. Automatická kresba – experimentální cvičení, kresba je ovlivněna 
představou, vznikající při poslechu hudby. 

6. Literární úkol – psaní vlastního příběhu na základě prožitých zkušeností 
z meditace. 

„Zůstaň na chvíli, 
Zůstaň na malou chvilku, 
Nech mě ve svém objetí 

Poskytni mi útočiště 
Nech mě věřit, 
Že jsem dítě. 

Že jsem znovu dítě 
Houpej mě, 
Kolébej mě 

Až k oblakům…“ 
 

Projekt je určen studentům ve věku asi 18 až 25 let. Cílem projektu je 
hlavně smyslový prožitek, hledání a nalézání. Po tomto úkolu bych se jim 
snažila sdělit něco o náboženství u přírodních národů. Typické je pro ně tzv. 
mnohobožství neboli polytheismus. Tedy víra v existenci mnoha bohů nebo 
duchovních sil. Tato víra byla a je rozšířena v lidských kulturách, minulých i 
současných, a má mnoho forem. Přírodní síly a nebeské, atmosférické a po-
zemské objekty (jako hvězdy, déšť, hory a oheň) jsou často ztotožňovány 
s božstvem. Bohové mohou být uctíváni ve formě vegetace (zvláště stromů a 
rostlin) a zvířat (například opice v Indii a kolibřík u Aztéků). Předpoklad lids-
kých forem u charakteristik duchovního bytí, tzv. antropomorfismus, je velice 
důrazný v lidských projevech a lidském chování řeckých a římských bohů. 
Antropomorfismus je vlastně všeobecný rys mnohobožství. 

Mnohobožství je často charakterizováno jako víra v různé druhy démonů a 
duchů, jako to je u animismu, totemismu, a uctívání předků. V mnohobožství 
jsou však duchové odlišní, zosobňují božstva, která patří kosmické hierarchii 
popsané v mýtech nebo posvěcených spisech. Vědci navrhli několik teorií pro 
vysvětlení jeho vzniku. Byl přisuzován například potřebě nějaké nadpřirozené 
mravní sankce nebo respektu k nekontrolovatelným silám přírody a touze us-
pokojit její potřeby.  

Mnoho polytheistických náboženství, jako hinduismus a stará egyptská ná-
boženství, ukazují jasný směr k jednobožství, víře a uctívání jednoho boha ne-
bo duchovní síly. Polytheistická víra a praxe někdy současně existuje s pod-
statou monotheistické teologií.  

Animismus (z latiny anima – duch nebo duše), víra v duchovní bytí. Mezi 
biology a psychology animismus odkazuje na pohled, že lidská mysl je nema-
teriální bytí, že působí společně tělo a mozek a nervová soustava. Jako filozo-
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fická teorie, animismus, obvykle nazvaný panpsychismus, je doktrína, která 
říká, že všechny předměty ve světě mají vnitřní nebo psychologické bytí. V 
18. století německý lékař a chemik Georg Ernst Stahl slovo animismus popsal 
ve své teorii, že duše je životní základ odpovědný za organický rozvoj. Od 
konce 19. století, byl animismus hlavně spojován s antropologií britského an-
tropologa Eduarda Burnetta Tylora, který popsal původ náboženství a prvotní 
víry jako animismus. 

Protože je pro nás počátek přírody a lidské existence naprostým tajem-
stvím, nevědomí vyprodukovalo množství symbolů této události. Totéž se dě-
je všude tam, kde se lidský rozum dotýká hranic neznáma. Sledujeme-li roz-
ličné mýty o stvoření, často se jasně vyjeví, že symbolizují nevědomé a pod-
vědomé procesy, které popisují nikoliv počátek našeho vesmíru, ale počátek 
nevědomého vnímání světa člověkem.  
 

Praktická část projektu 
Při realizaci by mě zajímalo, jestli i když kreslí bez představy, se v lidské 

mysli podvědomě objevují konkrétní náměty. To bych si chtěla ověřit v násle-
dujícím experimentu: 

Rozdala bych studentům papíry na kterých je již předkreslený fragment 
orientální architektury. Úkolem studentů by bylo dokreslit tento tvar jakým-
koli způsobem. Nejprve by se všichni naprosto uvolnili a bez jakékoli 
přípravy by začali kreslit na papír pouze to, co slyší, když je jim puštěna 
hudba. Teprve potom bych jim vyprávěla příběh a zajímalo by mě, jestli se 
jím nechají v kresbě nějak ovlivnit: 

Automatická kresba je vytvářena samovolně ve změněném stavu vědomí. 
Při této technice se snažíme vyloučit veškeré myšlení a prohloubit běžnou ro-
vinu vědomí koncentrací. Tím spustíme a zaktivujeme vnitřní automatický 
systém zachycující účinně energii, která je převáděna do nervů v ruce. Uvol-
něním svalů a odlehčením zápěstí dovolíme ruce klouzat po papíře, přičemž ta 
se zcela podvolí proudící energii a na ploše papíru vytvoří obraz. Samotná 
technika je jednoduchá, těžší je přijít na správné probuzení toho systému. 
Hloubavějším a senzitivnějším typům lidí by kresba neměla činit potíže. Zále-
ží také na motivaci, protože to, co pro jednoho může být zajímavé, druhému 
může připadat nudné. 

Automatická kresba může mít různý charakter. V alternativní medicíně 
rozlišujeme kresbu diagnostickou, která je pomocným prostředkem diagnózy 
a kresbu léčivou. Ta spočívá v koncentraci a meditaci nad již nakreslenými 
obrazci se skrytou energií, jež působí na postižené orgány. Zatímco v diagno-
stické kresbě jsou zakreslovány energie, které vyzařují z postižených těles-
ných orgánů, kresba léčivá působí na odstranění psychosomatických poruch a 
vede k relaxaci.  
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Základem pro vytvoření takového obrázku je meditativní technika spojená 
s koncentrací na nějaký předmět. Předmět není nutný, je jen prostředkem 
k dosažení stavu meditace. V našem případě je prostředkem k navození jiného 
stavu vědomí hudba. Při jejím poslechu a následné koncentraci dochází ke 
změněnému stavu našeho vědomí a k automatickému pohybu ruky, která jedi-
nou linií vytvoří energetický obraz mentální formy vizualizovaného děje, sa-
mostatně pokračujícího podle svých pravidel. Archetypy tak ožívají a uvádějí 
v mentálním světě samy sebe v činnost. Mysl se stává světem sama o sobě a 
my jejím pozorovatelem. Hovoří k nám symbolech, otiscích, jež jsou zároveň 
sdělením o existenci reálného světa fantazie, „říše za zrcadlem“, který se mo-
deluje sám a žije si svůj život po svém. Potom bych byla ráda, kdyby studenti, 
př. studentky probíraly jednotlivé pocity. Tím, že se budou o svých pocitech 
bavit, se ještě více přiblíží jeden druhému. Komu se například Po debatě 
s ostatními může začít chápat úkol z jiného úhlu a prožitek se dostaví později. 
Někdo zase může říct, že při vcítění se do úkolu měl nepříjemný pocit, ale je-
ho kresba na ostatní působí pozitivně. 

Závěrečnou fází projektu je literární úkol napsat vlastní příběh, který vzni-
kl v mé hlavě při meditaci a posléze při automatické kresbě. 

Příběh slouží k tomu, aby zkrátil dlouhou chvíli a pobavil. Právě to mají vše-
chny příběhy na světě společné bez ohledu na kulturu, v níž vznikly. Národy, 
které samy nevyvinuly písemnictví, předávají duchovní moudrosti, morální 
pravidla a životní zákony ústní formou. Mají své vypravěče, čaroděje, šamany, 
kteří zachovávají mýty v té podobě, v jaké je slyšeli od svých předků. Linie rodů 
a kmenů tak zůstává neporušena a zachování kořenů umožňuje přežít. 
V momentě, kdy je tato linie přerušena, dochází k hlubokým vnitřním kon-
fliktům, jejichž neustálé prohlubování může zapříčinit zánik celé společnosti. 

Celá problematika se dotýká samotných základů světového názoru a zasahuje 
hluboko do oblastí mimo sféru myšlení; proto se nelze domnívat, že se před-
stavitelé některé ze stran dají hromadně přesvědčit argumenty strany druhé. 
 

Závěr 
Při realizaci projektu došlo k několika zajímavým, ne však neočekávaným 

výsledkům. Mnoha studentům překreslený vzor připomínal podobnou věc, a 
sice masku nebo lidskou tvář. Proto také nejvíce studentů dokreslilo tvar jako 
masku nebo jakousi hlavu připomínající umění primitivních národů. Znaky 
nebo symboly se tedy různí stupněm esoteričnosti nebo tajemnosti, a čím při-
mitivnější je ten nebo onen kmen nebo náboženství, tím větší sklon k esoterič-
nosti mají jeho symboly. Dokonce zacházejí až tak daleko, že jsou úplně ne-
zobrazující až abstraktní. skutečné je, co působí, a nezabývá se metafyzický-
mi úvahami o existenci či neexistenci nějakého jsoucna na transcendentních 
úrovních, nýbrž se zaměřuje na jeho konkrétní působení. 
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SPONTANEITA VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ NA 2. A 3. STUPNI 
 

Martina Fišerová 
 

Anotace: Zpráva o průběhu dílčí části empirického výzkumného šetření ve 
výtvarné výchově v rámci disertační práce s tématem „Analýza spontánního 
výtvarného projevu ve výtvarné výchově na druhém a třetím stupni“. Pro pot-
řeby výzkumu byl vytvořen specifický výzkumný aparát, který kombinuje obě 
orientace výzkumu (kvantitativní, kvalitativní), který umožňuje sledování da-
ného soboru jevů z několika pohledů.  
Summary: This document represents a report on progress of partial part of 
the empirical research in art education within the dissertation thesis “Analy-
sis of spontaneous fine expression in the Art Education of teen-agers”. A spe-
cific research apparatus combining both research orientations (i.e. quantita-
tive, qualitative) was created for purposes of this research. This apparatus al-
so enables tracking of given set of features from various points of view. 
 

Předmětem disertační práce autorky v oboru specializace v pedagogice – výt-
varná výchova na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně je „Ana-
lýza spontánního výtvarného projevu ve výtvarné výchově na druhém a třetím 
stupni“, tato práce vzniká pod vedením doc. PhDr. L. Joanidise. Zde se pokusím 
o jakési průřezové šetření jednotlivých částí výzkumu, které se zaměřuje na 
zcela konkrétní otázku – pro a proti z pohledu učitele výtvarné výchovy.  

Práce čerpá z teoretických poznatků psychologie, arteterapie a některých 
programových linií české výtvarné výchovy. Např. arteterapie (Campbellová 
1998) vidí spontánní výtvarný projev jako činnost, která obohacuje lidskou 
tvořivost a podporuje sebeuzdravující procesy. V teorii výtvarné výchovy se 
k pojetí, které klade důraz na „poznávání žáka sebe samého prostřednictvím 
niterné angažovanosti,“ hlásí Duchovní a smyslová výchova (Pohnerová 1992) 
a Artefiletika (Slavík). Psychologický slovník (Geist 2000) vysvětluje spon-
taneitu jako samovolnost, „samočinnost“, bezprostřednost, činnost z vlas-
tního popudu nenavozená zvenčí; schopnost projevovat se z vlastního popudu, 
z vnitřních „příčin“, aktivně. 

Při vymezení pojmů jsme dospěli k závěru, že v rámci výchovného proce-
su spontaneitu ve výtvarné výchově lze charakterizovat jako prožitkové, emo-
tivní a expresivní výtvarné vyjadřování vycházející z vnitřního světa člověka 
citlivě podnícené a sledované kvalifikovanou osobou, tj. pedagogem, v odpo-
vídající tvůrčí atmosféře. K dalšímu vymezení zkoumaného problému jsme 
dospěli vytyčením krajních hranic – pólů od zcela spontánního projevu ke 
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zcela racionálnímu projevu a přiřazením hlavních znaků činností podporují-
cích ten či onen hraniční pól. 

Naše pozornost je zaměřena na konkrétní vývojové období člověka ve školní 
výchově. V ohraničení se přikláníme k periodizaci, kterou uvádí Macek (1999), 
kde věkové období od 10 (11) do 13 let a od 14 do 16 let je nazýváno časnou a 
střední adolescencí. Toto období má svá výrazná specifika. Řada 
psychologických poznatků potvrzuje, že tyto věkové skupiny se vyznačují 
zvýšeným nárůstem emotivních prožitků, hlubším sebeuvědomováním a růstem 
abstraktního myšlení. Rozvíjí se symbolizace, sebereflexe a tvůrčí schopnosti. 
Právě tyto znaky jsou pro spontánní vyjadřování charakteristické a důležité. 

Obecně lze konstatovat, že náš výzkum se zaobírá mírou a efektivitou da-
ného projevu ve výtvarné výchově u konkrétní věkové skupiny žáků a studen-
tů. Základní výzkumné otázky formulujeme následovně:  

1) podporují učitelé ve výuce výtvarné výchovy na 2. a 3. stupni spontánní 
výtvarný projev žáků a studentů  

2) jaký vliv má podpora spontánního projevu ve výtvarné výchově na žáka 
a studenta?  

Z této formulace vyplývají další důležité upřesňující výzkumné otázky 
vztahující se na vytyčené pole respondentů: ad 1) co si pod pojmem spontánní 
projev ve výtvarné výchově učitelé představují, jakým způsobem tento projev 
podporují a do jaké míry…; ad 2) jaký vliv má podpora spontánního projevu 
na osobnost žáka, jak vnímá podporování spontaneity ve výtvarné výchově 
žák, jaký způsob práce žák ve výtvarné výchově preferuje – spontánní x 
racionální přístup…?  

Empirické údaje o sledované problematice umožní porovnání již vytvořených 
teorií se sledovanou praxí. Výzkum kombinuje obě možné orientace výzkumu – 
kvalitativní i kvantitativní. Předmětem výzkumu je spontánní výtvarný projev 
žáků nahlížený jednak z pohledu učitele, ale také z pohledu žáka samotného. 

Použitý výzkumný aparát využívá několik tradičních metod výzkumu, je 
tvořen dotazníkem pro učitele výtvarné výchovy, rozhovorem s učiteli výtvar-
né výchovy, dotazníkem pro žáky, participačním pozorováním v hodinách 
výtvarné výchovy a rozborem produktů činnosti. 

 

Části výzkumu – pro a proti z pohledu učitele VV 
Dotazník pro učitele Vv byl sestaven z kombinace otevřených a škálovaných 

otázek, což vytvořilo i kombinaci různorodých typů odpovědí ke zpracování. 
Dotazník byl zaslán na 300 škol, výběrový soubor byl získán stratifikovaným 
náhodným výběrem v daném území a v dané kategorii. Návratnost dotazníku 
byla nízká, 24,3 %. Jak již bylo řečeno, zaměříme se zde na klady a zápory 
daného projevu z pohledu učitele. Třetí a čtvrtá položka v dotazníku se tázala 



 218

učitele na výhody a nevýhody při uplatnění daného projevu v činnostech ve 
výtvarné výchově. Soubor odpovědí poskytl následující shrnující tvrzení. 

Při spontánním výtvarném projevu se rozvíjí fantazie, estetické cítění, tvo-
řivost, osobnost žáka a komunikace. Je zde možnost sebevyjádření, svobodné-
ho projevu, relaxace a uvolnění. Práce žáky baví a šanci vyniknout mají i mé-
ně zdatní „výtvarníci“. Často vznikají zdařilé práce. 

Podle odpovědí respondentů nevýhodou užití spontánní a prožitkové tvor-
by ve výtvarné výchově je organizační a technická náročnost na přípravu a 
schopnosti učitele, obtížnost hodnocení a způsob a nároky nevyhovující všem 
žákům ve skupině. 

Další částí výzkumu byl Rozhovor s učiteli výtvarné výchovy. Jednalo se o 
hloubkový strukturovaný rozhovor nad daným tématem. Učitel byl vyzván 
k vyjádření se k získaným údajům z dotazníkového šetření, k reflektovaní a 
případně přehodnocení svého tvrzení, dále byly otázky směřovány na hlubší 
sledování vztahu učitele k dané problematice a vysvětlení uvedených konkrét-
ních příkladů v dotazníku. Rozhovor byl realizován se 6 učiteli. Výhody a ne-
výhody byly reflektovány následovně. 

Například respondentka (1)22 jako velkou výhodu vyzdvihla zaměření na 
uvolnění a relaxaci. Nevýhody doplnila myšlenkou, že aktivity tohoto typu je ve-
lice náročné podporovat v podmínkách, jaké jsou v současné době nastavené ve 
většině škol (počty žáků, hodinová dotace). Respondentka (2)23 neviděla jako 
nevýhodu obtížnost hodnocení. Nesouhlasila s tím, že by nároky nevyhovovaly 
všem žákům. Respondentka (3)24 popřela, že by nevýhodou bylo, že tento 
přístup nevyhovuje všem. Respondentka (5)25 k výsledkům z dotazníkového 
šetření doplnila, že v případě většího počtu žáků ve třídě je obtížná komunikace. 
A sebereflexi a komunikaci, což je uvedeno jako výhoda u těchto aktivit, viděla 
tedy jako téměř nemožnou. S předloženými výsledky respondentka (6)26 
souhlasila a dále doplnila, že spontánní aktivity jsou v organizaci náročné také 
s ohledem na počet žáků a učebny, ve kterých výtvarná výchova probíhá. 

Můžeme konstatovat, že oslovení učitelé proti shrnujícímu tvrzení výhod 
podpory spontánního projevu ve výtvarné výchově nemají zásadní výhrady, 
můžeme dokonce říci, že s tímto tvrzením z velké části souhlasí. Uvedené ne-
výhody podpory spontánního projevu byly ve dvou případech téměř vyvráce-

                                           
22 Škola: ZŠ, Praha , učitel: žena, 1 rok praxe, aprobace: Učitelství pro 1. stupeň, 
specializace Vv, Dv, 12 hodin Vv v týdnu 
23 Škola: ZŠ, Praha, učitel: žena, 28 let praxe, aprobace: Vv- Čj, 14 hodin Vv v týdnu 
24 Škola: Gymnázium (osmileté), Plzeň, učitel: žena, 15 let praxe, aprobace: Vv- Čj, 22 
hodin Vv v týdnu 
25 Škola: ZŠ, Praha, učitel: žena, 2 roky praxe, aprobace: Ped-Vv, 15 hodin Vv v týdnu 
26 Škola: ZŠ, Plzeň, učitel: žena, 15 let praxe, aprobace: Vv- Čj, 6-8 hodin Vv v týdnu 
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ny. Ostatní respondentky s nevýhodami souhlasí a tvrzení dále doplňují a kla-
dou důraz spíše na nevýhody spojené s podmínkami výtvarné výchovy na 
současné škole.  

Na prvních třech školách následně proběhla další část výzkumu, Participační 
pozorování, které lze v našem výzkumu také chápat jako demonstrace vybraných 
hodin výtvarné výchovy. Cílem bylo též ověření přístupu podporujícího 
spontánní výtvarný projev z pozice učitele ve zcela autentických podmínkách. 
Pozorování bylo zaměřeno na tyto skutečnosti: jak reagují na možnost se 
spontánně vyjádřit žáci, využívají ji dostatečně, jsou uvolnění, mají o práci 
zájem, jak práci komentují, jak je hodina náročná na vedení učitele, jaké jsou 
výsledné produkty. Příslušný učitel výtvarné výchovy hodinu sledoval a v zá-
věru měl možnost se k hodině vyjádřit. Výstupem z tohoto pozorování byly 
výtvarné práce, dokumentující fotografie a písemné pozorovací protokoly. 

Tato část výzkumu dosud není podrobně zpracována, ale z pohledu výz-
kumníka, který v rámci jedné části výzkumu byl v roli učitele, bych se mohla 
vyjádřit ke zmiňovaným nevýhodám podpory spontánního projevu. Mé pozo-
rování především potvrdilo tvrzení učitelů v rozhovorech, že proti podpoře 
spontánního projevu stojí podmínky výtvarné výchovy ve školách. Nevýhoda-
mi se tedy mohou zdát nestandardní požadavky podpory spontánního projevu 
na systém školy, což lze spíše chápat jako překážky v podpoře spontánního 
projevu. Jedná se především o počty žáků ve třídách, absence učebny výtvar-
né výchovy, hodinová dotace. Více či méně i v těchto podmínkách byly výz-
kumné hodiny realizovány a nelze tedy tvrdit, že stávající podmínky tento pří-
stup znemožňují, avšak z pohledu učitele, kterým se v tuto chvíli zabýváme, 
se tato situace pro podporu spontánního výtvarného projevu jeví jako nesnad-
ná ba dokonce velice obtížná. Jak už bylo zmíněno na začátku, spontánní pro-
jev ve výtvarné výchově nestojí nijak osamoceně, tyto podmínky se jistě vzta-
hují na výtvarnou výchovu jako takovou, ale z charakteru spontánní tvorby 
lze předpokládat, že tyto podmínky výtvarné výchovy mají na tento projev ne-
gativní vliv ve větší míře.  

Závěrem bych si dovolila krátkou úvahu. Stále aktuální otázkou jsou RVP, 
které podporu spontaneity ve výtvarné výchově řeší v rámci bodu Uplatňování 
subjektivity. V posledních letech zároveň vyšla ve výtvarné pedagogice řada 
knih, které prožitek a spontánní tvorbu staví do popředí zájmu ve výtvarném 
vzdělávání. Je ale otázkou do jaké míry tato snaha najde odezvu v praxi výtvarné 
pedagogiky, tedy v podmínkách, jaké jsou v současné škole nastaveny.  
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MOŽNOSTI INTERPRETACE SPONTÁNNÍHO DĚTSKÉHO 
VÝTVARNÉHO PROJEVU Z HLEDISKA VÝKLADU SYMBOLŮ 

Veronika Hamplová 
 

Anotace: Příspěvek předkládá teoretický rámec pohledu na spontánní dět-
ský výtvarný projev se zaměřením na vývoj symbolu v dětské kresbě, práci dítěte 
se symbolem a na možnosti jeho interpretace. Seznamuje s vytvořeným návrhem 
interpretace dětského výtvarného projevu, která je založená na předpokladu, že 
interpretační a informační hodnota symbolu, v tom smyslu, ve kterém ji používají 
standardizované metody, je do jisté míry přenositelná a aplikovatelná i na 
symboly vyskytující se ve spontánním výtvarném projevu. Teoretická stať je 
doplněná konkrétní kazuistikou založenou na interpretaci výtvarného projevu. 

Summary: The entry focuses at the theoretical frame of spontaneous 
childs art with concentration on development of symbol in childrens drawing, 
how childs working with symbols and possibilities of intepretation. It also ac-
quaint with the created interpretation technique, which is based on the as-
sumption, that the information value of symbols, which the standard methods 
work with, can be apply to the symbols in childrens drawing. The paper is 
complemented with the case report. 

 

Teoretická východiska problematiky interpretace dětského výtvarného 
projevu a můj příspěvek k tomuto tématu jsou koncipovány na základě propo-
jení určitých diskursů tématizujících dětský svět jakými jsou psychologie dí-
těte, dětská kresba a její interpretace, psychologie písma a jejich vztažení 
k empirickému výzkumu dětí předškolního věku. Základem pro má východis-
ka je psychologický rámec zpracování tématu dětské kresby, který zahrnuje 
vývojové tendence, možnosti přístupu k interpretaci a psychodiagnostice a 
další vazby na osobnostně sociální vývoj dítěte.  

Podstatným hlediskem přístupu k dětskému výtvarnému projevu je sro-
vnání rozsahu možností a případných omezení interpretace a pohledů na dět-
ský výtvarný projev, které vychází z klasických přístupů (tzv. stage account 
teorie) a možné mezioborové interpretační paralely např. s metodikou psycho-
logie písma. Důležité je rovněž zohlednit stávající psychologické a pedago-
gické přístupy, které pohlíží na dětskou kresbu a její vývoj s ohledem na ge-
nezi a interpretaci znaku a symbolu.  

Významnou roli v dětském výtvarném projevu hrají symboly, čímž rozu-
mím určité specifické znaky, vypovídající o psychických a vývojových chara-
kteristikách osobnosti dítěte. Dětský výtvarný projev obsahuje četné znakové 
geometrické, lineární, prostorové a barvové komponenty, které mohou být vy-
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kládány jako symboly a lze na ně nahlížet a vykládat je v tomto kontextu. 
S těmito symboly dítě tvořivě zachází a naplňuje je tak individuálním obsa-
hem, přičemž tyto spolu s dalšími neopomenutelnými prvky tvoří autentickou 
výpověď o světě dítěte (Kress 1997, Cox 2005). 

Na základě teoretických podkladů a osobní zkušenosti s interpretací dět-
ského výtvarného projevu si dovoluji předpokládat, že obecná symbolika, se 
kterou pracuje metodika psychologie písma a standardizované psychodiagno-
stické metody (Test stromu, Kresba lidské postavy, Test hvězd a vln a další), 
se projevuje nejen v této standardizované formě, ale základní principy lze na-
lézt i ve spontánním výtvarném projevu. Domnívám se tedy, že interpretační a 
informační hodnotu symbolů, v tom smyslu, ve kterém ji používají standardi-
zované metody lze do jisté míry přenést a aplikovat i na symboly vyskytující 
se ve spontánním výtvarném projevu.  

Na základě teoretických podkladů a informací získaných z metodiky psy-
chologie písma a projektivních kresebných technik, jejich kombinace a dopl-
nění a s ohledem na význam znaků a symbolů v dětském výtvarném projevu, 
se mi podařilo abstrahovat vlastní interpretační (pojmové i symbolické) sché-
ma pro interpretaci spontánního dětského výtvarného projevu. Pro interpretač-
ní postup jsem na základě analýzy velkého množství kreseb vymezila a defi-
novala určitý soubor znaků, které mají dle mého názoru nejzávažnější výpo-
vědní hodnotu z hlediska komplexního obrazu osobnosti dítěte.  
 

Návrh postupu při interpretaci spontánního dětského výtvarného projevu: 
1. Posouzení kresby jako celku, způsobu provedení kresby a dominantních 

prvků; zohlednění komentáře dítěte ke kresbě.  
2. Hodnocení podle umístění a velikosti kresby, symbolika prostoru, která 

je dále rozčleněna na proměnné: 
- symbolika plochy 
- velikost kresby 
- sklon 
- členitost. 

3. Hodnocení kresby jako projektivního záznamu jemných pohybů ruky 
vycházející z poznatků grafologie: 

- lineární charakteristiky ve smyslu  - tlak 
       - průběh čáry a tvar 
       - úběžnost 
       - rychlost a rytmus 
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- dynamika dětského výtvarného projevu  
- zdůraznění. 

4. Téma a jeho symbolický výklad vychází z předpokladů archetypálních 
významů konkrétních forem vyskytujících se v kresbě a analogií se 
symbolikou obsaženou v mýtech a kulturních tradicích s ohledem na 
symbolický význam motivů:  

- lidská postava 
- dům 
- zobrazení zvířat 
- strom 
- živly. 

5. Barevnost kresby ve smyslu preference barev a jejich kvality a její 
interpretace. 

6. Subjektivní dojem posuzovatele – jak kresba působí.  
 

Pomocí navrženého postupu jsou vypracovány ilustrativní kazuistiky. In-
terpretace spontánního dětského výtvarného projevu doplněná o informace 
získané z dalších zdrojů (pozorování, analýza produktů činnosti, osobní a ro-
dinná anamnéza) umožňuje získat plastický pohled na osobnost dítěte s mož-
ností zachycení souvislostí ve vývoji dítěte. 

 Vytvořená metodika interpretace dětského výtvarného projevu, resp. data 
získaná z kazuistik jsou srovnávána s výsledky Lüscherovy klinické diagnostiky 
případně i Baumtestu a dalšími informacemi (anamnestický rozhovor s rodiči a 
učitelkou dítěte). Zpracovaná korelace umožní posouzení validity vytvořeného 
interpretačního postupu a nastíní možnost dalšího využití či úprav. 

  

Ukázka aplikace interpretačního postupu zpracovaného do kazuistiky: 
Kazuistika Lucka D.: „Dům co stojí na vodě“ 
Lucka měla nedávno 6 roků. Je nejmladším dítětem, 

bratr je o 9 let starší. Žije v úplné rodině, nicméně obrázky 
vznikaly v době, kdy vztahy v rodině byly vyhrocené a 
rodiče zvažovali rozvod. Neutěšené vztahy a touha po 
klidu a náležení je v obrázcích zřejmá. Navzdory všemu je 
Lucka velice společenské a komunikativní děvče. Mám 
možnost sledovat její výtvarný projev od jejích 2,5 let. 
Lucka kreslí levou rukou. 
 



 224

Dvě princezny v hradech a dvě slunce (5,8 r.); slunce jako mužský symbol 
zde znázorňuje pravděpodobně otce a bratra, 2 princezny mohou 
symbolizovat Lucku s matkou. Slunce sice mají bohatý věnec paprsků, 

nicméně na ženské postavy 
nedosvítí. 
Princezna v hradu s králem (5,2r.); 
král se díky charakteristickým 
znakům výrazně podobá Lucčině 
otci. Lucka k obrázku říká, že by si 
ráda svého tatínka vzala za muže a 
bydlela s ním jako princezna 
v království. 
 

 
 
 
 
Dům u vody, pejsek a kočička (5,6 r.); téma domu u vody se 
objevuje častěji. Symbolicky lze interpretovat jako pocit 
nestability v rodinných vztazích – „dům stojí na vodě“. 
Významná je kombinace s fialovou barvou.  
 
 
 

1. Posouzení kresby jako celku: 
V kresbách se Lucka většinou snaží zachytit příběh a poměrně důležité je 

tedy znát vysvětlující komentář. Kresby jsou živé, dynamické, plasticky pro-
vedené, prvek vyprávění je v nich znát, sjednocujícím prvkem je však výrazná 
variabilita, tedy nevyrovnanost a nerovnoměrnost co se týče úrovně, kvality 
zpracování i obsahu. Dominantním rysem je sytá barevnost, silný tlak a vý-
razně gestický expresivní projev. Kresby nejsou výrazně strukturované ani ne-
mají jasnou kompozici, forma se často podřizuje emotivnímu vyjádření. Pro-
jev působí spíše tenzně, někdy až afektovaně, Lucka se často uchyluje ke 
schématickému zobrazování a dekorativismu. Kresby jsou nicméně provede-
ny s lehkostí a svižně, jsou zaměřené na celek, výčet detailů mívá popisnou 
funkci. Převažují prvky smyslové bohatosti, barevnost, plnost.  
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2. Symbolika prostoru: 
Kresby jsou často realizovány u spodního okraje s občasným mírným po-

sunem vpravo. Převažuje menší velikost (až na extrémní výjimky), prostor 
bývá využit buď nedostatečně nebo naopak maximálně. Směrovost a sklon 
jsou nevyhraněné. Z hlediska kompozice jsou kresby realizovány spíš orga-
nicky a méně strukturovaně.  

3. Grafologické komponenty: 
Linie kreseb jsou silné s velkým tlakem, často však je tlaková dynamika 

nevýrazná a objevují se tlakové bloky. Linie jsou realizovány spíš v křivkách, 
nicméně se autorka nevyhýbá ani úhlům a přímkám. Tahy jsou častěji pevné a 
jisté, nicméně objevují se i jemné vlasové linie. Lineární tvary zůstávají větši-
nou otevřené. Zajímavým prvkem jsou vypouklé tahy. V kresbě se často obje-
vuje obohacení. Kresba má sice tendence k pravoběžnosti, ale výjimkou však 
nejsou ani zcela levoběžné formy. Kresba je rychlá a výrazně hyperkinetická. 
Kresby jsou zdůrazněny tlakem, pohybem a barevností. 

4. Téma: 
Téma je vzhledem k interpretaci podstatné, středem zájmu je rodina, rodiče a 

děti, zvířecí rodiny. V komentáři jsou jednotlivé postavy často přesně zařazeny a jsou 
jim přiděleny konkrétní role a úkoly. Zřetelně vystupuje potřeba přesně strukturovat 
prostor a role co se týče funkčnosti systému. Lidské postavy, zvláště ženy mívají 
zdůrazněné sekundární pohlavní znaky. Domácí zvířata (pejsek a kočička) často 
v kresbách nahrazují lidské figury a zastávají lidské role (maminka, tatínek).  

5. Barevnost kresby: 
Barva není používána jako konstanta, nýbrž převažuje vlastní intuitivní vý-

běr. Z většího množství kreseb lze vysledovat preferenci fialové, červené a ora-
nžové, barvy jsou syté a výrazné, často poukazují k dominantnímu prvku kresby.  

6. Subjektivní dojem: 
Kresby se v celkovém pohledu jeví jako nesourodé, jsou nestejně kvalitní, v úro-

vni se vyskytují značné výkyvy. Některé působí ve své snaze o dokonalé zobrazení 
až toporně. Jednotícím prvkem je expresivní projev, který jde někdy na úkor obsahu. 

 

Na základě výše popsaných charakteristik výtvarného projevu lze usuzo-
vat na následující charakteristiky osobnostní: Lucka je dítě výrazně extraver-
tní, temperamentní, živé a zaměřené na okolní svět, které je však rodinnou si-
tuací nuceno obrátit svou pozornost dovnitř a zaujmout k okolnostem postoj, 
což se zdá být zdrojem úzkosti a tenze. Obecně vzato je Lucka dynamická, 
energická, rozhodná a odolná vůči zátěži (tah, tlak), takže problémy může 
překonávat zaujmutím aktivního obranného postoje (vypouklé tahy). Pomáhá 
jí k tomu také silná volní složka, činorodost, průbojnost a potřeba aktivity 
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(tlak, spaciování, dynamika). Dokáže být rozhodná až tvrdohlavá (pevné linie, 
úhly). Dalšími významnými charakteristikami jsou expresivita, pohyblivost, 
spontánnost a tvořivost (členitost, dynamika, prostorové charakteristiky). 
Lucka je zaměřená na praktičnost, je tvořivá a má výtvarný cit. Psychomoto-
rické tempo je spíš rychlejší, intelekt velmi orientačně lehce nadprůměrný.  

V osobnostní struktuře převažuje zaměření na prožívání, pudy, vitálních 
cíle a bezprostřední citové zážitky (zdůraznění pohybu). Převaha emocionali-
ty, vnímavost, citlivost, otevřenosti a přístupnosti (oblost, otevřenost, tah, 
tlak) Lucce napomáhají v snadném získávání a udržení sociálních vztahů. 
Lucka je sociálně dovedná a přizpůsobivá (pravoběžnost). Disponuje poměrně 
dobrou sebekontrolou (rovnováha lineárních tvarů), nicméně převaha proží-
vání a výrazná citlivost se může občas transformovat v nerozvážnost, nezdr-
ženlivost až impulzivitu a nebrzděnost projevů (rychlost, tlak, dynamika).  

Navzdory pevné osobnostní struktuře mohly prožívané rodinné konflikty vy-
provokovat vytvoření obranných mechanismů (schématičnost, vypouklé tahy). 
Lucka je připravená se s nastalou situací nesmířit a zaujmout aktivní obranný 
postoj. Ten může spočívat v překompenzované snaze upoutat na sebe pozornost 
a zavděčit se, být žádoucí a udělat dojem na druhé (obohacení). Obranou může 
být i přehnaná expanzivita (kolísání velikosti a tlaku). V kresbě je zřejmé 
kolísavé sebepojetí a poruchy sebehodnocení, pocity méněcennosti a vnitřní 
úzkosti (malá a kolísavá velikost, vlasové tahy, kolísavá úroveň). Z kreseb 
zřetelně vystupuje potřeba náležení a touha mít normální rodinu s jasně 
definovanými rolemi, kde každý plní svou funkci (rodiny domácích zvířat). 
Lucka intuitivně vnímá, že taková rodina může poskytnout jistotu a bezpečí pro 
možnost dalšího harmonického vývoje.  

V orientační Lüscherově diagnostice byla zjištěna zřejmá touha po zlepšení 
poměrů a očekávání osvobozujícího řešení. Potvrdil se předpoklad o neuspo-
kojení a chybějícím pocitu bezpečí ve vztazích, z čehož plyne tendence hledat 
nové podněty a reakce, které by umožnily žít v harmonické a uspokojivé situaci. 
Chce uniknout pocitu deprimující prázdnoty a vnitřní izolovanosti; ve vztazích 
není dostatečně uspokojena potřeba citové shody a sounáležení. Osobnost s 
důrazem na oblast prožívání. 
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VLIV VÝTVARNÉ TVORBY NA OSOBNOST JEDINCE 
S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V ÚSTAVNÍ PÉČI 

 
Pavel Sochor 

 
Anotace: Přehledová studie je základním teoretickým východiskem na 
provedení praktické části výzkumu, jehož náplní bude ověření užití 
metodologické správnosti při zkoumání vlivu výtvarné tvorby na osobnost 
jedince s mentální retardací v ústavní péči. Místo provádění předvýzkumu je 
Ústav sociální péče v Křižanově. V rámci metodologie bude prováděna 
výtvarná tvorba s klienty v experimentální skupině na základě teoretických 
východisek disertační práce. Budou posouzeny užité terapeuticko formativní 
přístupy v péči o osoby s mentálním postižením, jako jeden z cílů disertační 
práce.  
Summary: The summary of study focuses on executing the practical part next 
research so as to check the used methodology when researching the influence 
of art works on personality of an individual with mental retardation in 
residential institution. The research will take place in residential institution 
USP in Křižanov. The experimental group of clients will produce art works 
according to the theoretical specifications of the dissertation. Used 
therapeutic-formative approaches in care for individuals with mental 
retardation will be evaluated as one of the aims of the dissertation. Clients’ 
works of art (drawings and paintings) will be analyzed and documented. 
 

„Umění není pouze podstatné 
jméno, je i sloveso, které se děje 
ku pomoci člověku samotnému.“    

J. Šicková-Fabrici 
 

Výtvarná výchova pro děti a mladé lidi je oborem rozvíjejících se teorií, 
různými výtvarně výchovnými koncepcemi, úzkou vazbou na výtvarné 
umění, bohatou tematickou oblastí a pestrými vyjadřovacími prostředky. 
Nejdříve si ujasníme podstatu lidského výtvarného vnímání, myšlení a 
vyjadřování charakteristickou pro intaktní děti a mládež. Tvořivé procesy 
vycházejí s rozvoje vnímání a reagování na podněty. Již od počátku se dítě 
setkává s různými smyslovými vjemy. Podle možnosti volí zážitky, které 
přinášejí příjemný pocit. Odlišuje od sebe různé podněty, kde hrají 
významnou roli vizuální a haptické podněty. Později dokáže vycítit jejich 
příbuznost s vnímáním a vyjadřováním jiných podnětů. Souběžně s vnímáním 
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se již u předškolních dětí vynořuje výtvarné vidění, výtvarné myšlení a 
výtvarné cítění. Výtvarné vidění podporují podněty z okolí, které mají 
charakter výtvarných hodnot nebo vizuálních znaků. Odkrývání výtvarných 
kvalit nebo vizuálních znaků vyžaduje úzce zaměřenou pozornost. Dítě nalézá 
výtvarné podněty v prostředí všední reality, ve výjimečných situacích i 
v umění, porovnává je a spojuje význam stejných či podobných prvků. 
Otevřenost dojmů mu přináší radost a vzrušení z objevů a stává se tak 
stimulem jeho dalšího vývoje. 

S výtvarným viděním a vnímáním znaků souvisí schopnost reagovat a 
vstupovat do vizuálních zážitků. Zde hovoříme o pojmenování složek 
vizuálního zážitku a operativní aktivitě. V prvém případě dítěti umožňuje, aby 
je odpovídajícím způsobem vyjádřilo, ať již slovně, výtvarně nebo jinými 
výrazovými prostředky. Pojmenování konkrétních a nebo abstraktních 
obrazových prvků, mu také zprostředkovává přiblížení k uměleckému dílu. 
Operovat s výtvarnými prvky znamená usuzovat o estetických účincích, 
srovnávat je a hledat vztahy mezi nimi, ověřovat si různé možnosti jejich 
spojení a hodnotit je, chápat jejich místo v kompozici, transformovat řešení 
nebo jejich pomocí zvýrazňovat nebo posouvat významy tématu. 

Výtvarné cítění je od výtvarného myšlení neoddělitelné. Podmiňuje 
emoční vztah k výtvarnému jazyku, registruje pocit libosti a nelibosti a 
podporuje vnímání výrazových kvalit a významových odstínů. Lze tedy říci, 
že výtvarné cítění je založeno na uvědomování si vlastních reakcí na podněty 
okolního světa, na dílčí posuny ve vznikající výtvarné práci nebo na tvorbu 
druhých. Tvořivé myšlení podmiňuje rozmanitost výtvarného vyjádření. 
Nejprostším projevem rozmanitosti je ztvárnění jednoho tématu různými 
výtvarnými prostředky – kresbou, malbou, grafikou, plastikou, atd. Jinou 
rozmanitost poskytuje volba motivu při ztvárnění námětu. Díky této 
rozmanitosti se nabízí jedinci nezměrně široký prostor, v kterém se může při 
výtvarné tvorbě pohybovat. Do své výtvarné práce proto může vkládat celé 
své já, své schopnosti, prožitky zkušenosti a jeho výsledky zde bývají 
jedinečné a nezaměnitelné. Skrze ně podává ryze osobní, subjektivní výpověď 
o okolním světě. Pokud se výtvarná práce prezentuje mezi ostatními dětskými 
pracemi, lze hovořit o možnosti oslabení našeho vnímání vůči individuálním 
hodnotám daného autora a do popředí vystupují příbuzné hodnoty reality. 
Z pestrosti pohledů, řešení, výtvarných výpovědí, tak můžeme vnímat druhou 
rovinu sdělení. Hovoříme o objektivním svědectví o našem světě. Jsme-li 
ochotni přiblížit se výrazovým prostředkům jiného člověka porozumět jim, 
dokážeme se sním podílet na jeho zážitcích.  

Za výtvarné vyjadřovací prostředky považuje Roeselová (2001) výtvarný 
jazyk a to prvky výtvarné řeči a kompoziční vztahy mezi nimi. Prvky 
výtvarného jazyka a jejich uspořádání vyvolávají psychické reakce – pocit 
klidu, energie, smutku, harmonie, radosti aj. Proto o nich hovoříme také jako 
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o prostředcích výrazu. Dalším vyjadřovacím prostředkem jsou nástroje, 
materiály, postupy, které dítěti umožňují se vyjádřit. Materiál vyvolá emotivní 
reakce spojené s haptickými zážitky a podobně působí i stopa nástroje. 
Výtvarné techniky proto obsahují vlastní výrazové prostředky, které 
zvýrazňuje nebo potlačuje kvalita provedení a výtvarný rukopis autorů. 
Rovnovážný vývoj dětské osobnosti podmiňuje harmonie mezi poznáváním, 
citovým životem a schopností rozeznávat dobro a zlo. Inteligence sama o sobě 
nezaručuje citlivost. Usilujeme-li o rozvoj poznávání a citovou a morální 
výchovu dětí, měli bychom znát základní rysy jejího vývoje. Vývoj 
poznávání, citového života a morální vyspělosti jsou rozčleněni do několika 
stupňů, které vyjadřují zrání většiny lidí. Vždy se však setkáme 
s individuálními odlišnostmi, někdo se vyvíjí rychleji, jiný nedostihne ostatní 
nebo se rozvijí nerovnoměrně, ve skocích. Bez vědomého směřování 
k harmonii člověk obvykle dosáhneme jen průměrné úrovně intelektu, 
citového života a morálních postojů, nebo jen v nevyrovnané skladby 
duševního života. 

Za artefakt dle (Štechy 2006) můžeme považovat i výtvarnou činnost. 
Díky tomu, že dítě artefakt uchopuje a něco s ním funkčně koná, navozuje si 
nezbytné psychické procesy a způsob mentálního fungování. Nutně se 
začínají rozvíjet specifické lidské formy vnímání a pozornosti. Následují 
zárodky něčeho, co můžeme nazvat vytrvalost a vůle. Souhrnně lze 
konstatovat, že zacházením s artefakty se nejen dotvářejí a upravují psychické 
procesy a funkce, ony se tím významným způsobem generují. Ve svém 
souhrnu se podílejí rozhodujícím způsobem na utváření mysli a osobnosti 
člověka. Mediace (zprostředkování artefaktů a jejich vztahů), socializace lze 
pak chápat, jako vytváření soustav mediací. 
 
Postupy výtvarné tvorby u klientů s mentálním postižením. 

 Obecné edukační cíle předmětu výtvarná výchova na zvláštní či pomocné 
škole stanovují učební osnovy (vzdělávací program). Cílem je u žáků vytvářet 
citlivý vztah k umělecké a přírodní kráse, naučit je rozeznávat vkusné věci, 
kultivovat estetický vkus ve vztahu k sobě i okolí a osvojit si základní 
výtvarné dovednosti. Dále rozvíjet vnímání, senzibilitu, vůli, fantazii, intelekt 
i tvořivost žáků. Obsah výtvarné výchovy zvláštní školy je osnovami 
vymezen do tří základních bloků: 
• výtvarné osvojování skutečnosti zaměřené na rozvoj poznávacích 

schopností, na rozlišování tvarové a estetické hodnoty věcí a seznámení se 
s jejich funkcemi, na rozvoj pozornosti, vnímání, představivosti a paměti. 

• Dekorativní a prostorové práce spojené s experimentováním, při kterých se 
žáci seznamují s vybranými materiály a technikami a zaměřené rámcově 
na oblast kresby, malby, prostorových artefaktů a dekorativní práce. 
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• Výtvarné umění a životní prostředí, které rozvijí hodnocení různých 
oblastí umění, seznamuje s díly našeho a světového umění, s kulturou 
bydlení, odívání… 
 V polovině minulého století přinesl inspirativní pohled na výtvarnou 

produkci Jean Revolta, který poukázal na úzký vztah mezi výtvarným 
projevem nejen mentálně retardovaných osob a díly modernistů (Kandinskij, 
Klee…). Tvrdil, že postižení výtvarnou produkcí rozkrývají svůj „obraz“ 
utajený v nitru, který charakterizoval: „hledáme-li terapii, nenalezneme nic, 
hledáme-li umění nalezneme terapii“. U mentálně retardovaných je dle (Zicha 
1989) ego potlačeno a výtvarná tvorba jej pomáhá uvolnit. Tento druh umění 
má dnes své označení – Artbrut (very special art). Artbrutem se označuje 
specifický výtvarný směr zahrnující produkci lidí, která se odlišuje od běžně 
chápaných a hodnocených artefaktů. Mezi takto pojímané umělce patří 
především mentálně retardovaní lidé. Výtvarná produkce klientů s mentálním 
postižením může obsahovat diagnostickou a terapeutickou (arteterapeutickou, 
artefiletickou) hodnotu.  

Koncepci artefiletiky uvedl Jan Slavík v roce 1998, jako obor s vlastní 
teorií. Artefiletika je obor mezi výchovou a terapií, který neléčí, ale pomáhá 
tam kde i malý posun k lepšímu je přiblížením k naději. Obrací se k rozvoji 
emocionálních, sociálních a tvořivých stránek lidské osobnosti. Učí 
překonávat utrpení z nezvládnutých rozporů mezi vědomím a nevědomím, je 
psychosociální prevencí. Během výuky se učitel pohybuje v rovině výrazu, 
v rovině komunikace a v rovině formy (Roeselová 2001). 

Pro arteterapii je více důležitý proces tvorby se všemi psychologickými a 
speciálně pedagogickými aspekty, než výsledný výtvarný produkt klienta. 
V arteterapii vedle sebe v současnosti existují tři trendy (Šicková-Fabrici 2002): 
• Trend akcentující především diagnostické možnosti arteterapie a 

interpretaci výtvarných produktů: tato forma arteterapie je chápána 
klinicky v psychoanalytickém smyslu a jde v ní o důsledně analytickou 
práci s klientovou osobní strukturou; 

• směr, který nalézá terapeutický smysl ve výtvarné produkci, jako takové, i 
bez interpretace a diagnostiky. Označuje se též „art for therapy“. Jedná se 
o využití umění bez nároku na interpretaci nebo analýzu. Výtvarná reflexe 
sice nezapomíná na osobnost a prožívání klienta, nesměřuje však 
k analýze, ale k zobecnění poznatků a souvislostí v kulturním kontextu 
(podobně jako je tomu u artefiletiky a duchovní nebo smyslové výchovy); 

• eklektický trend. 
 

Východiska interpretačních směrů v arteterapii nacházejí svá teoretická 
zázemí v dynamické psychologii S. Freuda, C. G. Junga a A. Adlera. Výcho-
diska neinterpretačních směrů jsou ve fenomenologii, tvarové psychologii, 
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v humanistické psychologii C. R. Rogerse a v existenciálně-analytickém přís-
tupu V. Frankla. 

„Nová arteterapie“ (Klivar 2002) – si uvědomuje velký význam zejména 
kulturních potřeb a mezi nimi i estetických. Neúčinnější je dle autora utváření 
dynamických stereotypů, které přispívají ke stabilizaci osobnosti ve stylu 
života, při styku s lidmi, v chování ve společnosti, v rodině, aj.: 
• Požadavek důsledné jednoty psychoterapie a arteterapie;  
• vychází z nejnovějších metod psychoterapie, jež kritizuje behaviorismus a 

psychoanalýzu, jednostrannost verbální terapie, klade důraz na přímé 
zážitky a vyjádření emocí. Např. metody terapie, které vedou k hlubokým 
změnám ve vědomí, jako jsou tvarová terapie, primární terapie, terapie 
holotropního dýchání, atd.; 

• navazuje na Abrahama Maslowa a Antony Suticha (transpersonální 
psychologie), zdůrazňuje prožitkové, neverbální a fyzické prostředky ke 
změně osobnosti a svobodnou realizaci. Transpersonální zážitky např. 
v prolínání s jinou osobou, ve ztotožnění člověka s rostlinami, se zvířaty, 
s vodou, s kosmem atd. 

 

V uplatnění výtvarného umění v arteterapii vychází (Klivar 2002) 
z existující infantilnosti klientů s mentálním postižením, a proto v jejich hrách 
použil loutky. Dochází k závěrům: 

• nejúčelnější jsou dvourozměrné loutky, neboť děti nejsou schopny 
pochopit perspektivu, částečné překrývání kontur a nerozlišují polostíny, 

• mají nediferencované počitky a vjemy tvarů, předmětů, barev, silně je 
narušena diskriminace figury a pozadí a není schopnost prohlížet detaily. 

 

 Psychoterapie sleduje redukci psychické tenze v dětech, nácvik empatie 
(vcítění), uvolnění kreativity, odblokování komunikačních kanálů, relaxaci, 
úprava aspirace. 

Metody ve speciální výtvarné výchově (Zicha 1981) – „volný výtvarný 
projev“ – akceptuje spontaneitu dětské hry a radost z pohybu, učí děti nebát 
se plochy a ovládat neuromotoriku – technika čmárání, volná kresba či malba, 
výcvik práce s čarou, linií, hra s benzinovým papírem, výtvarné hry. 

 
Východiska arteterapie pro klienty s mentálním postižením (Klivar 2002) 
1. Technika čmárání je v rozporu s poznáním jedinců s mentálním postižením: 

• Mají snížený rozsah zrakového vnímání, nejsou schopny plně pochopit 
perspektivu, proto nemohou při technice čmárání „vytahovat z čar 
motiv a ten rozvinout.“; technika tzv. překrývané čmárání (vytvoření ze 
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sítě čar skryté tvary předmětů, vznikne čárová silueta věcí a tím se 
posiluje smysl dítěte pro prostor). 

• Obkreslování předmětů dětmi – pasivně dle obrysu, aby se posílil smysl 
pro rozlišení figury a pozadí, smysl pro konturu. Chybné je převádění 
věcí denní potřeby z trojrozměrnosti do dvojrozměrnosti – musí si 
zrakově a hmatově ověřit především s výchovou smyslu pro detail. 

• Technika dokreslování celku motivů podle vlastní představivosti, 
kreslením a malováním vzniká z detailu celek, zde lze uplatnit techniku 
prvotního impulsu učitele a dítě pokračuje dál. 

 
2. MR děti při nástupu do školy schopny pojmenovat barvy: 

• Velký význam má cítění barvy: metodicky vycházíme nejdříve 
z neohraničené plochy a hledáme smysl pro barvu v této ploše: a) 
rozfoukávání barvy v neohraničené ploše velkého formátu papíru; b) 
malování na netradiční materiál barvou (např. nábytek, staré obaly, aj.), 
c) technika monotypu taženého vodou, d) malování deštěm v přírodě. 

• Poslední dvě techniky souvisejí s impulsivností dětí a potřebou 
subjektivního hodnocení barev: rozlišení teplých a studených barev 
neučíme teoreticky, ale se spojením smyslových pocitů chladu a tepla, 
malováním chuti (asociační technika), muzikomalba. 

 
Ústavní péče 

Svůj kvalitativní výzkum realizuji v ÚSP Křižanov, který patří mezi 
specializované zařízení s celoročním pobytem pro děti a mládež s mentální 
retardací ve věku od 3 let. Kapacitu ústavu tvoří celkem 152 klientů 
s postižením zejména mentálním, ale i přidruženými tělesnými a smyslovými 
vadami. Celkem 82 pracovníků ústavu zajišťuje komplexní pobyt včetně 
zdravotní, výchovné a rehabilitační péče obohacené kulturním, sportovním a 
pracovním vyžitím. Při ústavu bylo otevřeno odloučené pracoviště speciální 
školy: rehabilitační třída, pomocná škola, zvláštní škola, praktická škola, 
vzdělávací kurzy. 
Poskytované služby: 
• nepřetržitá komplexní ošetřovatelská péče 
• péče praktického lékaře, psychiatra, neurologa a psychologa 
• rehabilitace – Vojtova metoda 
• logopedie 
• zooterapie 
• vzdělávací centrum 
• dílny – keramická, výtvarná, textilní, dílna šikovných rukou 
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METODY ANIMACE KULTURNĚ-HISTORICKÉHO 
DĚDICTVÍ 

 

Zuzana Voršilková 
 

Anotace: Výzkum se zabývá poznáváním u dětí a školní mládeže a možnostmi 
jeho efektivizace a ulehčení pomocí prožitku a praktické činnosti, aktivizujícími 
formami poznávání a využití principů galerijní animace při zprostředkování 
určitého místa, mající svou kulturní, historickou hodnotu, nebo genia loci.  
Summary: The research is addressing cognitive abilites of children and 
school youth and possibilities of its efectivisation and facilitation with help of 
experience and practical activity, aktivating forms of cognition and usage of 
principles of galery animation dutiny recognition of particular place having 
its cultural property, historic value or genius loci. 

 

1. teoretická východiska řešené problematiky  
Téma výzkumu a zpracovávaného projektu disertační práce navazuje na 

základní principy galerijní animace: Animace je proces kontaktu s výtvarným 
dílem, který účastníky vede prostřednictvím zážitku k možnostem bohatšího 
poznání a k získávání nových zkušeností (Horáček 1994, s.7).  

Dále využívá principu zážitkové pedagogiky, jejíž všeobecný rozmach je 
způsobený vzrůstající pasivitou dětí v důsledku značného komfortu života a 
netečnosti k problémům kolem nás. Zážitková pedagogika nutí k potřebné ak-
tivitě ze strany učícího se a je založena na jednoduchém faktu, že si člověk lé-
pe zapamatuje to, co sám prožije než to, co mu někdo sdělí. 

Svou podstatou využití výtvarného procesu jako prostředku k jedinečné-
mu způsobu poznávání světa je mé studium a výzkum blízký myšlenkám gno-
zeo-centrického pojetí výtvarné výchovy.  

 

2. cíle výzkumu  
Výzkum se zabývá poznáváním u dětí a školní mládeže a možnostmi jeho 

efektivizace a ulehčení pomocí prožitku a praktické činnosti, aktivizujícími 
formami poznávání a využití principů galerijní animace při zprostředkování 
určitého místa, mající svou kulturní, historickou hodnotu, nebo genia loci.  

 Mé studium si klade za cíle vytvoření a realizace animací města, které by 
byly základem k poznávání u dětí, k získávání poznatků navozením zážitku. 
Animace by tak dětem usnadňovala učení a zároveň jim nechávala možnost 
osobní interpretace, uchopení tématu ze subjektivního hlediska, rozvinutí té-
matu do různých rovin, nejen výtvarné a možnosti odhalování různých úhlů 
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pohledu prostřednictvím komunikace a debaty. Přínosem je také z pedagogic-
kého hlediska probuzení zájmu dětí o místo, kde vyrůstají, posilování pocitu 
sounáležitosti k rodnému regionu, kulturního i historického vědomí. Z hledis-
ka časového úseku se tak jedná o dlouhodobý projekt sestavený z různých 
animačních programů. Za důležitou považuji také sebereflexi a hodnocení 
odezvy účastníků a vyhotovení patřičné dokumentace. 

 

3. hypotézy a předpoklady výzkumu  
Existující předpoklad, že poznání vzniká přímo, pohledem, bezprostředně, je 

chybně vžitý. Psychické procesy, stavy, a jejich výsledky nevznikají přímo. Mezi 
kulturními či uměleckými díly a představou, pojmem existují zprostředkování, která 
jsou nezbytná pro poznávání s formování lidské mysli, zvláště pak té dětské. 

Vycházím z přesvědčení, že prožitek hraje při poznávání u dětí význa-
mnou roli, pomocí navození zážitku a procítěním díla se tak usnadňuje první 
fáze utváření znalostí. Využitím základní myšlenky galerijní animace i mimo 
zdi galerie a muzea tak vytvářím jakousi „rozšířenou animaci“, u které tedy 
nejde o to, že by oblast přímého získávání informací byla úplně vynechána, 
ale aktivní, praktická činnost ji v sobě může nenásilně, nenápadně zahrnovat a 
nedojde tím k mylnému ztotožňování zážitku s poznatkem. 

Předpokladem výzkumu je pro mě existence významu kulturně-historické-
ho dědictví ve vzdělávání a jeho místo v oboru „socializace umění“, který 
spočívá v nezaměnitelné úloze při získávání vědomostí z oblasti dějin umění, 
kultury, regionální historie. 

Do oblasti zprostředkování kulturně-historického dědictví místa zahrnuji 
také genius loci, jakožto místo, které má svůj harmonický charakter, umístění 
a prostorovou konfiguraci, které nabízejí pocit identifikace člověka s místem. 
Vyhledávání, poznávání a prožívání genia loci tak nezpřístupňuje dětem pou-
ze svou architektonickou, historickou hodnotu, ale upozorňuje na kvality na-
šeho okolí, které v nás rezonují, ať jsou konfrontační nebo harmonické a ov-
livňují tak naši osobnost a identitu, která je do značné míry funkcí míst a věcí. 
Patřit k nějakému místu znamená nalézat existenciální oporu. 

Seznámení s místem a jeho charakterem je motivací současných cestova-
telů v rámci tzv. kulturního turismu. 

 

4. metodologický postup  
Projekt mého studia se skládá ze dvou částí. Teoretická část si klade za 

úkol zmapování poznatků o problematice a teoretické zpracování realizace. 
Zároveň je vyústěním části praktické. Ta se zaměřuje na skutečné vytvoření 
konkrétních animací ve veřejném prostoru a jejich dlouhodobější realizaci se 
skupinou dětí a školní mládeže, na které je výzkum zaměřen. Součástí je záro-
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veň interpretace výsledků a audio-vizuální dokumentace a fotodokumentace 
uskutečněných dílčích projektů. 

Dílčí úkol, který si kladu, je zmapování koncepcí interaktivních publikací 
v zahraničí, které zprostředkovávají kulturně-historické dědictví dětem.  

 

5. dosavadní výsledky výzkumu  
Doposud v českém prostředí neexistuje ucelená studie na toto téma. Podobnou 

myšlenkou se zabývala jedna z částí projektu Brána muzea otevřená nadace Open 
Society Fund Praha, který probíhal v letech 1997-2002. V jeho rámci vznikaly i 
některé projekty zabývající se kulturně-historickým dědictvím, pamětí určitého 
místa. Skutečně nejblíže mému záměru je právě realizo-vaný francouzský projekt 
Magisthere zaštítěný evropským programem Leonardo da Vinci, který je zaměřený 
na profesionalizaci tradičních oborů souvisejících s kulturním a společenským 
odkazem minulých generací, cílem projektu Magisthere byla zavedení společného 
evropského diplomu pod názvem „Správa, řízení a zprostředkování kulturního a 
společenského dědictví v Evropě“. Na jeho aktivitách se podílelo také město 
Olomouc a Univerzita Palackého v Olomouci, která vytvořila studijní program 
v rámci celoživotního vzdělávání Animátor kulturního dědictví, který je zaměřen na 
kulturní dědictví města Olomouce. 

Vzhledem k tomu, že se výzkumu věnuji první semestr, není v mé moci 
vyvozovat odborné závěry. V současné době je mým hlavním úkolem zpraco-
vávat dosavadní poznatky a pohledy na problematiku. Zároveň se mi daří rea-
lizovat dílčí zkušební etudy se studenty, ve kterých se zaměřujeme na krátká 
zprostředkování v rámci omezeného časového úseku. 

 

6. závěr 
Výstupem celého projektu se tak stane samostatná publikace věnující se 

tématu animace ve veřejném prostoru mapující dosavadní poznatky a zkuše-
nosti s přihlédnutím k dalšímu využití v praxi, vizuální dokumentace výzku-
mné části projektu, archiv realizovaných projektů, zpracování úspěšných pro-
jektů k jejich dalšímu využití (klasickou tiskovou podobou, pomocí počítačo-
vé prezentace), porovnání přístupů k problematice v České republice a v zah-
raničí a využití poznatků ze zahraničí v českém prostředí. 

Animace kulturně-historického dědictví tak může pomáhat ve školách, 
svou interdisciplinární povahou nabízí široký rozvoj žákových znalostí a vě-
domostí a hledání vlastní výtvarné výpovědi. Využití poznatků mého studia 
vidím nejen v rozšiřování regionálních znalostí, ale také v zavedení nové me-
tody poznávání jiných míst, krajin a kultury. 
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KONCERTNÍ ČINNOST SOUBORU COLLEGIUM MUSICUM 
BRUNENSE 

 

Kristýna Košťálová  
 

Anotace: Tato práce se věnuje interpretační problematice v prostoru Brna po 
2. světové válce. Seznamuje s významnými propagátory staré hudby a s objev-
nými interprety tohoto období v největším moravském městě. 
Summary: This work is about problematic of interpretation of early music. It 
describes the situation in Brno after second world war. 

  
Pojem autentická interpretace není třeba v současnosti dlouze vysvětlovat. 

Díky speciálně školeným hudebním souborům se starou či starší hudbou za-
bývá poměrně velká skupina poučených hudebníků a termín autentická inter-
pretace je tak skloňován snad ve všech pádech. Ohlédneme-li se však pou-
hých padesát let nazpět, situace byla naprosto odlišná. Komu u nás vděčíme 
za položení základu poučené interpretace, ve které době se začala vůbec roz-
víjet? Tuto a další otázky bych ráda z části zodpověděla ve svém příspěvku. 

Jedním z nejvýznamnějších průkopníků byl soubor Collegium musicum 
brunense. Název souboru Collegium musicum je latinský termín, který v 16.-
18. století obecně označoval hudební soubory pěstující nejprve vokální, poz-
ději také instrumentální hudbu. Tímto názvem se inspiroval významný hudeb-
ní badatel Hugo Riemann při pojmenovávání instrumentálního souboru, který 
se věnoval znovuobjevování staré hudby. V Brně se ve 30. letech 20. století 
těmito snahami inspiroval Vladimír Helfert, pedagog Masarykovy univerzity, 
když se se svými studenty věnoval interpretaci staré hudby jako doplnění hu-
debně-vědného semináře. Po druhé světové válce na tuto ideu a tradici navá-
zal soubor Collegium musicum brunense. Začleňoval studenty brněnské uni-
verzity a konzervatoře, vedení se ujal Jaroslav Pohanka.  

Již v roce 1945 začalo Collegium spolupracovat s hudebně historickým 
oddělením Moravského muzea (nejvíce se angažovali jeho pracovníci Jan Ra-
cek a Theodora Straková), jež zajišťovalo nejen prostory ke koncertování, hu-
debniny, ale také zapůjčovalo hudební nástroje ze svého archivu. První kon-
certy tohoto souboru proběhly v roce 1947. Dne 14. 3. 1948 se uskutečnil 
v místnostech hudebního archivu Zemského muzea tehdy ještě na Zelném tr-
hu první koncert ve spolupráci s kvartetem Miroslava Matyáše, v obsazení: 
Jaroslav Trávníček, Miroslav Matyáš, Jaroslav Kratochvíl, Karel Krafka – 
smyčce a na varhany Vratislav Bělský. 
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Podle vlastních slov Matyášových to byl jeho první kontakt se starou hud-
bou (na programu byl Pergolesi). Dirigoval Jaroslav Pohanka, úvodní slovo 
měl Jan Racek a průvodní Ludvík Podéšt (hudební skladatel a šéf pražského 
vojenského souboru AUS VN).  

1. 12. 1948 společně provedli Večer triových sonát (Purcell, Tůma, Sta-
mic aj.) s cembalistkou Alenou Veselou. 

4. 7. 1949 byl v Kroměříži ve sněmovním sále na programu Biber – Bale-
tti lamentabili, Vejvanovský – Sonáta Be mollis pro trubku, smyčce a konti-
nuo, na cembalo hrála opět Alena Veselá. 

12. 9. 1949 v hudebním archivu Moravského muzea na Zelném trhu stejný 
program – Biber – Baletti lamentabili, Vejvanovský – Sonáta Be mollis pro 
trubku, smyčce a kontinuo, cembalo Alena Veselá, průvodní slovo Theodora 
Straková. 

Na podzim roku 1955 se v koncertní síni Husova sboru na Botanické ulici 
konaly tři koncerty s názvem Česká hudba 18. století – Benda, Zach, Tůma, 
Stamic, tento program řídil Jiří Hanousek. 

Následující koncertní sezóna se nesla ve znamení oslav dvoustého výročí 
narození Wolfganga Amadea Mozarta. 

29. 2. 1956 se k této příležitosti uspořádalo představení Český genius 
v Mozartově století (Vaňhal, Helda, Stamic, Tomášek, Rosetti). 

O dva měsíce později – 29. 4. 1956, opět v rámci mozartovských oslav, 
zazněl koncert komorního orchestru Collegium musicum brunense v Besed-
ním domě (Dušek , Mysliveček, Benda, Mozart). 

13. 5. 1956 koncert uskutečněný v Moravské Třebové. 
2. 6. 1956 koncert uspořádaný v Havlíčkově Brodě. 
15. 9. 1956 proběhl ku příležitosti mozartovského roku koncert Čeští skla-

datelé před Mozartem (Benda, Štěpán, Dušek), cembalo Vratislav Bělský, 
housle Miroslav Matyáš, zpěv Běla Syková-Dejmková, viola d´amour Franti-
šek Slavík, úvod Theodora Straková. 

19. 9. 1956 mohli diváci vyslechnout kritikou kladně oceněný koncert 
Mozart a čeští klasikové (Mozart, Mysliveček, Koželuh, Stamic). 

Na jaře roku 1957 začalo pořádání pravidelných cyklických pořadů, které 
navázaly na nepravidelné pořady z let 1953 a 1954 zvané Oživená hudební 
minulost, kdy se prováděly zapomenuté skladby z archivů. V této době se na 
organizaci nejvíce podílel hudební rozhlasový režisér Jiří Hanousek, cemba-
lista a varhaník Vratislav Bělský a houslista Miroslav Matyáš. Duchovním ot-
cem byl Jaroslav Pohanka. Ten vydal za redakce Jana Racka v edici MAB, 
spolu s Vratislavem Bělským, řadu významných zapomenutých děl. 
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9. 3. 1957 proběhl v Janáčkově muzeu ve Smetanově ulici první koncert 
cyklu – Česká hudba 18. století (Voříšek, Štěpán, Tůma, Kramář, Vranický), 
zpěv Běla Syková-Dejmková, klavír Božena Kalábová, cembalo Vratislav 
Bělský, dva blíže nespecifikované dechy, housle Miroslav Matyáš, Květek 
Wachtl, viola Ferdinand Rušák, violoncello Josef Moučka. 

16. 3. 1957 se uskutečnil druhý večer tamtéž pod názvem Komorní sklad-
by jubilantů (Stamicovo 240. výročí narození 1717 a 200. výročí úmrtí 1757 – 
Sextet pro dva lesní rohy, housle, dvě violy, violoncello a Myslivečkovo 220. 
výročí narození 1737 – Smyčcový kvintet Es dur pro dvoje housle, dvě violy, 
violoncello).  

Třetí večer se odehrál za spolupráce členů Státní filharmonie Brno ve vel-
ké studovně Univerzitní knihovny 23. 3. 1957, řídil Miroslav Matyáš, na pro-
gram byli jubilanti Mysliveček – předehra k opeře Artaxerxes, árie z oratoria 
Il Tobia, Koncert F dur pro cembalo (sólo Vratislav Bělský) a Stamic – Sym-
fonie F dur Pastorální, Orchestrální trio op. 1 č. 2, Symfonie Es dur pro smyč-
ce, dva hoboje a dva lesní rohy. 

Na jaře se začalo natáčet v brněnském rozhlase – Purcell – Pět písní pro 
baryton, housle a cembalo, Händel – devět Německých árií pro soprán, housle 
a cembalo. 

27. 4. 1957 se uskutečnil komorní koncert z děl Bacha: Pašijové kantáty 
pro soprán, housle a cembalo, Sonáta h moll a Händelova čtvrtá sonáta D dur, 
čtyři z devíti Německých árií. 

12. 6. na nádvoří Domu pánů z Kunštátu koncert Čeští klasikové – jubilanti. 
19. 6. tentýž program. 
26. 6. tentýž program. 
V koncertní sezóně 1957/ 58 proběhl cyklus abonentních koncertů: 
16. 10. 1957 v Besedním domě osvěta barokními skladateli za řízení Jiří-

ho Hanouska. Na programu byl H. Purcell – Suita Abdelazer aneb Mouření-
nova pomsta, Vivaldi – Koncert pro violu d´amour (František Slavíček), 
Händel – 12. Concerto grosso h moll, Bach – 3. braniborský koncert G dur. 

20. a 21. 11. 1957 v témže duchu v Janáčkově muzeu komorní koncert – 
Frescobaldi, Scarlatti, Rameau, Veracini, Leclair (řídil Hanousek). 

11. 12. 1957 – 3. abonentní koncert v Besedním domě, průřez operami – 
Míča – O původu Jaroměřic, Mysliveček – Montezuma (řídil Hanousek). 

14. a 27. 1. 1958 rozhlasové natáčení Bachovy Selské kantáty, do května 
se pak natočilo ještě: Cannabich – Symfonie B dur, Tolar – Baletti, Myslive-
ček – úryvky z opery Monrezuma, Benda – Koncert f moll pro cembalo (sólo 
Bělský), Benda – Houslová sonáta ad. 
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19. a 22. 2. 1958 – 5. abonentní koncert – Vodňanský, Tůma, Sixt, spolu-
práce se sborem dr. V. Telece, (řídil Matyáš). 

26. 2. 1958 se uskutečnil koncert ve Svitavách v Domě osvěty. Na progra-
mu Brixi, Benda, Zach, Händel.  

20. 3. 1958 koncert v Besedním domě Díla naší hudební emigrace 18. sto-
letí Mysliveček – předehra La Calliroe, V. Pichl – Koncert pro fagot (sólo Fr. 
Svoboda), A. Fils – Koncert pro flétnu (sólo Bourek), J. Benda – Symfonice 
A dur (řídil Matyáš).  

24. květen 1958 vystoupil soubor na prestižní hudební akci Pražské jaro 
ve Šternberském paláci s programem: Vejvanovský – Sonáta Be mollis, Ze-
lenka – předehra Hypocondria, Tůma – Partita d moll, Mysliveček – Cemba-
lový koncert F dur (sólo Bělský), Jan Adam František Míča (synovec Jan 
Václava Míči) – Sinfonia in Dis (řídil Hanousek). 

V roce 1958 se podařilo Collegiu získat kontakt s umělci zabývajícími se 
starou hudbou v Lipsku – Kurtem Janetzkym, Naumannem, H. W. Rötsche-
rem. Na základě toho mohla proběhnout cenná výměna komorních souborů, a 
to ve dnech 25.6.-28.6.1958, s tímto vystoupením:  

26. 6. 1958 Koncert zámeček Gohlis, na programu Purcell – Suita Abdela-
zer, Tůma – Partita d moll, Vivaldi – Jaro (sólo Matyáš), Mysliveček – 2. 
kvintet Es dur, Janáček – Suita (řídil Hanousek). 

Také v tomto roce soubor nahrával pro rozhlas nově nacvičené skladby: 
John Ireland – Concertino pastorale, Benda – Cembalový koncert f moll (sólo 
Bělský), Janáček – Suita. 

Nastala zásadní změna v řízení souboru. Ve zlém odešel dosavadní diri-
gent Jiří Hanousek, soubor zůstal z vlastní iniciativy bez řízení. Název se roz-
šířil – Collegium musicum brunense, komorní orchestr bez dirigenta, Miros-
lav Matyáš vedl soubor od pultu prvních houslí a stal se tak zvaným umělec-
kým vedoucím.  

První koncert bez dirigenta (Janáček – Suita) proběhl 18. 10. 1958 při zahá-
jení výstavy Janáček na světových scénách v Uměleckoprůmyslovém muzeu 
v Brně. 

V další sezóně měl soubor šestnáct členů, na repertoáru čtyřicet čtyři skla-
deb. Za podpory Klubu přátel hudby se uskutečnily tři komorní a dva komor-
ně orchestrální koncerty:  

15. 9. 1959 koncert k výročí Händla v Brně – Vodní hudba. 
26. 12.1959 koncert k výročí Händla v Praze Dům umělců – Vodní hudba. 
27. 12. 1959 Hlinsko tentýž program. 
Koncertní sezóna 1959/ 60 tři orchestrální, dva komorní koncerty: 
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5.11.1959 C. P. E. Bach, Vivaldi – Podzim (sólo Matyáš), Mozart – Malá 
noční hudba, Dvořák – Nokturno, Suk – Serenáda Es dur. 

20. 1. 1960 3. abonentní koncert v Besedním domě se znatelnou změnou 
dramaturgie – také s novější hudbou – na programu Václav Řehák – Elegie na 
paměť Bohuslava Martinů, Janáček – Suita, Scarlatti – Sinfonia d moll, 
Händel – Koncert pro harfu B dur (sólo M. Šperlová – Konicarová, Cimarosa  
–  Koncert pro hoboj (sólo František Hanták). 

13. 3. 1960 matiné pro Krajské koncertní jednatelství (Bach, Mysliveček, 
Purcell, Suk). 

30. 3. 1960 ku příležitosti Bachova jubilea (275. výročí narození a 210. 
výročí úmrtí) – Ricercar z Hudební obětiny, 6. braniborský koncert B dur, 5. 
braniborský koncert D dur (sóla Bělský, Matyáš, Pivoda), 3. braniborský 
koncert G dur, Houslový koncert a moll (sólo Nora Grumlíková). 

12. 5. 1960 Brněnský hudební máj – Besední dům (Vejvanovský, Tůma, 
Martinů, Dvořák). 

18. 5. 1960 Nitra (Bach, Händel, Mozart, Suk). 
2. 7. 1960 Praha – Městská knihovna (Biber – Ponocný, Mozart, Martinů, 

Dvořák - Serenáda E dur). 
8. 7. 1960 Bratislava – nádvoří Staré radnice (Purcell, Händel, Mozart, 

Dvořák). 
9. 7. 1960 Žďár n. S. – nádvoří zámku  
Koncertní sezóna 1960/61 vypadala následovně: 
Září 1960 Bystřice p. Hostýnem, Ivančice u Brna. 
12. 9. 1960 Kroměřížské hudební léto – sněmovní sál zámku 

(Vejvanovský, Bach, Mozart, Janáček). 
25. 10. 1960 Besední dům – 1. koncert cyklu abonentních koncertů, pořá-

dal PKO (Haydn – Symfonie č.1 Lukavická, Violoncellový koncert (sólo Fr. 
Kopečný), Händel – Vodní hudba). 

1. 2. 1961 Mysliveček – Sinfonia, Kvintet C dur (spartace Bělský), Josef 
Antonín Štěpán – Koncert pro dvě cembala (sóla Bělský, Veselá), Mozart – 
Salcburská sinfonia D dur, Hindemith – Smuteční hudba (sólo viola Ota 
Mazurek), Roussel – Symfonietta op. 52 ). 

Jaro 1961 Uherský Brod, Jihlava, Tábor. 
7. 4. 1961 Brno pro PKO (Honegger – Letní pastorale, Pavel Blatný – 

Malé variace na klasické téma, Bach – Koncert d moll pro hoboj, housle, 
smyčce a kontinuo (sólo František Hanták), Mozart – Dorfmusikanten a Bau-
ernsymfonie (hudební žerty se záměrnými kiksy). 
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Léto 1961 poslední koncert této sezóny v Besedním domě – Biber – Sere-
náda Ponocný (sólo bas Zdeněk Kroupa), Mozart – Malá noční hudba, Suk – 
Serenáda Es dur op. 6. 

Po tomto koncertě opustil soubor kvůli své umělecké cestě do Japonska 
Miroslav Matyáš. Na jeho místo houslisty byl přijat Jan Kupský a jako 
umělecký vedoucí Jiří Trávníček. 

26. 9. 1961 Cyklus Kruhu přátel hudby – Serenády Suka a Dvořáka, Bach 
– Houslový koncert E dur (sólo Jaroslav Trávníček). 

A tak se v roce 1961 ze souboru interpretující starou hudbu stal pod vedením 
Jaroslava Trávníčka Komorní orchestr Bohuslava Martinů hrajících obecný 
repertoár. Podle tehdejších členů souboru byl název Collegium příliš „ama-
térský“. Ze starého Collegia se v novém souboru angažovali Bělský a Přibáň. 

Po návratu z Tokia se Miroslav Matyáš rozhodl obnovit osvětovou čin-
nost, a tak s koncertní sezónou 1963/64 začaly přípravy na ustavení nového 
souboru, který měl jít ve šlépějích Collegia musica brunense. Nový název Br-
něnští komorní sólisté na sebe nenechal dlouho čekat, pod tímto názvem se 
brzy stal komorním orchestrem státní filharmonie Brno, hrající na moderní 
nástroje díla starých mistrů. 

V roce 1964 mohli příznivci staré hudby zhlédnout tyto produkce: 
29. 1. 1964 Dům umění na Malinovského náměstí – Bachova Obětina  
15. 2. 1964 pro velký zájem tentýž program 
18. 3. 1964 Besední dům Concerta grossa – Corelli, Vivaldi, Händel, 

Bach 
Soubor se těšil stále větší přízni diváků. Pokud se však chtěl probojovat 

hojnou pražskou konkurencí a prosadit se i v zahraničí, musel si změnit příliš 
provincionální název. A tak vznikl název nový – Čeští komorní sólisté a s ním 
nová éra souboru... 

Dlužno podotknout, že umělci se činnosti spojené s Collegiem věnovali za-
darmo, jen z lásky k hudbě, jak vyplývá z životopisné zpovědi Miroslava Ma-
tyáše „Ty hodiny dřiny ve zkouškách, u skladeb tak náročných pro souhru a ještě 
k tomu s dechaři a bez dirigenta, se nám nezdály dík adekvátnímu ohlasu tak 
marné, když finanční ohodnocení tak náročné práce bylo mizivé. Dělali jsme to 
opravdu z lásky k hudbě, která nás samotné velmi těšila...“ (Matyáš s. 73) 

 
Ohlasy na tvorbu Collegia musica brunense: 
Příznivá kritika děkovala ze pěkné zážitky Bělskému, Matyášovi, Běle Sy-

kové – Dejmkové a Františku Slavíkovi. (Rovnost 2. 10. 1956 in Matyáš s. 58) 
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„V článku Zapomínaný mistr v březnovém čísle Kultury 57 se pozastavuje 
pisatel nad tím, že se letošní Stamicovo výročí odbývá jen literárně a že pros-
tě Stamic vypadl z československého repertoáru. Nevypadl, pokud Českos-
lovenskem rozumíme toliko Prahu. Brněnské Collegium mu věnovalo hned 
celý cyklus koncertů.“ (Hudební rozhledy 1957 in Matyáš s. 60) 

„Úspěchy koncertů, které Collegium uspořádalo až dosud ve spolupráci 
s Hudebně-historickým oddělením Moravského muzea svědčí o tom, že potře-
ba podobného souboru byla v Brně naléhavá a zájem obecenstva je obdivu-
hodně velký.“ (Čeští klasikové – jubilanti červen 1957 in Matyáš s. 63)  

„Zvýšené reprodukční úsilí, v němž se spojuje čistota slohu s dobrou tech-
nickou přípravou a zvukovou vyvážeností...“ (Matyáš s. 64) 

„Bachův koncert trpěl nejednotností, roztříštěností a patrně příliš rychlou 
přípravou.“ (Pečman 16. 10. 1957 in Matyáš s. 64)  

„Čistota intonační se v jeho projevu (Matyášově) snoubí s jemným sloho-
vým cítěním.“ (Pečman 5. 11.1959 in Matyáš s. 69)  

„Zařazení Dvořáka a Suka patrně předznamenalo novou linii souboru“ 
(Svobodné slovo 5. 11. 1959 in Matyáš s. 69)  

„Zdravě muzikálně procítěna a vkusně stylizována , upoutá překvapivým 
nástrojovým zvukem a uvážlivě odměřenými gradacemi“ reakce na provedení 
skladby Elegie na paměť Bohuslava Martinů. (VS 20. 1. 1960 in Matyáš s. 71) 

„Brněnské Collegium osvědčilo znovu svědomitou přípravu, technickou 
vytříbenost souhry a citlivé uplatnění soustředěného zřetele pro dynamicky 
tvárnou a výraznou reprodukci.“ (Matyáš s. 71) 

„Koncert byl silným citovým zážitkem pro početné posluchače“... (k 3. Bra-
niborskému koncertu): „kvalitní souhra a vyrovnanost je již dávno samozřejmým 
rysem Collegia“ (Rovnost 13. 3. 1960 in Matyáš s. 71) 

„Mimořádná interpretační vypjatost bachovských orchestrálních úkolů 
není již pro Collegium technickým problémem. Čistě vypracované výkony, 
opřené o detailní osvojení zápisů sólistických i ripienových partů, dokonalá 
výstižnost svérázného slohu a bezprostřední prožitek hudebního obsahu, přes-
vědčují o pozoruhodné reprodukční úrovni.“ (VS 30. 3. Bachovo jubileum in 
Matyáš s. 72)  

„Je to radostný zážitek sledovat umělecký růst Collegia, které od výkonu 
k výkonu zřetelně prosazuje rychlý, ale zcela zákonitý vývoj, jevící se v každé-
m směru hudební reprodukce i výběru repertoáru...Vytříbená technika, umě-
lecká ukázněnost, přesnost a vyhraněná stylovost, vypracovaná až do nejjem-
nějších odstínů daných slohových typů hrané hudby, jsou nejvýraznějšími zna-
ky výjimečnosti jeho umění, rozvíjejícího se k vrcholkům skutečného mistro-
vství.“ (Matyáš s. 73)  
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„Collegiu chybí jediné, mít možnost uplatnit své vyzrálé umění na zahra-
ničních festivalech a tak representovat vrcholy našeho reprodukčního 
umění.“ (Práce 10. 4. 1961 in Matyáš s. 75)  

„...Technická brilance skvěle sehraného smyčcového souboru a jeho citli-
vý smysl pro hudební hodnoty a slohovou čistotu skladeb, vyvolaly silný a 
umělecky přesvědčivý zážitek, poukazující na representační a osobitě vyzrálé 
reprodukční umění.“ (Matyáš s. 76)  

Po odchodu Matyáše vyšla tato kritika: „v sukovských a dvořákovských 
kantilénách melodického partu leckde postrádali Matyášův svítivý a líbezný 
tón.“ (VS Lidová demokracie 28. 9. 1961 in Matyáš s. 77).  

 
Ohlasy na tvorbu Českých komorních sólistů: 

„...Dílo je náročné především pro reprodukci, jejíž komorní obsazení parti-
tury je již samo o sobě velkou prověrkou umělecké i technické zdatnosti inter-
pretů..., sólisté provedli Bacha s úspěchem“ (Matyáš s. 168) 

„Provedení Obětiny vyznělo neobyčejně zdařile...Brno dostává znovu sou-
bor, který je schopen s historickým respektem přistupovat ke stále aktuálním 
potřebám starší hudby“ (Rovnost 16. únor 1964 in Matyáš s. 168)  

„Soubor je technicky na mimořádné výši, působivé a ostře vyhraněné je 
zvukové odstínění a živelná proudivost sólistických a ripienových hlasů." 
(Matyáš s. 168) 

 
Literatura: 
MATYÁŠ, M. Vzpomínání : Cesta životem hudebníka. Brno. Strojopis. 
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BENJAMIN BRITTEN – NÁMĚTY K POSLECHOVÝM 
ČINNOSTEM V HUDEBNÍ VÝCHOVĚ 

 

Lucie Kunovová 
 

Anotace: Příspěvek se bude zabývat východisky a možnostmi poslecho-
vých činností hodinách hdební výchovy. Blíže bude analyzována skladba Ben-
jamina Brittena – Simple Symphony. Následně bude nabídnuto didaktické 
využití této analýzy. 

Summary: The paper will deal with the datas and possibilities of listening 
activities in the musical education. The Simple Symphony by Benjamin Britten 
will be analyse in more detail. Then it will be proposed didactic use of this 
analysis.  

 

Receptivní výchova je velice důležitou součástí hudební výchovy na zák-
ladních i středních školách. Recepce jako střední článek triády produkce – re-
cepce – reflexe umožňuje uvědomění a ověření působení znějící hudby i vy-
vozování nových hudebně teoretických či hudebně historických poznatků. Po-
vinností každého pedagoga tedy je posluchačsky seznamovat studenty s díly 
českých i světových skladatelů, a především jednotlivá díla společně analyzo-
vat, hledat a pokoušet se nalézat jejich výklady, a po získání vědomostí hudbu 
lépe pochopit a lépe ji prožívat.  

Hudba má svá stylová období, v kterých většinou nemáme problém s její 
„líbivostí“. Problém však může nastat, když se dostaneme k poslechu artifici-
ální hudby 20. století. Ta je totiž v mnohém specifická. Ale domníváme se, že 
pokud je vhodně prezentována, analyzována a reflektována, stává se přístup-
nou i pro studenty základních a středních škol. 

Za vzorek pro analýzu si vezměme Simple Symphony britského skladatele 
Benjamina Brittena.  

Simple Symphony for String Orchestra (or String Quartet) op. 4 byla 
zkomponována mezi 23. prosincem 1933 a 10. únorem 1934. V této době by-
lo Benjaminu Brittenovi (1913 – 1976) dvacet let, končil studium kompozice 
na Royal College of Music v Londýně. Hudební materiál Simple Symphony 
je však staršího data než samotná skladba. Britten zde totiž použil materiálu 
z děl, která napsal, když mu bylo devět až dvanáct let, většinou se jedná o kla-
vírní sonáty, suity či písně. Tato převzatá témata jsou v partituře pečlivě ozna-
čena. Jejich vývoj je na mnoha místech zcela nový, jinde jsou z raných děl 
převzaty celky, které jsou nově rozepsány pro smyčcový orchestr.  
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Simple Symphony má čtyři věty: Boisterous Bourée, Playful Pizzicato, 
Sentimental Saraband a Frolicsome Finale. Je psána pro smyčcový orchestr či 
smyčcový kvartet s užitím kontrabasů ad libitum. 

Přistupme nyní k analýze Simple Symphony, která nám pomůže dobře se 
v této skladbě orientovat a vysvětlit některé hudebně vyjadřovací prostředky a 
hudebně historické poznatky.  

Na začátku Boisterous Bourée, tedy bouřlivého bourée, zní velmi energi-
cké první téma (viz př. č. 1), jež je převzato z První suity pro klavír (1926). Je 
v tónině d moll.  

 
 
př. č. 1 
V taktu 36 nastupuje v prvních houslích druhé, kontrastní, kantabilní téma 

(viz př. č. 2) převzaté z Písně složené v roce 1923. Je v F dur, tedy v paralelní 
tónině. Vzhledem k prvnímu tématu se toto téma jeví jako vedlejší. Tím je 
dán základ jednoduché sonátové formy.  

 
 

př. č. 2 
V provedení se obě témata kombinují, různě pozměňují a modulují. V re-

príze se v durové tónině (D dur) navrací současné znění obou témat. Závěreč-
ná coda je vypracována z obou hudebních myšlenek. 

V druhé větě, Hravém pizzicatu, se v těsném kánonu ihned za sebou uvádí 
téma (viz př. č. 3), nejprve v druhých houslích, jimž pak odpovídají violy. Té-
ma je původně v F dur, je jím Scherzo pro klavír (1924).  
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př. č. 3 
Pizzicato se z počátečního pianissima stupňuje do fortissima a neustále se 

komplikuje v kánonických postupech s přidávajícími se hlasy celého smyčco-
vého orchestru. Ve středním dílu – Molto pesante – nastoupí v prvních a dru-
hých houslích po dvoutaktové introdukci triové téma převzaté z Písně z roku 
1924. Po středním dílu se vracíme na začátek k úvodnímu dílu, po němž nás-
leduje coda. V codě zvuk akordicky mohutní do sforzata, následuje generál-
pauza, hravý dovětek v pianissimu a závěrečný akord věty.  

Sentimentální sarabandu otevírá téma v tónině g moll z Třetí suity pro 
klavír (1925). Prolíná se všemi hlasy, nejvíce je však lze slyšet v prvních hou-
slích (viz př. č. 4).  

 
př. č. 4 
Střední díl – Poco piú tranquillo – začíná v 58. taktu, tématem (viz př. č. 

5) je melodie Valčíku pro klavír (1923), tedy Britten ji zkomponoval ve svých 
deseti letech. Je v paralelní durové tónině (B dur). Nejdříve se v unisonu ozve 
ve violách a violoncellech, pak se téma přesouvá do prvních houslí, zesiluje 
se dynamika, ke slovu se dostává variační princip. Velmi jímavý střední díl 
končí v piano pianissimu umocněn vzestupnou stupnicovou řadou ve violách.  
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př. č. 5 
Piú agitato (od taktu 91) je návratem prvního dílu s prvním tématem opět 

exponovaným v prvních houslích. Navracíme se do původní tóniny. Nelze si 
nepovšimnout, že se v této části nachází jeden a zároveň jediný trylek celé 
skladby. Jeden takt po něm se v osminách v unisonu ve violách, violoncellech 
a kontrabasech schyluje k vrcholu věty v podobě Allarganda molta. V něm je 
ve fortissimu ve všech nástrojových skupinách uvedeno mírně obměněné prv-
ní téma. Následná coda je vypracována především z tématu středního dílu.  

Frolicsome Finale (Veselé, rozpustilé finále) začíná unisonovými kvinto-
vými a kvartovými skoky s opakovanými tóny. Na konci osmého taktu se 
v prvních houslích předvede osmitaktové hlavní téma (viz př. č. 6) vycházejí-
cí z Klavírní sonáty č. 9 z roku 1926. S tímto tématem se pak dále pracuje.  

 
 
př. č. 6 
Vedlejší téma (viz př. č. 7) se objevuje v druhých houslích v taktu 48, je 

jím Píseň z roku 1925.  

 
 
př. č. 7 
Po osmi taktech se téma zopakuje o oktávu výš v prvních houslích. Téma 

tu je zkráceno o poslední dva takty, ty jsou totiž převedeny jako ozvěna či od-
pověď postupně do druhých houslí, viol a violoncell a kontrabasů. Obrysy 
jednoduché sonátové formy zachovává provedení, zabývající se sice oběma 
myšlenkami, důraz je však kladen na první téma.  

Repríza začíná uvedením hlavního tématu v prvních houslích v původní 
tónině. V taktu 171 nastupuje vedlejší téma v D dur tentokrát v unisonu dru-
hých houslí a viol. Po osmi taktech se téma převede do prvních a druhých 
houslí a efektně se rozpracovává jeho pátý a šestý takt. Polyfonně vypracova-
ná coda uzavírá Veselé finále i Simple symphony.  

Benjamin Britten se v Simple Symphony (ale i v mnoha dalších dílech) 
přiklonil k neoklasicistnímu stylu, bez toho aby napodoboval své předchůdce. 
A to si mohl dovolit jen mimořádný hudební talent s nepřebernou melodickou 
invencí. „Prostě hudebník objektivní, optimistický, milující v hudbě čistou ly-
riku, alespoň v dlouhém období do doby vzniku první opery Peter Grimes 
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v roce 1946. Tyto vlastnosti obecenstvo brzy pochopilo, a tak patří Britten 
mezi nejhranější autory 20. století.“ (Schnierer 1998, s. 295) 

Pro neoklasičnost Simple Symphony svědčí i fakt, že první věta (Boiste-
rous Bourée) je komponována v sonátové formě. V poslední větě (Frolicsome 
Finale) je rozpracováno provedení a repríza témat.  

Britten dobře využil možností smyčcového orchestru. Hráčům předepisuje 
pizzicato, spiccato, řadové staccato a rozvíjející se kantilény. Dynamika jde 
až do krajnosti obou pólů síly. Piano pianissimo se crescenduje až na forte 
fortissimo, nechybí ani sforzata.  

Oblíbenost Simple Symphony nastala téměř okamžitě po uvedení i díky 
hravosti, kterou je toto dílo protkáno. Brittenovy melodie jsou velmi nápadité. 
Později k nim přistoupilo ještě umění skladatelského řemesla, a zrodila se 
Simple Symphony. Brittenovi byl hudební osud dán do vínku snad i dnem na-
rození, narodil se totiž 23. listopadu, tedy v den, kdy se v Anglii slaví svátek 
svaté Cecílie, patronky hudby.  

Pro školní poslech doporučujeme nejprve Simple Symphony nechat zaz-
nít, a pak přistoupit k analýze a opakovanému poslechu.  

Před rozborem první věty – Bouřlivého bourée – je nutno zopakovat s žáky 
klasicistní sonátovou formu. Je potřeba zdůraznit na jakých principech je za-
ložena, jaké má části a co se s tématy v jednotlivých úsecích děje. Pak můžeme 
při poslechu s partiturou v ruce hledat a ukazovat žákům tyto jednotlivé úseky a 
kontrastní témata. Navrhujeme též znázornění formy na časové přímce.  

Při rozboru druhé věty – Hravého pizzicata – doporučujeme vysvětlit studen-
tům, co je to pizzicato a nejlépe jim to i naživo na smyčcovém nástroji předvést.  

V třetí větě – Sentimentální sarabandě – se zaměříme na její náladu. Zopa-
kujeme si sarabandu taktéž jako formu třídobého pomalejšího tance, který se 
do Evropy rozšířil na počátku 17. století ze španělské oblasti. Vhodné je srov-
nání s konkrétní barokní sarabandou, např. Händelovou nebo Corelliho.  

Začátek čtvrté věty – Rozpustilého finále – nám může posloužit k procvi-
čení hudební teorie. Nechme žáky určit intervaly z počátku této věty.  

Před závěrečným poslechem mohou žáci zkusit najít geometrický útvar, 
který by dle jejich mínění vhodně vystihl celou Simple Symphony. Rozdělí 
jej dvěma na sebe kolmými úsečkami na čtyři čtvrtiny, při čemž každá čtvrti-
na bude symbolizovat jednu větu této skladby. Při opakovaném poslechu si 
každou čtvrtinu vybarví barvou, která symbolizuje jejich pocity z hudby té 
které části Simple Symphony.  

Aby žáci poslouchali aktivně, je žádoucí, zadat jim otázky, na které budou 
moci díky recepci hudby odpovědět. Nabízíme zde tyto otázky: 

Jaké pocity nebo představy ve vás vyvolává hudba v triu ve druhé větě? 
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Zapamatovali jste si, co je to pizzicato? 
Najdete pouhým poslechem bez partitury jediný trylek celé Simple 

Symphony? 
Jakými přívlastky byste vystihli náladu každé jednotlivé věty? Vyberte 

pak jeden pro celou Simple Symphony. 
Artificiální hudba 20. století klade na posluchače velké nároky. Musí se 

především zorientovat v pluralitě kompozičních stylů a zvyknout si na nové a 
nezvyklé zvuky. Hudba po svém reflektovala společenské dějiny, dosud běž-
né výrazové prostředky přestaly stačit a skladatelé se museli uchýlit k nalézá-
ní jiných, více expresivnějších. Hudba 20. století je ve znamení sóničnosti, 
zdůrazněné expresivity a větší míry uplatnění repetitivního způsobu struktura-
ce. Opakem těchto snah jsou návraty ke klasickému stylu a formám naplně-
ným novým obsahem. Vyjadřují snahu po naleznutí pevného bodu, návratu ke 
starým osvědčeným hodnotám. Právě do kategorie takovýchto skladeb patří i 
Brittenova Simple Symphony.  

 
  Literatura: 
SCHNIERER, M. Svět orchestru 20. století II. Praha : Academia, 1998.  
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PROBLEMATIKA RECEPCE V HUDEBNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 
 

Svatava Pintzkerová 
 

Anotace: Jedním z hlavních úkolů hudební výchovy v etapě základního vzdě-
lávání je „porozumění hudebnímu umění a hudbě, k jejímu aktivnímu vnímání 
a využívání jako svébytného prostředku komunikace“ (RVP ZV). Za základ 
vedoucí k uvědomělému vnímání hudby považujeme především poslechové 
činnosti, které vychází z aktivních činností dětí. K této aktivitě by měly vést 
vhodné učební materiály, které budou podněcovat tvořivost žáka a přispívat 
tak k rozvoji jeho celkové osobnosti.  
Summary: One of the main task of musical education in the Primary School 
is „understanding to music culture and to music, as well as to active re-
ception and utilization as an original means to communication“ (Framework 
Educational Programme for Primary Education, 2004). First of all, we think 
of listening on the basis of childrens´ activities as an element which is leading 
to conscious understanding to music. Especially suitable textbooks and other 
materials should lead to these activities, which incite to childrens´ creativity 
and conduce to their personality development. 

 
Příspěvek se zaměřuje na problematiku recepce, tedy poslechových činno-

stí v předmětu hudební výchova na 2. stupni základních škol v Maďarsku. 
Vychází ze vzájemného srovnání a podrobné analýzy hudebně vzdělávacího 
systému předmětu hudební výchova v maďarském a českém školství, která je 
součástí mé disertační práce.  

Poslechové činnosti jsou přirozenou a nedílnou součástí komplexu všech 
hudebních činností ve výchovně vzdělávacím procesu hudební výchovy, proto 
by také měly vycházet z hudebních aktivit a tvořivých činností žáků. Předmě-
tem zkoumání se tedy stává nejen propojenost receptivních činností s dalšími 
hudebními činnostmi, ale i s aktivitou žáků. Dále jsou sledovány metody a 
formy práce s poslechovými skladbami, stejně jako jejich zařazení v učebni-
cích. Vhodnost učebnic je hodnocena z hlediska kurikulárních dokumentů - 
zda učebnice odpovídají požadavkům učebních osnov, zda uspořádání a výběr 
hudebních ukázek odpovídá teoretickým znalostem žáků, a v neposlední řadě, 
zda učebnice nabízí prostor k aktivitě a tvořivosti žáků.  

Předmět Hudební výchova je v maďarském školském systému zařazen do 
výchovně vzdělávací oblasti Umění, která zahrnuje výuku všech předmětů es-
tetické výchovy: hudby a zpěvu, tance a dramatické výchovy, vizuální tvorby, 
mediální výchovy a filmu. Celá oblast Umění pak zaujímá na prvním stupni 
základních škol (1. – 6. ročník) 12 – 16 % celkové výuky a na druhém stupni 



 254

(v 7. – 10. ročníku) 9 – 14 %. Procentuální zastoupení se pak liší zaměřením 
jednotlivých škol.  

Jedním z hlavních úkolů oblasti Umění je výchova žáků k estetickému vní-
mání na základě porozumění maďarské národní kultuře, tradicím a hodnotám 
v integraci s kulturou dalších národů. Touto výchovou se má vedle receptivní 
činnosti rozvinout i vlastní estetická činnost žáků, jejich umělecké schopnosti, 
dovednosti, zájem a potřeba rozšiřovat si a prohlubovat estetické znalosti. 

Hlavní výchovně vzdělávací cíle předmětu Hudba a zpěv jsou stanoveny 
Národním základním učivem Nemzeti alaptanterv (1996) a jsou blíže specifi-
kovány dvoustupňově: pro období 1. – 6. ročníku základní školy a pro období 
7. – 10. ročníku. Učební plány předmětu vyžadují plnění čtyř hlavních cílů. 
Především je to rozvoj individuálních pěveckých dovedností a kultury zpěvu, 
kde žáci na základě aktivní pěvecké činnosti získávají teoretické znalosti o 
zvuku, tónové řadě a vztazích v tónovém systému. Dalším cílem je osvojová-
ní si poslechových dovedností se zaměřením na rozvoj hudební paměti a před-
stavivosti. Nejvýraznější rozvíjenou hudební dovedností na maďarských ško-
lách je solmizace a fonogestika, s jejímž nácvikem se začíná již od 1. třídy. 
V neposlední řadě je rozvíjena schopnost vnímání a emocionálního prožívání 
hudby. Je třeba podotknout, že všechny tyto cíle jsou navzájem úzce prováza-
né a jsou formulovány ve všech oblastech hudebních činností. 

V průběhu poslechových činností se žáci učí sledovat a hodnotit zvuk jako 
elementární znak hudby, charakterizují jej z hlediska barvy, výšky, síly a prů-
běhu času. Rozvíjí se tonální cítění, hudební paměť a vnitřní sluch. Žáci při 
poslechu rozeznávají vokální nebo instrumentální druhy skladeb, učí se orien-
tovat se v jednotlivých slohových obdobích, rozumět formě hudebního díla a 
v neposlední řadě také pronikat ke vztahům mezi hudbou, literaturou a další-
mi druhy krásného umění.  

Učivo se zaměřuje především na seznámení se s písněmi a hudbou lidové-
ho folklóru, na který je v Maďarsku oproti Česku kladen velmi silný důraz. 
Žáci přicházejí do kontaktu s těmi díly Bély Bártoka, Zoltána Kodálye, Lajose 
Bárdose a dalších, které vycházejí z inspirace maďarského folklóru a dějin ná-
roda. Ve vyšších ročnících se žáci seznamují s gregoriánským chorálem, dále 
s hudbou renesanční, barokní, klasicistní i se skladbami maďarského hudební-
ho romantismu, jako jsou díla autorů Ference Liszta, Ference Erkela a dalších. 
Z hudby 20. století se nabízí jazz a novodobé hudební trendy. 

Hudební paměť a vnitřní představivost zvuku, která úzce souvisí nejen 
s poslechovými činnostmi, je silně rozvíjena solmizací a fonogestikou převáž-
ně písní maďarského folklóru, ale také neznámých melodií z listu. Děti musí 
zvládat solmizaci a čtení melodických linek z listu v rozsahu až do 3# a 3b a 
umět zaznamenat notový zápis jednoduché melodie při poslechu.  
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Všechny výše uvedené hudební dovednosti a schopnosti, které jsou poža-
dovány jako výchovně vzdělávací cíle v kurikulárních dokumentech, by měly 
být obsaženy a dostatečně procvičovány v nabízených učebnicích. Zaměřili 
jsme se proto na zhodnocení vhodnosti maďarských učebnic z hlediska plnění 
výchovně vzdělávacích cílů, jak je charakterizují učební osnovy, s ohledem na 
receptivní činnosti. Předmětem zkoumání se tedy staly konkrétní hudební čin-
nosti a metody práce, které tyto receptivní činnosti rozvíjejí. Každá řada uče-
bnic byla hodnocena na škále vyhovující, částečně vyhovující, spíše nevyho-
vující a nevyhovující. 

Při rozboru učebnic jsme posuzovali všechny řady učebnic, které jsou na-
bízeny v současném maďarském hudebně vzdělávacím procesu na základních 
školách. Hovoříme zde o učebnicích autorské trojice Riznerné Kékesi Mária, 
Ördög László a Lukin László (Ének-zene az általános iskola 5., 6., 7. es 8. 
osztálya számára), vydané státním školským nakladatelstvím Nemzeti Tankö-
nyvkiadó v Budapešti v 90. letech 20. století, které jsou hojně využívány na 
běžném typu základních škol. Dalšími dvěma řadami, rovněž určenými pro 
běžný typ základní školy, jsou učebnice Ének-zene az általános iskola 5., 6., 
7. es 8. osztálya számára autorské dvojice Maitz Mária a Pócz Gáborné, vyda-
né státním nakladatelstvím na konci 80. let minulého století s pozdějším pře-
pracováním ve 2. polovině 90. let a v roce 2000, a učebnice současného sou-
kromého nakladatelství Apáczai Kiadó v Celldömölku autorky Németh En-
dréné Békefi Zsuzsanny.  

Z výsledů obsahové analýzy učebnic, která sledovala receptivní složku 
hudebních činností na základě plnění výchovně vzdělávacích cílů požadova-
ných učebními osnovami Nemzeti alaptanterv, můžeme představit toto zjiště-
ní. Obecně většina učebnic byla z hlediska požadavků osnov shledána vyho-
vující nebo spíše vyhovující, žádná z učebnic nebyla klasifikována jako nevy-
hovující. Jednotlivé řady učebnic sledovaly systematicky teoretické znalosti 
žáků a rovněž nabízely prostor k aktivitě nebo podněcovaly tvořivost dětí.  

Dle jednotlivých výchovně vzdělávacích cílů byly učebnice hodnoceny 
následovně. Z hlediska rozvíjení individuálních pěveckých dovedností a ku-
ltury zpěvu bylo jako vyhovující označeno 66,7 % všech učebnic hudební vý-
chovy pro 2. stupeň základních škol, zbývajících 33,3 % představují učebnice 
třídu spíše vyhovující. Plné tři čtvrtiny učebnic (75 %) byly posuzovány jako 
vyhovující pro rozvoj intonačních dovedností (solmizace a fonogestika), zby-
lá čtvrtina učebnic (25 %) byla zařazena jako spíše vyhovující. Dvě třetiny 
učebnic (66,7 %) byly označeny jako vyhovující pro osvojování si posle-
chových dovedností se zaměřením na rozvoj hudební paměti a představivosti 
a třetina (33,3 %) byla klasifikována jako spíše vyhovující.  

Celkově bylo hodnoceno 60 % z celkového počtu učebnic určených pro 
všechny třídy 2. stupně základních škol s běžnou výukou hudební výchovy 
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(36 učebnic). Dalších 40 % (24 učebnic) jsme do tohoto zhodnocení nezahr-
nuli, protože jsou koncipovány pro výuku na základních školách s rozšířenou 
výukou hudební výchovy.  

Cílem hodnocení maďarských učebnic hudební výchovy je analyzovat je-
jich obsah a přínos nejen z hlediska výchovně vzdělávacích cílů předmětu a 
požadavků učebních osnov, ale především jako východiska k námětům ke 
zkvalitnění českých učebnic k předmětu a jeho výuky. 

 
Literatura: 
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HUDBA A ZÁKONITOSTI JEJÍHO POSLECHU U 
STŘEDOŠKOLSKÉ MLÁDEŽE 

 

Josef Secký 
 

Anotace: Příspěvek bude vycházet z výsledků výzkumu hudebně poslechových 
schopností studentů gymnázií. Zhodnotí možnosti hudební výchovy přispívat 
k vytváření hodnotících postojů k artificiální hudbě a poukáže na zákonitosti 
vztahu mezi aktivním provozováním hudby a jejím vnímáním. 
Summary: The article will be issued from the outcomes of the research of 
abilities in listening music among the students in secondary schools. It will 
describe the possibilities of the musical education to participate in increase of 
attitudes to evaluate artificial music. Also it will mention the rules of relations 
between the active performing of music and the its perception. 
 

Položíme-li si otázku, co je to hudba, zjistíme, že odpovědět můžeme mno-
ha způsoby, mnohá z těchto odpovědí je správná, a přesto žádná není zcela 
přesná. Hudbu řadíme mezi umění, chápeme ji tedy jako lidský výtvor, který 
něco vyjadřuje, něco nám sděluje. Splňuje určité funkce, jejichž převaha se 
mění v závislosti na konkrétních hudebních dílech na pozadí hudebních žánrů.  

Primární funkcí hudby je funkce estetická. Tím rozumíme, že přináší člo-
věku, svému vnímateli, estetický zážitek, který tkví v navození určitých emo-
cí, přináší představu ideálního světa, který není reálný, a se kterým se člověk 
ve své mysli potřebuje setkávat, chce-li získat schopnost hlouběji prožívat, 
uvědomovat si a poznávat svět skutečný. Hudba je zároveň jedním z nejkrás-
nějších projevů lidské tvořivosti, je prostředkem k přesvědčivému vyjádření 
věcí mnohdy tak neuchopitelných a slovy nepopsatelných, jako je radost i 
smutek, vzpomínka i touha. 

Vedle funkce estetické však musíme hudbě zachovat její právo na další 
funkce, které v našem životě může mít. Jedná se především o zábavnou a re-
laxační funkci, jež je základním předpokladem existence celé oblasti hudby 
nonartificiální.  

Hudba, a stejně tak každé umění, je ve své podstatě určitým druhem ko-
munikace, protože zde dochází k přenášení nějakého sdělení. V tom se hudba 
podobá jazyku – běžnému prostředku dorozumívání mezi lidmi. Sdělení – 
obsah komunikace má různý charakter – v komunikaci jazykové se jedná 
zpravidla o přesně definovatelné sdělení ve formě skupiny racionálních dat, a 
jako takové je nazýváno informace. V oblasti umění hudebního a výtvarného 
má sdělení charakter emocionální výpovědi nehmatatelného rázu, která pro-
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mlouvá stejně důrazně, ba i důrazněji, ale nikdy ne se striktně definovanou 
přesností typickou pro komunikaci jazykovou. 

Podobně jako jazyk, i hudba je vlastně kódem (lze ji označit jako specifický 
jazyk) - souborem prvků, nesoucích určitý význam, pomocí nichž přechází 
určité sdělení z jednoho subjektu na druhý. Těmito prvky jsou znaky. Subjekt je 
tvůrce, který pomocí kódu, jímž je hudba, vysílá informaci směrem k subjektu 
druhému – příjemci. Nutnou podmínkou každé komunikace, je recepce – přijetí 
sdělení, které bylo vysláno tvůrcem, a pochopení jeho významu. Jestliže 
příjemce není schopen dekódovat sdělení, pak není schopen mu porozumět. 
Recepce – přijímání každého uměleckého díla je spojeno s pronikáním do jeho 
struktury. Jeho podstatou je na jedné straně uvědomování si základních prvků a 
jejich významů, na druhé straně jejich skládání do smysluplného celku, který je 
prostředkem k pochopení celkového poselství. Zatímco ve všech odvětvích 
výtvarného umění, nejsme v aktivitě vnímání artefaktu nijak časově omezováni, 
v hudbě existuje problém. Hudba je, když zní. Hudba zní od začátku do konce. 
Mezi těmito krajními body je časový interval. Posluchač nikdy neslyší celé dílo 
najednou, tak jako může pozorovat obraz či sochu. Vždycky slyší jen moment. 
Celé dílo má k dispozici pouze v okamžiku, kdy je slyšel celé. Do té doby je v 
podstatě není schopen ani plně pochopit, protože nutně nemůže uchopit to 
zásadní, co hudbu tvoří – tedy čas mezi začátkem a koncem. Tuto základní 
kostru – vztah začátku a konce, existujících jako krajní body v rozdílném čase, 
naplňuje forma, která, vytvořena hudebními prvky, vykazuje určitý smysl. 
Tento smysl není čitelný, dokud hudební dílo není k dispozici celé. A tak je 
tomu pouze po jeho doznění. I tehdy však už hudební dílo reálně není. 
Recipient je má jen ve své paměti. Jednotlivé složky díla neexistujou nikdy ve 
stejném čase vedle sebe, vždy pouze po sobě.  

Se stejným problémem se setkáme i při recepci díla literárního. Při četbě 
románu se nám podobně jako při poslechu hudby dílo rozpadá na dvě části, 
jejíž velikost se neustále mění. První částí je to, co již bylo – minulost, dru-
hou částí to co, bude – budoucnost. Přítomnost je pouhý hraniční bod, který 
je odděluje. Minulost se neustále zvětšuje, budoucnost se zmenšuje. Minulost 
je předmětem paměti, budoucnost předmětem očekávání. Abychom mohli 
vnímat směřování, musíme přítomnost, to co je – neustále se měnící moment, 
konfrontovat s tím, co předcházelo, a současně očekávat rozuzlení v budou-
cnosti, ke kterému průběh nezadržitelně spěje.  

Přijímání hudebního sdělení a jeho chápání se také odbývá ve třech rovi-
nách. Posluchač ve své mysli současně zpracovává tři skupiny informací. V 
prvé řadě je to rovina přítomnosti – momentální sluchový vjem. V řadě druhé 
je to rovina minulosti, vše co již v hudebním projevu zaznělo. V této souvis-
losti je nejdůležitější především vztah současného k minulému. Může se jed-
nat o vztah prvků formálních, vztahy harmonické a v neposlední řadě vztahy 
melodické. Ve třetí řadě je mysl posluchače zaměstnána anticipací, předjímá-
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ním vývoje na základě poslechové zkušenosti s konkrétním hudebním dílem, 
nebo na základě všeobecných poslechových zkušeností s hudbou obdobného 
charakteru. Tato třetí rovina je tedy jakýmsi očekáváním Vztah budoucnosti 
– sluchového vjemu očekávaného, ale zatím reálně nepřijatého, a současnosti 
– sluchového vjemu momentálně přijímaného a zpracovávaného, pak vytváří 
určitou konfrontaci. Dojde-li ke shodě těchto dvou prvků, je mysl posluchače 
uspokojena, liší-li se průběh znějící hudby od očekávání, zažívá posluchač 
určité překvapení. Posluchač musí znát hudební jazyk skladby – to mu dovo-
luje uvědomování si podstatných bodů, které uchovává v paměti, a na zákla-
dě toho členění na motivy a témata. Tyto může skládat do celků, tak jak po 
sobě přicházejí, a uvědomovat si průběh a směřování díla. Ve chvíli, kdy 
dozní, je schopen cítit, co dílo vyjadřuje – thedy je dílo pochopeno. Chápání 
hudby je proniknutím do její struktury – uvědomování si sémantické soudrž-
nosti jeho prvků a zároveň formální členitosti. 

Hudební kód označujeme jako paradigma – v širším slova smyslu. Pro 
každé historické období, pro každý umělecký styl, žánr, jsou typické různé 
prvky, vytvářející určité paradigma v užším slova smyslu. Paradigma je cha-
rakterizováno jako dispoziční univerzum, soubor znaků, které jsou k dispozi-
ci. Hovoříme o paradigmatu stylu, paradigmatu autora, paradigmatu žánru. 
Ukazuje se, že mnohá paradigmata (v podstatě autonomní hudební jazyky) 
jsou natolik odlišná, že znalost jednoho nezajistí porozumění jinému. To je 
základním problémem ve vztahu hudby artificiální a nonartificiální. Do 19. 
století to byla tatáž hudba, která splňovala dílo od díla různé funkce. Od 19. 
století se paradigma hudby s primárně zábavnou funkcí začíná výrazně odli-
šovat od paradigmatu tzv. hudby vážné. To má za následek, že současný člo-
věk, na každém kroku se setkávající s hudbou populární, jejíž struktura je 
mnohem přehlednější a výrazové prostředky mnohem jednodušší, je schopen 
ji uvědoměle přijímat, zatímco hudbě vážné porozumí pouze za předpokladu 
systematičtější a dlouhodobější přípravy.  

Tato skutečnost se plně potvrdila ve výsledcích hudebně pedagogického 
výzkumu mezi středoškolskou mládeží. Výzkum byl prováděn na jaře letošní-
ho roku na deseti vybraných gymnáziích v Čechách a na Moravě. Proběhl for-
mou poslechového dotazníku za užití metody sémantického diferenciálu. 
Výzkumu se zúčastnilo více než 500 respondentů ve věku 16 – 17 let. Posle-
chový dotazník obsahoval 10 ukázek – 6 ukázek hudby artificiální, 4 ukázky 
hudby nonartificiální. Součástí šetření bylo i zodpovězení anamnestického do-
tazníku, který zjišťoval hudební aktivity, zájmy a preference respondentů. 
Ukázalo se, že poslech šesti dvouminutových ukázek vážné hudby po sebě je 
pro některé studenty psychicky zcela vyčerpávající, ba téměř traumatizující. 
Šetření ukázalo, že mládež věnující se ve svém volném čase hudbě (v jakékoli 
míře – studium ZUŠ, hra na nástroj, sborový zpěv atp.) – na gymnáziích je to 
okolo 30 % – má výrazně pozitivnější vztah k vážné hudbě než mládež bez 
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hudebních aktivit. Tito studenti jsou schopni rozeznat rozdíly mezi ukázkami, 
žánrově (a velmi často i stylově) je zařadit, sledovat jejich průběh a chápat je-
jich atmosféru. Přitom většina z těchto studentů preferuje jiné hudební žánry. 
Soubor respondentů, kteří uvedli, že mezi jejich oblíbené žánry patří vážná 
hudba, tvoří asi 8 % celkového počtu. V drtivé většině se jedná o mládež, 
která se hudbě aktivně věnuje. Jejich odpovědi dle předpokladu vykazují ještě 
výrazněji schopnost porozumět hudebnímu dílu z oblasti artificiální hudby.  

Jednotlivé ukázky vážné hudby byly voleny tak, aby dobře reprezentovaly 
určitou hudební formu a určité stylové období. Některé byly poměrně známé, 
jiné prakticky neznámé. Ukázky nebyly seřazeny chronologicky. Jednalo se o 
tato díla: 1. J. S. Bach – Braniborský koncert 2. Renesanční vokální 
polyfonie, 3. L. Janáček – Sinfonietta, 4. A. Dvořák – Mše D dur, 5. W. A. 
Mozart – Symfonie g moll, 6. P. I. Čajkovskij – Labutí jezero. S výjimkou 
hudby Leoše Janáčka a renesanční polyfonie jsou všechny skladby hodnoceny 
jako víceméně krásné a hodnotné. Janáček a renesanční hudba jsou 
hodnoceny alespoň jako zajímavé. Procento potenciálních posluchačů, které 
vypovídá o reálné oblibě, však ukazuje se poněkud jiné hodnoty. Zdá se, že 
značná část gymnaziální mládeže, jež si je vědoma umělecké hodnoty a 
náročnosti vážné hudby, ráda vykazuje pozitivnější vztah k vážné hudbě, než 
jaký ve skutečnosti má. Dále se ukazuje, že stupeň umělecké hodnoty je v 
hodnocení mládeže vždy přímo úměrný stupni libosti, kterou v nich konkrétní 
ukázka vzbuzuje. Zásadním určovatelem přijatelnosti hudební ukázky je její 
známost. Ústřední motiv z Čajkovského Labutího jezera, se svým 
hodnocením rovná ukázkám nonartificiální hudby – je výrazně přijatelnější 
než méně známá ukázka hudby Mozartovy a prakticky neznámé ostatní 
ukázky.  

Z nonartificiální hudby byly vybrány 4 ukázky – 1. hit americké punkroc-
kové skupiny Green Day, 2. píseň americké popové zpěvačky Sarah Connor, 
z českých 3. píseň Divá Bára skupiny Kabát a 4. skladba písničkářky Zuzany 
Navarové. Výsledky prokázaly, že první ukázka, v dané době velice frekven-
tovaná, je výrazně pozitivně hodnocena. Ostatní mají svůj větší či menší 
okruh příznivců, hodnoceny jsou různě, nicméně přijatelné jsou prakticky pro 
všechny respondenty, což se u hudby artificiální nevyskytne. V oblasti nonar-
tificiální hudby se hodnotící postoje mládeže hudebně aktivní a neaktivní výz-
namně neliší. 

Výsledky výzkumu potvrdily hypotézy založené na chápání hudby jako 
znakového systému, důkladně zmapovaly hudební zájmy, záliby, postoje, 
schopnosti a dovednosti současné středoškolské mládeže a ukázaly na nutnost 
komplexněji chápat receptivní výchovu a prosazovat její zásadní postavení v 
rámci vzdělávací oblasti Umění a kultura v připravovaných Školních vzdělá-
vacích programech.  
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ETNICKÁ HUDBA V HUDEBNÍ VÝCHOVĚ 
 

Soňa Štoudková 
 
Anotace: Začlenění etnické mimoevropské hudby do hudebního vzdělávání. 
Filozofie a estetika mimoevropské hudby, konfrontace s evropským hudebním 
myšlením. Hudba jako komunikační prostředek, který spojuje a který může po-
zitivně podpořit fenomén globalizace.   
Summary: Incorporation of ethnic extra-european music into the music edu-
cation. Philosophy and aesthetics of extra-european music, confrontation 
with european musical thinking. Music as a medium of communication that 
joins and that can support the globalization phenomenon positively. 
 

Touha začlenit etnickou hudbu do kontextu hudební výchovy vychází 
z absence této hudby na různých typech škol, od těch základních až po hudeb-
ní a pedagogické především. Svoje myšlenky jsem opřela o práci předního 
českého etnomuzikologaVlastislava Matouška Rytmus a čas v etnické hudbě a 
značně populistikou knihu Vlastimila Marka Tajné dějiny hudby. Obě mi pos-
loužily jako cenný impuls zabývat se oblastí etnické hudby v rámci školního 
vzdělávání. Příspěvek o etnické hudbě je tedy zamyšlením a snad i inspirací 
pro další utváření hudební pedagogiky. První část nastíní podstatu hudebního 
myšlení různých kultur a odlišnosti etnické hudby vzhledem k evropskému 
hudebnímu myšlení. Druhá část se zamýšlí a navrhuje možné praktické využi-
tí etnické hudby v hudební výchově. Část poslední zdůrazní důležitost etnické 
hudby v rámci multikulturní výchovy, která je součástí vzdělávacích progra-
mů jak na základních tak středních školách.  
 
 
1. Etnická hudba a hudební myšlení 

 Smyslem importování etnické hudby do hudební výchovy je především 
potřeba seznámit studenty s rozdílným hudebním myšlením jiných kultur tak, 
aby mohli pochopit odlišné hudební projevy a vyrovnat své postoje vůči hud-
bě etnické. Evropské hudební myšlení se stále ještě vyznačuje silným evropo-
centrismem, který klasifikuje ostatní hudební projevy, tedy především mimo-
evropské jako vývojově nižší, a to především díky nepochopené estetice et-
nických hudebních projevů. Na všech typech škol ještě stále tvarují hudební 
myšlení melodicko-harmonické vzorce tonální harmonie a ustálené rytmické 
idiomy. Vlastislav Matoušek (2003) upozorňuje ve své práci na příčiny před-
pojatosti vůči jiným hudebním projevům. Je to především neinformovanost a 
slabá poslechová zkušenost s autentickou etnickou hudbou.  
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Přitom schopnost orientovat se alespoň informativně v nejdůležitějších et-
nických hudebních projevech nejenže může rozšířit hudební vnímání, ale mů-
že také podpořit seznamování se s rozmanitostí různých kultur, tradicí a hod-
not. Setkání s bohatou mikrointervalikou a výrazově širokým spektrem rytmů 
indické hudby či košatou polyrytmikou Afriky dokáže posunout limity našich 
západních tradic, obohatit hudební myšlení a otevřít naší mysli zcela neohra-
ničený prostor. 

V krátkosti nastíním základní rysy etnické hudby. Prvořadý význam má 
rytmicko-metrická složka. To dokládá řada rytmických hudebních nástrojů 
(např. indonéský gamelan, africké bubny). 

Etnická hudba je často vázána na mimoestetické funkce, zpravidla funguje 
jako součást magie, rituálů, liturgie, často je využíván její psychoterapeutický 
a integrační charakter. Zcela jiné je také pojetí času v etnické hudbě. Matou-
šek navrhuje pojem transcendentního času, který reflektuje spirituální podtext 
etnické hudby. Dlouhé plochy, často bez kontrastů a ozvláštnění nabourávají 
naše hudební myšlení, založené na evolučním a tektonicky hierarchizovaném 
charakteru evropské hudby posledních staletí. Etnická hudba často vede ke 
změněnému stavu vědomí, či k extatickým zážitkům, nebo k navození pocitu 
věčnosti. Odbourání zažitých vzorců v hudebním myšlení a posílení kinesteti-
cké složky je nejvíce obohacujícím aspektem etnické hudby (Matoušek 2003). 

 
2. Praktické využití etnické hudby 

Matouškem zmiňovaná a realitou potvrzená neinformovanost vychází 
z nemožnosti se s etnickou hudbou setkávat zcela přirozeně. Proto se nabízí 
myšlenka zavést etnickou hudbu nejprve především do výukových programů 
vysokých a středních pedagogických a hudebních škol, potažmo také na zák-
ladní a střední školy. Uvědomuji si, že systematické zavedení etnické hudby 
do hudební výchovy není jednoduchou záležitostí. Realizace takové výuky 
předpokládá informované a v etnické hudbě vzdělané pedagogy, propracova-
nější metodiku práce s etnickou hudbou a také finanční prostředky. Na počát-
ku by mohlo stát alespoň několik projektů, které by etnickou hudbu seriózně 
importovaly do hudebně-vzdělávacích institucí. V USA i Japonsku se např. 
praktikuje souběžné studium dvou různých hudebních kultur. Ve volitelných 
aktivitách hudebních fakult je možné studovat hru např. na javánský orchestr 
gongů a metalofonů gamelan, čínskou loutnu pchi-pcha, indický sitár nebo 
tabla, africké djembe apod. (Matoušek 2003). U nás zatím podobné aktivity 
probíhají velmi sporadicky, spíše formou jednorázových seminářů.  

Je samozřejmé, že praktikování technik etnické hudby je přímo úměrně zá-
vislé na schopnostech dětí i pedagogů. Jiná je práce na základních a středních 
školách, jiná v rámci ZUŠ. I tak jsou možnosti etnické hudby velmi rozmanité. 
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Na základních a středních školách je možno vedle aktivního poslechu hud-
by různých etnik uplatnit i primitivní a jednoduché provozování etnické hud-
by hrou na etnické nástroje a seznamováním se s nejjednoduššími principy a 
funkcemi etnické hudby. Dobře se dá využít spojení s pohybovou složkou, 
která je odvozena od bohaté rytmiky.  

Rytmus je v etnické hudbě často založen na patternovém principu, tzn. 
mnohonásobném opakování kratšího výrazného hudebního útvaru. Tento jev 
je typický pro africkou hudbu. Hráči jsou schopni zahrát paralelně několik 
různých rytmických modelů. Těžká doba je v evropské rytmice vnímána vždy 
na první době taktu. Příznačným rysem afrického hudebního myšlení je tzv. 
off beat, tzn. že melodika, rytmus i frázování mají hlavní přízvuky mimo, pro-
ti vztaženému pásmu.  

Patternový princip nalezneme také v minimal music. Kompozice Clapping 
music Steva Reicha může být vhodným rytmickým cvičením, které rozvíjí 
schopnost tvořit polyrytmiku (Matoušek 2003). 

Vedle toho indická rytmika pracuje s jediným, avšak vnitřně bohatě členě-
ným rytmem, jehož základem je cyklický multimetrický model, uspořádaný 
na aditivním principu, zvaný tál. V rytmickém cyklu se střídají hlavní přízvuk 
sam s přízvuky vedlejšími tálí a prázdnými khálí. Indická hudební praxe je 
charakteristická různými vnitřními přízvuky, tzv. psychologickými centry. 
Schopnost vnímat různé metrické změny oživuje zažité rytmické idiomy a na-
bourává náš vnitřní evropský metronom.  

Africká, indická i arabská hudba váže rytmiku na témbr, proto je tak boha-
tá, zajímavá a inspirativní. Kombinací různých typů úderů do různých míst 
hudebního nástroje vzniká bohaté spektrum tónů a barev. Vazba na témbr se 
v arabské oblasti projevuje v elementární výuce rytmu, kdy se děti učí každý 
rytmický model vyklepávat na desku stolu včetně rozlišování sonorit 
(Matoušek 2003). 

Vnímání melodického spektra obohacuje jemná mikrointervalika indické 
hudby, organizované v systému rág. Pro každou rágu je typická nejen kon-
krétní stanovená stupnice ale i pořadí, hierarchizace a používání daných tónů, 
jejich intonace a ornamentace, jejich relativní síla, trvání a specifický přístup 
interpreta. Rága právě skrze takovéto rysy může evokovat určitý cit, emoci 
nebo vytvářet náladu, kterou lze těžko definovat. Termín samotný implikuje 
zabarvení mysli, potěšení a stimulaci emocionální odezvy. Koncept rágy je 
otevřený, asociace určité rágy se specifickým emocionálním stavem, obdobím 
nebo dobou dne je stejně tak důležitá jako melodická struktura. Výtvarně vy-
jadřuje náladu a charakteristiku rágy zvláštní druh malby rágámálá.  

Zde se nám nabízí obrovský prostor pro tvořivou práci s dětmi a studenty. 
V rámci jednotlivých kulturní oblastí lze tvořit různě zaměřené projekty, které 
by spojovaly i předměty ostatních výchov (výtvarné, tělesné, občanské) na ZŠ 
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či SŠ. Kulturní oblast Indie inspiruje k vytvoření vlastní rágy, z ní pak vlastní 
jednoduché skladby určené k vhodné denní a roční době. Žáci by náladě přiz-
působili i výběr hudebních nástrojů a výtvarné zpracování.  

Afrika se svou výraznou rytmikou a úzkým propojením s tancem nabízí 
vytvoření jednoduchého souboru bubeníků a tanečníků, v němž každý hráč na 
straně jedné vnímá vlastní pattern, na straně druhé vnímá i souhru polyrytmic-
kého průběhu a zároveň doprovází tanečníky, s nimiž navazuje kontakt. Celá 
akce může mít nádech nějaké slavnosti či rituálu, což umocňuje pochopení i 
neestetických funkcí hudby. 

Zajímavou kapitolu tvoří etnické hudební nástroje. Seznámení s nimi, pří-
padně možnost hry na některý z nich výrazně obohacuje hudební zkušenosti.  

 
3. Etnická hudba a multikulturní výchova 

Průřezové téma multikulturní výchova si klade za cíl uvědomění si odliš-
nosti jednotlivých kultur, způsobů života a zároveň také pochopení jednoty 
všech lidí, a rovnocennosti etnických skupin. Na pozadí rozmanitosti si stu-
denti mohou lépe uvědomit i vlastní kulturní identitu v multikulturním pros-
tředí současného světa. Důležitým předpokladem takové výchovy je schop-
nost naslouchat druhým a zde se právě odkrývá prostor pro hudbu. Multikul-
turní výchova se na školách vztahuje především na obory mateřského jazyka a 
literatury, cizího jazyka, občanského a společenskovědního základu, historie , 
geografie, a přitom důležitá oblast umění je lehce opomíjena. Kde jinde než 
v umění lze naleznout tak čistou výpověď o nás samotných… Umění bylo 
vždy a je odrazem nás samotných, přijímá do sebe všechny naše skryté touhy 
a přání a vypovídá o dějinách našich životů. Hudba je odjakživa způsobem 
komunikace nejen mezi námi a tím, co nás přesahuje, ale také mezi lidmi na-
vzájem. Vezměme si např. hudbu primitivních národů, kde je hudba užívána 
jako komunikační prostředek při lovu. Vedle toho indický hudebník dokáže 
obsáhnout a interpretovat v bohatém systému rág a tál několikero druhů nálad 
a citů. Evropský hudební vývoj zesílil estetickou funkci hudby. Nezapomínej-
me ale, že ta je u většiny ostatních etnik velmi často potlačena nebo prostě ne-
ní vůbec. Abychom pak chápali hudbu jiných národů, musíme se i my vrátit 
ke svým kořenům a k pochopení toho, že hudba je dar, kterým můžeme dispo-
novat a díky kterému můžeme uchopit a pochopit věci nevyslovitelné. Krea-
tivní přístup a postoj k hudbě, která je schopna vyjádřit reflexi našeho vnitřní-
ho i vnějšího světa je dobré pěstovat nejen v rámci Evropy, ale celého světa. 
Pochopíme-li podstatu hudebního myšlení jiných národů, staneme se součástí 
mnohem většího celku, překonáme hranice, za nimiž je smír mezi lidmi. Hu-
dební jazyk je ten nejuniverzálnější, proto může napomoct bourat bariéry a 
předsudky, které stále mezi jednotlivými národy jsou. Žijeme v Evropě, která 
přijímá mnoho emigrantů, zajímá se o země třetího světa. Globalizace sice 
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přináší řadu problémů, ale v její hloubce je touha po jednotném světě. Řada 
problémů přitom vzniká z nepochopení kulturního a sociálního vývoje jednot-
livých společností. Hudbě nikdo neřekne ne. Seznámíme-li se s kulturou ji-
ných národů, budeme lépe rozumět rozlišnostem, které mezi lidmi jsou. Bude-
me také lépe respektovat původ každého z nás. Tuto diferenci jsme díky umě-
ní a především hudbě a tanci schopni vnímat také jako obohacující naši vnitř-
ní zkušenost a naše myšlení. Hudba je natolik specifický prostředek k naslou-
chání druhým, že není možné ji přehlížet. Hudbu dokáže každý zakusit pří-
mou osobní živou zkušeností, prožitkem, který nelze z paměti vymazat. 

Multikulturní výchova je na školách zaměřena tak, abychom především 
v Evropě dokázali pochopit etnické skupiny, které tu žijí s námi. Nevidím 
však důvod, proč by pohled na svět neměl být ještě více celostnější. Přijetí hu-
debních projevů dokáže rozhodně podpořit vzájemnou koexistenci lidí růz-
ných náboženství, životních stylů a hodnot. 
 
Literatura: 
MATOUŠEK, V. Rytmus a čas v etnické hudbě. Praha : Togga, 2003. 
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