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OBECNÁ PEDAGOGIKA  
 

1.1 PŘEDMĚT PEDAGOGIKY 
 

     Předmětem obecné pedagogiky je výchova ve všech jejích formách, obsazích i vztazích 
(Průcha, 1997).  
      
     Výsledkem výchovného působení je vzdělání, které může být: 

 všeobecné x odborné (široký rozhled v oblasti přírodních a společenských věd x 
příprava na vykonávání konkrétních pracovních činností) 

 teoretické x praktické (vytvoření systému informací o jevech a zákonitostech x 
aplikace vědomostí do pracovních dovedností a návyků) 

 materiální x formální (soubor vědomostí, dovedností a návyků x souhrn schopností, 
umožňující žákovi osvojení vědomostí a dovedností) 

 dle profesionální přípravy: lékařské, právnické, pedagogické, aj. 
 
    Pedagogiku můžeme chápat jako normativní teorii (teorii vycházející z praxe a praxi 
sloužící, v níž je zakotvena určitá složka předpisovosti, normovanosti, ideálu nebo vzoru) 
nebo jako explorativní (je založena na výzkumu a poznatcích jím produkovaných) a 
explanační  teorii (slouží k objasňování identifikaci jevů edukační reality, poskytuje výklad o 
struktuře a fungování těchto jevů) (Průcha, 2000).  
 
     Moderní pedagogika se zabývá teoretickým objasňováním a empirickým zkoumáním 
edukační reality, která se skládá z: 

 edukačního prostředí (geografické, demografické, sociální, politické, ekonomické 
podmínky, v nichž probíhají edukační procesy ve školách) 

 subjektů a objektů edukace (učitelé a žáci) 
 obsahů edukace (kurikulární dokumenty) 
 edukačních procesů (činnosti probíhající v určitém psychosociálním klimatu a 

fyzikálním prostředí) 
 výsledků edukace (vědomosti, dovednosti, hodnotový systém žáka ad.) 

      
 

1.2 VÝCHOVA 
      
     Termínu výchova užíváme ve dvou významech: 

 v užším slova smyslu se jedná o zformování morálky jedince (formování jeho 
postojů ke skutečnosti, které následně ovlivňují jeho potřeby, zájmy a chování) 

 v širším slova smyslu jde o veškeré intencionální působení na člověka s cílem 
zformovat jeho osobnost, což předpokládá skloubení výchovy (v užším slova 
smyslu) se vzděláváním (systematický rozvoj intelektuálních i motorických, 
obecných i systematických vědomostí, dovedností, návyků a schopností jedince) 

 
1) Výchova je cílevědomé, záměrné, soustavné a organizované působení na člověka. 2) Při 
výchově je vždy účasten vychovávající, vychovávaný a obsah toho, čemu se vyučuje a učí.  
3) Výchova má svou účelovost, jež je vyjádřena jejími cíli. 
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     Mezi výchovou a společností vždy existovala hluboká vazba. Výchova byla determinována 
ideály společnosti, ekonomikou, sociálně-politickým uspořádáním a kulturou.            
     K obecným rysům výchovy patří permanentní charakter (celoživotní rozvoj osobnosti, 
spojení heteroedukace (výchova druhou osobou) se sebevýchovou), univerzálnost (dotýká se 
každého a v každé životní situaci) a její mnohostrannost orientace (příprava pro základní 
sociální role, rozvoj základních fyzických a psychických kvalit jedince, rozvoj jedince 
v jednotlivých oblastech kultury ). 
 
 
1.2.1 FUNKCE VÝCHOVY 
 
     Funkce výchovy nacházíme 1) v přípravě k sociálním rolím, 2) v rozvoji základních 
kvalit osobnosti a 3) ve vedení člověka v kulturních oblastech. 
 
1) Příprava k sociálním rolím  
Sociální roli lze definovat jakožto očekávaný způsob chování člověka, svázaný s určitým 
sociálním statutem. Jedná se o předem určené chování, přijaté pravidlo chování, např. sociální 
role občana, rodiče, partnera, zaměstnance, aj. Pozitiva sociálních rolí vidíme v: 1) usnadnění 
výkladu lidského chování (např. žena spěchá z práce domů – tzn. že je v roli matky a 
manželky), 2) možnosti předvídání určitého jednání, 3) možnosti sociální kontroly (víme, jak 
se má „žák“ chovat a podle tohoto modelu ho mohu kontrolovat). Sociální role však mají i svá 
negativa, např. konformismus, který svazuje naši osobitost. Výchova by v tomto smyslu měla 
jedince připravit na roli: občana, pracovníka, tvůrce a ochránce životního prostředí, partnera a 
rodiče, účastníka kulturního života, uživatele a tvůrce hodnot, uživatele volného času a 
účastníka dopravy. 
2) Rozvoj základních kvalit osobnosti je otázkou rozšíření vědomostí a zájmů, rozvoje 
vědomostí, získání návyků a vhodných postojů ke skutečnosti. 
3) Vedením člověka v kulturních oblastech se myslí výchova k určitým kulturním 
hodnotám, neboť mezi společností a kulturou je úzké spojení. Kultura pak nabývá formy 
hodnot materiálních (strava, bydlení, odívání, práce, hmotná umělecká díla – obrazy, šperky, 
cennosti, stavby,atd.), duchovních a sociálních (sociální role,..).  
 
 
1.2.2 VÝCHOVNÉ CÍLE 
 
    Výchozí pedagogickou kategorií je výchovný cíl. Řešit výchovu znamená zabývat se 
otázkou výchovných cílů. Cíle ukazují určitý směr výchovy, představují předpokládaný vztah 
ke kterému směřujeme, který můžeme, ale i nemusíme naplnit. Z výchovných cílů vyplývají 
výchovné prostředky, principy, metody i formy. Cíle jsou tak podmíněny historicky, kulturně 
i společensky (Lédlová, 2003).  
 
     Cíle rozlišujeme v kategoriích jejich polarit: 

1. individuální (stanoveny s ohledem na jednotlivce) x   
      sociální (vychází ze společenských, skupinových požadavků) 
2. obecný (všeobecný rozvoj jedince) x 
      specifický (rozvoj konkrétních dovedností, schopností) 
3. materiální (konkrétní učivo zobrazit do konkrétních vědomostí)  x 
      formální (osvojení si formálních schopností souvisejících se všeobecným rozvojem   
      jedince) 
4. adaptační (přizpůsobení se stávajícím životním podmínkám)  x 
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      anticipační (rozvoj schopnosti předjímat a připravit se na budoucí životní a pracovní  
      podmínky, které se prudkým rozvojem civilizace neustále mění) 
5. teoretický (získání vědomostí) x  
      praktický (získání dovedností a návyků pro řešení konkrétních úkolů) 
6. autonomní (zrcadlí zájem samotného jedince) x 
      heteronomní (cíl pro jedince konstruuje jeho škola, rodiče, výchovný systém, je  
      stanoven z vnějšku) 

     Systém výchovných a vzdělávacích cílů: 
 
                                                      obecný cíl 

 
                                     kognitivní cíl    hodnotový cíl     operační cíl 
 
 

                       konkrétní cíl 
 
     Kognitivní cíle souvisejí s nabýváním vědomostí. Hodnotové cíle jsou spjaty s hodnotami 
jedince a jejich hierarchií. Operační cíle se týkají osvojení konkrétních dovedností, návyků a 
modelů chování.  
 
     Dobře stanovený výchovný cíl vykazuje řadu vlastností: 

1. cíl je popsatelný a sdělitelný 
2. obsah cíle se realizuje v čase 
3. dosahování cíle je etapovité 
4. jednotlivé etapové cíle se liší ve své konkrétnosti 
5. cíle mají objektivní povahu – jsou ovlivněny společenskými vztahy, možnostmi a 

potřebami 
6. cíl je po procesuální stránce aplikací obecného postupu: 1) stanovení cíle, 2) stanovení 

výchozích podmínek, 3) stanovení cesty k dosažení cíle (přímost, snadnost, 
schůdnost), 4) stanovení metod a prostředků 

7. z hlediska výchovného působení může být cíl stanoven explicitně (intencionální 
kritérium – pedagog výchovně působí se záměrem naplnit tento cíl) nebo  

      funkcionálně (jde o nezáměrné výchovné působení prostředím a okolnostmi, které    
      může i nemusí být v souladu se stanoveným cílem) 

 
 
1.2.3 FORMY VÝCHOVY  
 
     Formy výchovy jsou organizační struktury v nichž se výchova uskutečňuje. Zabýváme se 
tu výchovou školní (týká se škol všech stupňů), výchovou mimoškolní (týká se prostředí 
společenských organizací, kulturních zařízení, hromadných sdělovacích prostředků, 
pracovišť), výchovou rodinnou a sebevýchovou. 
 
1) Škola je tradičním výchovně – vzdělávacím zařízením, které plní nezastupitelnou úlohu 
v podobě systematizace a integrace učiva, které předává. Je schopna poskytnout jednotlivci 
pevný systém základních, zdůvodněných a uspořádaných informací o přírodě, společnosti a 
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člověku. Formy školní výchovy jsou: 1) vyučování (intencionální, systematická výchovně-
vzdělávací činnost ve speciální instituci za působení profesionálních pedagogů), 2) 
mimovyučovací školní aktivity (hromadné formy=exkurze, skupinové formy=specializované 
kroužky, individuální formy=podpora studentů v jejich odborné, kulturní a sportovní činnosti, 
prezentace jejich výsledků, vedení četby jednotlivců, atd.), 3) vliv školního prostředí: 
materiálního – úprava školní budovy, sociálního – kultura mezilidských vztahů ve škole a 
životního pracovního režimu. Tyto formy jsou přesně vymezeny. 
 
2) Mimoškolní výchova se realizuje prostřednictvím: a) společenských organizací (kurzy, 
semináře, přednášky, diskuse; výchova je zde postavena intencionálně nebo funkcionálně),  
b) kulturních zařízení (zařízení odpovědná za tvorbu a zachování kulturních hodnot: muzea, 
galerie, knihovny, galerie, divadla, kina, ZOO, botanické zahrady, hvězdárny; objevuje se 
v nich specifický způsob prezentace poznatků s ohledem na věk a potřeby návštěvníků), 
c) sdělovacích prostředků (tisk, rozhlas, televize, internet, film mají široký rozsah 
působnosti, působí funkcionálně).  
 
3) Rodinná výchova má nezastupitelný význam v oblasti estetické, kulturní, tělesné, 
sportovní, etické a politické výchovy; uskutečňuje se veřejným míněním, zájmovou orientací 
rodiny a rodinnými aktivitami. 
 
4) Sebevýchova se z procesuálního hlediska dá rozčlenit na 1) autodiagnózu (zjištění kladů a 
nedostatků ve stávající úrovni), 2) automotivaci (vytvoření koncepce dalšího rozvoje, 
stanovení cílů), 3) autodidaxe (zabezpečení vhodných vzdělávacích prostředků – učebnic, 
programů, kazet, využití konzultačních a poradenských služeb) a 4) podíl na aktivitách 
(uplatnění znalostí v praxi). Sebevýchova (autoedukace) je výborným doplněním 
heteroedukace (výchova druhou osobou). 
 
 
1.2.4 SLOŽKY VÝCHOVY 
 
     Složky výchovy vytvářejí obsahový rámec cílů výchovy. V tomto smyslu nacházíme ve 
výchově následující složky:  

1. světonázorová – filozofická, náboženská (komplexní pohled na svět, ucelený 
hodnotový systém) 

2. rozumová – jazyková, vědecká, ekologická (rozvoj jazykových znalostí, orientace ve 
společenských  a přírodních vědách, ekologicky citlivý přístup ke skutečnosti, rozvoj 
poznávacích procesů, rozšíření vědomostí, dovedností, schopností, vytvoření postoje 
ke světu) 

3. pracovní – technická, ekonomická, pracovní (seznámení jedince s vědeckými principy 
současné techniky, ekonomiky a výroby, rozvoj technických a pracovních dovedností 
a návyků, pěstování pracovní kultury, ekonomického myšlení a jednání) 

4. mravní – politická, právní, mravní (rozvoj morálních, politických pojmů, přesvědčení 
a představ jedince, seznámení s právy, povinnostmi a normami občana, pravidlům 
společenského soužití, výchova k vlastenectví a humanizmu, odpovědnému vztahu 
k práci a k hodnotám) 

5. estetická – umělecká, kulturní (rozvoj jedince v oblasti umění a krásy – vnímání, 
chápání a citové prožívání krásy, hodnocení umění a krásy, seznámení s významnými 
uměleckými díly, rozvoj vlastní umělecké a aktivity a tvořivosti jedince, estetizace 
jedince) 
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6. tělesná – zdravotní, pohybová, aj. (rozvoj zdraví jedince – životospráva, hygiena, 
pohyb, upevnění jeho tělesné zdatnosti, rozvoj jeho volních vlastností 

 
1.2.5 VÝCHOVNÉ PROSTŘEDKY 
 
     Výchova se realizuje rozmanitými prostředky, které působí intencionálně i funkcionálně 
(Lédlová, 2003). Výchovné prostředky tak mohou být povahy materiální (učebny, pomůcky, 
aj.) nebo nemateriální (organizační formy výchovy a metody práce). K výchovným 
prostředkům řadíme:  

1. vyučování  
Jedná se o systematickou výchovně-vzdělávací činnost ve speciální instituci spojenou 
s působením profesionálních pedagogů. Realizuje se buďto ve formě individuální 
nebo hromadné. Individuální forma je ekonomicky nákladnější než forma hromadná, 
je však vhodná pro rozvoj sportovních dovedností, jazykových a uměleckých 
schopností, tedy v oblastech, kde chceme v krátké době dosáhnout vyšší efektivity. 
V případě hromadné výuky se využívá skupinové spolupráce, soutěživosti studentů 
mezi sebou navzájem, které posilují jejich motivovanost k výuce. Obecně se využívá 
hromadné výuky větší mírou, neboť je mnohonásobně levnější.  
 
2. pedagogicky adaptované prostředí  
Prostředí uzpůsobené k naplňování výchovných cílů působí vždy funkcionálně. 
Nejvyššího stupně pedagogické adaptace prostředí dosáhneme: 1) materiálním 
vybavením instituce (musí splňovat normy z hlediska účelového, estetického a 
hygienického), 2) sociální atmosférou instituce (kultura mezilidských vztahů 
v instituci) a 3) životním a pracovním režimem (normy a předpisy instituce). 
 
3. hromadné sdělovací prostředky   
Mezi hromadné sdělovací prostředky řadíme televizi, rozhlas, internet, film, noviny, 
časopisy, ad. V případě televize jde např. o speciální vzdělávací pořady (jazykové 
kurzy, přírodovědné dokumenty, aj.), jež působí v rovině intencionální. Obecně je 
však funkce hromadných sdělovacích prostředků záležitostí funkcionální, neboť 
formuje světonázorové, politické, mravní a estetické postoje jedince. 
 
4. práce 
Fyzická i psychická práce naplňuje výchovný záměr samotným pracovním procesem, 
hodnotou pracovního prostředí (kulturní úrovní prostředí, jeho uspořádáním) a 
výsledným pracovním produktem.  
 
5. hra 
Hra má rozhodující význam především v předškolním a  školním věku, v nichž mají 
nezastupitelnou úlohu hry napodobivé a hry tématické. V případě dospívajících a 
dospělých se uplatňují hry sportovní, které pěstují pevnou vůli, smysl pro organizaci, 
estetickou citlivost. Stolní hry  (např. šachy) rozvíjí schopnost logického, 
strategického a taktického  myšlení.  
 
6. umění  
Umění je prostředkem rozvoje vlastní tvořivosti, formování vkusu, ovlivňuje 
světonázorové, politické a mravní postoje jedince. 
 
7. sport 
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Sport přispívá k rozvoji zdraví, zdatnosti, obratnosti a současně formuje volní a 
charakterové vlastnosti jedince. Rozvíjí smysl pro kolektivní spolupráci, v níž je na 
předním místě především myšlenka fair-play.  
 
8. kolektiv třídy 
Veřejné mínění kolektivu třídy usměrňuje názory a chování svých členů. Veřejné 
mínění musí být pod kontrolou pedagoga, který je upravuje v souladu s výchovnými 
cíly. Pedagog může působit na kolektiv třídy přímo i nepřímo – prostřednictvím 
jedinců získaných pro výchovné cíle, kteří potom vytváří tzv. aktiv a  ovlivňují 
kolektiv zevnitř. 

 
 
1.2.6 VÝCHOVNÉ METODY  
      
     Metoda je cestou k dosažení určitého cíle. Pedagogika zde rozlišuje metody výchovné 
(pěstování postojů, potřeb a zájmů), metody vyučovací (rozvoj vědomostí, dovedností a 
návyků, viz kapitola didaktické metody) a metody výzkumné (obohacování vědy o nové 
poznatky, viz kapitola výzkum).  
 
     K výchovným metodám řadíme: 

 metody přesvědčování - působí na intelektuální stránku jedince, jejich cílem 
je, aby žák získal správné vědomosti v dané oblasti chování, jasné představy, 
názory a přesvědčení. Tyto výchovné metody používají jako základní 
prostředky výklad, rozhovor, vlastní příklad a působení uměleckými díly. 

 metody cvičení dovedností a návyků chování – formují volní vlastnosti 
jedince, který by se měl naučit jednat v souladu se svým přesvědčením. Bází 
těchto metod je vhodné, pedagogicky adaptované prostředí, ujednocené vlivy 
výchovných subjektů, stálost požadavků a kontrola jejich plnění. Nátlak nebo 
přílišný dohled narušují proces tvorby vlastní odpovědnosti.  

 metody hodnocení – využívají pochvaly a trestu, které působí na stránku 
mravní a citovou. Povzbuzení vyvolává stenické, povzbuzující pocity 
zadostiučinění, podporuje snahu a ochotu žáka ke spolupráci, naopak trest má 
být použit jen v případě úmyslného porušení kázně a tam, kde se jiné metody 
míjejí účinkem. Po trestu musí vždy následovat poučení o správném řešení, o 
možnosti nápravy, atd. 

 
 

1.3 VYUŽITÍ PEDAGOGIKY 
 
     Pedagogika předpokládá své využití v následujících oblastech: 
 

1. oblast školství (školní instituce),  
2. oblast mimoškolního vzdělávání (podniková školení, kulturní zařízení, zájmové 

kluby, aj.) 
3. oblast ekonomického rozhodování (vzdělávání představuje vysoký podíl ve 

veřejných rozpočtech, současně je však základem rozvoje  lidských zdrojů, 
ekonomické rozhodování zde musí přihlížet také k pedagogickým aspektům – např. 
stanovení žádoucího poměru mezi počtem učitelů a žáků na školách, atd.) 
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4. oblast sociální politiky (orgány, které regulují a vymezují legislativně veřejné 
sociální služby ve státě vycházejí z poznatků o vzdělávání; např. úvahy o tom, které 
skupiny populace podle úrovně dosaženého vzdělání získávají lepší uplatnění na trhu 
práce, které zůstávají nezaměstnané, atd.) 

5. oblast pomáhajících profesí (zde se uplatňují poznatky z oblasti sociální 
pedagogiky, týkají se institucí jako jsou např. nemocnice, ústavy pro seniory, domovy 
mládeže, ústavy nápravné výchovy, ad.) 

6. oblast samotné vědy (pedagogika přispívá svými poznatky k celkovému vědeckému 
objasňování současného života společnosti, její minulosti a budoucnosti) 

 
 

1.4 VÝZNAMNÁ TÉMATA PEDAGOGIKY 
 
     K důležitým tématům disciplíny patří 1) teorie odborného vzdělávání, profesní přípravy a 
kvalifikace učitelů, 2) teorie kvality a efektivnosti vzdělávání, 3) teorie alternativních a 
inovativních škol a alternativního vzdělávání, 4) teorie kurikula a obsahu vzdělávání, 5) teorie 
školní učebnice, 6) teorie učení z textu a z vizuální prezentace informací, 7) teorie učení 
zprostředkovaného počítačem a elektronickými médii, 8) teorie distančního vzdělávání, 9) 
teorie funkční gramotnosti, 10) teorie rizikových skupin mládeže a jejich vzdělávání, 11) 
teorie multikulturní výchovy, vzdělávání minorit, 12) teorie vztahů a kooperace školy, rodiny 
a obce, 13) teorie informačních a dokumentačních služeb v oblasti vzdělávání.  
     Za obzvláště aktuální jsou považována témata funkční gramotnosti/ negramotnosti 
obyvatelstva, multikulturní výchovy, komunikace rodiny se školou a dlouhodobě 
diskutované téma alternativního a inovativního školství (Průcha, 2000).  
 
 

1.5 VZTAH PEDAGOGIKY K OSTATNÍM VĚDÁM 
 
     Komplexnost výchovné problematiky spojuje pedagogiku s ostatními vědeckými 
disciplínami - přírodními, společenskými i technickými. Filozofické pojetí světa a člověka 
modifikuje cíl, obsah, metody, formy a principy vzdělávání a výchovy. Významné filozofické 
systémy zahrnují i koncepční otázky pedagogické. Historie umožňuje vysvětlovat 
pedagogické jevy v hlubších souvislostech s ekonomickým, sociálně-politickým a kulturním 
vývojem společnosti. Biologie a medicína poskytují podklady pro formulaci hygienických a 
zdravotních norem v rámci výchovně – vzdělávacího systému. Psychologie přispívá k popisu 
a vysvětlení psychických zákonitostí ovlivňujících výchovně-vzdělávací proces jedince. 
Sociologie objasňuje zvláštnosti a zákonitosti různých sociálních prostředí, působících na 
vychovávaného jedince. Logika je nápomocna zejména v oblasti didaktiky, neboť navrhuje 
správnou organizaci edukačního procesu, správné uspořádání učiva apod. Matematika a 
kybernetika poskytuje pedagogice teorii algoritmů, statistickou analýzu dat a vyspělou 
výpočetní techniku, vše k využití v pedagogickém výzkumu. Spolu s těmito obory existuje 
ještě velká řada disciplín, ze kterých dílčím způsobem pedagogika čerpá, např. architektura, 
ekonomika, ergonometrie, antropologie atd.  
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1.6 DISCIPLÍNY PEDAGOGIKY 
 

 Obecná pedagogika (primární disciplína pedagogiky, zabývá se problémy spjatými 
s pojetími pedagogiky jako vědy – co je předmětem pedagogiky, jaký vztah má 
pedagogika k jiným vědám, jakou úlohu a poslání má pedagogika ve společnosti; její 
součástí jsou i otázky spadající do všeobecné teorie výchovy – co jsou cíle výchovy, 
jaké funkce má výchova při rozvoji jedince, kteří činitelé fungují ve výchově, jakými 
principy je řízena výchova, jak je výchova organizována ve společnosti a kterých 
forem užívá) 

 Dějiny pedagogiky a dějiny školství (zkoumají vývoj výchovy jako společenského 
jevu, vývoj pedagogických idejí a koncepcí, formulovaných čelními pedagogy a 
filozofy, taktéž vývoj výchovně-vzdělávacích zařízení, jejich pojetí, organizace a 
řízení) 

 Srovnávací pedagogika (se zaměřuje na popis, analýzu a vysvětlování vzdělávacích 
systémů a problémů spjatých s jejich fungováním, a to ve dvou nebo více 
srovnávaných zemích nebo regionech, je to interdisciplinární oblast výzkumu, která 
posuzuje vzdělávací systémy v kontextu historických, ekonomických, kulturních, 
náboženských a jiných faktorů) 

 Filozofie výchovy (se zabývá povahou, cíli a prostředky výchovy, filozofové výchovy 
přistupují k těmto problémům z nejrůznějších hledisek subdisciplín filozofie, jsou 
navrhovány filozofické koncepce a argumenty považované pro výchovu za prioritní) 

 Teorie výchovy (vyplývá z filozofie výchovy, někteří autoři zpochybňují její 
svébytnost) 

 Sociologie výchovy (se zabývá sociálními aspekty výchovy a její úlohou v procesech 
společenské reprodukce, pojednává o místě a funkci výchovy ve společnosti, v dané 
kultuře, o vztazích mezi výchovou a sociální strukturou a sociální mobilitou, o 
vztazích objektů a subjektů výchovy, o struktuře a funkci výchovných institucí, o 
podmínkách a sociálních důsledcích jejich činnosti)    

 Pedagogická antropologie (objasňuje otázky typu, kdy a proč se vyvinula výchova 
v lidském společenství) 

 Ekonomie vzdělávání (se zabývá tématy: financování školství, efektivností 
prostředků vynakládaných na vzdělávání v rámci vzdělávacích systémů a škol, vztahy 
mezi vzděláním lidí a jejich uplatněním na trhu práce) 

 Pedagogická psychologie (se zabývá aplikací psychologických poznatků ve 
vyučování a výchově dětí, mládeže a dospělých, zkoumá změny v osobnosti jedince 
podmíněné a navozené výchovně – vzdělávacím procesem) 

 Speciální pedagogika (se zabývá teorií a praxí rozvoje, výchovy a vzdělávání jedinců 
postižených různými nedostatky tělesnými, smyslovými, duševními nebo poruchami 
chování, její subdisciplíny jsou: etopedie, psychopedie, somatopedie, logopedie, 
surdopedie, tyflopedie) 

 Sociální pedagogika (aplikované odvětví pedagogiky, zabývající se výchovným 
působením na rizikové a sociálně znevýhodněné skupiny mládeže a dospělých, je 
zaměřena na výchovu a pomoc rodinám s problémovými dětmi, na skupiny mládeže 
ohrožené drogami, na jedince propuštěné z vazby) 

 Pedagogika volného času (se zabývá obsahem, formami a prostředky edukačních 
aktivit pro kultivaci individuálně a společensky prospěšného trávení volného času u 
dětí a mládeže, dále činností školských a jiných zařízení, která zabezpečují edukaci ve 
volném čase a teorií a výzkumem toho, jak současná mládež tráví volný čas 
v podmínkách soudobého stavu společnosti) 
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 Andragogika (je věda o výchově dospělých, vzdělávání dospělých a péči o dospělé, 
respektující všestranné zvláštnosti dospělé populace a zabývající se kultivací osobnosti 
člověka, socializací a enkulturací) 

 Obecná didaktika (je teorií vzdělávání a vyučování, zabývá se procesy a jevy, 
týkající se záměrné myšlenkové a motorické kultivace člověka ve všech jeho stadiích 
vývoje) 

 Oborové a předmětové didaktiky (předmětové didaktiky jsou teorie vzdělávání 
v jednotlivých předmětech – např. didaktika fyziky, českého jazyka, aj.; oborové 
didaktiky jsou teorie o vzdělávání týkajících se skupiny předmětů určitých širších 
oblastí – např. didaktika přírodovědných předmětů, didaktika cizích jazyků; didaktiky 
druhů a stupňů škol jsou teorie o vzdělávání v jednotlivých úrovních vzdělávacího 
systému – např. didaktika předškolní výchovy, didaktika středoškolského odborného 
vzdělávání) 

 Technologie vzdělávání (zahrnuje teorie o racionalizované a efektivní organizaci 
učení a vyučování, která je založena na psychodidaktických a ergonomických 
poznatcích o učení se zapojením technických prostředků ve výuce) 

 Pedagogická evaluace (se zabývá hodnocením jevů edukační reality různorodé 
povahy, řadí se k ní hodnocení výsledků vzdělávání, ale také samotná teorie evaluace, 
metodologie evaluace a edukometrie, jejímž jádrem je měření výkonů učících se žáků 
a studentů) 

 Pedagogická diagnostika (se zabývá teorií a metodologií diagnostikování 
v edukačním prostředí; diagnostikování je zjišťování, identifikování, charakterizování 
a hodnocení úrovně rozvoje žáka jako výsledku výchovného a vzdělávacího působení)  

 Pedeutologie - teorie učitelské profese (v původní smyslu normativní požadavky 
kladené na práci učitele, k významným tématům disciplíny patří příprava učitelů pro 
různé druhy a stupně škol, profesní dráha učitelů, typologie učitelů, komparace učitelů 
různých zemí, historický vývoj učitelstva aj.) 

 Teorie řízení školství (jinak také „školský management“, zabývá se objasňováním 
aktivit vztahujících se k plánování, organizování a kontrole činnosti institucí tvořících 
vzdělávací systém) 

 Vzdělávací politika (je disciplína představující principy, priority a metody 
rozhodování o vzdělávacích institucích; rozhodování představuje strategické cíle 
rozvoje vzdělávání, legislativní rámec vzdělávacích institucí, způsob financování 
vzdělávání, stanovení cílů a obsahu vzdělávání, ovlivňování podmínek činnosti 
vzdělávacích zařízení a způsob kontroly vzdělávacích zařízení) 

 Pedagogická prognostika (vědecká teorie o vytváření modelů budoucího vývoje 
vzdělávání) 

 
     K rozdělení pedagogických disciplín můžeme přistupovat i z hlediska: 

  filozofického (zde rozlišujeme pedagogiku klasickou normativní (Herbartovskou 
pedagogikou hodnot), duchovědnou (založenou na porozumění člověku), empirickou, 
kritickou a postmoderní konstruktivistickou) 

 věkových stadií (pedagogika předškolní, pedagogika základních škol, středoškolská 
pedagogika, vysokoškolská pedagogika, andragogika a gerontopedagogika) 

 zařazení jedince do typu výchovného zařízení (pedagogika: předškolní, školní, 
mimoškolní - mediální, volného času, rodinná, dětských organizací) 
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1.7 PEDAGOGICKÝ VÝZKUM A JEHO METODY  
 
     Výzkumem v pedagogice se zabývají speciální ústavy a organizace: 

• ČAPV – Česká asociace pedagogického výzkumu, 
• EERA – Evropská asociace pedagogického výzkumu,  
• AERA – Americká asociace pedagogického výzkumu,  
• CIDREE – Konsorcium výzkumných ústavů pedagogických v Evropě 

      
     Výzkumy mohou být monotematické (mají úzce vymezené téma), polytematické 
(zabývají se širší oblastí problémově těsně spojených okruhů) a syntetické (dotýkají se 
širokého pole vědeckého oboru). Z hlediska časové perspektivy se provádí výzkumy 
krátkodobé a dlouhodobé (longitudinální). Výzkum může být tzv. malý (případový, 
skupinový) nebo velký (1000 a více účastníků). Z hlediska oblasti v níž probíhá, pak 
rozlišujeme výzkum místní, oblastní, celostátní, mezinárodní, globální. Z metodologického 
hlediska diferencujeme metody kvalitativní a kvantitativní.  
    Kvantitativní metody jsou založeny na tzv. „tvrdých“ datech (sledování objektivně 
měřitelných ukazatelů ve výzkumu, např. koncentrace pozornosti žáka ve výuce měřená 
v časových jednotkách sekund a minut), umožňují statistické zpracování v němž jde o 
vyjádření četnosti a pravděpodobnosti výskytu jevu na určité hladině významnosti pomocí 
zamítnutí či potvrzení nulové hypotézy. Tyto metody striktně dodržují zásady empirického 
vědeckého výzkumu jako je objektivita, validita (platnost), reliabilita (spolehlivost), 
senzitivita (citlivost), diskriminační schopnost (tzv. rozlišovací schopnost), ekonomičnost a 
použitelnost.  
     Kvalitativní metody nejsou v pedagogice dostatečně rozpracovány. Nejčastěji používanou 
kvalitativní metodou je tzv. případová studie, jejímž cílem je zpracování celostního 
pedagogicko-psychologického obrazu jednoho člověka nebo malé skupiny osob. Oproti 
kvantitativnímu výzkumu jsou v ohnisku jejich zájmu „měkká“ data, sloužící k popisu 
určitého jevu v jeho kontextu, šíři v jaké se vyskytuje v přirozeném prostředí. (Příkladem 
realizovaného kvalitativního výzkumu je výzkum tzv. školní etnografie realizovaný v 90. 
letech 20. stol. v Praze. Výzkum se zaměřil na popis a vysvětlení prostředí školy, života 
v něm z pohledu dětí a učitelů. Byla v něm použita metoda tzv. zúčastněného pozorování, kdy 
se pozorovatel zapojuje do sociálních vztahů ve školní třídě, čímž je schopen objasnit školní 
prostředí očima jejich aktérů.). 
     Každý vědecký výzkum se drží určitého algoritmu realizace. V prvé řadě jde o 
formulaci problému, provedení rešerše literatury, po níž následuje formulace hypotéz a 
sestavení výzkumného plánu. Druhá fáze je věnována samotné realizaci výzkumu (sběru 
dat). Ve třetí fázi dochází ke třídění shromážděných dat, které jsou poté statisticky 
zpracovávány, na základě čehož pak můžeme dojít k určitému zobecnění a formulovat tak 
závěry výzkumu, interpretovat je a publikovat v odborné literatuře. 
 
     Nejčastější metody používané v pedagogice jsou: 

1. Metoda historicko – srovnávací (srovnává pedagogické ideje, zabývá se 
vývojem změn ve školství, ke srovnání používá historických pramenů.) 

2. Rozhovor (se používá ke zjišťování názorů, postojů zkoumaných osob – žáků, 
rodičů, učitelů, je zdrojem kvalitativních dat, při rozhovoru zohledňujeme 
v jakém prostředí se rozhovor uskutečňuje, jaký postoj zaujímáme ke 
zkoumané osobě – tykání/ vykání a jak jsme stanovili časový interval po který 
budeme hovořit, rozhovor může mít strukturovanou či nestrukturovanou 
podobu, může být tzv. volný či řízený, může sloužit jako metoda výzkumná a 
nebo i jako metoda didaktická – metoda výkladu učiva.) 
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3. Pozorování (se zaměřuje na zaznamenání reálné skutečnosti, realizuje se ve 
formě zúčastněné/ nezúčastněné, přímé/ nepřímé – prostřednictvím 
videotechniky, cílem pozorování je žák, učitel, prostředí školy, klima školní 
třídy aj.) 

4. Dotazník (je vhodný pro zkoumání většího počtu osob, tvoří jej řada položek, 
složených z otázek otevřených – možnost volné výpovědi - a otázek 
uzavřených, kde je možná volba odpovědi typu ano/ne, a) b) c); otázky nesmí 
být formulovány sugestivně, nesmí navozovat určitý typ odpovědi; často se 
používá v sociologických šetřeních, je ekonomický.) 

5. Škálování (je postup při němž zkoumaná osoba umisťuje svůj názor na škálu 
od 1 do 10 v rozmezí dvou bipolárních tvrzení (např. dobrý/ špatný), škálování 
využívá metodu sémantického diferenciálu (vhodná ke zjišťování 
hodnotového systému a postojů jedince.)) 

6. Experiment (vytváří v umělých nebo přirozených podmínkách výzkumnou 
situaci, které vystavuje dvě skupiny zkoumaných osob – první skupinu tvoří 
tzv. kontrolní soubor, který podstoupí podmínky situace nezměněné, kdežto 
druhá skupina - experimentální se podrobí situaci - dle záměru badatele -  
pozměněné.) 

7. Testy (jsou standardizované ukazatele měřící určitou vlastnost, schopnost, 
úroveň znalostí; známé jsou testy IQ, testy osobnosti, testy psychomotorické 
převzaté z psychologie, výsadou pedagogiky je používání tzv. testů 
didaktických určených k diagnostice znalosti učiva.) 

8. Projektivní metody (členíme na grafické a verbální, fungují na principu 
projekce, kdy zkoumaná osoba promítá do svého verbálního či grafického 
projevu své psychické vlastnosti, názory, postoje, nevědomé impulsy apod.) 

9. Metody měření sociálních vztahů - sociometrie (jedná se o postup, jehož 
cílem je zmapovat sociální síť třídního kolektivu; dětem se předloží dotazník, 
v němž mají odpovídat na otázky typu kupř. „S kým bys chtěl spát ve stanu?“, 
po výsledném vyhodnocení se dá zjistit, kdo je ve skupině nejoblíbenější, kdo 
méně a kdo vůbec) 

10. Obsahová analýza (se týká učebnic, slohových prací, sešitů, deníků žáků a 
taktéž pedagogických dokumentů – školních zákonů a vyhlášek) 

 
 

1.8 ZÁKLADNÍ PEDAGOGICKÉ DOKUMENTY 
 
     K základním pedagogickým dokumentům řadíme školské zákony, učební plány, učební 
osnovy, učebnice, vzdělávací standardy a kurikulární dokumenty. 
 

1. Školské zákony – ve 3. doplněném vydání vyšly v roce 2000 ve vydavatelství 
Euronion a byly opatřeny komentářem JUDr. Arnošta Riedla. Stěžejním 
zákonem je Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a 
vyšších odborných škol (školský zákon). Problematiku středního školství 
potom řeší prováděcí předpis tohoto zákona – Vyhláška MŠMT č. 354/1991 
Sb., o středních školách. Součástí školských zákonů je a) Zákon ČNR 
č.564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, b) Zákon ČNR č. 
76/1978 Sb., o školských zařízeních, c) seznam platných předpisů v resortu 
školství, mládeže a tělovýchovy, d) související právní předpisy. V souladu se 
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zákonem se na školách vyučuje podle učebních plánů a osnov vydaných 
MŠMT. 

2. Učební plány – studijních a učebních oborů stanovují výčet, pořadí avazbu 
učebních oborů dle jednotlivých ročníků školy. Na jejich základě je školou 
vypracován grafikon vyučovacího procesu, tj. rozvrh hodin. 

3. Učební osnovy se týkají jednotlivých předmětů, určují rozsah vědomostí a 
dovedností, tématické celky předmětů a počet hodin jejich výuky, určují 
metody a organizační formy. 

4. Učebnice a učební texty  
5. Vzdělávací standardy – jedná se o dokument MŠMT z roku 1994, ve kterém 

jsou konkrétně vymezeny obligatorní požadavky, které musí splnit všichni žáci 
v určitých ročnících a stupních škol. 

6. Kurikulum školy – formální kurikulum obsahuje cíl, obsah, prostředky, 
organizaci vzdělávání, plán realizace vzdělávání, její kontroly a hodnocení. 
Jedná se o vzdělávací plán, projekt konkrétní školy (více viz kapitola Činitelé 
výuky – učivo). 

 
 

1.9 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 
  
     Termínem vzdělávací program se souhrnně označují různé dokumenty, které komplexně 
vymezují koncepci, cíle, obsah a jiné složky vzdělávání v určitém stupni a druhu škol. Jsou 
schvalovány a zaváděny ministerstvy školství nebo jinými orgány řízení vzdělávání ve státě 
nebo regionu a mají normativní charakter, tj. jsou závazné pro fungování příslušné úrovně 
vzdělávacího systému. Vzdělávací programy mají všechny země (např. ve Velké Británii se 
označuje jako Národní kurikulum, ve Španělsku Bílá kniha o vzdělávacím systému aj.). Tyto 
programy pokrývají obsahově především kutikulární složku vzdělávacího systému, ale 
některé jsou i vyjádřením strategií vzdělávací politiky pro celkový vývoj vzdělávacího 
systému v tom kterém státě.  
 
     V České republice byly v 90. letech vytvořeny následující vzdělávací standardy: 

• Standard základního vzdělávání (1995) je dokument vyjadřující „představu o 
společensky žádoucí podobě povinného základního vzdělávání – o cílech, které jsou 
v tomto vzdělávání sledovány, a o vzdělávacím obsahu, který je poskytován všem 
žákům v  průběhu absolvování povinné školní docházky“. Dokument vymezuje 
vzdělávací cíle a kmenové učivo v sedmi oblastech základního vzdělávání: 1. oblast 
jazyková, 2. oblast matematiky, 3. oblast přírodovědná, 4. oblast společensko-vědní, 5. 
oblast esteticko-výchovná, 6. oblast zdravého životního stylu, 7. oblast pracovních 
činností a technologií. Každá oblast je naplňována konkrétními předměty. Na základě 
tohoto závazného dokumentu jsou vytvářeny učební osnovy, učebnice a specifické 
vzdělávací programy. 

• Standard vzdělávání ve čtyřletém gymnáziu (1996) a Standard středoškolského 
odborného vzdělávání (1998) - oba dokumenty formulují požadavky státu na 
vzdělávání ve vyšší sekundární úrovni a všechny dokumenty z nich odvozované musí 
tyto požadavky respektovat. 

 
    Ze Standardu základního vzdělávání byly u nás vyvinuty konkrétní vzdělávací programy, 
jež byly schváleny ministerstvem školství a z nichž si školy mohou vybrat ten, podle kterého 
chtějí realizovat výuku, jedná se o: 
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• Vzdělávací program Základní škola (1996) obsahuje celkovou charakteristiku 
základního vzdělávání, učební plán (seznam předmětů a jejich časové dotace) a učební 
osnovy pro 18 předmětů. Tento program využívá převážná většina českých základních 
škol a vzdělává se podle něho asi 75% všech žáků 1. – 9. ročníku. 

• Vzdělávací program Obecná škola (1996) byl původně rozdělen na program Obecná 
škola (pro 1. -5. ročník) a program Občanská škola (pro 6. -9. ročník), ale od školního 
roku 1997/1998 byl sloučen pod názvem Obecná škola. Jeho specifikem bylo zavedení 
nových předmětů (dramatická výchova, náboženství aj.) a klade důraz na rozvoj 
osobnosti žáků. Podle tohoto programu se vzdělává asi 13% žáků základních škol, 
z toho převážná část na 1. stupni školy.  

• Vzdělávací program Národní škola (1997) je vzdělávací program pro 1. – 9. ročník 
základní školy. Program zdůrazňuje přírodovědnou složku vzdělávání a jako 
specifikum deklaruje možnost projektového vyučování a výuku integrovaných 
předmětů (tj. 2-3 předmětů jako jediného). Podle tohoto programu se učí jen 0,8 % 
všech žáků základních škol (cca 50 škol). 

• Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (2001) je jistou inovací, jehož 
hlavním záměrem je soustředění na cílové kompetence žáka, nikoli na soubory 
poznatků. 

 
     Kromě těchto čtyř vzdělávacích programů existují ještě specifické koncepce základního 
vzdělávání: Waldorfská škola, Živá škola, škola Jenského plánu aj. Celkově se podle 
těchto alternativních programů vzdělává jen necelé 1 % všech žáků na základní úrovni 
vzdělávání.  
 
     Vedle vzdělávacích programů vytvořených v české republice jsou realizovány také 
programy v oblasti vzdělávání na mezinárodní úrovni, jsou to programy Evropské unie, 
zavedené pro členské země, ale umožňující spolupráci i nečlenských zemí. V současné době 
jsou nejvýznamnější programy EU: SOCRATES pro oblast všeobecného vzdělávání, 
LEONARDO pro oblast odborného vzdělávání a výcviku, MLÁDEŽ PRO EVROPU 
zaměřený na spolupráci mládeže a TEMPUS podporující vysoké školství.  
 
 

1.10 SPRÁVA A SAMOSPRÁVA ČESKÉHO ŠKOLSTVÍ 
 
    Zákon z roku 1990 o správě ve školství stanovuje hlavními subjekty řízení a správy školy 
ředitele školy a vzdělávacího zařízení, obec, školský úřad, Českou školní inspekci (ČŠI), 
MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) ČR a jiné ústřední orgány státní 
správy, pokud tak stanoví zákon (např. ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo hospodářství 
a zemědělství). Samosprávu ve školství vykonávají obec, okresní školské rady a rady škol 
(pokud existují). 
      
     Ředitel školy řídí školu, školské zařízení,  přímo zodpovídá za chod školy, jmenuje a 
odvolává své zástupce, odpovídá za plnění učebních osnov a úroveň výchovně vzdělávací 
práce školy, kontroluje práci pedagogických pracovníků a studijní výsledky žáků, zodpovídá 
za zpracování a zpřístupnění výroční zprávy o hospodaření školy a předkládá ji radě školy, 
zajišťuje, aby rodiče byli informováni o průběhu vzdělávání a výchovy žáka. Ředitel dále 
rozhoduje o odkladu povinné školní docházky, zařazení dětí do předškolního zařízení, školní 
jídelny, družiny apod.,o zařazení dětí do speciálních Mateřských škol, Speciálních  základních 
škol (SpZŠ), Základních škol (ZŠ),  Zvláštních škol (ZvŠ) a Pomocných škol (PoŠ), o přijetí 
ke studiu na Střední školu (SŠ), Speciální střední školu (SpSŠ), Odborné učiliště (OU), o 
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přerušení studia, vyloučení ze studia a o žádosti o opakování ročníku a změně studijního 
oboru. 
 
     Školský úřad je řízen MŠMT a tvoří spojovací článek mezi centrem, školami a obcemi, 
soustřeďuje se na ekonomicko - finanční a pedagogicko - organizační úkoly, zřizuje nebo ruší 
se souhlasem ministerstva své organizační jednotky, tj. SpZŠ, PoŠ, ZvŠ, ZUŠ (Základní 
umělecká škola), školská zařízení pro výchovu mimo vyučování, jmenuje a odvolává ředitele 
škol se souhlasem zřizovatele, rozhoduje o uznání vysvědčení vydaných zahraničními 
školami; o osvobození žáků od povinné školní docházky; dává souhlas ke slučování škol, 
sděluje obcím souhlas se zrušením ZŠ, která byla jimi zřízena; přiděluje finance na platy, 
náklady a výdaje = ekonomicky zabezpečuje a kontroluje hospodaření (to se týká i církevních 
škol, soukromým školám přiděluje dotace stanovené předpisem), zajišťuje metodickou 
pomoc, popř. i administrativní činnost pro školy. 
 

      Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zajišťuje výkon státní správy ve 
školství a vytváří podmínky pro realizaci cílů výchovy a vzdělávání, zřizuje a ruší: SŠ, OU, 
VOŠ, konzervatoře, SpZŠ, předškolní zařízení, zařízení  pro výkon ústavní výchovy, státní 
jazykové školy, rozepisuje školským úřadům finanční prostředky pro školy a školská zařízení, 
jmenuje a odvolává ředitele škol, školského úřadu, inspektora, zpracovává výroční zprávu, 
kterou předkládá Poslanecké sněmovně, stanovuje náležitosti vysvědčení, tiskopisů a jejich 
zpracování a evidenci. Vyhláškou stanovuje podrobnosti o zřizování a rušení škol a školských 
zařízení, o plnění školní docházky, o pravidlech hodnocení a klasifikace žáků, o druzích 
výchovných opatření, o podmínkách a o organizaci přijímacího řízení. Současně navrhuje i 
postup při integraci postižených jedinců do škol. 

     Česká školní inspekce (ČŠI) je řízena ministerstvem. V čele sedí ústřední školní 
inspektor, který navrhuje školní inspektory, kteří vykonávají školní inspekci, vydávají 
inspekční zprávu. Ve školách zajišťuje, kontroluje a hodnotí výsledky vzdělávání a jeho 
průběh vzhledem k osnovám. Zabývá se personálními a materiálními podmínkami škol a 
jejich efektivním hospodařením. Pravidelně vykonává ve školách státní kontrolu dodržování 
předpisů a norem. Navrhuje vyřazení školy ze sítě.  
 
     Obec je povinna vytvářet podmínky pro plnění povinné školní docházky, zřizuje nebo se 
souhlasem školského úřadu ruší předškolní zařízení, ZŠ a školská zařízení jim sloužící. 
Rozhoduje o přijetí dětí do předškolního zařízení, jídelny, družiny. Zabezpečuje investiční 
výdaje (kromě mzdových prostředků, učebnic a pomůcek hrazených státem) a stravování dětí. 
Může se souhlasem MŠMT zřídit školu, kterou jinak zřizuje školský úřad nebo ministerstvo a 
sděluje školskému úřadu souhlas se jmenováním a odvoláním ředitele škol, zřizované obcí. 
Je-li v obci 5 a více škol, musí obec zřídit školskou komisi, jež řídí a kontroluje kvalitu 
výchovně vzdělávacího procesu školy. 
 
     Rada školy je zřízena ve škole, umožňuje rodičům, učitelům a dalším osobám podílet se na 
správě školy. Zřizuje ji a ruší zřizovatel školy, může mít celkově 6 – 15 členů (1/3 
zřizovatelů, 1/3 pedagogů, 1/3 rodičů a žáků), přičemž ředitel nesmí být členem rady. Rada 
školy schvaluje výroční zprávu školy, návrh rozpočtu školy (zde plní  funkci veřejné 
kontroly). Vyjadřuje se ke jmenování a odvolání ředitele, ke studijním oborům, žádá o 
kontrolu hospodaření Českou školní inspekci a školský úřad. Pokud není zřízena rada školy, 
pak výroční zprávu a rozpočet projednává ředitel na poradě školy a předkládá ji školskému 
úřadu. Je činitelem, který může jednat se  sponzory školy.  
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     Okresní školská rada uplatňuje zájmy obcí, rodičů, učitelů a žáků na rozvoji výchovy a 
vzdělávání. Její členstvo tvoří z 1/3 zástupci obce, z 1/3 učitelé a z 1/3 rodiče (jedná se o 
počet členů se zřetelem k celkovému počtu obcí a škol v územním obvodu školského úřadu). 
Navrhuje odvolání ředitele školského úřadu v případě vážných nedostatků v práci školského 
úřadu. Vyjadřuje se ke jmenování a odvolání ředitelů škol a školských úřadů a k jejich 
hospodaření. Dohlíží na školskou politiku (příležitosti ke vzdělání) a jedná se školským 
úřadem o spravedlnosti přerozdělování financí. 
 

1.11 VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČR 
 

 
Obr. převzat z knihy Přehled pedagogiky (Průcha, 2000, str. 242). 
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OBECNÁ DIDAKTIKA  
      
     Didaktika je obecná teorie o procesech učení a vyučování a o obsazích a formách těchto 
procesů ve školním prostředí. Didaktika se zabývá 1. tím, co  a k jakým účelům se vyučuje; 
2. tím, jak se to vyučuje. V této souvislosti jsou v ohnisku jejího zájmu především a) činitelé 
výuky (problematika žáka, učitele, učitele a faktorů ovlivňujících výchovně – vzdělávací 
proces), b) teorie a výzkum kurikula (problematika učiva, výchovně vzdělávacích standardů, 
vzdělávacích programů), c) teorie a výzkum vyučování (specifika didaktických metod, zásad, 
forem a prostředků) a d) projektování, realizace a evaluace výuky (otázky motivace, 
komunikace, kázně, realizace a hodnocení výsledků výuky). 
 
Schéma vztahu jednotlivých odvětví oboru didaktiky (Průcha, 2000, str. 111):  
                                   
                                didaktiky 
 
 
obecná didaktika                       speciální didaktiky 
 
 
                          předmětové didaktiky   oborové didaktiky    didaktiky druhů a stupňů škol 
 
 
 

1.12 ČINITELÉ VÝUKY 
 
     Výchovně - vzdělávací proces považujeme za systém. Hlavními systémotvornými prvky 
výuky jsou žák, učitel a učivo. Kromě těchto tří prvků didaktického trojúhelníku musíme brát 
v úvahu i kontext, a tak mluvit o vybraných faktorech okolí, které v současné době silně 
ovlivňují výukový proces ve škole (patří sem především rodina žáka, žákovo mimoškolní 
prostředí i sekundární škola sama). 
 
 
1.12.1 ŽÁK SEKUNDÁRNÍ ŠKOLY 
 
     Žák sekundární školy je žákem druhého stupně základní školy nebo žákem střední školy.     
Důkladná znalost žáků, jejich potřeb i zájmů je zásadní podmínkou úspěšné výuky. V praxi 
je však třeba hledat rovnováhu mezi potřebami jednotlivce a třídy, dítěte a společnosti – i 
mezi právy žáka a právy učitele. 
     Tradiční představa učitele o žákovi vycházela z pohledu na výuku jako na proces 
jednosměrného působení na dítě jako objekt, který je učitelem veden, usměrňován a 
formován; učitel je zde chápán jako aktivní subjekt působící na pasivní objekt – žáka. Naopak 
pojetí zohledňující žákovu osobnost se orientuje více na žákovy životní potence a jejich 
realizaci prostřednictvím školy. K tomu je nutné o žákovi hodně vědět. Předpokladem 
úspěšného působení jsou na jedné straně sympatie k žákovi, afektivní příklon k žákovi, 
rozhodnutí usilovat o jeho dobro bez ohledu na to, kým je a jaký je, na straně druhé přesné a 
racionální posouzení žákovy situace, expertní diagnostika zjišťující podmínky, průběh i 
výsledky žákova učení i celkového rozvoje osobnosti. 
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1.12.1.1 Adolescence - „bouře a vzdor“      
 
     Z hlediska vývojové psychologie zařazujeme žáka sekundární školy do období pubescence 
a adolescence. Obecně se toto období charakterizuje jako období emoční lability, podmíněné 
jak vnitřními změnami v organismu jedince, tak vnějšími příčinami – nejistotami o 
současném i budoucím postavení ve společnosti, nejistotami o úkolech a vlastních 
schopnostech dostát očekávaným požadavkům apod. Emoční labilita se projevuje častými a 
nápadnými změnami nálad, zejména negativním rozpoložením, impulzivitou jednání, 
nestálostí a nepředvídatelností reakcí a postojů dospívajících.  
     Z nejnovějších výzkumných zjištění (např. Macek, 1999) však vyplývá, že u většiny 
adolescentů probíhá vývoj bez významnějších psychologických obtíží a dřívější pojetí 
„neklidné adolescence“ poopravuje s ohledem na fakt, že jedinci, kteří měli problémy již 
v dětství, budou zatíženi problémy i v adolescenci.  
      Pro školní učení jsou důležité dva rysy spojené s dospíváním jedince: 1. rozvoj 
abstraktního myšlení (dává zcela novou kvalitu všem poznávacím procesům) a 2. hledání 
vlastní identity.  
 
 
1.12.1.2 Vývoj inteligence v období dospívání 
 
     Během dospívání se radikálně mění kvalita myšlenkových operací, jedinec přechází 
k formálně – abstraktnímu způsobu myšlení. Dospívající je schopen pracovat s obecnějšími, 
abstraktnějšími pojmy, dochází k plnému chápání pojmů spravedlnost, právo, pravda, při 
řešení problémů častěji uvažuje o alternativách, které zkouší a hodnotí, je schopen vytvářet 
domněnky, které nevycházejí z reality, ale jsou pouze možné, je schopen používat logické 
operace nezávisle na obsahu soudů.  
     Přechod k formálnímu myšlení dělá řadě žáků velké potíže a je příčinou toho, že se na 
„druhém stupni „jejich výsledky zhoršují. Některé děti projdou všemi stadii vývoje 
inteligence rychleji, některé pomaleji, jiné vůbec – i jako dospělí přemýšlí na konkrétní 
úrovni.  
     Učitel by měl žáky vést k používání formálního myšlení (schopnost práce, s pojmy, 
symboly, abstrakcemi, hypotézami), proto by výuka neměla být jednostranně opřena jen o 
názornou konkrétnost, současně by však učení se abstraktním pojmům a operacím nemělo být 
odtrženo od živé představy a od osobních zkušeností žáků.  
 
 
1.12.1.3 Identita a učení 
 
     Spolu s rozvojem formálně-abstraktního myšlení se u dospívajícího začíná objevovat 
výrazná tendence k vlastní sebereflexi. Dospívající se pohybují mezi dvěma potřebami – 
potřebou odlišit se („být sám sebou“) a současně potřebou někam patřit, být součástí toho, 
co je důležité. Poznávací procesy a identita jsou vzájemně propojené, neboť si vybíráme 
svou osobní budoucnost na základě toho, co dnes víme a čemu rozumíme. Učení je 
autokonstrukcí, jedinec se učí jen tomu, co považuje osobně za smysluplné a co zapadá do 
jeho projektu vlastní identity. Pokud žák určité téma vnímá jako součást svého světa, jako 
prostředek k posílení své osobnosti, je schopen velmi intenzivně, třeba i celoživotně se mu 
věnovat. I když je pro dospívajícího školní prostředí poskytující strukturu a jistotu velmi 
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důležité, je pro něj ještě důležitější rostoucí pocit autonomie, možnost sebeřízení a možnost 
volby.  
 
 
1.12.1.4 Identita a subkultury mládeže 
 
     Vzdělávání je druhem enkulturace jedince. Ústřední úkol dospívání - vybudování identity -
je dnes stále obtížnější. K dispozici totiž není žádný univerzálně platný model toho, co je 
správný způsob života, za tuto svobodu platíme tím, že jsme si vědomi toho, že žádná 
z nabízených identit není nezpochybnitelná. Reakcí některých mladých lidí je skepse, 
nejistota a pocit ohrožení. Mladí lidé tuto situaci řeší příklonem k určité subkultuře, která 
jim umožňuje se současně odlišit a zároveň někam patřit. Subkultura se může stát 
pomocníkem v socializaci, zdrojem kompetencí cenných pro osobní rozvoj jedince i pro celou 
společnost, ale může se stát také překážkou úspěšného dovršení procesů nacházení vlastní 
identity a socializace, pokud je trvalým, únikovým řešením.  
    Lidé si často vytvářejí svou identitu prací. Velkou náchylnost k různým subkulturám a 
s autoritativními a totalitními rysy (neofašistická hnutí, hnutí skinheads, aj.) pociťuje mládež, 
která je postižena či ohrožena nezaměstnaností a které je identifikace s vlastní prací odepřena.  
    Návrat k ideálu výkonu tvrdé práce na sobě je v pozadí obliby extrémních sportů – 
freeclimbing, rafting, aj. Anglické ekvivalenty názvu těchto sportů odkazují na fakt, že jsou 
výsledkem všudypřítomně působícího procesu globalizace, zahrnující jak vliv americké 
kultury, tak čerpání z kulturních okruhů vzdálených v prostoru a čase (Dálný východ, 
Keltové,..). Reakcí na tyto trendy je pokus o únik k přírodě, starým věcem, staré harmonii, 
únik z riskantní společnosti, touha po jednoduchosti a přehlednosti světa. 
    Někteří žáci vytvářejí tzv. kontrakulturu odmítající to, co se jim učitelé snaží předat, je to 
kultura vznikající z rozporu mezi tím, co se jim snaží předat škola a hodnotami „obyčejných 
lidí“. Vznik této kultury s nedostatečným reflektováním socioekonomických rozdílů mezi 
žáky a studenty.  
 
 
1.12.1.5 Socioekonomická diferenciace žáků 
 
    Nejvýznamnějším faktorem ovlivňujícím vzdělávací dráhu dětí je vzdělání rodičů. Faktor 
vzdělání rodičů je lepším ukazatelem školní úspěšnosti dětí než faktor socio-ekonomické 
úrovně rodiny. 
      U dětí s dobrým socio-kulturním zázemím se v naší škole projevuje tzv. efekt sv. 
Matouše (verš z Matoušova Evangelia: „Každému, kdo má, bude přidáno, kdo nemá, tomu 
bude odňato i to málo, co má“.), aneb škola nejvíce dává žákům, jejichž rodina se jim věnuje, 
vytváří jim zázemí, motivuje je, žák pak má všechny předpoklady k dobrému školnímu 
výkonu mi plnění kázeňských požadavků. Opak platí v případě žáků s nízkým socio-
kulturním zázemím. 
 
 
1.12.1.6 Nadaný žák ve výuce 
 
     Nadaný žák vykazuje následující charakteristiky: svými znalostmi přesahuje stanovené 
požadavky, odpovídá rychle a s jistotou, snadno a rychle chápe nové učivo, objevují se u něj 
často tvořivé odpovědi, žák se spontánně zajímá o další informace, rozvíjí v tomto směru svou 
zájmovou činnost, má potřebu své znalosti a dovednosti projevit a uplatnit, má pozitivní vztah 
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ke škole a učitelům, žák zaujímá určité postavení v malé sociální skupině třídy, má vyšší 
úroveň sebehodnocení 
 
     Pojmem „nadaný „ označujeme dvě různé schopnosti: 1) školní nadání (schopnost 
přijmout, analyzovat a reprodukovat informace) a 2) tvořivá produktivita (schopnost 
vytvářet nové informace). Učitelé by měli systematicky pěstovat produktivní – tvořivé 
schopnosti žáků.  
 
     V tomto ohledu je často zmiňována tzv. tříokruhová koncepce nadání (Pasch, 1998, str. 
283): 

               

 
Nadprůměrné 
schopnosti 

 
    Nasazení 

 
  
   Tvořivost 

     Nadaní žáci si však neporadí sami a v různých školských soustavách se k nadaným žákům 
přistupuje různě. Formy práce s nadanými žáky můžeme rozdělit na tzv. vnější diferenciaci a 
vnitřní diferenciaci. 
     Vnější diferenciace  předpokládá oddělení nadaných žáků od ostatních, která by se měla 
(když už k ní dojde) provádět co nejpozději (jejím negativem je vytváření dezintegračního 
modelu nenormální společnosti). Příkladem vnější diferenciace jsou třídy s rozšířenou 
výukou jazyků, matematiky, hudební výchovy, tělesné výchovy, aj., dále třídy A,B (žáci 
jednoho ročníku jsou rozděleni do tříd podle prospěchu, ve třídě nadanějších žáků mohou být 
zadávány náročnější úlohy, může být využíváno produktivnějších metod výuky) a nebo 
přechod žáků základní školy na víceletá gymnázia. 
     Vnitřní diferenciace si klade za cíl skloubení spolupráce všech žáků ve výuce se 
zaručením jejich odpovídajícího rozvoje, k čemuž slouží i vhodné formy výuky: 

 Práce ve skupinách – skupiny nadanějších žáků mohou řešit náročnější úlohy nebo 
mohou působit jako vedoucí a organizátoři skupinové práce, pomocníci učitele 

 Pomoc spolužákům – podpora spolupráce žáků zejména ve fázi upevňování vědomostí 
a dovedností, např. doučování při společném zpracovávání domácích úkolů ad. Sám 
vysvětlující si znalosti opakuje a tím i upevňuje. 

 Domácí úkoly – pro nadanější žáky by měly obsahovat náročnější zadání, aby pro ně 
představovalo odpovídající stimul 

 Olympiády a soutěže – významné tvůrčí prostředky rozvoje žákovy osobnosti 
 Volitelné předměty  
 Nepovinné předměty 
 Zájmové kroužky 
 Základní umělecké školy 
 Jazykové školy 
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     Pokud se k nadaným dětem nepřistupuje ve výuce diferencovaně, mohou si zvyknout na 
bezproblémové proplouvání školním systémem bez vynaložení výraznějšího volního úsilí, 
čehož důsledky mohou být časem velmi nepříjemné. 
      Největším problémem je správná diagnostika stupně a zaměření nadání a tomu 
odpovídající úprava kurikula. Individuální vzdělávací plán je však při formě hromadného 
vyučování téměř nerealistický, přesto je však možné zůstat otevřený pro zvláštní potřeby 
nadaných žáků, kteří vyžadují náročnější úlohy. 
 
 
1.12.1.7 Handicapovaný žák 
 
  Označení handicapované dítě nebo postižené dítě se v současnosti nahrazuje termíny jako 
výjimečné dítě, znevýhodněné dítě, omezené dítě, dítě omezené v učení, nepřizpůsobené dítě, 
narušené dítě, případně žáci s poruchami komplikujícími vzdělávání či nejčastěji používané 
dítě s speciálními potřebami.  
     Žáky se speciálními vzdělávacími potřebami rozlišujeme z hlediska jejich postižení na:  

 Zrakově postižené (slepota, zbytky zraku, slabozrakost, refrakční vady, postižení 
binokulárního vidění) 

 Sluchově postižené (hluchota, zbytky sluchu, nedoslýchavost) 
 Řečově postižené (nemluvnost, neurózy řeči, vady výslovnosti, poruchy plynulosti 
řeči…organické poruchy řeči) 

 Tělesně postižené a nemocné (postižení dolních a  horních končetin, různá omezení 
lokomoce, postižení páteře, postižení kostní a svalové, postižení respirační, alergické, 
postižení kardiovaskulární, postižení centrální a periferní soustavy) 

 Mentálně postižené a nemocné (lehká, střední, těžká a hluboká mentální retardace) 
 Obtížně vychovatelné (delikvence, tuláctví, dificilita – obtížná ovladatelnost, 

instabilita, záškoláctví, nedisciplinovanost, toxikomanie, drogová závislost) 
 Žáky s poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie) 
 Kombinovaně postižené (hluchoslepota, mentální postižení s tělesným postižením, 

mentální postižení se sluchovým postižením, mentální postižení se zrakovým 
postižením, mentální postižení s poruchou chování, smyslové postižení s tělesným 
postižením, postižení řeči s mentálním, tělesným a smyslovým postižením) 

 
     Původní cesta diferencovaného vzdělávání postižených žáků nepřinášela mnoho sociálních 
a vzdělávacích výhod, proto se již od 60. let 20. století setkáváme s tendencí prosazovat 
integraci postižených žáků mezi nepostižené vrstevníky. Postižení žáci si mohou osvojit 
mnoho způsobů sociálního chování pozorováním a napodobováním svých nepostižených 
vrstevníků, jsou více motivováni, jsou lépe adaptováni na prostředí běžného života. 
Nepostižení žáci se učí komunikaci s postiženými, pěstuje se tím jejich vnímavost a citlivost 
pro druhé, učí se pomáhat druhým. 
     Pro úspěšnou integraci žáka je důležité, aby žák sám chtěl v integrované třídě být, aby se 
seznámil s pravidly a režimem v běžné třídě ještě před nástupem do ní (krátké návštěvy třídy, 
které bude postupně prodlužovat) a aby měl nezbytné dovednosti v matematice a čtení. Na 
straně učitele musí být na prvním místě přesvědčení o prospěchu integrace, znalost potřeb, ale 
i dovedností postižených žáků, současně i znalost toho, jaký přístup je u konkrétního žáka 
osvědčený, taktéž je nutné mít k dispozici dostatek didaktických materiálů a informací o 
efektivních didaktických postupech. Učitelé mají mít k dispozici podpůrné služby pro žáky 
(rehabilitace, logopedie, psychoterapie), umět zacházet s technickými kompenzačními 
prostředky pro  postižené a udržovat kontakty jak s kolegy ze speciálních škol, tak s rodiči 
postižených dětí. Nepostižení vrstevníci, včetně jejich rodičů, mají získat přiměřené 
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informace o postižení spolužáka, získat možnost mluvit s učitelem o žádoucím chování vůči 
spolužákovi, případně si nacvičit určité postupy. Rodiče postiženého žáka jsou iniciátory 
integrace svého dítěte do běžné školy, znají přednosti i nedostatky integrace, akceptují 
všechny formy pomoci dítěti při překonávání počátečních adaptačních potíží, systematicky 
spolupracují s třídním učitelem bývalé speciální školy, psychologem či speciálním 
pedagogem. Škola zajistí speciální materiální didaktické pomůcky, postará se o odstranění 
prostorových bariér, iniciuje další speciálně pedagogické vzdělávání svých učitelů. Postižení 
žáci získávají od státu příplatek za zdravotní postižení, ze kterého může škola dotovat většinu 
nákladů na úpravu výukových podmínek těchto dětí. 
     Některá postižení nejsou integrovatelná, např. těžká sluchová postižení či úplná hluchota, 
případně kombinovaná postižení. Rovněž se nedoporučuje integrovat dítě s mentální 
retardací, pokud jeho výuku nepovede školený psychoped. Naopak dobře lze integrovat děti 
se zrakovým a tělesným postižením.  
     Integraci legislativně řeší vyhláška MŠMT ČR č.291/1991 Sb., o základní škole, která 
řediteli dovoluje do běžné třídy integrovat žáka s tělesným, smyslovým nebo řečovým 
postižením, dále mu dovoluje zřizovat speciální třídy a dovoluje přihlížet k druhu postižení 
při klasifikaci žáka. Učitelé pak pracují se svými žáky podle individuálního vzdělávacího 
programu, který popisuje: speciální vzdělávací činnost, míru účasti žáka ve vzdělávacím 
programu běžné třídy, krátkodobé i celoroční cíle, časové zařazení speciálních činností, 
metody průběžného hodnocení, osoby, které budou jednotlivé speciální činnosti zajišťovat. 
 
 
1.12.1.8 Žák jiného etnika, žák s jiným mateřským jazykem 
 
     S rostoucí migrací obyvatel se objevil problém vzdělávání minorit, který sebou nese řadu 
obtíží:  

 Bilingvismus (různá úroveň znalosti jazyka většiny a jazyka menšiny) 
 Kulturní paranoia (nedůvěra a strach z kultury většiny) 
 Zvýšená citlivost ke skutečné i zdánlivé diskriminaci 
 Nezpracovaná a potlačovaná agresivita, touha po vzpouře či odplatě za skutečné či 

domnělé křivdy 
 Chybějící loajalita k institucím vytvářenými „bílými“ 
 Nedůvěra a nedostatek přesvědčení o významu trvalé práce, o potřebě autority, zákona 
 Vnitřní nejistota, zda mluvit a jednat v souladu s vlastní nebo majoritní kulturou 
 Tendence klamat představitele autority, nejednat otevřeně, pokusit se to s nimi sehrát 
 Citlivost k neverbálním projevům a jejich případnému rozporu s obsahem řeči při 

komunikaci s příslušníkem minority 
 
     V přístupu k žákovi odlišné kultury se mohou uplatňovat dvě strategie: 

1. kompenzační vzdělávání – snaha prostřednictvím různých programů pomoci 
žákovi dosáhnout kulturní úrovně požadované školou 

2. pozitivní vzdělávání – snaha vyjít za dítětem do jeho kultury, zahrnutím 
hodnot, dovedností a postojů důležitých pro kulturu dítěte do kurikula 

 
 
1.12.1.9 Problematika romského etnika 
 
     V současné době je v ČR aktuálním požadavkem zkvalitnění vzdělávání dětí romské 
minority. Tím, že děti tohoto etnika nechodí do školy, se opožďují ve zvládnutí češtiny i 
v celkovém intelektuálním vývoji. 
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      Rómské děti oproti ostatním dětem 14 x častěji propadají, 5x častěji druhý nebo třetí stupeň z chování, jsou 
28x častěji převáděny do zvláštních škol, povinnou školní docházku končí 30x častěji v nižších ročnících 
základní školy. Propadlíci se nejvíce seskupují v 5.-6. ročníku, kde tvoří skupinu záškoláků a mladých 
delikventů, což má vliv na ostatní žáky (Nečas, 1993). 
 
    Snaha o nápravu tohoto stavu je formulována v programech celé řady rómských iniciativ i 
jiných hnutí (např. Hnutí spolupracujících škol R) i v opatřeních a projektech státních orgánů. 
     Ze zahraničních zkušeností vyplynuly určité stěžejní okruhy, které by ve výuce minorit 
neměly být opomíjeny. Patří k nim 1) činnosti působící na budování sebeúcty jedince (změna 
postoje učitele k žákovi z minority, povzbuzovat žáky ke zvládnutí náročnějších úkolů, 
poskytovat žákům vzory z jejich etnika, nediskriminovat je, poznat minoritní kulturu žáka, 
ocenit jejich učební úsilí, zachovávat klidné klima ve třídě); 2) činnosti podporující zvládnutí 
učební látky (zjistit dosavadní znalosti žáka, vyučovanou látkou dávat do souvislosti 
s životem žáka, umožnit žákům získat zkušenosti z exkurzí, výletů aj. činností, nechat je 
pracovat na smysluplných úkolech, podporovat kooperativní učení, hodnotit žáky různými 
způsoby); 3) rady pro výuku žáka z jiného jazykového prostředí (prostudovat záznamy o 
dítěti, navázat a udržet kontakt s rodinou, zjistit co nejvíce informací o kultuře žáka, využít 
kooperativního nebo partnerského vyučování, předkládat co nejvíce materiálů ve vizuální 
podobě, mluvit o informacích a pozitivních vzorech z různých kultur, být trpěliví; 
     
   Žák dnešní doby je osoba s právy – v roce 1991 u nás vešla v platnost Úmluva o právech 
dítěte (Zákon č. 104/1991 Sb.), která stanovuje, že vzdělání a vzdělávání je právo. 
 
 
1.12.2 UČITEL VE VÝUCE 
 
„Být pedagogem je nejen povolání, ale především i poslání“.      
 
1.12.2.1 Kompetence učitele 
 
     Na pedagogické povolání jsou kladeny tyto požadavky:  

1. vzdělávací předpoklady – vzdělání obecné, speciální, odborné 
Obecné vzdělání má být, co nejširší. Pedagog by měl být otevřený vůči vzdělávání ve 
svém oboru, rozšiřovat svůj „akční radius“ o interdisciplinární znalosti a o nové poznatky 
z vlastního oboru, zefektivňovat své komunikační schopnosti a jazykové dovednosti aj. 
2. osobnostní rysy (osobnostní rysy jedince vhodné pro učitelské povolání – např. 

trpělivost, organizační schopnosti, přirozená autorita – dominance; problematikou 
osobnosti učitele se blíže zabývá pedagogická psychologie v rámci tzv. typologie 
učitele) 

3. hodnotová orientace (trestní bezúhonnost, odpovídající mravní chování) 
      
     Mezi pedagogickými pracovníky najdeme: pedagogy v obecném školství, speciální 
pedagogy, vychovatele, pedagogicko psychologické poradce, pedagogy dospělých atd. 
 
     Profesiogram učitele, tj. profesionální činnost učitele, sestává z činnosti vyučovací, 
konzultační, koncepční, administrativní, operativní (dozory), sebevzdělávací a také ze styku 
s veřejností. 
 
     Kalhous, Obst (2002) uvádějí, že odbornost učitele předpokládá skloubení několika 
vlastností. Mezi čelní vlastnosti dobrého učitele patří umění věnovat se plně a jen svému 
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povolání (učitel vychází z dobré znalosti inteligenčních předpokladů jednotlivých žáků; zná 
další osobnostní charakteristiky žáků; žáci učitele znají a vědí, že od něj mohou očekávat 
kvalitní, byť náročné vyučování), schopnost vnést do systému poznatků strukturu (tuto 
schopnost mají zkušení pedagogové tak zautomatizovanou, že se pak ve výuce mohou 
věnovat náročnějším aspektům situace), schopnost citlivě přizpůsobit své jednání situaci a 
kontextu, pružně reagovat na novou situaci a schopnost rychle rozpoznat klíčové znaky 
situace a vhodně zareagovat (rozumět situacím na hlubší úrovni pochopení, tzn. rozumět „o 
co vlastně jde“).  
 
     Odborníci požadují prohlubování profesionality učitelů, upozorňují na problémy jako je: 

 nedostatečná kvalifikační struktura učitelských sborů 
 neodpovídající kvalifikace z hlediska oborů 
 stárnutí učitelských sborů 
 feminizace učitelských sborů 
 neuspokojivý poměr interních a externích učitelů (čím více interních učitelů škola má, 

tím spíše se dá předpokládat, že je to škola kvalitnější) 
 
     Kompetence učitele rostou s mírou jeho dosavadního a neustále probíhajícího vzdělávání, 
zkušeností, reflexe výchovné a vzdělávací reality, sebereflexe jako učitele a mírou vlivu 
školního prostředí na něj. 
 
     Sebereflexí rozumíme uvědomování si vlastních učitelských poznatků, zkušeností a 
prožitků z pedagogické činnosti, zejména z řešení pedagogických situací. Učitel provádí 
sebereflexi zejména tehdy, setká-li se s problémovou situací, hodnotí-li výsledky své činnosti 
za určité období, zkouší-li nový postup a hodnotí jeho výsledky, je-li podněcován svými 
kolegy k vyjádření svého názoru na nějaký problém, srovnává-li se s kolegy, které viděl při 
práci, setkává-li se s novými poznatky z oblasti věd o vzdělávání a je-li vyzván 
k sebehodnocení. K sebereflexi může učiteli efektivně posloužit videozáznam, hospitace 
kolegů na jeho výuce, rozhovory se žáky, dotazníky k hodnocení učitelů studenty nebo 
také tzv. učitelský deník, sloužící k záznamu vlastních zkušeností a poznatků z vedení výuky 
(Švec, 1996).  
 
 
1.12.2.2 Vybrané aspekty učitelského povolání  
 
     Kritika učitelů. Ze strany laické veřejnosti se učitelům často vytýká možnost prázdnin, 
kratší týdenní pracovní doba (méně hodin než běžné pracovní úvazky) a nebo přílišná 
snadnost pracovní náplně (výroky typu: „nepotřebují se připravovat“, „dobrý učitel se nemusí 
připravovat“ aj.).  
 
     S profesionální deformací se setkáváme u učitelů jak v pozitivní podobě (smysl pro 
pořádek, družnost, organizační schopnosti, otevřenost novým poznatkům), tak v negativní 
podobě (sklon k napomínání, mentorování a poučování druhých). 
 
Syndrom vyhoření. Zejména u starších učitelů se setkáváme s projevy vyčerpání 
psychických sil, apatičností a skeptickým přístupem ke změnám. Základem „vyhasínání“ 
je působení stresových faktorů na učitele během vykonávání pedagogické praxe. Statistiky 
uvádějí, že až 15 - 20% učitelů zvláště na školách s problémovými žáky je „vyhasínáním“ 
postiženo (Průcha, 1997). Učitelé se obtížně vyrovnávají s nesouladem mezi požadavky osnov 
a časem, který je na jejich splnění vymezený, dále s celou řadou povinností mimo vyučování 
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(jednání s rodiči, administrativní činnost, aj.) a konečně stále agresivnějším chování žáků vůči 
učiteli. Stresujícím činitelem je pro učitele rovněž i hodnocení žáků. 
     Předcházet působení těchto stresujících faktorů se daří pomocí dalšího vzdělávání učitelů, 
které přináší učitelům nové podněty pro jejich práci, dodává jim nadšení a smysl pro 
učitelskou profesi. Dle zahraničních zkušeností je pro stimulaci k lepší práci učitele možné 
použít  program pět „P“ (Mareš, 1991): postup, pravomoc, prestiž, požitky (např. prázdniny) 
a plat.  
 
 
1.12.3 UČIVO 
 
1.12.3.1 Základní kategorie učiva, přístupy k učivu 
 
     Učivo chápeme jako obsah vyučování nebo vzdělávání, jehož výsledkem jsou vědomosti, 
dovednosti a hodnotová orientace žáka (zájmy, přesvědčení, postoje). Vedle těchto 
výsledků výhon vzdělávacího působení dochází u žáka i k rozvoji kognitivních schopností 
(rozsah pozornosti, paměti, rozvoj myšlení aj.) a rozvoji emocionální sféry a posílení volních 
vlastností.  
 

• Vědomosti tvoří podstatnou část učiva, která je často veřejností kritizována jako v 
praktickém životě nepoužitelná. Přenos poznatků do praxe předpokládá nejen 
zapamatování určitého faktu, ale i pochopení struktury faktu (zda je žák schopen fakta 
zobecňovat prostřednictvím pojmů a vysvětlovat vztahy mezi nimi pomocí principů, 
zákonů a generalizací). 

 
Fakta fixují empirické poznání – zachycují jev popisem jejich podoby, vlastností, počtu, místa, pohybu apod. 
Nejčastějším prověřovacím postupem bývá reprodukce či identifikace (podle obrázku, modelu). 
Pojmy nám umožňují zobecňovat důležité a odhlížet od nedůležitého, rozpoznat v neznámé situaci, čím je 
podobná něčemu, co už známe apod. Umožňují nám odpovědět na otázky typu: co to je? Jsou vnitřními 
mentálními reprezentacemi. 
Zákon je všeobecný, nevyhnutelný a opakující se vztah mezi jevy nebo vlastnostmi objektů, kdy změna jedněch 
vyvolá změnu jiných. 
Princip je významný klíčový zákon, který sjednocuje poznatky do celku. 
Teorie vyjadřuje systém zobecněného poznání určité vědní oblasti. 
Generalizace je označením pro všechny uvedené typy vztahů, rozlišujeme procesuální (zejména průběh 
přírodních jevů) a kauzální (popisují příčinný vztah mezi dvěma nebo více změnami). 
 

• Dovednosti zahrnují cíl činnosti, volbu prostředků, postup činnosti a kontrolu 
výsledků, zahrnují tedy vědomosti i operace s nimi. V obecné rovině se ve škole 
setkáváme s těmito  druhy dovedností: pracovní, poznávací, pohybové a zdravotní a 
komunikační-sociální. Postupy jsou uspořádanými kroky vedoucími k dosažení 
určitého cíle (co dělat při úrazu, jak řešit kvadratickou rovnici, jak napsat email a 
odeslat jej, atd.). 

 
• Hodnoty jsou chápány jak odraz významu skutečnosti pro člověka, pro jeho potřeby a 

zájmy. Vyjadřují vztah člověka ke společnosti, k přírodě a k sobě samému; jsou 
základem struktury mravního vědomí člověka.  

 
• Vlastnosti člověka pak jsou již výstupem učení, které se zafixovaly v podobě rysů 

učícího se jedince, spadají sem např. kapacita slovní paměti, míra koncentrace 
pozornosti, píle, vytrvalost, sociabilita a hodnotová orientace. 
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V tomto ohledu existují dva aplikované přístupy k učivu: 
 

1. Zprostředkující přístup vychází z americké behavioristické tradice a jeho zásady 
jsou: 

 přesná formulace cílových kompetencí žáka pro různé oblasti života a analýza dílčích 
kroků, které postupně povedou k jejich ovládnutí 

 procvičování opakováním 
 zpevňování odměňováním 

 
      2.   Vstřícný přístup klade na první místo žáka a jeho současný svět, jeho zájmy a 
zkušenosti. Vychází z vývojových potřeb žáka a cílových kapacit, které mají být rozvíjeny, 
učitel žákům nenese poznání, ale „otevírá“ jim ho. Slabinou vstřícného přístupu může být 
fakt, že učitel nemusí adekvátně ohodnotit žákovy možnosti, čímž se efektivita přístupu 
značně snižuje.  
 
1.12.3.2 Problematika kurikula 
 
      Řešení výchovně - vzdělávacího komplexu problémů je zahrnováno pod pojem 
kurikulum. Organizace UNESCO vymezuje kurikulum jako vzdělávací projekt určující: 

1. záměry, cíle a konkrétní úkoly vzdělávacího působení 
2. metody, prostředky a aktivity k dosažení těchto cílů 
3. způsoby a nástroje požadované ke zhodnocení úspěšnosti vzdělávacího působení 

 
Existují různé podoby kurikula: 

 doporučené kurikulum (řeší základní koncepční otázky kurikula) 
 předepsané kurikulum (oficiální dokument, který je závazný pro určité typy 

škol nebo pro celý vzdělávací systém 
 realizované kurikulum (to, co učitel skutečně realizuje ve třídě) 
 podpůrné kurikulum (učebnice, časové dotace, zaměstnanci školy, vzdělávání 

učitelů, vybavení školy, vše co podporuje realizaci předepsaného kurikula) 
 hodnocené kurikulum (testy, zkoušky a další nástroje měření) 
 osvojené kurikulum (to, co se žáci skutečně naučí) 

 
 formální kurikulum (komplexní projekt cílů, obsahu, prostředků a organizace 

vzdělávání, realizace projektovaného kurikula ve výuce a hodnocení výuky) 
 

 neformální kurikulum (postihuje souvislosti života školy, které nejsou 
explicitně vyjádřeny v programech: étos a klima školy, vzdělávací hodnoty, 
vztahy mezi učiteli a žáky, vztahy mezi školou a rodiči a dalšími zdroji 
vzdělávání, způsoby diferenciace žáků, pravidla chování ve třídě, charakter 
školního prostředí, implicitní obsah učebnic a učitelova výkladu) 

 
 nulové-chybějící kurikulum (to, čemu se ve vyučování nevěnuje pozornost, 

co jakoby pro školu nestálo za řeč, např. cenzura učebnic z doby komunismu) 
 

 metakurikulum (do kurikula určitého předmětu jsou zařazovány i informace o 
tom, jak se tomuto předmětu učit a řídit své učení) 
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Označení „dvojúrovňová koncepce kurikula“ znamená, že MŠMT stanovují primárně 
základní východiska vzdělávání (národní kurikulum nebo rámcový vzdělávací program) na 
jejichž základě si jednotlivé školy vytváří sekundárně vlastní školní kurikulum (projekt 
školy).  
 
     Kurikulum by mělo být správně psané z pozice žáka, jako systém jeho zkušeností, jeho 
výstupních dovedností, významů. V tom se liší kurikulum od osnov, které zohledňují 
prvořadě činnost učitele (to, co vykládá, dělá ve výuce). Kurikulární tvorba dává odpověď na 
sedm základních otázek:  

 proč (funkce, cíle -vize, smysl, očekávání, hodnoty, perspektivy společenské, 
skupinové, individuální) 

 koho (charakteristiky učících – zvláštnosti sociální, věkové, generační, etnické) 
 co (poznání, praktické zkušenosti z běžného života, zkušenosti z pracovních činností)  
 kdy (v kterém věku, v jaké posloupnosti, časovém rozsahu, ve kterém ročníku) 
 jak (strategie učení, učební situace, způsoby interakce a komunikace, organizace 

života ve třídě a ve škole) 
 za jakých podmínek (legislativní rámec, řízení, financování, vybavení, spolupráce 

školy a komunity, podpůrné struktury a materiály) 
 s jakými očekávanými efekty (funkce a kritéria hodnocení, metody a nástroje 

hodnocení, způsoby sdělování výsledků hodnocení)  
 
      
1.12.3.3 Konkretizace učiva v pedagogických dokumentech 
      
     Pedagogický dokument je materiál, který vymezuje práci ve škole jak učitelům, 
ředitelům, tak žákům. Vztahuje se k veškerému školnímu dění, včetně přípravy a realizace 
procesu výuky a z tohoto hlediska má funkci: koncepční, projektovou, organizační, hodnotící, 
kontrolní a zpětnovazební. Podle toho která funkce převažuje, rozlišujeme pedagogické 
dokumenty teoretické a praktické. 
 

• Standardy.  Standard chápeme jako definování smyslu, poslání předmětu v daném 
studijním programu a cíle k nimž je třeba žáky vést, jde tedy o základní učivo 
(minimum dovedností a znalostí). Uváděny jsou různé druhy standardů – vzdělávací, 
evaluační, cílové, přičemž největší pozornost se věnuje právě cílovým. Ty dále dělíme 
na obecné cílové standardy (ty, které se mají ve vyučování realizovat bez ohledu na 
dělení výuky do projektů či předmětů mají prosakovat všemi činnostmi žáků) a 
specifické cílové standardy (jsou zaměřeny na pět oblastí: dorozumívání, osobnost, 
přírodu, techniku, společnost, matematiku). Funkce standardu by měla být hlavně 
informativní, diagnostická a motivační. Hlavní nástroj, kterým se usiluje o dosažení 
obecného i specifického cílového standardu, je kmenové učivo, které představuje 
jádro všech vzdělávacích programů poskytujících stupeň základního vzdělání, je 
navrženo tak obecně, aby umožňovalo funkční zpracování učebních osnov a aby se 
vytvářel prostor pro uplatnění specifických pedagogických záměrů ve vzdělávacích 
programech škol. Kvalita vzdělávacích výsledků dosažených žáky je předmětem tzv. 
evaluačních standardů. Cílové standardy a kmenové učivo vytváří základ pro tvorbu 
vzdělávacích programů. 

 
• Vzdělávací programy jsou souhrnem závazných požadavků státu na obsah 

vzdělávacích programů. Vzdělávacími programy stát osvědčuje dosažení vzdělání, 
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kterému předcházelo zjišťování kompetencí žáků, které by měli odpovídat systému 
učiva, navrženému odborníky z MŠMT pro jednotlivé ročníky škol. V kompetenci 
ředitelů a učitelů je vybrat rámcově navržené učivo do ročníků, vyučovacích předmětů 
či projektů v jednotlivých školách. Vzdělávací programy pro základní školy jsou: 
Obecná škola (součástí je i program Občanská škola), Základní škola a Národní 
škola, případně aktuálně zavedený Rámcový vzdělávací program pro základní 
vzdělávání (2001).  

 
• Koncepce školy vymezuje obsahové zaměření studia, profil absolventa typu či 

stupně školy, je konkretizována jednotlivými školami podle jejich podmínek. Do 
koncepce školy patří: 

1) Učební plán (jsou v něm rámcově uvedeny vyučovací předměty konkrétní školy, 
počet vyučovacích hodin věnovaných jednotlivým vyučovacím předmětům či 
projektům týdně v ročníku i celkově; vyučovací předměty jsou rozděleny na povinné, 
povinně volitelné a nepovinné) 

2) Učební osnovy (rozděleny na dvě části: v úvodu vymezeno základní pojetí předmětu – 
jeho cíle, metody práce, ve druhé části je konkretizováno učivo v podobě tématických 
celků, jednotlivých témat) 

3) Časově-tématické plány (nejsou přímo vyžadovány, jsou v kompetenci konkrétního 
učitele, který v nich zpřesňuje své představy o vyučovacím předmětu, o žákovi, jeho 
možnostech a schopnostech, o výsledcích procesu výuky a o škole vůbec) 

 
• Učebnice je prostředek komunikace žáka s učivem. Rozlišujeme tři druhy - učebnice 

(v  užším smyslu zaměřené na osvojování učiva), cvičebnice (sbírky úloh) a čítanky. 
Učebnice by měla stejně jako výuka podněcovat aktivitu žáka vedoucí k dosažení 
kognitivních cílů. 

 
 
1.12.4 FAKTORY PROSTŘEDÍ 
 
     Faktory prostředí zásadním způsobem ovlivňují efektivnost výchovně-vzdělávacího 
procesu. V tomto smyslu rozlišujeme prostředí životní a sociální. Životní prostředí je soubor 
všech biotických a abiotických jevů a procesů, které obklopují člověka nebo jakýkoliv živý 
systém. Sociální prostředí představuje souhrn všech sociálních aspektů životního prostředí. 
Užíváme zde pojmů sociální kontext, sociální podmínky. Z ekologie byly převzaty pojmy 
adaptace (kdy jedinec se přizpůsobuje podmínkám působícího prostředí) a abaptace 
(připravenost člověka na přizpůsobování se, např. skrze dědičné vlastnosti, kulturní stereotypy 
– sociální role, aj.), které se vztahují k úspěšnému vyrovnání se jedince se svým okolím. 
Sociální prostředí se někdy zaměňuje s termínem výchovné prostředí. Určujícím pro 
sociální prostředí je fakt, kde se jedinec právě nachází – v rodině, ve škole, s vrstevníky 
mimo školu nebo při volnočasových aktivitách mimo školu. Zásadní vliv v současném pojetí 
mimoškolních aktivit sehrávají u dospívajících média (časopisy, noviny, televize, rozhlas, 
internet).  
 
 
1.12.4.1 Rodina 
     
     Rodina je pro dítě stěžejním výchovným prostředím. Nezastupitelnou úlohu sehrává 
v oblasti:  
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 komunikace rodičů s dětmi (rovnoprávnost v komunikaci, jednoznačnost 
komunikace aj.) 

 socializace dítěte (způsob začleňování dítěte do společnosti, jak se bude chovat 
k druhým lidem) 

 kulturních hodnot předávaných dětem 
 

     Rodina představuje malou sociální skupinu osob, sociální instituci, která plní funkci 
biologickou, socializační, ekonomickou a výchovnou. Funkce rodiny spočívá v 
uspokojování citových potřeb členů rodiny, přerozdělování ekonomických hodnot, rekreaci – 
volném času, rodina slouží jako útočiště před veřejným světem, je zprostředkovatelem 
kulturních hodnot (dnes daleko více nesená médii), zajišťuje výchovu a vzdělávání dítěte. 
Z biologického pohledu na věc je rodičovské chování primárnější než chování partnerské 
(v rodině je důležitější vztah dítě – rodič než rodič – rodič). 
 
     Rodinný kodex shrnuje hodnoty, které rodina přijímá a které také vytváří. Projevuje se 
např. tím, jak rodiče instruují své dítě (příkazy, požádání, ponechání možnosti volby), jak 
zacházejí s předměty, které jsou pro rodinu hodnotami (auto, knihy, obrazy, technické 
přístroje, aj.) a jak tráví společný volný čas (TV, příroda, práce na zahradě aj.).  
 
     Rodinná síť může být tvořena nukleární rodinou (rodiče a děti) nebo širší rodinou 
(rodiče a děti, prarodiče a širší příbuzenstvo). Nukleární rodina může být tzv. úplná nebo 
neúplná (rozvedená). Rodinná síť se zhušťuje v době narození dítěte (rodina se více začleňuje 
do sociálního okolí – přátelé, známí, příbuzní) a mění se v době problémů rodiny (nemoc, 
smrt, rozvod apod.). 
 
Ve vývoji rodiny rozlišujeme tři základní etapy: 
 

1) rodina s předškolním dítětem (vývojovými úkoly tohoto období jsou: materiální 
 zajištění potřeb rodiny – např. bydlení rodiny, stabilní finanční příjem živitele rodiny, 
dále zdravotní zabezpečení dítěte v ranných stadiích vývoje, výchova potomka a taktéž 
problémy spojené se opětovným začleněním matek po mateřské dovolené do pracovního 
procesu; obzvláště citlivým tématem bývá první manželská krize nastávající v době pěti 
let od uzavření manželství, kdy se na straně manželů objevují pocity  stereotypu, ztráta 
iluzí o manželském a rodinném životě a strach z odpovědnosti za budoucí vývoj rodiny) 
 
2) rodina se školákem nebo dospívajícím dítětem (první krize je již zažehnána, 
manželé se již z větší části vypořádali s existenčním zajištěním chodu rodiny, nejčastější 
problémy, které se nyní řeší, spadají do oblasti výchovného vedení potomka, do oblasti 
jeho školní úspěšnosti, respektive neúspěšnosti, obzvláště silně bývá rodinou prožíváno 
období dospívání potomka) 
 
3)   rodina opuštěná dětmi (osamostatnění dětí v momentě dovršení dospělosti prožívají 
rodiče velmi citlivě, nastává fáze tzv.„opouštění hnízda“, pro optimální psychický vývoj 
mladých dospělých je nutné, aby rodiče umožnili dětem se fakticky i psychologicky 
oddělit od rodiny a „postavit se na vlastní nohy“; rodiče pociťují tyto osamostatňující se 
tendence dětí s pocity křivdy, nevděku, prožívají pocit ztráty smyslu života, což často 
vede k tzv. druhé manželské krizi, ne ojediněle končící rozvodem manželského páru) 
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      Vývoj současné moderní rodiny se vyznačuje charakteristikami jako je zrovnoprávnění žen (téma 
zaměstnaných žen a péče o děti), stoupá význam erotické zamilovanosti (určující prioritu při výběru partnera), 
existuje větší společenská mobilita (stírání sociálních rozdílů mezi lidmi), byl zaznamenán posun výchovné 
funkce rodiny (výchova se omezuje na nejmenší děti). 
     Současná rodina z pohledu demografických údajů je typická odkládáním sňatků a rozením dětí v co 
nejpozdější době (pojem společná „domácnost“), rozšířením neformálního soužití, zvyšováním rozvodovosti, 
poklesem ochoty lidí po rozvodu vstupovat do dalšího sňatku a mít další děti, omezováním počtu dětí v rodině a 
prodlužováním doby po kterou rodiče a děti žijí ve společné domácnosti.  
 
      Názor, že škola jen vzdělává a rodina jen vychovává, se považuje za překonaný a scestný 
(Kalhous, Obst, 2002). Prolínání učení ve škole a doma je výsledkem aktivní spolupráce 
rodiny a školy např. v podobě setkávání obou subjektů v rámci rady školy, sdružení rodičů, 
individuálních návštěv rodičů ve škole či na společenských akcích (divadelní představení, 
školní akademie aj.). Nelze opomenout i formu písemného či telefonického kontaktu a nebo 
vlastní návštěvu třídního učitele v rodině (předpokladem je zde souhlas rodičů, používá se jen 
v naléhavých případech na ZŠ, pro učitele je to možnost nahlédnout do prostředí, v němž žák 
vyrůstá). Dobrovolná účast rodičů ve vyučování v roli pozorovatele nebo asistenta, 
lektora, vedoucího kroužku apod. je v našich podmínkách nejméně obvyklou formou 
sbližování rodiny se školou. Nutno podotknout, že zkušenosti zahraničních kolegů s touto 
formou jsou více než pozitivní.  
           
 
1.12.4.2 Škola  
 
     Škola je institucí, kterou si společnost vytváří k zajištění svých potřeb. Škola tak sleduje 
cíle administrativně – provozní a vzdělávací. Škola představuje naději na zlepšení 
budoucího socio-ekonomického postavení žáků z rodin s nízkým sociálním statutem. Hlavním 
posláním školy je vytvářet podmínky podporující učení žáků (Kalhous, Obst, 2002).  
     Vývoj společnosti se dožaduje inovativního způsobu vyučování s ohledem na aktivitu a 
odpovědnost za vzdělání žáků samotných. Inspekční zpráva za školní rok 2000/ 2001 (MF 
dnes, 20.12. 2001) však konstatuje, že učitelé žáků od šestého ročníku výše dokáží školáky 
zaujmout méně než učitelé prvního stupně. Málo prostoru se zde věnuje samostatné práci a 
přemýšlení o informacích (ač u žáků druhého stupně již můžeme využívat rozvíjejícího se 
abstraktního myšlení žáků). Z výzkumu adolescentní mládeže (Macek, 1999) plyne, že 
dospívající mládež má velmi malý vliv na to, co se děje ve škole. Současná sekundární škola 
čelí problémům spojeným s motivační krizí žáků v pubertě a adolescenci, s čímž souvisí i 
nedostatek kázně ve výuce a s nesourodostí témat učebních osnov s běžným životem žáka. 
Podle průzkumu deníku MF dnes (29.11. 2000) jsou žáci českých středních škol odříznuti od 
praxe (65% z nich po dobu výuky žádnou praxí neprošlo), čímž nemohou získat ani reálnou 
představu o skutečném pracovním prostředí.  
       Aktuální v souvislosti s tématikou sekundární školy je i diskuze nad pozitivy a negativy 
vzdělávání na víceletých gymnáziích (u nás zavedených znovu po roce 1989), vzdělávání na 
veřejných a soukromých gymnáziích a vzdělávání na odborných učilištích. Obecně se má za 
to, že lidé s vyšším vzděláním mají na trhu práce větší šanci najít zaměstnání a dosáhnout 
vyšší mzdy. Na druhou stranu ne každý má předpoklady pro úspěšné ukončení studijně 
orientované školy či nástavby, nehledě i na fakt, že poptávka po kvalifikovaných řemeslnících  
či dělnících v poslední době stoupá. Jistou možností by mohlo být odborné specializované 
vzdělání ve formě nástavby, které by odráželo poptávku trhu nebo by přímo fungovalo 
v součinnosti se soukromým výrobním subjektem (firma, podnik, výrobna atd.), jenž by byl i 
garantem efektivity vzdělávání.  
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     Na formování postojů žáka ke škole se podílejí tzv. fyzické a sociální atributy školy. Mezi 
fyzické řadíme samotný objekt školy, a to z hlediska lokality v níž se škola nachází (rušnost/ 
klidnost lokality školy, dostupnost pomocí MHD) a vybavenosti školy (technické zázemí, 
vybavení „zdravým“ nábytkem, výzdoba tříd a veřejných prostor, umístění nápojových a 
občerstvovacích automatů na chodby škol, pestrost ve výběru jídel ve školní jídelně apod.). 
Z hlediska sociálních faktorů je na prvním místě diskutováno klima školy, jinak také étos 
školy či „duch“ školy. Toto klima je tvořeno všemi účastníky, zasahujícími do dění školy 
(ředitel, učitelský sbor, žáci, administrativně - hospodářský personál školy) a jejich 
vzájemnými vztahy. Étos školy spoluvytvářejí hodnoty přijaté a podporované celým sborem, 
vědomí náročnosti požadavků kladených na žáky a zaměstnance školy a také vyjadřované 
přesvědčení, že žáci i učitelé dokáží tyto požadavky zvládnout, povzbuzování a hodnocení 
odváděné práce (Kalhous, Obst, 2002). Výraznou složkou ovlivňující spokojenost žáka se 
svou školou je i otázka prestiže konkrétní školy, která je dána efektivitou vzdělávání 
(dlouhodobé sledování výsledků školy v celorepublikovém měřítku, včetně úspěšnosti žáků 
při přijímacím řízení na vysoké školy), tradicí školy, finančními podmínkami školy, 
zaměřením školy (specializované střední školy mají snazší úlohu z hlediska 
konkurenceschopnosti) a také zmiňovaným klimatem školy. Zásadní v této oblasti je 
implicitní koncepce školy, v níž je vyjádřen postoj vedení školy k dodržování řádu a norem 
školy žáky, ochota ke komunikaci a spolupráci se zástupci žáků a podpora žákovských 
nepovinných aktivit (výstavy, divadlo, akademie, projekty apod.). 
 
 
1.12.4.3 Vrstevníci, mimoškolní aktivity, média 
 
      Vrstevníci žáka jsou obvykle součástí určité subkultury mládeže (subkultury jsou od sebe 
rozlišitelné např. dle stylu hudby (pop, rock, techno, jazz aj.), žánru knih (sci-fi, fantasy aj.), 
filozofie, k níž se hlásí (nyní v oblibě východní směry), módy (skate, punk aj.) či rozmanitých 
aktivit, kterým se ve volném čase mladí věnují). Vrstevnické vztahy jsou v dospívání pro 
jedince důležité s ohledem na rozvoj jeho vlastních sociálních kompetencí (podpora druhých, 
vzor pro druhé, ocenění druhými, poskytnutí ocenění a podpory druhým apod.) a 
komunikačních dovedností. Vrstevníci mohou na jedince působit jakožto pozitivní vzory 
(zdravá soutěživost mezi jedinci navzájem v oblasti školních úspěchů, sportovních výkonů 
apod.) nebo naopak jako vzory negativní (experimenty s návykovými látkami a první 
sexuální kontakty).  
     Mimoškolní aktivity žáka představují zájmovou oblast v níž se žák realizuje po skončení 
vyučování ve volném čase. Organizovaná mimoškolní aktivita (školní kluby, jazykové 
školy, základní umělecké školy, střediska volnočasových aktivit dětí, mládeže a dospělých, 
sportovní kluby) si klade za cíl nabídnout žákům smysluplnou formu trávení volného času, 
kde mají jistou volnost ve výběru aktivit, které chtějí dělat. Nejnovější výzkumy potvrzují, že 
60% Čechů ve věku 16 let nedělá žádný sport či nenavštěvuje hudební či jiné kurzy (Pátek 
Lidových novin, 4.11.2005). Současná mládež žije čilým společenským životem: navštěvuje 
zábavní podniky (diskotéky, kina, kluby, koncerty, zápasy), restaurace a kavárny, nákupní 
centra a nebo pořádá vlastní soukromé večírky (party, lan party – skupinové hraní 
počítačových her). Mladí dospívající svůj volný čas věnují i příležitostným brigádám 
(nejčastěji jde o vypomáhání v nákupních centrech, hlídání dětí, obsluhování v restauracích 
apod.), aby si mohli udržet určitý „životní standard“. Častým jevem se stává i 
experimentování s návykovými látkami, ať už jde o kouření cigaret či marihuany nebo o 
rizikovější konzumaci tvrdých drog. Výchovná nedůslednost může v případě drogové 
závislosti končit nejen v psychiatrické léčebně či vězení, ale i smrtí. Prevence zde představuje 
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jednu z nejdůležitějších zbraní v boji proti kriminalitě, delikvenci, toxikomanii a prostituci 
mladistvých.  
     Média (tisk, rozhlas, televize, internet) rozšiřují všeobecnou informovanost člověka, 
neboť napomáhají jeho dalšímu sebevzdělávání. Na druhé straně tu hrozí nebezpečí 
nedůvěryhodnosti informací, získaných pomocí těchto subjektů. Obzvláště kriticky vyznívají 
výsledky některých výzkumů (např. Sak, 1995), srovnávajících výchovný vliv českých 
televizních kanálů. Výzkum shrnuje, že nejmenované komerční televize zcela zanedbávají 
estetickou, vzdělávací, výchovnou a socializační funkci vysílání, čímž ohrožují přirozený 
psychický vývoj dětí a mládeže. Televize v tomto duchu nepředkládá jedinci reálný, 
věrohodný obraz života ve společnosti, zahlcuje jej násilnými snímky či scénami se sexuálním 
podtextem. Vliv televize na dítě je odlišný podle jeho rodinného zázemí. Vysoká socio -
kulturní úroveň rodiny dokáže do určité míry paralyzovat vliv brakové kultury komerční 
televize. Čím horší je rodinné zázemí dítěte, tím více je vystaveno nereálné kultuře komerční 
televize. Dříve člověk chápal sám sebe prostřednictvím mýtů, dnes prostřednictvím 
mediálních obrazů. V souvislosti s působícím mediálním tlakem na jedince, odborníci z řad 
psychologů doporučují, aby rodiče s dětmi hovořili, co vidí v televizi (čtou na internetu), aby 
jasně vyjadřovali své negativní postoje vůči násilí a pornografii v médiích, aby odhalovali 
dětem pravdu o komerčním motivu těchto brakových pořadů, konfrontovali je s realitou, 
odkazovali na nereálnost snímků a především je vedli k formování vlastního uměleckého 
vkusu (Kalhous, Obst, 2002). 
 
 

1.13 TEORETICKÉ ZÁKLADY VYUČOVÁNÍ A UČENÍ 
 
1.13.1 VÝUKOVÉ METODY 
 
     Výuková metoda je cestou k dosažení výukového cíle, jedná se o koordinovaný systém 
vyučovacích činností učitele a učebních aktivit žáka, které jsou zaměřeny na dosažení 
učitelem stanovených a žáky akceptovaných výukových cílů. Interakce učitel – žák je ve 
výuce realizována prostřednictvím výukových metod. K zásadám didaktické účinnosti 
výukové metody patří, že je informativně nosná, je formativně účinná, rozvíjí poznávací 
procesy, je racionálně a emotivně působivá, respektuje systém vědy a poznání, je výchovná, je 
přirozená ve svém průběhu i důsledcích, je použitelná v praxi, je adekvátní žákům, je 
adekvátní učiteli, je didakticky ekonomická a hygienická.  

Praktickou a inspirativní publikací je kniha Moderní vyučování, autora G. Pettyho (1996),  
srovnávající v kapitole 2 klady a zápory jednotlivých metod výuky. V odborné literatuře 
existuje množství klasifikací metod výuky. Zde uvádíme pro srovnání dvě:  
 

• Klasifikace metod výuky (Kalhous, Obst, 2002): 
 

1. metody slovní – nejefektivnější, nejrychlejší přenos informací 
a) slovní metody monologické: vysvětlování, přednáška, vyprávění, 

instruktáž 
b) slovní metody dialogické (dodržovat zásady: naslouchání, odrážení, 

vyjasňování, tázání se (tažte se s otevřeným koncem, ptejte se vždy jednou 
otázkou, poskytněte žákovi možnost odpovědět na otázku, ověřte si žákovy 
odpovědi, dejte žákovi oddechový čas, zakončete v pozitivním tónu), 
hledání příkladů): rozhovor, diskuse, dramatizace, sokratovská metoda 
(prezentace přesně formulovaných otázek žákům, kteří jsou jimi vedeni 
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k vytváření vlastních logicky vyvozovaných poznatků), heuristická metoda 
(žák je veden učitelovou otázkou k samostatnému řešení problému – 
pozoruje objekt, sleduje jeho strukturu, porovnává, hodnotí, zdůvodňuje 
svá tvrzení, atd. a na základě této činnosti objevuje nová fakta, v závěru 
odpovídá na učitelovu otázku 

2. metoda práce s učebnicí, s knihou (vytváření výpisků a práce s nimi) 
3. metody názorně demonstrační (zásady názornosti: 1. předem naplánovat 

potřebné materiály, pomůcky a prověřit fungování technických zařízení, 2. 
předkládat předměty co největšímu počtu smyslů, 3. složitější předvádění je nutné 
rozložit v jednotlivé jednodušší prvky, 4. předvádění má probíhat v přiměřeném 
tempu a má být přístupno všem přítomným, 5. je účelné zapojit do předvádění 
žáky, 6. učitel aktivizuje žáky ke spolupráci při předvádění, 7. prověřovat 
pochopení učiva po jednotlivých krocích předvádění, případně se vrátit, 8. 
výsledek předvádění závisí na tom, jak je vhodně doplněn slovním vysvětlováním, 
9. po ukončení předvádění žáci sami shrnují hlavní poznatky, nesprávnost učitel 
opraví, nedostatky doplní, 10. v průběhu předvádění si žáci dělají poznámky, 11. 
předvádění názorného slouží jako výcvik v pozorování, 12. předmět se musí 
žákům demonstrovat tak, aby ho mohli dobře vnímat, 13. názorniny předkládat 
žákům ve správnou dobu, nikdy ne před výkladem, 14. žáci si hlouběji osvojují 
učivo, předvádí-li se jim jev ve vývoji, v činnosti, v souvislosti s reálnou 
skutečností, v přirozeném prostředí) 

4. didaktické hry (hra má silný motivační stimul, náročná na přípravu i realizaci, 
vytvořit si vlastní zásobárnu her a provádět průběžné jejich hodnocení na základě 
efektivnosti výuky) 

5. participativní metody (metody účasti „někoho na něčem“ – dialog v plénu 
skupiny, simulovaný dialog, dialog založený na písemných otázkách, dialog 
v kruhu, situační či případové metody, inscenační metody (metody hraní rolí), 
brainstormingové metody) 

6. situační případové metody (řešení problémové učební úlohy na základě 
konfrontace vědomostí, dovedností, názorů a postojů aktérů, z nabízených řešení 
má být vybráno to nejlepší, žáci se učí o alternativách diskutovat a výsledně i se 
pro nějakou z nich rozhodnout, což je schopnost uplatňující se v běžném životě) 

7. inscenační metody (simulace situací, kde se řešení realizuje formou hraní rolí, 
které umožňují vyjádřit žákovi osobní názor; druhy: strukturovaná inscenace, 
nestrukturovaná inscenace, mnohostranná inscenace) 

8. brainstormingové metody (burza dobrých nápadů) (po oznámení problému každý 
z účastníků bezprostředně bez jakýchkoliv dalších úvah či zábran vysloví svůj 
nápad na řešení problému, v následné fázi všichni podrobí jednotlivé nápady 
kritice až po výsledném zhodnocení dojdou k jednomu řešení) 

9. vrstevnické vyučování – učení vyučováním (jeden z žáků si vybere téma a 
přednáší jej svým spolužákům, důraz na použitou literaturu, jistotu žáka v tématu, 
prověření časové a obsahové struktury výstupu, didaktického postupu, cíle výuky) 

 
 

• Klasifikace metod výuky dle charakteru poznávacích činností žáka při 
osvojování obsahu vzdělání (Lerner, 1986):  
 
1. Informačně – receptivní metoda 
Předávání hotových informací žákům, realizuje se formou výkladu, vysvětlováním, 
popisem, ilustrací, pomocí tištěného textu – učebnice, pracovní sešity, učebních 
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pomůcek – obrazů, schémat, demonstračních pokusů, poslechem zvukových nahrávek, 
sledováním videoprogramů, filmů, atd. Nemělo b jít jen osvojení vědomostí, ale i o 
praktickou zkušenost z realizace. Osvojení si vědomostí je zde odvislé od 
intelektuálních schopností žáků, jejich praktických zkušeností, temperamentu a dalších 
sociálních a psychologických vlastnostech určitého žáka. 
2. Reproduktivní metoda 
Organizované opakování poznatků, známých z informačně - receptivní fáze, 
realizované pomocí učebních úloh (ústní reprodukce, opakovací rozhovor, čtení, psaní, 
řešení typových úloh, napodobování jazykových modelů, čtení map, rýsování schémat, 
provádění hudebních výkonů, výtvarných cvičení, atd.) s cílem aktivního porozumění 
poznatkům. 
Nadměrný počet jednotvárných učebních úloh utlumuje u žáka soustředění, omezuje 
motivaci a zeslabuje trvalost osvojení. 
3. Metoda problémového výkladu 
Učitel vytyčí žákům problém, na který neznají odpověď a musí se k ní na základě 
osobních aktivit za pomoci učitele dopracovat. Postupně se seznamují s jednotlivými 
fázemi řešení, a tak si zafixují algoritmus postupu: 1. vyjasnění problémovosti úlohy a 
určení dosud neznámých hledaných veličin, 2. rozbor problému, hledání i studium 
dostupných argumentů a informací použitých pro řešení, 3. vytyčení možného postupu 
řešení, uvažuje se o několika alternativách, 4. výběr nejpravděpodobnějšího řešení a 
jeho postupné uskutečňování, 5. ověření realizovaného řešení, jeho potvrzení či 
vyvrácení a následně modifikace řešení. 
4. Heuristická metoda 
Učitel z okruhu učiva a zkušenosti žáků konstruuje učební úlohy tak, aby pro žáky 
znamenaly určitý rozpor, obtíž, aby od nich vyžadovaly samostatné řešení. Učitel 
postupně vytyčuje dílčí problémy, formuluje protiklady, upozorňuje na konfliktní 
situace, sám nebo společně se žáky určuje jednotlivé kroky řešení problému. Usiluje 
se o rovnováhu mezi aktivitou učitele a žáků.. Cílem této metody je aplikace 
získaných poznatků. 
5. Výzkumná metoda 
Vyžaduje od žáků samostatné hledání řešení pro celistvý problémový úkol. Činnost 
učitele spočívá ve výběru požadovaných učebních úloh, které by u žáků zajišťovaly 
komplexní tvořivé aplikace vědomostí i získaných praktických zkušeností, včetně 
samostatného výběru již upevněných algoritmů různých řešení, aktivita učitele je zde 
v pozadí. Metoda podporuje samostatnost žáků při řešení úloh, rozvíjí jejich 
intelektuální schopnosti (schopnosti analýzy, syntézy, hodnotícího posouzení). 

 
 

1.13.2 ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY 
 
             „Každá z rozmanitých organizačních forem vytváří svébytný svět vztahů mezi žákem, vyučujícím, 
obsahem vzdělávání i vzdělávacími prostředky.“ 
 
      Organizační formy výuky představují uspořádání vyučovacího procesu, vytvoření 
prostředí a způsob organizace činnosti učitele i žáků při vyučování. Pro uspořádání výuky je 
důležité si být vědom toho s „kým“ a „jak“ pracujeme (výuka hromadná, individuální, 
párová, skupinová, zda lze výuku individualizovat, zda je možná spolupráce žáků) a „kde“ 
výuka probíhá (tradiční učebna, specializovaná učebna, přirozené prostředí, domácí 
prostředí). 
 
     Individuální výuka - nejstarší organizační forma používaná již ve starověku a středověku 
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- vlastnosti individuální výuky (Solfronk, 1991): žáci shromážděni v jedné místnosti, 
v různém počtu, jsou různého věku, různé úrovně vědomostí, jeden učitel řídí činnost 
jednotlivců, každý pracuje individuálně (navzájem nespolupracují), učivo i učebnice 
stanoveny pro každého žáka zvlášť, volná doba vyučování, rozmístění žáků a věcných 
prostředků je libovolné (není přesně určeno) 

- jde zde o trvalejší kontakt jednoho učitele a jednoho žáka – např. umělecká výchova, 
výuka cizímu jazyku (konverzace), trénink vrcholových sportovců, určité formy 
distančního vzdělávání (i korespondenční) 

- klady individuální výuky spočívají v tom, že proces učení probíhá velmi intenzivně, 
neboť se učitel žákovi může neustále věnovat 

 
Hromadná výuka – tzv. třídně hodinový a předmětový systém 

- nejrozšířenější organizační forma výuky, užívaná od 16./17. stol. (již Komenský 
uvádí: „učit všechny všemu“ – jeho didaktika je založená právě na hromadném 
vyučování) 

- předpokladem této formy je vytvoření skupiny žáků stejné věkové a mentální úrovně – 
žáci postupují ve výuce jednotně stejným způsobem, učitel řídí učební činnost všech 
žáků najednou – tzv. frontální výuka, předpokládá se, že žáci mimo průměr se 
přizpůsobí, uspořádání učebny již od středověku zachovává organizaci lavic v kostele 
s upřednostněným místem katedry pro učitele, dodržování systému časových 
vyučovacích jednotek o velikosti 45 minut s 5-15 minutovými přestávkami, kde 
organizaci školního dne určuje rozvrh hodin 

- při regulaci učební činnosti musí učitel zvládnout celou řadu činností: vytvářet 
podmínky pro učení žáků (hygienické podmínky, posilování motivace, soustředění, 
aj.), seznamovat žáky s novým učivem (záměrně ovlivňuje jejich poznávací procesy), 
směrovat učební činnost k upevnění a prohloubení získaných vědomostí, zajišťovat 
zpětnou vazbu žákům i sobě 

- vyučovací hodina může nabývat charakter určitých etap, které můžeme rozlišit na: 
hodiny přípravy, hodiny osvojování, hodiny opakování a upevňování vědomostí, 
hodiny vytváření a upevňování dovedností, hodiny použití získaných vědomostí a 
dovedností, hodiny ověřování a hodnocení, hodiny kombinované (smíšené etapy) 

- hodina kombinovaná je nejčastější (pozor!!: často navozuje stereotyp, ze strany učitele 
může jít o šablonovitost) a obsahuje tyto základní články:  
1. úvodní část (zahájení hodiny, zápis do třídní knihy, motivace, ..) 
2. opakování dříve probraného učiva, kontrola domácích úkolů 
3. výklad nového učiva 
4. opakování a procvičování probraného učiva, aplikace 
5. shrnutí a utřídění nových poznatků 
6. zadání a vysvětlení domácího úkolu 

 
V případě laboratorních cvičení (pozor!!: náročné na přípravu učitele) vypadá organizace 
hodiny takto: 

1. zahájení hodiny 
2. sdělení tématu práce, opakování teoretických znalostí, dovedností 
3. stanovení úkolu práce, zadání pokynů k práci 
4. rozdání materiálů a pomůcek 
5. instruktáž 
6. vlastní práce, průběžná kontrola a hodnocení 
7. shrnutí, zobecnění výsledků pokusů a pozorování 
8. úklid pracoviště, ukončení výuky 
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- vlastnosti hromadné výuky:  

1. třída jako skupiny žáků stejného věku 
2. systém navazujících vyučovacích jednotek a střídajících se předmětů 
3. frontální způsob vyučování 

- výhody hromadné výuky: přispěla k rozvoji vzdělanosti, umožnila zavedení povinné 
školní docházky, jako forma je velmi produktivní (jeden učitel a několik žáků) a 
ekonomická, lze jí dosáhnout velmi dobrých výsledků, zvláště pokud jde o zvyšování 
měřitelné úrovně znalostí a dovedností jednotlivých žáků 

- nevýhody: žáci jsou spíše pasivní příjemci informací, na učitele jsou kladeny zvýšené 
nároky na aktivizaci pozornosti a motivace k učení, učitel přehlíží individualitu 
(schopnosti, dovednosti, nadání) jednotlivých žáků, třída je pro něj „masou“ 

 
Individualizovaná výuka – kritika hromadné výuky se zacílením na respekt k individualitě 
jednotlivých žáků (např. J. Dewey)  

- první ucelený systém akceptující individualizaci výuky = daltonský laboratorní plán 
(počátek 20. stol., H. Parkhurstová) – zde vystupuje škola spíše jako laboratoř, kde děti 
pracují na různých pokusech a všeobecně experimentují, úkoly jsou učitelem předem 
připraveny a zahrnují látku obsaženou v učebních osnovách, žáci mají svobodu v tom, 
jakým způsobem budou na úkolu pracovat, do záměru se přidává i součinnost dětí 
- svoboda žáka = odpovědnost (k práci je žák motivován vnitřně, posiluje vlastní vůli,  
vytrvalost, schopnost zdolávat překážky, samostatnost, duševní kázeň), úspěch žáka 
uspokojuje, posiluje jeho sebevědomí 

 
Projektová výuka – zakladatel W. H. Killpatrick (19./ 20. stol. USA) 

- žáci mají s pomocí vyučujícího řešit určitý úkol komplexního charakteru (projekt), 
který buď přímo vychází z praktických potřeb nebo je s praxí úzce spojen, předložený 
úkol musí být pro žáky zajímavý a významný, aby se s jeho řešením identifikovali, 
přijali jej za svůj a jako takový jej se zájmem řešili, projektová výuka vyžaduje 
restrukturalizaci dosavadního učiva, jejím cílem je integrace tradičních předmětů 

- charakter projektové výuky:  
1. žáci mají jistý vliv na výběr tématu, stanovení programu učení, proces učení se 

vyznačuje otevřeností 
2. projekt souvisí s mimoškolní realitou žáka 
3. žáci jsou na projektu zainteresováni, ve vlastním zájmu bez nutnosti posílení 

vnější motivací 
4. projekty vedou ke konkrétním výsledkům, na jejichž základě mohou žáci získat 

nejen poznatky a kvalifikaci, ale i z řešení vyplývající odměnu 
- při realizaci projektu jako učitelé respektujeme (dle Killpatricka): zpracování záměru 

projektu (stanovit o co v projektu přesně půjde), zpracování plánu (konkretizuje čas, 
místo, účast žáků, pomůcky) – záležitost kreativity a invence učitelů i žáků, provedení 
projektu (učitel usměrňuje v pozadí), vyhodnocení projektu žáky i učitelem 
(východisko pro plán dalších projektů) 

- rozlišujeme projekty: individuální (žák pracuje na svém vlastním projektu), skupinové, 
třídní, školní 

- výhody: projekt je pro žáky motivem sám o sobě, vychází z logiky životní reality, 
rozvíjí skupinovou spolupráci a tvořivost, vede k odpovědnosti, toleranci, podporuje 
vnitřní kázeň (výchova k mravním hodnotám), přispívá k individualizaci výuky 
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Diferencovaná výuka – podporuje zlepšení hromadné výuky tím, že seskupuje žáky do 
homogenních skupin dle určitých kritérií (intelekt, nadání, zájmy, místo bydliště aj.) = 
diferenciace, čímž se zlepší podmínky pro individuální rozvoj jedince 
 
Skupinová a kooperativní výuka – je zacílena na kooperaci a vzájemnou komunikaci žáků 
(učení komunikačním dovednostem – pravidla soužití, požadavek důvěry, pravdivosti a 
dovednosti aktivně naslouchat, schopnost plného osobního nasazení) 

- soutěživost je zde nahrazena kooperací, učitel je zde v roli koordinátora a poradce  
- skupinovou spolupráci lze začlenit do kombinované hodiny hromadné formy výuky 

v etapě procvičování a upevňování poznatků 
- třída se dělí do skupin záměrně: dle druhu činnosti, obtížnosti činnosti, zájmu žáků, 

pracovního tempa, dovednosti spolupracovat, aj. či spontánně  
- skupiny mohou tvořit jak páry, tak malé sociální skupiny (5 - 7 osob) 

 
Týmová výuka – její rozvoj zaznamenán po 2. svět. válce v USA, podstatou je spolupráce 
více učitelů v rámci flexibilních žákovských skupin, jde o efektivní rozšiřování možností 
učení v různě strukturovaných seskupeních při zachování stabilních kmenových žákovských 
skupin 

- druhy týmů: oborový tým (složený z učitelů stejné aprobace), všeoborový tým  
(složený z učitelů různých oborů), příležitostné týmy 
- jednotlivé týmy učitelů pracují s různě velkými skupinami žáků (horizontální členění – 

paralelní třídy 6.A, 6.B, 6.C, vertikální – 6.B, 7.B, 8.B, smíšené – 8.A, 8.C) 
 
„ ..vyučující si v paralelních třídách stejného ročníku začnou vyměňovat vlastní pracovní pomůcky. Po několika 
měsících opakovaných vzájemných hospitací začnou v dalším roce společně utvářet rozvrh hodin tak, aby matematika 
mohla být vyučována pro více tříd společně. Tak se minimálně jednou týdně spojí dvě třídy třeba na deset minut 
společné práce a zbytek doby pracují odděleně menší třídně smíšené skupinky…“ 
 
Otevřené vyučování – usiluje o změnu charakteru práce školy ve dvou směrech: 

1. přijímá organizační opatření ve vyučování, která vedou žáky k převzetí větší 
odpovědnosti za plánování a průběh vlastního učení – zavádí vlastní týdenní plány 
(základní - pro všechny stejný, doplňkové– žáci si vybírají podle vlastních potřeb a 
zájmů), které si 1. žáci kontrolují sami, 2. kontrolu provádí spolužák, 3. kontrolu 
provádí učitel; do denního rozvrhu se začleňují časově vymezené bloky tzv. volné 
práce, během níž žáci plní úkoly připraveného týdenního plánu (pracují 
individuálně či skupinově) k čemuž je přizpůsobeno rozmístění stolků a zajištění 
dostatku učebních materiálů 

2. otevírají školu navenek (vytváření kontaktů s mimoškolním prostředím (rodiče, 
obec, městská část, občanská sdružení, podnikatelský sektor), které je ve spojení s  
životní realitou obce (posiluje soužití určité komunity) 

- výhody: rychlá a účinná reakce (změna vzdělávacího programu) vzhledem 
k vyskytlým změnám ve vnějším prostředí, vzdělávání je veřejnou 
záležitostí, ideální způsob pro primární výchovu 

 
 
1.13.3 MATERIÁLNÍ DIDAKTICKÉ PROSTŘEDKY 
 
     Didaktický prostředek znamená vše, čeho učitel a žáci mohou využít k dosažení 
výukových cílů, např. metoda výuky, vyučovací forma, didaktická zásada, ale i materiální 
prostředky typu: tabule, učebnice, učební prostory, výpočetní technika aj. 
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     Funkce materiálních didaktických prostředků vyplývá ze skutečnosti, že člověk získává 
80% zrakových informací zrakem, 12% sluchem, 5% hmatem a 3% ostatními smysly. 
Tradiční model výuky poměr zapojení jednotlivých smyslů upravuje: 12% informací získává 
zrakem, 80% sluchem, 5% hmatem a 3% ostatními smysly; tento fakt je třeba ve výuce 
pozměnit v duchu Komenského zásady: „Nutno předvádět tolika smyslům, kolika je jen 
možné (Komenský, 1964).“ 
 
Klasifikace materiálních didaktických prostředků (Malach, 1993): 
 
I. Učební pomůcky: 

1. Originální předměty a reálné skutečnosti: 
a) Přírodniny: v původním stavu (minerály, rostliny) či 

upravené (vycpaniny, lihové preparáty) 
b) Výtvory a výrobky v původním stavu (vzorky výrobků, 

přístroje, umělecká díla) 
c) Jevy a děje (fyzikální, chemické, biologické) 

2. Zobrazení a znázornění předmětů a skutečností: 
a) Modely – statické, funkční, stavebnicové 
b) Zobrazení – prezentovaná přímo (školní obrazy, 

fotografie, mapy) a prezentovaná pomocí didaktické 
techniky (statické, dynamické) 

c) Zvukové záznamy – magnetické, optické 
3. Textové pomůcky: 

a) Učebnice – klasické, programované 
b) Pracovní materiály – pracovní sešity, studijní návody, 

sbírky úloh, tabulky, atlasy 
c) Doplňková a pomocná literatura – časopisy, 

encyklopedie 
4. Pořady a programy prezentované didaktickou technikou: 

a) Pořady – diafonové, televizní, rozhlasové 
b) Programy – pro vyučovací stroje, výukové soustavy, 

počítače 
5. Speciální pomůcky: 

a) Žákovské experimentální soustavy 
b) Pomůcky pro tělesnou výchovu 
 

II. Technické výukové prostředky: 
1. Auditivní technika – magnetofony, gramofony, školní rozhlas, 

CD přehrávače, sluchátková souprava 
2. Vizuální technika – pro diaprojekci, pro zpětnou projekci, pro 

dynamickou projekci 
3. Audiovizuální technika – pro projekci diafonu, filmové 

projektory, magnetoskopy, videorekordéry, videotechnika, 
televizní technika, multimediální systémy na bázi počítačů 

4. Technika řídící a hodnotící – zpětnovazební systémy, výukové 
počítačové systémy, osobní počítače, trenažéry 

 
III. Organizační a reprografická technika: 

 Fotolaboratoře 
 Kopírovací a rozmnožovací stroje 
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 Rozhlasová studia a videostudia 
 Počítače, počítačové sítě 
 Databázové systémy (CD ROM disky) 

 
IV. Výukové prostory a jejich vybavení 

 Učebny se standardním vybavením, tj. tabule (klasická, magnetická), nástěnky, 
skříně, police na knihy atd. 

 Učebny se zařízením pro reprodukci audiovizuálních pomůcek 
 Odborné učebny 
 Počítačové učebny 
 Laboratoře 
 Dílny, školní pozemky 
 Tělocvičny, hudební a dramatické sály 

 
V. Vybavení učitele a žáka: 

 Psací potřeby 
 Kreslící a rýsovací potřeby 
 Kalkulátory, přenosné počítače, notebooky 
 Učební úbor, pracovní oděv 

 
 
     Doporučení pro práci s materiálními didaktickými prostředky: 

 učitel má mít aktualizovaný přehled o všech prostředcích, která jsou mu na škole 
k dispozici 

 s didaktickými prostředky musí umět učitel zacházet 
 učitel si musí funkčnost prostředků v předstihu vyzkoušet 
 do sestavování pokusů je vhodné začlenit žáky v roli asistentů 
 zajistit dobré podmínky viditelnosti všem 
 pokusit se aktivizovat žáky pro spolupráci na demonstraci pokusu 
 upřednostňovat za pomoci materiálních prostředků metody heuristické 
 materiálních prostředků lze použít ve všech fázích výuky 
 při manipulaci s prostředky dbát pravidel ochrany zdraví a bezpečnosti práce 

 
     V oblasti výpočetní techniky lze využívat speciálních prostředků: 

 výukové programy – programy na procvičování látky, simulační programy, 
didaktické hry k procvičování, elektronické encyklopedie a učebnice na CD-ROM 

 počítač jako pracovní nástroj – textové editory, databázové systémy, tabulkové 
kalkulátory, grafické editory, CAD systémy (Computer Aided System) – 
k vytváření objektů ve 2D – 3D 

 internet a multimediální počítačová zařízení 
 podpora výuky programování na technických školách  

 
 

1.13.4 VÝUKOVÉ CÍLE A JEJICH TAXONOMIE 
 
     Výukový cíl je určitá představa o kvalitativních i kvantitativních změnách u jednotlivých 
žáků v oblasti kognitivní, afektivní a psychomotorické, kterých má být dosaženo ve 
stanoveném čase. Spolutvůrci cílů mohou být i sami žáci.  
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Proč vůbec pracovat s výukovými cíly (Jesenská, 1986): 
1.Až když si učitel konkrétně uvědomí, čeho má být ve výuce dosaženo, může smysluplně volit cestu k dosažení 
tohoto stavu – rozhodnout o rozsahu a uspořádání učiva, o učebních činnostech a možnostech jednotlivých žáků, 
o metodických postupech, organizační formě atd. 
2. Stanovení jednoznačných a kontrolovatelných cílů je předpokladem účinného zjišťování a hodnocení výsledků 
výuky. Průběžné srovnávání stanovených cílů a dosaženého stavu je předpokladem účinného řízení procesu. 
3.Pokud zná žák konkrétní cíl a ztotožnil se s požadavky na výkon, v nichž se má projevit výsledek jeho učení, je 
u něj možné rozvíjet autoregulaci a tím se učí lépe. 
      
     Na formulaci výukových cílů jsou kladeny určité požadavky s ohledem na jejich 
KOMPLEXNOST (zahrnout změny nejen v oblasti kognitivní, ale i afektivní a 
psychomotorické – systematicky pracovat se všemi třemi dimenzemi), KONZISTENTNOST 
(soudržnost výukových cílů – podřízenost nižších cílů vyšším a závislost vyšších cílů na 
dosažení cílů nižších, pro učitele je důležité, aby zachoval konzistentnost mezi cíli 
jednotlivých vyučovacích hodin a cíly tématických celků), KONTROLOVATELNOST 
(stanovení úrovně požadovaného výkonu, podmínky za kterých má být výkon realizován  - 
časový limit, s použitím pomůcek, samostatná práce a normy výkonu – kvalita zpracování, 
počet vypracovaných úloh, aj.) a PŘIMĚŘENOST (stanovení takových cílů, které jsou 
náročné, ale současně i splnitelné pro většinu žáků). 
 
     Při vymezování a formulaci výukových cílů dochází k určitým chybám jako např.:  

 cíle se ztotožňují s tématem vyučovací hodiny (např. Tok řeky Vltavy, České národní 
obrození) 

 cíl se zaměňuje s popisem činnosti učitele (např. vysvětlit pojem textového bloku, 
naučit žáky samostatně pracovat s textovými bloky, předvést činnost parního stroje) 

 vymezení výukového cíle je příliš obecné, nejsou stanoveny podmínky, kvalita nebo 
jiná kritéria žákova výkonu (např. vyvození rovnice hyperboly nebo poznat ptáky, 
kteří přezimují u nás)  

 
 
1.13.4.1      Taxonomie výukových cílů 

 
Taxonomie výukových cílů v kognitivní oblasti podle B. S. Blooma: 

1. znalost, zapamatování (operacionalizace užívá k vyjádření požadované činnosti 
žáků tato slovesa: definovat, doplnit, napsat, opakovat, pojmenovat, popsat, 
přiřadit, seřadit, reprodukovat, vybrat, vysvětlit, určit  atd.) 

2. porozumění (operacionalizace pomocí sloves: dokázat, jinak formulovat, uvést 
příklad, interpretovat, objasnit, vysvětlit, odhadnout, opravit, přeložit, převést, 
vyjádřit jinak – vlastními slovy, jinou formou, vypočítat, zkontrolovat, změřit) 

3. aplikace (operacionalizace pomocí sloves: aplikovat, demonstrovat, diskutovat, 
interpretovat údaje a vztahy, načrtnout, navrhnout, plánovat, použít, prokázat, 
registrovat, řešit, uvést vztah mezi.., uspořádat, vyčíslit, vyzkoušet  apod.) 

4. analýza (operacionalizace pomocí sloves: analyzovat, najít princip uspořádání, 
provést rozbor, rozhodnout, rozlišit, rozdělit, specifikovat aj.) 

5. syntéza (operacionalizace pomocí sloves: kategorizovat, klasifikovat, syntetizovat, 
kombinovat, skládat, modifikovat, napsat sdělení, navrhnout, organizovat, shrnout, 
vyvodit obecné závěry) 

6. hodnotící posouzení (operacionalizace pomocí sloves: schopnost posoudit 
myšlenky, dokumenty, výtvory, metody, způsob řešení, ..využívá sloves: 
argumentovat, obhájit, ocenit, oponovat, podpořit, porovnat, posoudit, provést 
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kritiku, prověřit, srovnat s normou, vybrat, vyvrátit, uvést klady a zápory, 
zdůvodnit, zhodnotit aj.) 

 
Taxonomie kognitivních výukových cílů dle B. Niemierka: 

1. úroveň: VĚDOMOSTI 
 zapamatování poznatků (operacionalizace pomocí sloves: opakovat, 

napsat, definovat, znát, umět, pojmenovat, reprodukovat, vybrat, 
doplnit, přiřadit, seřadit) 

 porozumění poznatkům (operacionalizace pomocí sloves: dokázat, 
jinak formulovat, interpretovat, odhadnout, předložit, vyjádřit vlastními 
slovy, vysvětlit, vypočítat, objasnit, předvést, opravit, změřit) 

 
2. úroveň: DOVEDNOSTI 

 používání vědomostí v typových situacích (operacionalizace pomocí 
sloves: načrtnout, použít, uspořádat, řešit, vyzkoušet) 

 používání vědomostí v problémových situacích (operacionalizace 
pomocí sloves: provést rozbor, rozhodnout, rozlišit, rozčlenit, specifikovat, 
klasifikovat, napsat sdělení, navrhnout, shrnout, vyvodit obecné závěry, 
argumentovat, obhájit, porovnat, posoudit, prověřit, srovnat s normou, 
vybrat, uvést klady a zápory, zdůvodnit) 

 
     Vymezování výukových cílů lze realizovat dle pracovního postupu I. Turka (cit. dle Kalhous, Obst, 
2002): 
1.analyzovat obsah učiva ve vztahu k nadřazeným výukovým cílům (profil absolventa, učební osnovy, 
předmětové kurikulum), rozložit obsah učiva v učebnici a  v doplňkových textech na základní prvky: fakta, 
pojmy, vztahy, principy, zákony, postupy činnosti. Vyčlenit ty prvky, které by si měli osvojit všichni žáci (tj. 
základní učivo) a žáci disponovanější (učivo rozšiřující). 
2.vymezit cíle uvedené v učebních osnovách v terminologii žákova výkonu. Učitel si musí být vědom, že plánuje 
především činnost žáka, hledá odpověď na otázku: Jaké kompetence musí žák mít? Žák vyjmenuje, rozpozná, 
dokáže…. 
3.následovně by učitel měl splnit požadavky jednoznačnosti a přiměřenosti. Položí si otázky: Co, v jakém 
rozsahu a jak má žák umět? Co od něho budu při zkoušení požadovat? Odpověď na ně má mít dosti jednoznačný 
význam. Učitel k jednotlivým prvkům učiva, které vyčlenil při analýze, přiřadí činnosti – operace, které s nimi 
musí žák vykonat, tj. vyjádří jeho činnost pomocí aktivních sloves, která určují, co a jak má žák umět, a také 
z čeho a jak bude zkoušen, např. vypočítá, uvede, nakreslí schéma, zdůvodní, porovná.. 
4.učitel vymezí podmínky, za kterých se má výkonu dosáhnout, aby se mohl pokládat za vyhovující. Odpovídá 
na otázku: Za jakých podmínek to má žák vykonat? Např. pomocí tabulek, učebnice, zpaměti.. 
5.stanoví míru – normu očekávaného výkonu, tj. hranici vědomostí a nevědomostí – minimální výkon, který je 
potřebný, aby žák získal alespoň známku dostatečnou. Pomůže si otázkami: Jaký rozsah vědomostí si má žák 
osvojit? Jaký čas bude k tomu potřebovat? Kolik příkladů z daného množství je potřebné vypočítat, aby žák 
uspěl?  
 
 
 
1.13.5 UČEBNÍ ÚLOHY VE VÝUCE A JEJICH TAXONOMIE  
 
     Učební úlohy představují širokou škálu všech učebních zadání od nejjednodušších úkolů 
(např. na paměťovou reprodukci) až po složité úkoly vyžadující tvořivé myšlení. Měly by být 
podřízeny výukovému cíli, vycházet z něho a v závěru vyučovací jednotky (tématu) by měly 
sloužit jako jeden z hlavních zpětnovazebních prostředků, jejichž pomocí si učitel, ale i žáci 
ověřují splnění příslušného výukového cíle.  
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Taxonomie učebních úloh (Tollingerová,1970): 
 

1. Úlohy vyžadující pamětní reprodukci 
1.1. úlohy na znovupoznání 
1.2. úlohy na reprodukci jednotlivých faktů, čísel, pojmů apod. 
1.3. úlohy na reprodukci definic, norem, pravidel apod. 
1.4. úlohy na reprodukci velkých celků, básní, textů, tabulek, apod. 
 
Typický  příklad  zadání: Jak zní? Definujte! Co platí? Uveďte zásady pro..! 
Reprodukujte! Předneste! Zopakujte! Které z uvedených alternativ..? 
 
2. Úlohy vyžadující jednoduché myšlenkové operace s poznatky 
2.1 úlohy na zjišťování faktů (měření, vážení, jednoduché výpočty..) 
2.2 úlohy na vyjmenování a popis faktů (výčet, soupis) 
2.3 úlohy na vyjmenování a popis procesů  a způsobů činnosti 
2.4 úlohy na rozbor a skladbu (analýzu a syntézu) 
2.5 úlohy na pozorování a  rozlišování (komparace a diskriminace) 
2.6 úlohy na třídění (kategorizace a klasifikace ) 
2.7 úlohy na zjišťování vztahů mezi fakty (příčina, následek, cíl, prostředek, vliv, funkce, 

účel, nástroj, způsob..) 
2.8 úlohy na abstrakci, konkretizaci, zobecňování 
2.9 řešení jednoduchých příkladů (s neznámými veličinami) 
 
Typický  příklad  zadání: Vyjmenujte části, druhy..! Uveďte postup při..! Změřte! Nastavte 
rozměr! Vypočítejte rozměr, otáčky..! Popište, jak probíhá! Nalezněte společné znaky 
určete obecně platné pravidlo! Určete shody a rozdíly! Rozdělte podle..! Co se stane, 
když..? Porovnejte! Proč? Co je příčinou? Udělejte soupis! 
 
3. Úlohy vyžadující složité myšlenkové operace s poznatky 
3.1 úlohy na překlad (translaci, transformaci) 
3.2 úlohy na výklad (interpretaci, vysvětlení smyslu, vysvětlení významu, zdůvodnění,..) 
3.3 úlohy na vyvozování (indukci) 
3.4 úlohy na odvozování (dedukci) 
3.5 úlohy na dokazování a ověřování (verifikaci) 
3.6. úlohy na hodnocení 
 
Typický  příklad  zadání: Vysvětlete význam, smysl! Zdůvodněte, k čemu je to dobré! 
Podle obrázků vyvoďte chyby v technologickém postupu! Z uvedených příkladů odvoďte 
pravidlo, postup! Dokažte, ověřte správnost! Zhodnoťte z určitého, např. společenského, 
ekologického, ekonomického, bezpečnostního, aj. hlediska! 
 
4. Úlohy vyžadující sdělení poznatků 
4.1 úlohy na vypracování přehledu, výtahu, obsahu apod. 
4.2 úlohy na vypracování zprávy, pojednání, referát apod.  
4.3 samostatné písemné práce,výkresy, projekty apod. 
 
Typický  příklad  zadání: Vypracujte přehled, zprávu, pojednání, referát, zprávu o měření, 
nakreslete schéma.. 
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5. Úlohy vyžadující tvořivé myšlení 
5.1 úlohy na praktickou aplikaci 
5.2 řešení problémových situací 
5.3 kladení otázek a  formulace úloh 
5.4 úlohy na objevování na základě vlastních pozorování 
5.5 úlohy na objevování na základě vlastních úvah 

 
 
1.13.6 DIDAKTICKÉ PRINCIPY  
      

     Didaktické principy představují jakási obecná pravidla, praxí ověřené zásady, které 
podmiňují efektivnost výuky, usnadňují práci učitelů i žáků a vedou k trvalejším výsledkům. 
Mají obecnou platnost, využíváme je jak v pedagogice mládeže i dospělých, tak v oblasti 
školské i mimoškolské, ve všech institucích a situacích. O formulaci pedagogických principů 
se pokusili mnozí významní autoři jako byli např. Platón a Aristotelés  (soustavnost 
výchovné práce, aktivnost vychovávaného jedince, přiměřenost), Komenský (názornost, 
soustavnost, uvědomělost, přiměřenost, všestrannost ), J. J. Rousseau ( přirozenost, svoboda 
a osobní zkušenost jedince) či zástupci reformní a alternativní pedagogiky 20. století 
(princip aktivnosti, samostatnosti, přiměřenosti, tvořivosti) aj. 

     Na didaktické principy se klade důraz zejména  při  koncipování a plánování 
osnov, učebnic a pomůcek, dále při organizačním, materiálním a personálním zabezpečení 
výchovných činností (organizace výchovy a vzdělávání v jednotlivých institucích, příprava 
učitelů, materiální prostředí) a samozřejmě ve vlastním výchovně-vzdělávacím procesu, tedy 
v praxi. Pedagogické principy jsou také nástrojem objektivního posouzení výsledků 
výchovy, posouzení práce každého pedagoga či instituce. Ač byly principy z praxe vyvozeny, 
ne vždy se je daří v praxi realizovat. 
 

K základním didaktickým principům uplatňovaným ve výuce patří: 

• PRINCIP CÍLEVĚDOMOSTI - předpokládá jasné stanovení konečných i dílčích 
cílů učitelem, který by měl tyto cíle zdůvodnit a přiměřeně objasnit vychovávaným 
jedincům, jde o vymezení vědomostí, dovedností a návyků, kterých chce učitel svým 
působením dosáhnout 

• PRINCIP SOUSTAVNOSTI (SYSTEMATIČNOSTI) – zdůrazňuje nutnost 
uspořádání veškerých výchovných podnětů do logického systému odpovídajícímu 
psychologickým zákonitostem (vytvořit systém vyučovacích předmětů; vybrat a 
systematizovat potřebné učivo; zajistit systematický pracovní režim školy; dosáhnout 
systematického pracovního postupu ve výuce každého předmětu) 

• PRINCIP AKTIVNOSTI – prosazuje samostatnou činnost jedince (aktivizace 
poznávacích, citových a volních procesů žáka), směřuje k aplikaci a praktickému 
využívání vědomostí a dovedností, k čemuž je nutné stimulovat zájmy žáků 

• PRINCIP NÁZORNOSTI - požaduje vycházet ze smyslového nazírání, z 
dosavadních představ a zkušeností, usiluje o rozvoj vnímání, pozorování a fantazie 
jedince, Komenský považoval tento princip za „zlaté pravidlo didaktiky“ (motorická 
názornost, schematická a symbolická názornost, názornost pedagogovy mluvy aj.),  jde 
o postup: příklad → pravidlo → praxe 

• PRINCIP UVĚDOMĚLOSTI - požaduje, aby žák učivu a požadavkům plně 
rozuměl, chápal jejich smysl a ztotožňoval se s nimi, žáci mají studované jevy 
promýšlet a na základě srovnání, analýzy a syntézy, indukce a dedukce mají postupně 
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postihovat jejich souvislosti a zákonitosti, v konkrétní vyučovací jednotce pak jde o to, 
aby žáci jazykově správně a přesně vyjádřili získané vědomosti, aby přesně užívali 
odborných termínů, správně dovedli definovat, popsat a vysvětlit jevy i odvodit 
obecné závěry 

• PRINCIP TRVALOSTI - vyžaduje, aby se osvojené vědomosti, dovednosti a postoje 
staly trvalou součástí života jedince, čehož  se dosahuje nejen opakováním, ale i 
přiměřeným tempem a emotivností výchovné práce 

• PRINCIP PŘIMĚŘENOSTI – zohledňuje obsah, formy a metody výuky, jež musí 
respektovat věk  a dosavadní úroveň  žáků po stránce fyzické i psychické, zdůrazňuje i 
individuální přístup učitele k žákovi; učitel by měl ctít pravidla postupu: od blízkého 
ke vzdálenému, od známého k neznámému, od konkrétního k abstraktnímu a od 
snadného a jednoduchého k obtížnějšímu a složitějšímu 

• PRINCIP EMOCIONÁLNOSTI –  se snaží v žácích probouzet citové prožitky, 
opírat se o ně a udržovat stále radostnou tvůrčí atmosféru, Komenský tento princip 
vysvětluje: „Veselé nálady je třeba, aby se nedostavilo znechucení nebo ošklivost, 
pravý to mor vyučování.“  

• PRINCIP VŠESTRANNOSTI – pedagog by měl mít při kterékoli výchovné práci 
stále na zřeteli hlavní úkoly všech složek výchovy 

• PRINCIP JEDNOTNOSTI - se týká jednotnosti v požadavcích a přístupech všech 
učitelů a vychovatelů (ne protichůdné přístupy) 

• PRINCIP INDIVIDUÁLNÍHO PŘÍSTUPU K ŽÁKŮM - respektovat ve vyučování 
podle možností psychické a fyzické zvláštnosti každého žáka 

• PRINCIP ZPĚTNÉ VAZBY - učitel by měl být co nejčastěji v hodině informován o 
tom, zda žáci učivu rozumí, dle toho pak měnit tempo výuky, opakovat výklad,.... 

• PRINCIP SPOJENÍ TEORIE S PRAXÍ - osvojování teoretických poznatků bylo 
vyváženo jejich praktickým uplatněním úkoly, cvičení, aplikace,... 

• PRINCIP SPOJENÍ ŠKOLY SE ŽIVOTEM - cíl, obsah, prostředky a metody 
vyučování odpovídaly současným požadavkům a potřebám společnosti 

• NOVÉ VYUČOVACÍ PRINCIPY - princip úcty a respektu k dítěti, princip orientace 
na pozitivní stránky osobnosti dítěte, princip bezpečí, jistoty a vstřícnosti, vytváření 
pozitivní sociální, emocionální a pracovní atmosféry, princip převahy kladného 
hodnocení, orientace na radost a prožitek uspokojení z úspěšné práce, princip 
spolupráce, kooperace žáků, orientace na vzájemnou 

 
 
1.14 PROJEKTOVÁNÍ, REALIZACE A EVALUACE VÝUKY 
 

      Existuje řada faktorů, na nichž závisí průběh výuky a žákova učení. Některé 
z těchto faktorů jsou na učiteli (škole) nezávislé (např. inteligence žáka, vzdělání jeho 
rodičů, socioekonomický status rodiny, způsob výchovy), jiné učitel ovlivnit může (výběr 
učebnic, volba metod, způsob komunikace, klima školy, klima třídy aj.). 
K nejdůležitějším faktorům, jež se dají učitelem ovlivnit patří:  
 

a) Kvalita prezentace učiva (aneb jak způsob předložení učiva napomáhá žákovu 
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učení se) - spočívá v tom, nakolik žák chápe učivo (je pro něj smysluplné), závisí na 
kvalitě kurikula (vzdělávacího programu, učebnic) a kvalitě učitelovy přípravy 
tématického celku a samotné vyučovací hodiny.  

 
           V tomto smyslu je kvalita prezentace učiva spojena se:  

 sdělováním cílů výuky žákům 
 širokým rejstříkem užívaných metod a forem výuky 
 logickou organizací informací 
 upozorněním při přechodu k novému tématu 
 jednoduchým a jasným jazykem 
 uváděním příkladů 
 častým opakováním základních principů tématu a zdůrazňováním vztahu 

nového učiva k předchozím znalostem a zkušenostem 
 častým hodnocením výsledků a poskytováním zpětné vazby 
 humorem a nadšením učitele 

 
b) Přiměřenost vyučování (aneb přizpůsobení učiva předchozím znalostem a 
dovednostem žáků) - tzv. efektivní učitelé berou ohled na nadané nebo pomalé žáky. 
V případě školní výchovy se jedná o systém diferenciace žáků do studijních skupin 
nebo aplikace individualizovaného vyučování. 
 
c) Pobídky (prostředky ovlivňující motivaci žáků) - učení nenastane, pokud žák sám 
aktivně nepracuje s předloženým učivem (ve škole nedává pozor, doma se 
nepřipravuje, nevypracovává úlohy aj.). Vždy je lepší, když žák pracuje proto, že ho 
látka zaujala, že se u něj podařilo vzbudit zvídavost, touhu po poznání, je vnitřně 
motivovaný k výuce. Každý žák však není vnitřně motivován k práci v každém 
předmětu, proto se užívá vnějších pobídek, aby jejich úsilí dosáhlo při plnění školních 
úloh žádoucí úrovně. Motivace žáka k učení je velká, když vnímá úsilí jako 
potřebné (výuka není příliš lehká) a úkol je zvládnutelný (současně není příliš 
obtížná). 
 
d) Čas (doba, kterou má žák k dispozici pro učení) - otázka času je otázka poměru 
mezi plánovaným časem (počet hodin určených týdně předmětu) a časem, který žáci 
skutečně učení věnují, jenž je ovlivněn učitelovou dovedností v řízení třídy a 
udržování kázně.  
 

     Jednotlivé faktory nejsou vzájemně zastupitelné, aneb pokud výuka postrádá kterýkoli 
ze čtyř uvedených faktorů, učení žáků nenastane nebo nebude efektivní. Navíc zde platí vztah, 
že zlepšování jednoho z faktorů může v některých případech negativně ovlivnit jiný 
faktor. Mnoho didaktických inovací některé výukové problémy řeší, ale současně jiné 
problémy přináší. Tento vztah mezi faktory označujeme jako substituční vztah, jeho 
podstatou je, že zdrojů peněz, energie, času je vždy k dispozici omezené množství a když se je 
rozhodneme věnovat na nějakou potřebu, o to více zůstane neuspokojena jiná potřeba. Např. 
věnuje-li se učitel více jednomu tématu, nezbývá na kvalitní probrání jiného tématu, užívá-li 
učitel alternativních postupů ve výuce, které jsou náročnější na čas, je sice výuka pro žáky 
zábavná, ale učební tempo žáků malé.  
     Neustálé nalézání optimální kombinace faktorů výuky je podstatou učitelova 
rozhodování o výuce. Je žádoucí spíše rovnoměrně, pomalu zvyšovat úroveň všech 
faktorů podílejících se na efektivitě výuky, současně však také ohlídat, aby inovace v jedné 
oblasti nevyvolala zhoršení jiných faktorů.  
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1.14.1 PROJEKTOVÁNÍ VÝUKY  
 

     Běžná pedagogická praxe potvrzuje fakt, že čím je učitel zkušenější a čím více 
rozumí výuce, tím pečlivěji ji plánuje, používá kromě učebnic alternativní zdroje a pomůcky a 
žáci jasně ví, co se od nich po zvládnutí výuky očekává.  
     Při plánování výuky učitel vychází z různých kurikulárních dokumentů (plánů), které 
zpracovali oboroví didaktici, na jejichž základě učitel zpracovává časově - tématický plán 
učiva a přípravu na konkrétní vyučovací jednotku. Ta obsahuje popis řady konkrétních 
činností k zajištění realizace záměrů – příprava pokusů, technických zařízení, pomůcek, 
učebních úloh, didaktických testů apod. - v úvahu se též bere využití učebnice a zvažují se 
také potřeby a zájmy žáků. 

• Studium kurikulárních dokumentů předpokládá studium vzdělávacích standardů, 
učebních osnov (zde jsou obzvláště důležité úvodní kapitoly, kde jsou formulovány 
výukové cíle představující dlouhodobější záměr výuky, z nichž vyplývá i nástroj pro 
posouzení výstupů z výuky) a studium učebnic (zde je třeba porovnat obsah učebnice 
s obsahem učiva vymezeným osnovami, nesouhlasí-li, měl by učitel rozhodnout o 
tom, kterých doplňujících materiálů bude používat, aby bylo dosaženo cílů daných 
osnovami; při práci s učebnicí je zde pro učitele k dispozici i metodický průvodce 
učebnicí). 

• Zjištění potřeb a zájmů žáků má návaznost v rozhodnutí učitele nad doplněním či 
zredukováním učebních osnov o určitá témata. Učitel tak mám dotvářet kurikulum 
podle nových poznatků vědy, podle svých znalostí oborové didaktiky a podle situace 
žáků a komunity.  

• Tématický plán učiva vymezuje konečnou představu o výuce ve školním roce. 
Stanovuje tématické celky, jejich hlavní výukové cíle (popis činnosti žáka, kterou je 
schopen zvládnout na konci výuky), počty hodin, přípravu zvláštních pomůcek, 
založení dlouhodobějších pokusů, přípravu exkurzí ad. Tématický plán by měl být 
výslednicí spolupráce vyučujících a měl by podléhat schválení ředitelem. Zvláště u 
nových předmětů se předpokládá inovace tématických plánů podle získaných 
zkušeností. Není zcela vhodným postupem konstruovat tématické plány učiva pouze 
na základě obsahu učebnic nebo učebních osnov, neboť mnohdy neodpovídají reálným 
potřebám žáků. Vytváření tématických plánů by mělo respektovat tématickou 
posloupnost, jak v rámci jednoho ročníku, tak i s ohledem na rozsah učiva v rámci 
celého druhého stupně.  

 
     K zásadám pro sestavování plánu hodiny patří: hodina by měla být naplánována tak, aby dosáhla daných 
cílů, žákům by měl být jasný smysl hodiny, závěrečné procvičování schopností a dovedností by mělo být co 
nejrealističtější. Hodina by měla být logicky strukturovaná, měla by obsahovat různé učební činnosti a vyučovací 
metody, žáci by neměli být pasivní, ale aktivní, výklad by měl být co nejvíce doplňován obrazovými materiály, 
kdy žáky musíme motivovat, vzbudit zájem o poznatky (osobní rozměr, souvislost se životem žáků, problémové 
úlohy, hádanky, hry). Většina činností zabere daleko více času než předpokládáte, mějte připravenu náročnou 
činnost pro žáky, kteří skončí dříve, anebo užívejte činnosti s otevřeným koncem, při nichž bude mít každý stále 
co dělat, vždy si připravte více, nežli je nutné (není nic horšího než když už nemáte pro žáky nic připraveno), 
nezapomínejte, že činnosti mohou probíhat postupně nebo paralelně v různých skupinách. 
      
     Vyučovací jednotku (hodinu) dělíme na: 

• Začátek: Hodina je dána do souvislosti s minulými poznatky a žáci jsou uváděni do 
jejího obsahu. Je vyjasněn účel hodiny. Je třeba zvážit úvodní činnost: chcete-li začít 
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spíše energicky nebo zklidnit žáky, anebo zvolit činnost při níž nevadí, že v jejím 
průběhu budou přicházet opozdilci?! 

• Střed:  Seznámit žáky s činností, dodat jim všechna potřebná vysvětlení a poskytnout 
ukázku – to znamená, že žáci objevují o věci, kterou se mají naučit, všechna co, proč a 
jak. Pak věc procvičují, aby rozvinuli schopnosti vyjádřené v cílech. Práci žáků je 
možné průběžně kontrolovat a opravovat. 

• Závěr: Ujasnit a shrnout žákům to, co se naučili, a případně je vést k tomu, aby si 
napsali poznámky, seznámit žáky s tématem příští hodiny. 

  
     Plán hodiny by měl obsahovat: název hodiny, cíle a úkoly, odkaz na to, které části 
učebních osnov zrovna probíráte, potřebné vyučovací pomůcky, další potřebné 
prostředky, posouzení průběhu hodiny. Součástí plánu také bývá datum a čas, místnost, 
název předmětu, témata zkoušení, případně jméno vypomáhajícího asistenta.  
 
     Plán by měl být navržen s ohledem na průběh kolísání pozornosti žáka v průběhu 
vyučovací hodiny (pozornostně nejaktivnějších je prvních 15 minut, jež jsou vhodné pro 
výklad látky, poté je dobré začlenit úkol k aktivnímu procvičování probíraného tématu). 
      
     Pokud hodina nepostupuje podle vašeho plánu, není to dáno chybou na vaší straně, 
vznikla-li okamžitá potřeba na straně žáků, chybou by bylo na ni nereagovat!!!!! 
 
     Příprava na vyučování je plně záležitostí učitele. Učitel si opakovaně promítá v mysli 
celou vyučovací jednotku, provádí úpravy tak, aby odpovídaly jeho záměru, vytváří si 
písemně poznámky. V praxi se setkáváme se třemi způsoby vytváření příprav: 
 

1) Blesková příprava typu Co? Jak? – zde učitel vymezí obsah, promyslí metody a 
prostředky, o výukových cílech předpokládá, že jsou zakomponovány do obsahu učiva 
v učebnici. Hodnocení je pak založeno na tom, jak přesně žáci učiteli zreprodukují 
obsah učiva.  

2) Nejčastější způsob přípravy typu Co již bylo? Čeho chci dosáhnout? Jak a čím toho 
dosáhnu? Jaké bude mít tato hodina pokračování? – učitel zde pracuje s výukovými 
cíli (čemu a na jaké úrovni se mají žáci naučit), zařazuje konkrétní vyučovací hodinu 
do obsahových a časových souvislostí s tím, co bylo a co bude (zahrnuje do hodiny 
opakování z minula, zadáním úkolů na příště atd.). 

3) Nejnáročnější způsob přípravy, který si v rámci postupu didaktické analýzy klade 
několik otázek ohledně: 

 Cíle – co chci, čeho zamýšlím dosáhnout (formulace cílového chování žáka 
s ohledem na konkretizaci obecného výchovně vzdělávacího cíle konkrétního 
předmětu) 

 
 Jakými prostředky toho chci dosáhnout (obsah učiva, volba vyučovacích 

metod – specifikace činnosti žáka, didaktických pomůcek a technik, metodický 
postup) 

 
 Zvláštní didaktická hlediska (odpověď na otázky: Jaké mají žáci o tématu 

předběžné znalosti? Tím zjištění nesprávných pojetí. Co z učiva bude pro žáky 
nejobtížnější? Jak budu žáky aktivizovat? Jak zajistím obsahovou a časovou 
kontinuitu učiva? Jak zajistím diferencovaný a individuální přístup k žákům? 
Jaké učební úlohy je třeba připravit k procvičování a upevňování učiva? Jaká 
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jiná hlediska (psychologická, hygienická, ekonomická atd.) je třeba 
respektovat?) 

 
 Výchovné možnosti (Jak mohu učivo i průběh učiva výchovně využít? – 

vzhledem k jednotlivci ve třídě i celé skupině) 
 
 Organizace vyučovací jednotky (Které pracovní podmínky si musím 

zabezpečit? Jaký organizační typ vyučovací jednotky bude mé metodické 
koncepci nejlépe odpovídat?) 

 
 Časový projekt vyučovací jednotky (Kolik času mohu věnovat jednotlivým 

fázím vyučovací jednotky? Kolik času si vyžádá domácí příprava žáků na další 
vyučovací jednotku?) 

 
 Realizace přípravy (Jak budu zajišťovat pracovní součinnost žáků? Jak budu 

zjišťovat pracovní výsledky žáků?) 
 
Tipy na zpracování příprav: písemné přípravy lze psát na volné listy kroužkového sešitu, pořizovat si 
poznámky na okraj učebnice, učebnici doplňovat volnými listy s přípravou, oddělovat organizační část přípravy 
od obsahové (co budou žákům diktovat do sešitu, výpočet úloh, atd.) – mají trvalejší charakter, je jich možno 
využít opakovaně. 
      
 
1.14.1.1 Příklady příprav na vyučovací jednotku  
 
(dle Kalhouse, Obsta (2002, str. 359-362)) 
 
Příprava – 1 
Fyzika – 7. ročník ZŠ 
Téma: Páka a její užití 
Cíl: Na konci hodiny žáci: vysvětlí vlastními slovy princip rovnováhy na páce, naleznou 
rovnovážnou polohu páky pokusem i výpočtem, uvedou možnosti použití páky v praxi. 
Obsah učiva:  
1.   Co je to páka – definice. 
2. Popis jejích částí (osa otáčení, ramena). 
3. Moment síly vzhledem k ose otáčení: M = F.a 

F = síla působící na rameno 
a = rameno 

4. Rovnovážná poloha páky: 
M1 = M2 
F1. a1 = F2. a2 

Pomůcky: Kniha Fyziky pro 7. ročník/ A, B (SNP, Praha, 1990), školní stavebnice pro 
fyziku (sestavení páky), šroubovák a uzavřená plechová krabice.  
Metodický postup: Demonstračně problémový výklad. 
Motivační úloha – jak otevřít uzavřenou plechovou krabici? Použijeme šroubováku jako 
páky. Definice páky.Žáci ve skupinách sestaví ze stavebnice páku, společně ji popíší. Funkci 
páky žáci prozkoumají pomocí závaží (síla F), která na páku budou postupně v různých 
variantách navěšovat. Pokusí se ve skupinách formulovat k čemu všemu lze páku využít. 
Frontální výklad učitele – moment síly vzhledem k ose otáčení. Žáci ve skupinách nacházejí 
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rovnovážnou polohu páky jak prakticky (se stavebnicí), tak výpočtem (jednoduchá početní 
úloha).  
Nejobtížnější pro žáky: Moment síly: M = F.a (1/4 vyučovací jednotky) 
Motivace žáků: Vnitřní motivace - problémová situace autentického charakteru na 
počátku hodiny. Další příklady použití páky v běžném životě. Vnější motivace – zařazení 
soutěží (kdo první najde rovnovážnou polohu páky, když na jednu stranu navěsí jedno závaží 
a na druhou stranu tři závaží). 
Časová a obsahová kontinuita: V souladu s tematickým plánem. 
Individuální a diferencovaný přístup: Žáci pracují ve čtyřčlenných skupinách. 
Průběžná pomoc a kontrola skupin v průběhu vyučovací hodiny. 
Systém úkolů k procvičování: Úkoly formou soutěží, jednoduchých otázek a početních 
příkladů v průběhu hodiny. 
Domácí úkol: Početní příklad stejného typu, jaký byl řešen na konci hodiny. 
Hygienické hledisko: Žáci střídají různé činnosti – poslouchají výklad, stručně si zapisují 
do sešitu, řeší praktické úkoly, počínají si bezpečně při manipulaci s pomůckami. 
Výchovný aspekt: Páku lze použít v různých krizových situacích, kdy je třeba někomu 
pomoci – při nehodách, při vyprošťování atd. 
Organizace vyučovací hodiny: Vyučovací hodina bude probíhat ve třídě, kde žáci 
budou rozděleni do několika skupin po čtyřech až pěti žácích.  
Časové rozvržení hodiny: 1. Motivace, sestavení a popis páky (5 minut), 2. poznámky 
do sešitu (5 minut), 3. Experimentování žáků se sestavenou pákou za pomoci závaží (5 
minut), 4. Objasnění momentu síly a stručný zápis do sešitu (10 minut), 5. praktická úloha pro 
nastavení rovnovážné polohy páky (5 minut), 6. Početní úloha  (5 minut), 7. Rekapitulace 
cílů; shrnutí učiva (5 minut), 8. Zadání domácího úkolu (5 minut), 9. Domácí příprava žáků na 
příští hodinu (max. 30 minut).  
 
Příprava - 2 
Výpočetní technika (90 minutová vyučovací jednotka) – střední škola 
Téma: Využití stylů v programu Word 
Cíle:  

 kognitivní – žáci a) dokážou uvést výhody používání stylů v textovém editoru, b) 
s použitím stylů v programu Word rozčlení text na kapitoly a podkapitoly, c) 
v hotovém textu podle potřeby dokážou měnit pořadí kapitol, lekcí, odstavců, d) 
vytvoří a graficky upraví obsah článku strukturovaného pomocí stylů 

 postojové (afektivní) – žáci a) se aktivně zapojí do výuky, v níž mají možnost pracovat 
se svým vlastním textem (článek do školního časopisu, taháky, maturitní otázky) – 
není nutné pracovat s předlohou danou učitelem, b) překonají případné obavy spojené 
s většími změnami v editovaném souboru a vytvoří si pozitivní vztah ke „složitějším“ 
funkcím textového editoru 

 psychomotorické – žáci si zautomatizují práci s nabídkou styl a zobrazení v textovém 
editoru Word 

 
Prostředky: Volba vyučovacích metod – problémová metoda (demonstrační problémový 
výklad, řešení problémových úloh, brainstorming, řízená diskuse, při plnění úkolů poslech 
hudby), didaktické pomůcky – počítač a tabule. 
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Zvláštní didaktická hlediska: Žáci, kteří mají doma počítač, většinu úkonů umějí 
provádět. Proto při samostatné práci zkontroluje učitel nejdříve jejich úkoly. Jestliže vše hravě 
zvládají, jmenuji je svými asistenty a pomáhají ostatním žákům s jejich úlohami 
k procvičování.  
 
Výchovné možnosti: Důležitost vnější (formální) úpravy výsledku práce není 
samoúčelná. Napsaný text je většinou potřeba ještě opakovaně upravovat jak pro zvýšení 
obsahové správnosti a jazykové působivosti, tak z důvodů technických. Do řady institucí je 
třeba odevzdávat příspěvky v určitých formátech. Navíc při plnění úloh mohou pomáhat 
zkušenější méně zkušeným.  
 
Organizace vyučovací hodiny:  

 kombinace hromadného a individuálního vyučování  
 pracovní podmínky (zkontrolovat zda na všech počítačích funguje program Word, zda 

v panelech nástrojů je na všech počítačích nabídka styl a na závěr zkopírovat do všech 
počítačů předlohy pro práci s textem) 

 
Časový plán:  

 demonstračně – problémový výklad (10 minut) 
 řešení problémových úloh + brainstorming (15 minut) 
 plnění úkolů + řízená diskuse (45 minut) 
 samostatná práce žáků + hodnocení prací + zkoušení (15 minut) 
 připomenutí cílů hodiny, opakování učiva (5 minut) 

 
Realizace přípravy: Výsledky práce budou žáci ukládat na HDD, po kontrole si mohou 
hotovou práci vytisknout. 
 
 
1.14.2 REALIZACE VÝUKY 

 
     Při realizaci výuky naráží učitel nejčastěji na problémy spojené s motivací žáků, 
komunikací učitele se žáky a celkovým způsobem vedení hodiny.  
 
 

1.14.2.1 Motivace žáků k učení 
 

     Hovoříme-li o motivaci, měli bychom si uvědomit, že učitel nemůže „motivovat žáka“, 
ale může ve třídě vytvořit takové prostředí, které žákovu motivaci povzbuzuje (výběr 
učiva a metod, používání pobídek). Motivace k učení je naučená záležitost, na jejím 
vytváření se nejvíce podílí nápodoba vzorů, jasné vyjadřování požadavků a očekávání a 
přímé pokyny osob, vnímaných jako důležité. V tomto ohledu hraje nezastupitelnou úlohu 
rodina žáka. Pokud mají děti se zázemím podporujícím jejich sebeúctu pocit, že na 
požadavky školy stačí, budou při učení aktivnější a ochotnější podstupovat větší riziko 
chyby. Pozitivní sebepojetí je příčinou i výsledkem úspěchu v učení. Motivace se mění 
s věkem žáka. Na sekundární škole dochází u žáků často k motivační krizi ve vztahu ke 
školnímu učení se (tzv. motivační vakuum). Odmítání školy a učitelů je vnímáno jako 
vrstevníky oceňovaný projev dospělosti. Učitel se může pokusit žáka získat pro výukové 
cíle, spojené s jeho budoucí profesní činností nebo volnočasovou aktivitou (zde mají 
nezastupitelnou úlohu zájmová seskupení – sportovní kluby, umělecké soubory, ad.). 
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Výrazným formovačem motivace žáků je i klima školní třídy a celé školy. Uvádí se, že 
školy v nichž učitelé projevují zájem o svůj předmět a o poznání vůbec, kde vládne klima 
náročnosti (učitelé vyžadují od žáků dobré výkony a jsou přesvědčeni, že žáci na to 
„mají“), jsou školami úspěšnými. Žáci se do značné míry učí tak, jak si jejich učitelé 
myslí, že se budou učit (tzv. Pygmalion efekt).  
     Vnitřní motivaci k učení ovlivňuje fakt, zda žák 1) vnímá učební činnost nebo 
zkušenost jako pro něj osobně smysluplnou a 2) má možnost aktivně se podílet na 
výběru cílů a metod i hodnocení výsledků učení. Z hlediska těchto dvou kritérií by se 
měl učitel snažit vybírat žákům učivo, které koresponduje s žákovými zájmy a potřebami, 
ukazovat spojení učiva s reálným světem žáků, s žákovou kulturou a v průběhu hodiny 
opakovaně připomínat a vysvětlovat, jak dílčí informace a činnosti souvisejí s cílem 
hodiny. Zahájení hodiny překvapivým pokusem či zajímavým problémem aktivizuje 
žákovu pozornost a zájem. Při vzbuzování vnitřní motivace respektujeme rodové 
odlišnosti zájmů chlapců a dívek a i kulturní faktory etnických menšin. Pokud ve výuce 
vytváříme u žáka prostor pro výběr a řízení toho, co bude dělat, vedeme jej k převzetí 
odpovědnosti za svůj výkon a hovoříme pak o tzv. autonomním stylu učení. Prostředkem 
k docílení autonomního stylu učení u žáků je rozhovor učitele se žáky o tom, co je ve 
výuce smysluplné a hodnotné. I když žáci musí určité téma probrat, stále jim můžeme dát 
volbu v tom, aby se zaměřili na určité aspekty tématu. Pro vytvoření podmínek pro 
autonomní učení byly vytvořeny systémy tzv. otevřeného učení nebo také volné práce. 
     Vnější motivace k učení v praxi znamená zjištění, že se žáci učí proto, aby získali 
nějaké vnější odměny nebo se vyhnuli trestu, často jde o pragmatickou strategii 
„minimálního úsilí vedoucího k maximálnímu školnímu úspěchu“. Zatracovat však zcela 
vnější pobídky ve vyučování a uměle je stavět do opozice k vnitřním motivátorům není 
vhodné. Vnější motivace je důležitým regulátorem zejména na nižších stupních 
vzdělávacího systému, postupem času by se však měla měnit v žádoucí motivaci vnitřní. 
K účinným prostředkům vnější motivace můžeme řadit např. společné rituály, 
zveřejňování úspěchů dětí ve školním či místním časopise, na nástěnkách, publikovat 
informace o úspěších absolventů škol, uplatňovat formální dohody o cílech učení, zvát 
hosty, kteří mohou být pro žáky pozitivními vzory atd. 
     Jak motivovat nemotivované žáky? Žáci s horším prospěchem, kteří potřebují nejvíce 
podporu motivace, dostávají kladných podnětů nejméně(Matoušův efekt). Děti s horšími 
předpoklady ke školnímu úspěchu (s menšími schopnostmi, s nepodnětným rodinným 
prostředím apod.) se mohou hodně snažit, ale jejich výsledky a tedy i ocenění, jsou často 
neadekvátní. Pro žáka jsou velmi motivující situace, které jsou nějakým způsobem 
spojeny s osobnostními cíli jako být akceptován, přijímán druhými, sám před sebou i 
před druhými lidmi vystupovat jako ten, který „zvládá situaci“. Otázka po umělém 
navozování motivace vyvstává ve škole tehdy, když chceme, aby žák udělal něco, kde 
nevidí prostor pro osobní iniciativu se šancí na úspěch, kde nemá prostor pro výběr nebo, 
kde nemá předpoklady pro to, aby mohl uspět. V této souvislosti se doporučuje: 1) 
pomoci těmto žákům se zaměřit na úkol, nikoli na riziko neúspěchu; 2) naučit je při 
neúspěchu namísto rezignace procházet postup krok za krokem tak, aby dokázali 
najít chybu nebo alternativní cestu; připomínat, že chyby patří k učení a nejsou 
známkou žákovy neschopnosti; 3) naučit je přičítat neúspěch malému úsilí, špatné 
strategii nebo nedostatku informací, ne vlastní „hlouposti“, nedostatku schopností 
atd. Klíčem k motivování žáků je hledání cest, které dají žákovi pocit kontroly nad 
situací učení, posilování víry žáků v jejich schopnost uspět v učení a řešení učebních 
úloh bez rizika ztráty sociální pozice ve třídě. K tomu, aby zažívaly úspěch i méně 
schopné děti, je nutné je hodnotit vzhledem k jejich individuálním cílům, opírajícím se o 
náročné, ale smysluplné standardy, tedy nesrovnávat je rigidně s ostatními spolužáky. 
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Pokud žák nezvládá učivo, musíme mu dát šanci (čas, prostor, svou pomoc), aby se ho 
naučil důkladně (tzv. Mastery Learning). Jádrem dobrého vzdělání je naučit děti a 
mladé lidi být úspěšnými (Learning to Succeed), zažít si úspěch a věřit ve svůj vlastní 
úspěch.  
  
 

1.14.2.2 Komunikace ve výuce, pedagogická komunikace 
 

Pedagogická komunikace je specifická forma komunikace sociální, jde zde o 
dorozumívání, sdělování určitých významů v sociálním chování v rámci mezilidských vztahů. 
Je charakteristická svými záměry a cíly, definovanými vzájemnou výměnou informací mezi 
účastníky výuky, které slouží realizaci cílů výuky. Sociální styk zahrnuje aspekt interakční 
(vzájemné ovlivňování), komunikační (sdělování významů) a percepční (vnímání 
komunikačních partnerů v rámci přímých komunikačních aktivit). V pedagogické komunikaci 
nacházíme složku verbální, neverbální a činnostní. Významným činitelem ovlivňujícím 
pedagogickou komunikaci je organizační forma výuky (např. při frontální výuce učitel vede 
spíše monolog, naopak při skupinové formě výuky jde o dialog). Pedagogická komunikace je 
tak prostředkem rozvoje poznávací (kognitivní) stránky osobnosti žáka, rozvoje motivů 
k učení a utváření žádoucích postojů žáka (afektivní) a regulativním činitelem při realizaci 
vyučování v souladu s předem vymezenými cíly vyučovací jednotky.  
 
     Verbální komunikace předpokládá zdravé ústrojí dechové, hlasové a ústrojí artikulační. K 
formálním charakteristikám mluveného projevu patří:  

1. intenzita hlasu 
2. tónová výška hlasu 
3. barva hlasu 
4. délka projevu 
5. rychlost mluvního projevu 

6. přestávky a pauzy v řeči 
7. akustická náplň přestávek 
8. přesnost řeči 
9. způsob předávání slova 

     Obsahová stránka řečového projevu by měla být věcně správná, přesná, srozumitelná a 
skupině přiměřená, dále pak stručná a jazykově správná. Při rozhovoru se žákem by se měl 
vyučující snažit o empatické vcítění se do stavu žáka, o respekt k osobnostní individualitě 
žáka, o konkrétnost při vedení rozhovoru se žákem a o vlastní autentičnost. 
 
     Neverbální komunikaci chápeme jako pohybové chování, v němž gesta, mimiku, pozice 
těla a další výrazové prostředky vzájemně propojujeme do smysluplných sdělení, která mohou 
být bezděčná, ale i záměrná. V mezilidském styku tvoří 55% sdělovacích aktů mimické 
projevy, 38% akustické nelingvistické projevy a 7 % slovní sdělení. K základním druhům 
neverbálního sdělování patří: 

 sdělování pohledy (projevy důvěry, výzvy k útoku, častost zrakového kontaktu, 
vyhýbání se zrakovému kontaktu) 

 sdělování výrazem obličeje (identifikace emocí v obličeji žáka/ učitele) 
 sdělování pohyby (pohyby signalizují nejemnější záchvěvy duševního dění člověka; 

existují dva typy žáků: 1. plynně se vyjadřují, živě gestikulují, při neznalosti tématu 
ochabují v pohybu, 2. se vyjadřuje obtížně – čím horší má slovní projev, tím obtížněji 
se pohybuje; pro porozumění psychickému stavu žáka má význam sledovat poruchy 
synchronizace a koordinace pohybů) 

 sdělování fyzickými postoji (poloha, kterou žák v interakci zaujímá, vyjadřuje jeho 
celkový postoj) 

 sdělování gesty (detekce prožívání jak na straně žáka, tak učitele; učitel by si měl být 
svých gest vědom) 
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 sdělování dotykem (projevy přátelství i nepřátelství, každý nemusí tento náznak 
interpretovat stejně, proto se doporučuje dotýkat opatrně a přiměřeně) 

 sdělování vzájemným přiblížením či oddálením (prostorově se přibližujeme k lidem 
k nimž máme vřelý vztah a naopak, uspořádání vzdálenosti lavic určuje blízkost mezi 
studenty a učitelem – první lavice, tzv. akční zóna, pro některé druhy činností je lepší 
použít kruhové uspořádání lavic; v proxemice existuje i tzv. vertikální dimenze – oči 
ve stejné výši, převýšení očí jednoho nad druhým – mocenská pozice – výtku by 
neměl učitel udělovat žákovi vsedě) 

 sdělování prostřednictvím úpravy zevnějšku  
 
     Komunikaci činem nejlépe vystihuje citát: „Tvé skutky křičí tak hlasitě, že neslyším tvá 
slova.“ V každém našem verbálním i neverbálním sdělení je vždy obsažen i postoj 
k tomu, co je sdělováno (způsob chování žáků a učitelů k sobě navzájem). Žáci chápou jako 
určité sdělení i to, zda učitel přichází do hodiny přesně, jak se na hodinu připraví, zda 
toleruje během vyučovací hodiny vyjádření odlišného názoru, jak žáky hodnotí, jak k nim 
podle toho přistupuje a jak jim své hodnocení dává najevo. Ať už chceme nebo nechceme, 
vcházíme-li do třídy, pak už slovy nebo i bez nich dáváme najevo svým žákům určitou 
míru uznání a úcty (evalvace) nebo naopak určitou míru nevážnosti a úcty (devalvace). 
Hodnocení žáka učitelem může odrážet jak sociální roli učitele (třídní učitelé bývají 
vstřícnější), učitelovu koncepci „dobrého žáka“, vlastnosti a vzhled žáka, komunikativnost 
žáka a kontext třídy ve které ke komunikaci dochází („dobrá či špatná třída“). 
 
     Řeč učitele a žáků je nejdůležitějším prostředkem sociální komunikace ve výuce. 
Z obsahového hlediska je nutno upozornit na správné užívání odborné terminologie, 
omezení nadměrného užívání cizích slov. Učitel by měl hovořit řečí žáků, aby mu rozuměli a 
vytvářeli si správné představy. Předpokladem toho je odborně dobře připravený učitel, 
učitel v dobré fyzické i psychické kondici (odstranění napětí před příchodem do třídy – 
doporučuje se několikeré hluboké nadechnutí a vydechnutí, uvědomění si napětí ve svalech 
hrudníku a jejich záměrné uvolnění), učitel dodržující pravidla hlasové hygieny (ráno 
hlasová rozcvička, správné dýchání při řeči, měkké nasazení hlasu, modulace hlasu, střídání 
rychlosti, síly a výšky hlasu) a učitel, který  důmyslně promýšlí jednotlivé fáze výuky, 
zejména výkladu.  

 
     K zásadám efektivní komunikace ve výuce patří: 

 účelnost (Kdykoli chceme hovořit, měli bychom mít co říci a měli bychom 
k tomu adekvátně užívat všech prostředků verbálních, paralingvistických i 
neverbálních.) 

 komunikovat jen s pozornými posluchači (Mluvit jen s těmi žáky, jichž se 
sdělení adresně týká, k vyvolání pozornosti využívat nonverbálních 
prostředků.) 

 připustit i možnost nedorozumění se žáky (Verbální vyjádření nemusí nutně 
vystihovat naše myšlenky..) 

 humor (Využívat humor, ale nepřehánět to..) 
 komunikace by se neměla stát zdrojem ponižování a zesměšňování žáků 
 užívat spíše jazyka popisného než posuzovacího 

 
     Důležitou kategorií v oblasti pedagogické komunikace představuje problematika otázek ve 
výuce. Otázkou se provokují myšlenkové činnosti žáků. Otázky ve výuce plní následující 
funkce: 

 zjištění vědomostí, diagnostika výukových obtíží žáků 
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 diagnostika účinnosti učitelovy práce 
 řízení činností žáků, vedení cestou od nevědění k vědění sokratovskou 

(heuristickou) metodou 
 motivace žáků, usměrňování pozornosti žáků 

      
      Dotazování může nabývat funkce motivační, vyvozovací, opakovací a zkoušecí. 
Rozlišujeme otázky: 

 Otevřené (dávají prostor žákovi k volnému vyjádření; např.: Co si myslíte o tomto 
problému?) 

 Zavřené (vedou k jediné správné odpovědi; např. Kdy vypukla první světová válka?) 
 Osobní (ptáme se jimi po osobním přesvědčení, mínění, dojmu, apod. mají své místo 

ve výchovném rozhovoru, v průběhu výuky, zkoušení je tento typ otázek nevhodný) 
 Řečnické (učitel nečeká na tuto otázku odpověď, uvozuje jí určitý problém, který 

následným výkladem řeší sám) 
 

     Otázky by měly být formulovány s ohledem na srozumitelnost, jednoznačnost, logickou 
správnost, věcnou správnost, nesugestivnost a  záměrnost. 
     Pedagogický výzkum odhalil fakt, že učitelé mají tendenci zkracovat dobu na 
rozmyšlení odpovědi (což znevýhodňuje pomalejší žáky). Např. v prvním ročníku ZŠ je to 
5,3 s, kdežto v osmém ročníku ZŠ je to již jen 2,3 s. Výzkum i určil optimální dobu pro 
odpověď na jednoduchou otázku: 3 s. Pro náročnější otázky nebyla stanovena žádná mez, za 
níž by delší doba pro zamyšlení přestávala zvyšovat výsledky. Nejlepší výsledky přináší 
zvýšení náročnosti otázek a ponechání delší doby na přemýšlení. Výzkum též potvrdil, že 
se stupněm vzdělání se snižuje i četnost dotazování učitelů: na prvním stupni ZŠ tvořilo 
dotazování 24% slovních projevů učitele, kdežto na druhém už jen 17% slovních projevů. 
Důvodem neochoty se dotazovat během vyučovací hodiny může být nezájem o předmět, 
obavy z projevů neznalosti, obavy ze snížené prestiže u spolužáků. Příčina je i na straně 
učitele: způsob vedení výuky, který neponechává žádný prostor pro dotazování žáků, nezájem 
o dotazování ze strany učitele, reakce učitele na dotazování (upozornění žáka na jeho 
neznalost, ponížení, známkování jeho dotazu, odbytí odpovědi, aj.). Ideál ze strany učitele 
představuje schopnost žáka povzbudit k otázkám a umění na ně odpovědět.  
     Humor nepůsobí na učební výsledky žáků přímo. Zlepšuje atmosféru vyučovací hodiny 
(uvolňuje napětí), deformalizuje vztahy mezi učitelem a žáky, podněcuje zájem žáků o výuku, 
zlepšuje zapamatování, avšak nezlepšuje porozumění učivu.  
 
 
1.14.2.3 Vedení žáků v průběhu výuky 
   
     Vedení žáků ve výuce je složitý proces, založený na citlivé a přiměřené interakci mezi 
učitelem a žáky, zahrnující vzájemnou spolupráci, vzájemné ovlivňování, napodobování, 
přenášení nálad, postojů, názorů a motivačních faktorů. V tomto smyslu školní didaktika 
vypracovala konkrétní požadavky na dovednosti učitele vedoucí k úspěšné výuce: 
 
Výuka má začít přesně 
     Tím, že přichází učitel do výuky včas, dává najevo, že svůj předmět považuje za důležitý, 
a také to, že má zájem, aby si z něj žáci odnesli, co nejvíce. Pakliže se učitel zdrží, 
nezapomene se nikdy omluvit. Totéž se požaduje od žáků. Doporučuje se, aby byl začátek 
výuky zřetelně oddělen od výuky a byl formalizován přivítáním a provedením prezence 
studentů. Současně konec hodiny má být zacílen na shrnutí získaných poznatků a dovedností 
s jejich zapsáním do třídní knihy.  
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Vlastní zahájení výuky 
     Způsob zahájení výuky je podstatným motivačním prostředkem v realizaci samotné 
hodiny. Důkladná příprava úvodu hodiny se učiteli vždy vyplácí. Vhodné je sdělení celého 
programu výuky – co budeme dělat nejdříve, co bude následovat a čím výuku zakončíme, 
respektive co se dá od dnešní hodiny očekávat. Je důležité formulovat jasně cíl, kterého mají 
žáci dosáhnout, podle něhož se volí i činnosti žáků ve výuce a současně i způsob prověření 
získaných výsledků. Tato informace je důležitá především pro žáky, neboť díky této 
informaci mohou naplnit učitelovu představu o tom, čemu se mají naučit a co se bude od nich 
očekávat. Co nejpřesnější formulace cílů, jejich operacionalizace, usnadňuje žákovi přípravu 
na zkoušení, závislost výsledků na náhodě (lehké a těžké úlohy), čímž se zvyšuje objektivita 
zkoušení. Takto připravené zkoušení dává žákovi větší naději na úspěch, který může on sám 
svou prací ovlivnit. Žákův úspěch je učitelovým úspěchem.  
 
Plynulý průběh výuky 
     Smyslem plynulosti výuky je zabezpečit, aby žáci ve výuce pracovali bez zbytečného 
vyrušování. Plynulost výuky se dá zhodnotit pomocí následujících otázek: 

 Musím často opakovat pokyny, protože je žáci neslyšeli nebo nepochopili? 
 Musím se často vracet k dřívějším bodům, protože jsem něco vynechal nebo 

neobjasnil? 
 Stává se mi často, že zadám samostatnou práci a v jejím průběhu musím podávat 

doplňující informace? 
 Stává se mi často, že chci zahájit nějakou činnost a najednou si uvědomím, že je 

potřeba provést jinou aktivitu? 
 Ukončuji činnost žáků, i když ještě nejsou připraveni na další kroky jen proto, že jsem 

si to naplánoval? 
 Jestliže žáci pracují na úkolu a já zjistím, že některý z nich něco nepochopil, přerušuji 

práci všech a podávám frontální informaci? 
 Jestliže žáci pracují a jeden z nich vyrušuje, napomínám jej před celou třídou? 

Pokud si odpovíte na většinu uvedených otázek „ano“, zvažte příčiny, proč vaše výuka není 
plynulá; možná se jedná o nedostatek důkladnosti v přípravě na výuku. 
 
Podporování a rozvíjení aktivity žáků ve výuce 
     V současné době se obzvláště zdůrazňuje význam tzv. aktivizačních či participativních 
metod výuky. Činnosti, které žáci vykonávají musí mít svůj smysl vzhledem k cílům výuky, 
které učitel formuluje. Konkrétní učební aktivity jsou navozovány učebními úlohami. 
Operační struktura učebních úloh musí odpovídat sledovaným výukovým cílům, učební látce 
a celému pojetí výuky. Tím, že na začátku vyučovací jednotky navodíme problémovou 
situaci a sokratovskými či heuristickými postupy vedeme žáky k jejímu řešení, účinně 
rozvíjíme jejich poznávací procesy. Tyto postupy dobře rozvíjí žáky pouze tehdy, jsou-li 
dobře připraveny. Učitelovu pozornost zasluhují úlohy určené k procvičování učiva a úlohy 
určené ke zkoušení žáků. Při tvorbě těchto úloh se projeví učitelova kvalifikovanost, 
pochopení problému a porozumění smyslu zadávaných úloh. Pro úlohy zadávané pro domácí 
přípravu především platí: 

 úlohy musí mít svou funkci v celém výukovém procesu (nezadáváme je jen tak a už 
vůbec ne za trest) 

 úlohy musí být splnitelné 
 domácí úlohy musí klást přiměřené časové nároky na zpracování, neměl by vzniknout 

dojem, že škola svoje povinnosti přenáší na rodinu 
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 žádná splněná úloha by neměla zůstat bez učitelova vyjádření o její správnosti, 
případně korigování 

 
Dbáme o tempo a plynulost výuky 
     Vyučovací hodina má mít jisté tempo a spád. Najít vhodnou míru je věcí praxe a zejména 
poznání žáků třídy, kterým se v tomto aspektu částečně přizpůsobujeme. Je-li tempo pomalé, 
žáci se snadno myšlenkami zatoulávají, je-li rychlé, rezignují a přestávají spolupracovat. Ve 
výuce se objevují občasné rušivé vlivy jako je např. pozdní příchod žáka do hodiny, drobná 
porušení kázně, současně však také nepřipravenost učebních pomůcek žákových i 
učitelových. Zkušení učitelé umějí rozdělit pozornost mezi více procesů probíhajících ve 
výuce současně a pružně reagují na žáky tak, aby jejich pozornost zůstala soustředěna. 
 
Snažíme se mít stále přehled 
     Učitel nespolupracuje pouze s jedincem, ale s celou třídou, se skupinou. Tento druh 
interakce vyžaduje trvalé diagnostikování aktivity, nálady celé třídy, atmosféry, odezvy, 
únavy, prožitku souhlasu či nesouhlasu, výsměchu, odmítání apod. Na základě 
mikrodiagnostických postřehů učitel reaguje na žákovo chování, upravuje tempo výkladu, 
náročnost slovních formulací, napomíná, chválí, organizuje práci žáků. Proto by měl rozvíjet 
vlastnosti jako je všímavost, schopnost vcítit se do atmosféry třídy a situace jednotlivých žáků 
a zároveň pohotovost k rychlému a pedagogicky adekvátnímu rozhodování o způsobu 
vlastního reagování. 
 
Další řídící činnosti ve výuce se zaměřují na přehled o časové náročnosti učební úlohy, jejím 
místě a smyslu v kontextu tématického plánu hodiny, na zpětnou vazbu o úrovni odvedeného 
výkonu žáka při řešení učební úlohy, na změnu učitelovy role (učitel přestává být rétorem a 
stává se organizátorem učebních činností žáků) a na včasné ukončování vyučovací hodiny 
(prodlužování výuky do přestávek nemá žádný efekt a svědčí spíše o nedostatku 
organizačních schopností učitele, navíc tím zkracujeme čas potřebný k relaxaci žáků a jejich 
přípravu na další hodinu). 
 
 
1.14.3 KÁZEŇ VE VÝUCE 
 
     Kázeň představuje pro většinu učitelů jeden z hlavních a nejvíce zatěžujících problémů. 
Kázeňské problémy vedou ke snížení podílu času věnovaného učení, což zásadním 
způsobem poškozuje výsledky výuky. Největší problémy s udržováním kázně mají 
zejména začínající učitelé.  
     Kázeň ve škole spočívá v tom, že žáci dovedou zachovávat společenská a školní 
pravidla, spolupracují s učitelem na plnění stanovených cílů výuky a podílejí se na 
vytváření příznivého sociálního prostředí. Projevuje se v celkovém pořádku, dodržování 
základních norem, které přispívají k snazšímu plnění jednotlivých úkolů školy, ať už se týkají 
osobní hygieny, pořádku ve školních věcech, šetrného zacházení s knihami a učebními 
pomůckami, pravidelnosti příchodu do školy i ze školy, chování žáků o přestávkách, 
vypracovávání domácích úkolů, přípravy na výuku apod.  
     Pro získání a udržení kázně v učebním prostředí využívá učitel podle požadavků 
situace jak vnitřní, tak vnější motivace žáků. Prevence je z mnoha hledisek výhodnější, ale 
tam, kde jde o zajištění podmínek pro práci žáků i učitelů a jejich bezpečnosti, se musí použít 
i prostředků represivních.  
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1.14.3.1 Příčiny nekázně ve škole 
 
     Projevy nekázně u žáků mohou být vyvolány různými příčinami, jejichž motivaci by se 
měl učitel pokusit odhalit a na základě toho zvolit vhodnou formu chování vůči žákovi. Na 
nežádoucím chování se mohou podílet 1) biologické faktory (odchylky od stavby CNS, 
vrozené vady či úrazem vzniklá poškození CNS; např. syndromy LMD, ADD,ADHD, 
syndromy artistického spektra, aj.), 2) sociální faktory (vliv výchovného prostředí rodiny, 
skupinová dynamika třídy, vliv party, širší komunity, médií), 3) situační faktory (okamžitá 
atmosféra třídy, událost v předchozí hodině, nudný výklad učitele). Některé projevy nekázně 
jsou podmíněny vývojem jedince v průběhu adolescence. Adolescent chce vědět, proč se něco 
má dělat právě tím způsobem, jímž to požaduje učitel nebo právě tehdy, když to chce učitel. 
Nestačí mu pouhý příkaz nebo pokyn. Dospívající odkládají plnění povinností proto, že mají 
řadu jiných atraktivních zájmů nebo proto, že se tak vyhýbají strachu ze selhání.  
     Pokusy o psychologický nátlak na žáka a o přinucení k žádoucímu chování mohou vyvolat 
tři nežádoucí důsledky: 

1. protiútok – žák odpoví na násilí násilím (cítí –li, že ho chce učitel potrestat, rozhodne 
se také potrestat učitele za chování, které on vnímá jako nepřijatelné) 

2. útěk (žák se nepříjemné situaci vyhne záškoláctvím, předstíranou nemocí, odchodem 
ze školy apod.) 

3. naučená negativní reakce na dospělé (pokud je žák ve škole vystaven trvale 
určitému typu trestu nebo jiným negativním zkušenostem (nepřítomnost úspěchu a 
radosti), vznikne naučený spoj mezi negativním zážitkem a přítomností dospělého, 
který se může rozšířit i na další učitele a vůbec dospělé) 

    
     Se specifickými projevy nekázně jsou spojeny syndromy hyperaktivity (ADD, ADHD) 
u tzv. neklidných či živých dětí, případně duševní poruchy typu schizofrenie nebo závislost 
na psychoaktivních látkách.  
 
     Nekázeň není jen výsledkem práce učitele, nýbrž je výsledkem řady faktorů 
v osobnosti žáka i prostředí. K příčinám, které však učitel ovlivnit může, patří: nuda 
(souvisí s řízením výuky, kdy se učiteli nepodaří získat a udržet zájem žáků, např. činnost je 
příliš dlouho trvající, příliš snadná nebo naopak nepřiměřeně náročná), dlouhotrvající 
duševní námaha (neschopnost žáků splnit zadaný úkol), nízká sebedůvěra žáka vzhledem 
ke školní práci (žák v minulosti zažil pocit selhání, není schopen se zapojit do řešení nových 
úkolů z obavy před dalším možným selháním), nepřítomnost negativních důsledků (učitel 
by měl na nevhodné chování reagovat, pokud nechá nepovšimnuto, může počítat s tím, že se 
pravděpodobně jeho výskyt bude zvyšovat), špatné postoje (v prostředí z nějž žák pochází 
nemusí dobré výkony představovat pozitivní hodnotu, současně i subkultura ve třídě se může 
aktivně stavět proti vzdělávacím cílům školy). 
     Celá škála příčin školní nekázně má svůj podklad v emoční oblasti – poruchy CNS, 
rodinné klima žáka, sociální klima třídy (např. nespokojenost se sociálním statutem ve 
skupině – žák poutá pozornost druhých šaškováním, vyrušováním, pravidelnou konfrontací 
s vyučujícím apod.). Nekázeň je též druhotným důsledkem přirozeného sociálního chování 
žáků. Žáci žijí ve škole čilým sociálním životem, mají tam své přátele, členy skupiny, se 
kterými potřebují komunikovat, řešit problémy nesouvisející s výukou, což ve výuce působí 
značně rušivě. K dalším příčinám nekázně patří např. nadměrný dozor nad žáky, projevy 
nedůvěry ze strany učitelů, stálé napomínání a vyhrožování, setrvalé vytýkání 
nedostatků žáků, což vede k jejich nezájmu, pasivitě, kapitulaci nebo snaze něco z toho 
učiteli vrátit.  
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1.14.3.2 Kázeňské prostředky    
    
     Kázeň žáků závisí více na celkovém systému práce učitele než na jeho schopnosti řešit 
kázeňské problémy (Kyriacou, 1996). Kázeň žáků ovlivňují aktuální změny jako je např. 
změna vyučujícího či zavádění nových pravidel do výuky. Na kázeň rovněž působí i vztahy 
v učitelském sboru, poměr učitelů k vedení školy, vztahy učitelů a rodičů. Způsob řízení školy 
ředitelem se projevuje i ve způsobech jednání učitelů se žáky. Jednu z preventivních strategií   
budování kázně ve třídě představuje tzv. komunitní styl práce, který podporuje osvojování 
žádoucích sociálních a etických postojů žáky (Kolář, 2000). Třída se stává komunitou, jestliže 
se žáci podílejí na stanovování a prosazování pravidel a hodnot, které řídí život třídy. 
Společně se vyjadřují k otázkám pravidel pro chování ve třídě (např. Jak se chceme chovat 
jeden  k druhému?, Jakou třídu chceme mít?). Doporučuje se formulovat pravidla se žáky a 
učinit je spoluodpovědnými za jejich dodržování. 
     V prvních hodinách výuky se učitel „dává poznat“ žákům, vytváří normy, stanovuje 
hranice vzájemného respektu mezi ním a žáky. Zvláště začínajícím učitelům se doporučuje 
zpočátku upřednostňovat formální přístup k žákům, teprve s dalším vzájemným poznáváním 
je možné a žádoucí zařazovat neformální prvky do výuky.  
     Mezi kázeňské prostředky řadíme podněcující (povzbuzení – úsměv, gesto, souhlasné 
pokývání hlavou; pochvala – ústní, písemná udělovaná za dlouhodobě dobrou práci; odměna) 
a potlačující prostředky (krátkodobá nekázeň – přerušení výkladu, pohled, změna 
vzdálenosti; závažnější či trvalejší nekázeň – napomenutí, třídní důtka, ředitelská důtka, 
snížení známky, podmíněné vyloučení ze studia, vyloučení ze studia, převedení na jinou 
školu, vyloučení ze společné činnosti – např. výlet, divadlo apod.). Nevhodnému chování je 
lepší předem předcházet než se uchylovat k trestům. Svou roli zde sehrává přirozená autorita 
učitele, spolupráce učitele s rodiči, dodržování demokratických zásad ve třídě a škole 
(podpora slabých, respektování individuality žáka, možnosti volby), kooperace ve výchově, 
veřejné odmítání násilí a agresivity.  
     Kázeň ve třídě je do značné míry ovlivňována i klimatem třídy. Podle Průchy (2002) se 
na vytváření klimatu třídy podílejí především 1) komunikační a vyučovací postupy, 
kterých učitel používá (výzkumy prokazují, že žáci, kteří se pohybují ve vstřícném klimatu 
jsou spokojenější, jsou motivováni k vyšší aktivitě, nevyhýbají se škole), 2) způsob, kterým 
se žáci zapojují do výuky (počet žáků ve třídě – při vysokém počtu žáků nemůže učitel 
stejně efektivně komunikovat se všemi žáky, komunikuje pak především s těmi, kteří 
výrazněji projevují svůj zájem; lokalizace žáků ve třídě – lepší žáci sedí vpředu a uprostřed 
třídy, horší v zadních lavicích, ambivalentní žáci po stranách, přesazení žáka může změnit i 
jeho učební výsledky, což je zřejmě dáno mírou žákovy participace na výuce, jež se změní po 
přemístění ve třídě),  3) preferenční postoje a očekávání učitelů (učitel se více obrací na 
žáky, o kterých předpokládá že na jeho dotazy budou reagovat a utvrzovat jej tak, že jeho 
výklad je srozumitelný, část žáků je tak nadhodnocována a část podhodnocována), 4) klima 
školy, jejíž součástí je třída (věcné prostředí učeben a školy, sociální prostředí školy – 
vztahy učitelů a žáků navzájem, organizační prostředí školy – režim dne apod.).  
     Autorita učitele je vlivem, který učitel má díky tomu, že žáci, rodiče apod. uznávají 
(respektují) jeho převahu v nějaké oblasti. Uznání pravomoci může být založeno na respektu 
k osobě konkrétního učitele (neformální autorita) nebo na respektu k roli, kterou ho 
společnost pověřila (formální autorita). Formální autorita je učitelům dána proto, aby 
vystupovali jako manažeři učení žáků, nikoliv jako nositelé mocenského vztahu. Neformální 
autorita je spojena s oblibou předmětu a vztahem k učiteli tohoto předmětu. Žáci si na učiteli 
cení zejména jeho odbornosti (věcné znalosti předmětu), schopnosti umět učit (organizace 
práce při vyučování, příprava na výuku, uvádění příkladů při vysvětlování obtížné látky) a 
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přístupu k žákům (přiměřená náročnost na žáky bez nutnosti šířit hrůzu, diferencovaný 
přístup k žákům, dobré oblékání a vyjadřování učitele, zájem učitele o zlepšování prospěchu 
žáka) (Kalhous, Obst, 2002).  
     Inspirující a praktickou publikací z oblasti výchovných a kázeňských problémů ve škole je 
kniha Chrise Kyriacoua (2005) - Řešení výchovných problémů ve škole - na níž v případě 
hlubšího zájmu čtenáře odkazuji.  
 
 
1.14.3.3 Šikana  
 
     Šikana představuje zásadní porušení zásad mezilidského soužití i řádu školy. Říčan (1995) 
mezi přímé a nepřímé známky šikany řadí:  

• Posměšné poznámky, pokořující přezdívky, hrubé žerty, které adresáta zraňují. 
• Přehnaná zlobná až nenávistná kritika dítěte. 
• Dítě se podřizuje příkazům jiných dětí bez ohledu na jejich smysluplnost. 
• Dítě neoplácí různá drobná šťouchání, rány, kopání, snaží se uniknout. 
• Dítě nemá kamarády, je o přestávkách často samo nebo vyhledává blízkost učitelů. 
• Dítě je nejisté a ustrašené, zejména při komunikaci před třídou, působí smutně, 

nešťastně, má sklony k pláči. 
• Zhoršuje se mu školní prospěch. 
• Dítě mívá poškozené, znečištěné školní potřeby, případně i oděv nebo drobná 

poranění, která neumí uspokojivě vysvětlit. 
• Dítě vykazuje tělesné potíže (bolesti hlavy, bolesti břicha, špatně spí, křičí ze spaní) a 

další nápadnosti v oblasti chování (ztrácí zájem o učení, je smutné, apatické, odmítá se 
svěřit, bez věrohodného důvodu žádá o peníze, snaží se zůstat doma, zdržuje se doma 
více než jindy).  

     Vyšetřování provádí třídní učitel ve spolupráci s výchovným poradcem, případně s policií 
(hrozí-li spáchání trestného činu). Cílem zásahu je ochrana oběti šikany před dalším krutým 
násilím. Domluva s šikanujícím by měla obsahovat hrozbu sankcemi, tresty (umístění 
agresora v diagnostickém ústavu či v dětském domově). Učitel si zpravidla pozve k pohovoru 
oběť šikany od níž se snaží získat prohlášení o prováděné šikaně. Poté je vyšetřován agresor. 
Řídíme se pravidlem, že nikdy nekonfrontujme spolu navzájem oběť a agresora; vždy máme 
na mysli psychické zdraví oběti. Shromáždíme-li důkazy o šikaně, informujeme ředitele 
školy, učitelský sbor a rodiče oběti i agresora. V případě závažné šikany řešíme problém 
převedením agresora na jinou školu (vyloučení ze školy), případně navržením jeho ochranné 
výchovy. 
 
      
1.14.4 HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VÝUKY 
 
     Podstatou školního hodnocení je diagnostika kompetencí (vědomostí, dovedností a 
postojů) žáka a formulace hodnotících soudů na základě porovnání skutečného stavu se 
stavem předpokládaným, formulovaným jako cíle výuky. Pokud si učitel nestanoví cíle 
výuky, z nichž lze odvodit žádoucí výsledné kompetence žáků nebo s cíli třídu neseznámí, 
hodnocení se stane postrachem žáků, kteří nevědí, co bude hodnoceno, ale i zdrojem stresu 
pro učitele, který prožívá nejistotu při formulaci závěru hodnocení. Proces hodnocení sestává 
ze tří fází: 1) rozhodnutí o cíli a metodě hodnocení („co budeme chtít slyšet a jak to budeme 
posuzovat“, 2) zjišťování úrovně znalostí (žákův výkon), 3) formulování hodnotícího závěru 
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(stanovení známky, rozhodnutí o úspěšnosti/ neúspěšnosti zkoušení). Kyriacou (1996)  
předkládá šest funkcí hodnocení:  

1. je pro učitele zpětnou vazbou o jeho práci 
2. představuje zpětnou vazbu žákům o odvedeném učebním výkonu  
3. má za cíl žáky motivovat 
4. slouží jako podklad pro vedení záznamů o prospěchu žáka 
5. umožňuje poskytnout doklady o momentálním prospěchu a dosažené úrovni žáka 
6. umožňuje posoudit připravenost žáka pro další učení 

 
 
1.14.4.1 Typy hodnocení 
 
     Učitel hodnotí z různých důvodů, proto existují různé typy hodnocení (Kalhous, Obst, 
2002):  

• formativní hodnocení (zaměřené na odhalování chyb a nedostatků v práci žáka má 
smysl, když je východiskem k jejich odstranění) 

• finální hodnocení (podklad pro oficiální vyjádření o žákově výkonu, určené pro 
někoho mimo školu; provádí se na konci pololetí, konci školního roku, konci školní 
docházky) 

• normativní hodnocení (jde  o hodnocení výkonu jednotlivých žáků ve vztahu 
k výkonům ostatních, používá se např. při přijímacích testech) 

• kriteriální hodnocení (hodnocení absolutního výkonu, zjišťuje zda byl určitý úkol 
splněn či ne - např. složení zkoušky k získaná řidičského průkazu apod.) 

• diagnostické hodnocení (zaměřeno na odhalení učebních obtíží žáků a zjištění 
speciálních vzdělávacích potřeb žáků) 

• interní hodnocení (prováděno učiteli, kteří ve třídě průběžně učí) 
• externí hodnocení (prováděno osobami mimo školu – např. inspektor) 
• neformální hodnocení (pozorování výkonů žáků jako součásti běžné práce ve třídě) 
• formální hodnocení (žáci jsou na hodnocení předem upozorněni a mohou se na ně 

připravit) 
• průběžné hodnocení (pravidelné hodnocení žáka v průběhu delšího časového úseku) 
• závěrečné hodnocení (hodnocení provedené na konci výuky předmětu nebo 

uceleného pracovního programu) 
• objektivní hodnocení (využívá srovnání objektivních didaktických testů) 

 
     Smyslem formativního hodnocení je poskytovat žákům informace o pokrocích, které 
v učení dělají, jde o individuální sdělení, kde se žák na cestě k cílům výuky nachází a jak má 
postupovat dál. Petty (1996) doporučuje učitelům, aby 1) objasňovali žákům věci tak dlouho, 
jak budou pokládat za potřebné, 2) poskytovali žákům tolik praxe, kolik potřebují za 
potřebné, 3) upřesňovali, co je nezbytné pro úspěšné zvládnutí úkolů, aby mohlo být 
procvičování soustředěno správným směrem, 4) oznamovali žákům, proč neuspěli, aby si 
mohli doplnit mezery, opravit chyby, zdokonalit se v dovednostech v nichž neuspěli a 5) 
umožnili jim libovolný počet pokusů. Tento postup koresponduje s pojetím tzv. Mastery 
Learning („dokonalé, k mistrovství spějící učení“). Podle tohoto pojetí lze dosáhnout 
jakéhokoli ovládacího cíle za předpokladu, že se žák bude dostatečně dlouhou dobu 
dostatečně snažit. Pokud žáci dostávají pomoc, jsou jim ukazovány chyby a mezery 
v porozumění a mají dostatek času, mělo by si 90% z nich osvojit 90% učiva (pravidlo „90-
90“). Pokud by se tuto metodu dařilo v širší míře uplatňovat, zvládnutí standardu by vedlo 
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k lepšímu sebepojetí každého žáka, vyšší motivaci, pozornosti i vytrvalosti a odpovědnosti za 
vlastní učební výkony. Základní ideou Mastery Learning, je to, že „se žák učí, aby znal“.  
 
 
1.14.4.2  Diagnostika vzdělávacích výsledků žáka 
 
     Současný systém hodnocení a klasifikace žáků je založen převážně na individuálním 
ústním zkoušení a na didaktických testech.  
     Ústní zkouška předpokládá navázání osobního kontaktu mezi učitelem a žákem. 
Zkoušející může bezprostředně reagovat na nesprávné nebo nepřesné odpovědi, má možnost 
přesvědčit se, zda šlo o náhodnou chybu či o zásadní neznalost, dát žákovi šanci prokázat své 
znalosti v další částí učiva. Ústní zkouška má velký význam v procesu vyjadřování a myšlení 
žáka. Z nedostatků ústního zkoušení můžeme jmenovat např. orientaci na pouhou 
reprodukci učiva (ústní zkoušení postihuje pouze kvantum vědomostí a ne pochopení učiva), 
velkou časovou náročnost (10-15 minut = 1/3 vyučovací jednotky), nejasnost cíle zkoušení 
(jednotlivé úlohy zkoušky se zaměřují na řady vzájemně nesouvisejících skutečností, 
nedávající dohromady smysl), nízkou objektivitu hodnocení učitelem (hodnocení 
nevyjadřuje jen výkon žáka, ale je posouzením schopností a celkového dojmu, kterým žák 
působí) a nepřítomnost norem hodnocení (hodnocení a klasifikace u jednoho učitele 
neodpovídají hodnocení a klasifikaci u jiného učitele). Při ústním zkoušení se doporučuje 
postupovat podle předem připraveného scénáře (přesná formulace otázek, včetně možných 
odpovědí). Učitel by měl zvážit cíl, jehož má být dosaženo (viz Bloomova taxonomie 
výukových cílů). Otázky by měly mít logickou provázanost a měly by zaznít v pořadí od 
nejjednodušší po nejtěžší, učitel by si měl promyslet, které správné, respektive nesprávné 
odpovědi předpokládá u jednotlivých klasifikačních stupňů. Pro zkoušení bychom měli 
vyčlenit maximálně 10 minut času.  
     Didaktický test je nástroj systematického zjišťování výsledků výuky (Byčkovský, 1983), 
který je navrhován, ověřován, hodnocen a interpretován podle určitých, předem stanovených 
pravidel. Rozlišujeme následující didaktické testy:  

• testy rychlosti (rychlost čtení /minutu, rychlost psaní na počítači apod.) 
• testy úrovně (testy řazeny se vzrůstající obtížností, výkon dán pouze úrovní 

vědomostí) 
• testy standardizované (normované, vydávané oficiálním nakladatelem) 
• nestandardizované didaktické testy (stojí na pomezí standardizovaných a 

nestandardizovaných testů, např. test zjišťující úroveň vědomostí žáků v daném 
předmětu na určité škole) 

• testy kognitivní a psychomotorické (kognitivní testy – test z matematiky, češtiny; 
psychomotorické – test ze psaní na počítači) 

• testy výsledků výuky a testy studijních předpokladů (měří obecnou úroveň 
vědomostí, které jsou nutné k budoucímu studiu) 

• testy rozlišující (výkon žáka se zde rozlišuje vzhledem k populaci testovaných) 
• testy ověřující (výkon se určuje vzhledem ke všem možným úlohám, které učivo 

reprezentují) 
• testy vstupní, průběžné a výstupní (vstupní testy – na začátku výuky, poskytuje 

informaci o možnostech diferenciace žáků; průběžné – mají regulativní charakter, 
slouží k hodnocení průběhu výuky; výstupní – na konci výukového období poskytují 
informace pro celkové hodnocení žáků) 

• testy monotématické a polytematické  (prověřují jednu nebo více oblastí znalostí) 
• testy objektivně skórovatelné (obsahují úlohy u nichž lze objektivně rozhodnout, zda 

byly řešeny správně či ne) 
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• testy subjektivně skórovatelné (neumožňují objektivní skórování, obsahují např. 
otevřené úlohy, úlohy na komplexní vědomosti a dovednosti) 

 
     Didaktické testy mohou obsahovat následující typy úloh: otevřené široké úlohy (např. 
Význam díla K.H. Máchy pro českou poezii? či Hlavní příčiny vzniku 2. světové války? ), 
úlohy se stručnou odpovědí (např. Hlavním městem Švýcarska je…), úlohy dichotomické ( 
např. Mistr Jan Hus byl upálen roku 1515 ….ano/ ne), úlohy s výběrem odpovědí (s jednou 
správnou, s jednou nejpřesnější, jednou nesprávnou, s víceronásobnou odpovědí), situační 
úlohy, přiřazovací úlohy a uspořádací úlohy.  
     Klasifikace výsledků testů se v praxi děje a) cestou intuitivní (učitel provádí podle svého 
uvážení do něhož se promítá jeho zkušenost, b) na základě procenta správných odpovědí ( 
91-100% úloh správně – výborně, 81-90% úloh správně – chvalitebně, 71-80% úloh správně  
- dobře, 61-70% úloh dobře – dostatečně, 0-60% úloh dobře – nedostatečně; případně vyhověl 
– 80-90% úloh správně, nevyhověl 0-79% úloh dobře) a c) klasifikace na základě 
normálního rozložení v populaci ( výborně – 7% žáků, chvalitebně – 24% žáků, dobře – 
38% žáků, dostatečně – 24% žáků a nedostatečně – 7% žáků; lze využít percentily).  
     Dobrý didaktický test by měl být přiměřeně obtížný, měl by mít výborné diskriminační 
schopnosti (umět rozlišovat mezi žáky s lepšími a horšími vědomostmi) a měl by být validní 
(měl by korespondovat s cíly a obsahem vyučování) a reliabilní (za stejných podmínek by 
měl poskytovat tytéž výsledky).   
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DĚJINY PEDAGOGICKÝCH SYSTÉMŮ 
 

1.15 POČÁTKY VÝCHOVY V DĚJINÁCH LIDSTVA 
1.15.1 NĚKTERÉ TYPY STAROVĚKÉ VÝCHOVY  
 
     Vznik výchovy bývá vysvětlován především sociálními, ale také biologickými a 
psychologickými okolnostmi. Výchova v prvobytně pospolné společnosti, která žila 
skupinovým způsobem života měla v zásadě jednotný charakter. První diferenciace výchovy 
byla určena dělbou práce. Muži byli připravováni k lovu a boji, ženy zase k domácím 
pracím. Těžiště výchovy žen spočívalo ve výchově pracovní a mravní, u mužů je tvořila 
výchova tělesná a branná. 
    S rozpadem prvobytně pospolné společnosti dochází k sociální diferenciaci výchovy. 
Vědomosti a tělesná výchova se dostávají v zemích starého Východu pouze vládnoucí vrstvě. 
Pro porobené obyvatelstvo se výchova omezuje pouze na výchovu k práci a morální 
ukáznění. S prvními známkami této sociální diferenciace výchovy se můžeme setkat právě 
v otrokářských despociích v Egyptě, v Mezopotámii a Persii cca 4000 let před Kristem. 
V těchto zemích se poprvé setkáváme se školami, které vznikaly při chrámech a 
panovnických dvorech. Mládeži z nejvyšších sociálních vrstev se dostávalo znalosti písma, 
základům věd, medicíny, stavebnictví, vojenství. Typickým znakem tehdejší výchovy byla 
v Egyptě posvátnost knihy, v Persii veškerou výchovu řídil stát a výchova byla zaměřena na 
přípravu budoucích válečníků a tudíž převažovala výchova tělesná. 
     Také v Indii se vyšší vzdělání dostávalo jen vysokým kastám (Brakmání). Výchova měla 
silný náboženský ráz, žáci se učili náboženské texty zpaměti. Tělesná výchova zde byla silně 
opomíjena. Kolem roku 1000 př. Kr. došlo v Indii k zakládání tzv. předchůdců pozdějších 
univerzit. Tato zařízení navštěvovali žáci ve věku 16 až 24 let a byli vzděláváni v obchodě, 
astronomii, střelbě z luku a cvičení hadů. 
     Existují prameny, které dokládají existenci výchovného systému v Číně již v 11. století 
před Kristem. Nejvýznamnější osobností na poli pedagogiky se však v této zemi jednoznačně 
stal filozof Konfucius (kolem roku 500 př. Kr.). Vzdělání vždy spojoval s mravností. Jeho 
ideálem byl zralý neasketický člověk, znající pravou míru. K jeho nejznámějším dílům patří 
Kniha proměn a Kniha písní. 
 
1.15.2 IDEÁLY ANTICKÉ VÝCHOVY 
 
    Rozvinutější výchovné systémy vznikly v antickém Řecku a Římě.  
    Řecko bylo tvořeno řadou městských států. Nejvýznamnější z nich byly Sparta a Atény. 
Ve Spartě žilo 90 % otroků. Svobodným občanům, hochům i dívkám se dostávalo státní 
výchovy, která měla vojenský charakter (branná a tělesná výchova). Sparta byla 
zemědělským státem.  
     Atény byly rozvinutější jak ekonomicky a politicky, tak sociálně i kulturně. V oblasti  
výchovy vznikl komplexní výchovný model. jehož cílem byla tzv. kalokagathia, spojení 
ideálu krásy a dobra (vyváženost výchovy tělesné a duchovní). Existoval zde třístupňový 
systém škol, které byly soukromé a pouze pro hochy. Soukromí učitelé, filozofové – Sofisté 
založili tři základní studijní obory a to gramatiku, rétoriku a dialektiku (umění vést 
rozhovor), které jako základní přijala i středověká scholastika. Pro filozofii Sofistů byl 
příznačný relativizmus, senzualizmus a utilitarizmus (pozornost věnovali částečně také 
přírodním vědám, převážně jen jejich praktické aplikaci v obchodu, řemeslech a v plavbě).   
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    Právě proti jejich relativizmu a utilitarizmu vystoupil Sokrates (469 – 399 př. Kr.) učící o 
absolutní pravdě a mravní dokonalosti. Při vyučování používal dialogické metody, která 
vedla žáky k tomu, aby vlastním rozumem nacházeli řešení problémů (tzv. sokratovská 
metoda).  
    Sokratův žák Platón (427 – 347 př. Kr.) založil  Akademii – aténské gymnázium, kde vedl 
filozofické besedy. Nejvyšší ideou byla pro Platóna idea dobra, jíž měly být podřízeny 
všechny ostatní (pravda, krása, spravedlnost). Ve své pedagogice vyžadoval výchovu 
veřejnou, výchovu hochů i dívek, ve státní škole, již od předškolního věku. Hlavním 
výchovným cílem byla pro něj výchova řádných občanů, kteří úspěšně naplňují své 
sociální role.  
     Platónův žák Aristoteles (384 – 322 př. Kr.), který založil aténské gymnázium Lykeion se 
snažil posunout Platónův svět idejí do světa reálného. Aristoteles chápal tělo a duši jako látku 
a formu jednotného celku. Rozvinul myšlenku, že lidská duše má tři stránky: 

1. vegetativní (odpovídá za látkovou výměnu a rozmnožování) 
2. senzitivní (umožňuje cítění a chtění) 
3. rozumovou (danou pouze člověku jako nástroj poznávání a myšlení) 

Těmto třem složkám duše odpovídají podle Aristotela tři základní složky výchovy: 
1. tělesná, 2. mravní, 3. rozumová. 

Aristoteles se stal tímto jedním z prvních teoretiků integrované výchovy. Stejně jako Platón 
byl zastáncem veřejné, státní výchovy, ze které však v duchu dosavadní tradice vylučoval 
dívky. Pozornost věnoval, na základě svých životních zkušeností, nejen teoretickým, ale i 
praktickým aspektům vzdělání. 
     V Římě se zpočátku výchova uskutečňovala pouze v rodině a její těžiště tvořila výchova 
pracovní. Za republiky (6. st. př. Kr. až do roku 30 př. Kr.) došlo k proměně výchovy 
svobodných římských občanů. Řím přejal školy řeckého typu, zejména elementární školu 
gramatickou a školu rétorskou. Hlavním cílem byla příprava řečníka, vzdělaného aktivního 
politika. Za císařství došlo k zestátnění škol, které podléhaly centrální kontrole a hlavním 
cílem byla potom příprava vzdělaného úředníka impéria. Vznikaly i první vysoké školy, 
nejznámnější z nich v Alexandrii. Nejvýznamnějšími římskými filozofy působícími na poli 
pedagogiky byli Marcus Tullius Cicero (106 – 43 př. Kr.), který shledával vrchol vzdělání 
v rétorice (řečnictví). Marcus Terentius Varro (116 – 27 př. Kr.), který zavedl tzv. sedmero 
věd věcného vzdělání, které praktikovala alexandrijská škola a později je převzal i středověk 
– gramatika, dialektika, rétorika, aritmetika, geometrie, astronomie a múzika. Lucius 
Annaeus Seneca (4 př. Kr. – 65 po Kr.), podle nějž má být vrcholem vzdělání studium 
filozofie, hledání pravdy a mravní výchova. Nejvýznamnějším římským pedagogem byl 
Marcus Fabius Quintilianus (asi 35 – 95 po Kr.), autor první světové didaktiky „O výchově 
řečníka.“ V tomto díle vyzdvihl význam školní výchovy, která učí žáky žít v kolektivu, 
umožňuje poučit se z chyb ostatních. Odmítal naprosto tělesné tresty a žádal individuální 
přístup k žákům. Kladl vysoké nároky na učitele, který má být podle něj zejména vzdělaný, 
ukázněný, trpělivý a má milovat děti.  
     Na přelomu starověku a středověku, po vyhlášení tzv. Ediktu milánského, dochází 
k zestátnění křesťanského náboženství a římská výchova nabývá křesťanského charakteru. 
Nejvýznamnějším křesťanským filozofem, který se snažil o propojení křesťanské výchovy a 
antické tradice byl Origenes (185 – 255 po Kr.). Tuto myšlenku završil a položil tak základy 
nové koncepce výchovy Augustinus Aurelius (354 – 430 po Kr.), autor díla „O státě Božím“. 
K uznávaným antickým ctnostem (moudrost. spravedlnost, statečnost a uměřenost) přiřadil tři 
hlavní křesťanské ctnosti (víra, naděje a láska). Centrem filozofie se stala víra, bez níž není 
poznání ani pravdy. 
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1.16 STŘEDOVĚKÁ VÝCHOVA 
1.16.1 POČÁTKY VÝCHOVY VE STŘEDOVĚKU 
 
     Po rozpadu Západořímské říše v  5. století n.l. došlo ke konstituování feudální společnosti. 
Společnost se rozdělila v zásadě do čtyř sociálních vrstev (šlechta, duchovenstvo, měšťané a 
poddaní). Výchova příslušníků jednotlivých vrstev byla značně rozdílná. Poddaným se 
dostávalo pouze pracovně-morální výchovy. Jednotícím prvkem výchovy bylo křesťanství.  
     Feudální a rytířská výchova se uskutečňovala na hradech. Rytířství vzniklo v letech 1096 
– 1270 za křižáckých válek za osvobození Palestiny od nadvlády Turků. Ideálem rytíře byl 
statečný bojovník, připravený hájit zájmy svého pána či církve, nesmiřitelný s nepřítelem, 
krutý k podřízeným, galantní kavalír šlechtičen, který pohrdal tělesnou prací. Výchova rytíře 
se uskutečňovala ve třech fázích: od 7 do 14 let byl hoch pážetem, od 14 do 21 let 
panošem (směl nosit zbraň a účastnil se vojenského výcviku), od 21 let se stával rytířem, 
který měl ovládat 7 ctností (5 tělesných – jízda na koni, plavání, vrh kopím, střelba z luku, 
šerm a 2 intelektuální – skládání básní a hra v šachy). Hlubší vzdělání ve čtení a psaní se 
považovalo za neslučitelné s posláním rytíře. Šlechtické dívky se vzdělávaly v klášterech 
nebo měly domácího učitele (kněze). Učily se zpěvu, čtení, psaní, modlitbě, základům latiny, 
ručním pracím a hudbě. 
     První středověké školy byly školami církevními. Od 6. století byly zakládány postupně 
školy klášterní, katedrální a farní. Vyučovalo se na nich náboženství a sedmero 
svobodných umění – trivium (gramatika, rétorika, dialektika) a kvadrivium (aritmetika, 
geometrie, astronomie, muzika). Teprve v pozdním středověku byly zakládány městské školy 
z iniciativy měšťanů, kde se vyučovalo sedmero mechanických umění – zpracování vlny, 
lékařství, zbrojířství, lov, zemědělství, plavba, divadelnictví. Na těchto městských školách 
poprvé ustupuje latina mateřskému jazyku. K všeobecným charakteristikám středověké školy 
patřilo mechanické pamětní učení, individuální práce s každým žákem a přísné tresty. 
 
 
1.16.2 SCHOLASTIKA A STŘEDOVĚKÉ UNIVERZITY 
 
     Scholastika, neboli školská církevní filozofie, byla metodou vyučování na středověkých 
školách, jež za pomoci filozofie usilovala o racionální pochopení, obhajobu a systematizaci 
obsahu víry. Rozlišujeme rannou (9. – 12. století), vrcholnou (12. – 14. století) a pozdní 
scholastiku (14. – 16. století). Scholastika používala metodu: formulace problému – jeho 
rozbor – vymezení pojmů – logický výklad – nalezení důkazu. Tato metoda byla shodná 
s postupem školské výuky (čtení textu – kladení otázek – diskuse – závěr). Rozvoj vědecké a 
pedagogické činnosti dominikánů a františkánů v období vrcholné scholastiky vyústil 
v zakládání prvních středověkých univerzit. Podmínky vhodné pro založení těchto škol se 
vytvořily v kulturně a ekonomicky nejvyspělejších zemích (v Itálii Bologna – 1119 a Neapol, 
v Anglii Oxford a Cambridge, ve Francii Sorbona, ve Španělsku Salamanca). Pokud 
pomineme jejich indické předchůdce, byly středověké univerzity nejstarším typem vysoké 
školy a plnily dvě zásadní funkce: pedagogickou a vědecko - výzkumnou. Původně to byly 
samosprávné organizace, na církvi a na městech nezávislé. Mluvilo se o nich jako o třetím 
centru moci, neboť se zde stýkaly cesty k  pravdě. Středověkou univerzitu tvořily obvykle 
čtyři fakulty: 

1. Artistická přípravná (zde se studovalo sedmero svobodných umění - po 
absolvování trivia získal student titul bakalář, po absolvování navazujícího 
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kvadrivia dosáhl titul magister) - tuto přípravnou fakultu museli absolvovat všichni 
studenti, kteří chtěli pokračovat v dalším studiu, a to na následujících fakultách: 

2. Teologická (absolvent získal titul doktor) 
3. Právnická (absolvent získal titul doktor) 
4. Lékařská (absolvent získal titul doktor) 

První středoevropskou univerzitou se stala Univerzita Karlova (1348). Následovaly ji 
univerzity ve Vídní, Krakově, Lipsku a další německé univerzity. 

 
 

1.17 PEDAGOGICKÉ SMĚRY V OBDOBÍ RENESANCE 
 
     Ve 14. až 16. století došlo k výraznému hospodářskému a kulturnímu rozvoji jihozápadní 
Evropy. Byly zakládány manufaktury, rozvíjely se prudce přírodní vědy, uskutečňovaly se 
objevné plavby. Ve společnosti se začal prosazovat nový optimistický postoj k životu. 
Antické ideály všestranného rozvoje osobnosti slavily svou renesanci. Pedagogickým 
směrům této doby je společná úcta k dítěti (odmítání tělesných trestů), důraz na rozumové, 
jazykové vzdělání a tendence k omezení vlivu církve. K nejvýznamnějším představitelům 
renesanční pedagogiky patřil italský pedagog Vittorino da Feltre (1378 – 1446), který 
zbudoval uprostřed přírody výchovnou instituci Dům radosti, ve které se snažil vést děti 
k samostatnosti, k péči o zdraví, ke zvládnutí jazyků a reálných předmětů. Na 
harmonický rozvoj osobnosti žáků působila krása prostředí. Dalším představitelem byl 
francouzský filozof Francois Rebelais (1494 – 1553), který se zaměřil zejména na kritiku 
středověkých škol, kde docházelo k odtržení výchovy od života, přetěžování paměti a 
zanedbávání fyzického rozvoje. Anglický myslitel Thomas Morus (1477 – 1535) zdůrazňoval 
potřebu výchovy v mateřském jazyce, význam výchovy pracovní a žádal všeobecnou 
školní docházku pro hochy i dívky. Myšlenky filozofa a politika Francise Bacona (1561 – 
1626) vytýčily nový směr, kterým se začala ubírat pedagogika po vyvázání se z tradičních 
pout scholastiky. Bacon odmítal dosavadní deduktivní způsob myšlení, dogmatizmus a razil 
induktivní metodu vědeckého výzkumu. Ve výchově kladl důraz na empirické 
(zkušenostní) poznání (induktivní metoda) a individuální přístup ke každému žákovi. 
Stavěl se proti pedagogickému verbalizmu, ve vyučování radil postupovat od věci ke slovu 
a ne naopak. Ve výkladu se má postupovat od snadného k nesnadnému, od známého 
k neznámému. Z dalších významných představitelů renesanční pedagogiky je třeba jmenovat 
alespoň Desidera Erasma z Rotterdamu, Michela de Montaigne a Tommasa Campanellu, 
jehož myšlenky výrazně ovlivnily i názory a dílo Jana Amose Komenského. 
 
 

1.18 REFORMAČNÍ A PROTIREFORMAČNÍ PEDAGOGIKA 
1.18.1 REFORMAČNÍ PEDAGOGIKA 
 
     České reformační hnutí – husitství - usilovalo o hlubší vzdělávání širokých vrstev lidu. 
Jeho zakladatel Jan Hus významně přispěl k prohloubení národního charakteru Univerzity 
Karlovy. Ideál gramotnosti nejširšího počtu obyvatelstva, bez ohledu na sociální determinaci, 
rozvíjela dále Jednota bratrská, která založila síť bratrských škol (např. v Ivančicích, 
v Uherském Brodě a v Přerově). Zásadním způsobem se o šíření této myšlenky a na její 
praktické realizaci podílel Jan Blahoslav.  
     V Německu se o lidové vzdělání v mateřském jazyce zasazoval zejména Martin Luther 
(1483 – 1546). Po porážce Velké selské války však Luther koncepci všeobecné národně 
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orientované školy opustil a orientoval se na prosazování a rozvoj výběrové školy latinské, 
jejíž absolventi měli své humanistické vzdělání využívat později ve prospěch protestantizmu.  
 
 
1.18.2 PROTIREFORMAČNÍ PEDAGOGIKA 
 
     V roce 1540 založil španělský šlechtic Ignác z Loyoly řád Tovaryšstvo Ježíšovo (jezuité) 
jejichž hlavním nástrojem protireformačních snah se vedle kázání a zpovědi se stala výchova. 
Jezuité vybudovali po celé Evropě síť škol nového typu – kolejí, které poskytovaly 
systematickou internátní výchovu, střední a vyšší vzdělání. V roce 1556 přišli jezuité do 
Prahy a založili Klementinum. Pokrokovým představitelem jezuitů byl Bohuslav Balbín, 
autor Rozpravy na obranu jazyka českého. V roce 1599 vypracovali jezuité Plán 
organizace a zaměstnání, který je považován za historicky první školní řád. Výchova a 
vzdělávání se uskutečňovaly na jezuitských kolejích, v tzv. učebních kurzech. V šestiletém 
nižším (latina, teologie, 7 svobodných umění), na nějž navazoval tříletý filozofický a 
čtyřletý teologický kurz. K pozitivním stránkám pedagogické činnosti jezuitů patřila 
skutečnost, že měli učivo podrobně rozplánováno, hodiny metodicky propracované, 
používali názorné pomůcky, didaktické divadelní hry, věnovali se důkladnému 
procvičování a opakování. Velkou pozornost věnovali tělesné výchově (šerm, jízda na koni, 
plavání). Se žáky zacházeli vlídně a vedli s nimi dialog. Dbali na systematické a důkladné 
vzdělávání pedagogů. Za negativum lze považovat fakt, že mateřský jazyk byl používán 
pouze v nejnižších třídách a vzhledem k univerzálnímu charakteru církve nebyli žáci vedeni 
k vlastenectví. Výchova byla značně konzervativní, vyznačovala se odporem vůči novotám. 
     Vedle jezuitů působili v oblasti školství v 16. století ještě další školní řády. Na našem 
území to byli zejména piaristé – Řád zbožných škol, kteří věnovali velkou pozornost 
zejména dětem z chudých poměrů. Vyznačovali se větší náboženskou tolerancí, při výuce 
používal tento katolický řád i některé příručky Jana Amose Komenského, posledního biskupa 
Jednoty bratrské. První kolej založili na Moravě v Mikulově v roce 1631, následovala 
Litomyšl a o více než sto let později Praha. 
 
 

1.19 PEDAGOGIKA JANA AMOSE KOMENSKÉHO (1592 – 1670) 
 
     J. A. Komenský byl posledním biskupem Jednoty bratrské, teologem, historikem a 
pedagogem. O nadčasovém významu jeho myšlenek i díla svědčí skutečnost, že se jeho 
odkazem zabývá specifická vědecká disciplína – komeniologie (rozvíjí se nejen u nás, ale i 
v zahraničí). 
     Narodil se na jihovýchodní Moravě, studoval na univerzitách v Herbornu a Heidelbergu, 
od roku 1614 učil na bratrské škole v Přerově, od roku 1618 byl duchovním správcem ve 
Fulneku. Po porážce na Bílé hoře byl pronásledován protireformací a skrýval se v tzv. 
vnitřním exilu u svých šlechtických přátel. V roce 1628 odešel natrvalo z vlasti a to nejprve 
do Polska (Lešno), odkud vykonal několik dalších zahraničních cest. V letech 1641 – 1642 
pobýval v Anglii, 1642 – 1648 ve Švédsku a 1650 – 1654 v Uhrách. Poté se vrátil do Lešna, 
které bylo však záhy zničeno válečným požárem a Jan Amos Komenský byl nucen v roce 
1656 odejít do Amsterodamu, kde v roce 1670 zemřel. Pohřben je v holandském Naardenu. 
Jan Amos Komenský je považován za filozofa výchovy a za zakladatele novodobé teorie 
výchovy. Za nejvýznamnější výchovný cíl (obecný) považoval přípravu k věčnému životu, 
která se skládá ze tří stupňů. Člověk má 1. poznat sebe a svět (to znamená vzdělávat se ve 
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vědách a uměních), 2. ovládnout sám sebe (k tomu slouží mravní výchova), 3. povznést 
svou duši k Bohu (náboženská výchova).  
 
Nejvýznamnější filozofické názory J. A. Komenského 
     Komenský byl především vlastenec, demokrat („rozvíjet všechny ve všem všestranně“, 
odmítal rozdíly dle pohlaví a stavu), reformní utopista (vlivem vědeckotechnické revoluce a 
náboženství), pedagogický optimista (vliv renesance, „Člověk se stává člověkem jedině 
výchovou“), pedagogický humanista („Škola má být dílnou lidskosti, ne středověkou 
mučírnou ducha“). 
     V oblasti mravní výchovy považoval za nejdůležitější vštěpovat mládeži ctnosti podle 
Ducha svatého (moudrost, umírněnost, spravedlnost, statečnost). Ctnostem je třeba se učit 
stálým ctnostným chováním podle příkladu rodičů a učitelů. Ve škole nesmí být zanedbávána 
kázeň („Škola bez kázně je jako mlýn bez vody.“). 
 
Pojetí didaktiky dle J. A. Komenského 
     „Didaktika je umění jak dobře učit. Dobře znamená rychle, s chutí a napevno.“ Ve svých 
didaktických názorech vycházel Komenský 1. ze senzualistické noetiky Bacona (důraz na 
smyslové poznání), 2. z Aristotelovy elementární logiky a 3. z obecné a vývojové 
psychologie. Komenského základní didaktický zákon zní: „Učit všemu příkladem, 
pravidlem a praxí.“ K jeho základním didaktickým principům patří: 

1. princip názornosti – je to zlaté pravidlo vyučování, stanovující, že vše je třeba opírat 
o bezprostřední smyslovou zkušenost – pozorování věcí, obrazů, modelů („Nic není 
v intelektu, co by nebylo dříve ve smyslech.“) 

2. princip systematičnosti – je třeba dbát na zřetězení veškerého učiva, návaznost 
informací v rámci předmětu i mezioborově; postupovat od příkladu k pravidlům, od 
konkrétního k abstraktnímu, od blízkého ke vzdálenému 

3. princip aktivnosti – probouzet v žácích zájem, z jejich zájmu vycházet, podněcovat 
aktivní myšlenkové procesy a praktickou činnost žáků 

4. princip přiměřenosti – respektovat věkové a individuální zvláštnosti žáků 
5. princip důkladnosti – vytváření pevných základů 
6. princip uvědomělosti – žáci mají znát smysl učení 
7. princip postupnosti vyučování – cvičit smysly, paměť, jazyk, motoriku 

      
     K nejvýznamnější pedagogickým myšlenkám Komenského patří idea celoživotního 
vzdělávání (4. kapitola – Pampedia - z díla Všeobecná porada o nápravě věcí lidských), 
která se stala v posledních letech  velmi aktuální, a která je známá dnes pod názvem longlife 
education (permanentní vzdělávání)). Z jeho didaktických podnětů také vychází zcela nová 
pedagogická disciplína – muzeopedagogika, která se rozvíjí v posledních dvou desetiletích. 
Navazuje na Komenského jasně formulovaný požadavek zřízení zvláštního zařízení 
muzejního charakteru („zahrady utěšené podívané“), které má sloužit k vzdělávání nejširších 
vrstev obyvatelstva. 
     K nejdůležitějším spisům J. A. Komenského patří: 

1. spisy pansofické (Porada obecná o nápravě věcí lidských – Komenský v ní 
nastiňuje potřebu uvést v soulad praktické jednání člověka s pansofií (vševědou), tento 
soulad má přinést  konec válek ve světě (reformní utopizmus), je v něm patrná snaha o  
vytvoření a používání umělého společného jazyka lidí, který má napomoci člověku 
získat veškeré poznání; Divadlo veškerenstva věcí – Komenský předkládá návrh 
pansofické školy) 
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2. spisy pedagogické a metodistické (Didaktika velká – řeší cíle, obsah, principy, 
metody výchovy, organizační strukturu školství; Informatorium školy mateřské – 
návod pro matky, jak rozvíjet předškolní výchovu v rodině; Metoda jazyků 
nejnovější – návod na výuku jazyků, 10. kapitola Analytická didaktika obsahuje 
nejkoncentrovanější analýzu didaktických problémů; Brána jazyků otevřená – výuka 
jazyků ve věcných okruzích (8000 slov, 1000 vět, 100 okruhů); Svět v obrazech – 
ilustrovaná podoba vybraných partií z Brány jazyků, která získala Komenskému 
mezinárodní proslulost; Navržení krátké o obnovení škol v království českém – 
návrh na reformu českého školství (1631)) 

3. další spisy (slovník Pokladnice jazyka českého, náboženské spisy Listové do nebe, 
Hlubina bezpečnosti, Kšaft umírající matky Jednoty bratrské, Mapa Moravy, 
satirický spis Labyrint světa a ráj srdce a nejrůznější překlady děl evropských 
autorů) 

 
 

1.20 NOVODOBÁ PEDAGOGIKA 
 
    V průběhu 17. až 18. století prošla Evropa hlubokými proměnami. Odehrálo se několik 
revolučních vln – v 16. století holandská, v 17. století anglická, v 18. století americká a 
Velká francouzská revoluce (1789), jejichž následkem bylo ustanovení kapitalistického 
zřízení. Demokratický ideál se stal hlavním znakem nejen nové kultury, ale také nové 
koncepce výchovy.  
     V Anglii se zařadil k  průkopníkům nové koncepce zejména filozof, politik a pedagog 
John Lock (1632 – 1704). Vytvořil ucelený pedagogický systém. Byl výrazně ovlivněn 
myšlenkami Bacona a Descarta. Při výchově kladl velký důraz na smyslové zážitky 
(empirista, senzualista), korigované ovšem rozumem a zkušeností. Nejobecnější výchovný 
cíl pro něj představovala výchova úspěšného zdatného gentlemana (nikoliv všestranně 
vzdělaného jedince). Byl zastáncem individuální výchovy, především ve šlechtických a 
měšťanských rodinách. Na první místo kladl výchovu tělesnou, čímž rozuměl nejen pohyb, 
ale také otužování, zdravou stravu a hygienu. Na druhém místě v pořadí důležitosti stála 
výchova mravní. Vychovatel měl být nejprve ke svým malým žákům tvrdý, postupně se 
však, v průběhu jejich dospívání, měl stávat jejich přítelem. Za velmi důležité pokládal 
mládež zaměstnávat a cvičit v sebeovládání. Tělesné tresty neodmítal zcela, ale nebyl také 
jejich příznivcem. Teprve na třetí místo se v Lockově hierarchii dostává výchova rozumová, 
kterou navíc chápe jako typický utilitarista. Obsah předmětů mají určovat praktické potřeby, 
např. jazyky radil vyučovat pouze konverzací, odmítal vštěpovat žákům gramatické systémy. 
John Lock je autorem všeobecně známé metafory duše jako nepopsané tabule (tabula rasa). 
     Ve Francii formuloval na dlouhou dobu program racionálního vzdělávání a vědního 
bádání René Descartes (1596 – 1650). Formuloval čtyři základní pravidla poznávání: 

1. učit se jen to, o čem člověk nepochybuje 
2. dělit problémy na části a postupně je řešit 
3. vyvozovat myšlenky od nejjednodušších, nejsnáze poznatelných, ke složitějším 
4. být systematický, dělat úplné výčty a přehledy 

René Descartes je zastáncem deduktivní metody poznávání, filozofického racionalismu, 
autorem výroku „Myslím, tedy jsem“ („Cogito, ergo sum“). Nejvýraznější postavou 
francouzské pedagogiky 18. století byl  Jean Jacques Rousseau (1712 – 1778). Tento myslitel 
vycházel z předpokladu, že civilizace vede k mravnímu úpadku jedince. Člověk by se měl 
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tudíž vrátit k přírodě. Výchova by měla být přirozená a svobodná. Vychovatel by měl 
důvěřovat v přirozené schopnosti člověka, individuálně přistupovat ke svým žákům a 
vychovávat je k práci. Jeho základním požadavkem byl citlivý vztah pedagoga k dítěti a za 
žádnou cenu neměl být vývoj dětí urychlován. V tomto směru sklouzl Rousseau až 
k extremizmu. Tvrdil např., že děti by se měly naučit číst až ve dvanácti letech a výchova by 
měla probíhat pouze vlastním pozorováním přírody, smyslovým vnímáním, bez učebnic. Přes 
řadu pozitivních pedagogických podnětů, ke kterým např. v oblasti mravní výchovy patří jeho 
„metoda přirozených následků“, je nutno některé Rousseauovi myšlenky hodnotit kriticky. 
Soustředil se pouze na výchovu bohatých vrstev, dívky byly podle něj předurčeny „mluvit 
slovy svých mužů a myslet jejich myšlenkami“ (dívkám pouze tělesná a mravní výchova). 
Jeho koncepce byla značně nesystematická a vedla často u žáků k egocentrizmu. Pro 
francouzskou pedagogiku 18. století byly přínosné i myšlenky tzv. encyklopedistů, které 
spojovaly naturalizmus v pohledu na přírodu s idealizmem v pohledu na výchovu. 
Nejvýznamnějšími představiteli byli pedagogický optimista Claude Adrien Helvétius (1715 – 
1771) a pedagogický realista Denis Diderot (1713 – 1784), který si byl vědom toho, že 
výsledky výchovy jsou do značné míry určovány i jedincovými předpoklady. Požadoval 
státní školu a pro všechny bezplatné základní vzdělání.  
     V Německu se jako první pokusil o novodobou reformu školy Wolfgang Ratke (1571 – 
1635), současník Jana Amose Komenského, který ostře vystupoval proti neomezené feudální 
nadvládě. Žádal státní školu a vzdělání v mateřském jazyce pro všechnu mládež. Výsledky 
výchovy ovlivňuje zejména žákova zkušenost a osobnost učitele. V 17. až 19. století se na 
území Německa rozšířil: 1) pietizmus – protestantské hnutí, které usilovalo o praktické 
naplňování křesťanských idejí, přičemž vnější forma a dogmatika pro ně nebyly prioritou, 
představitelem pietizmu je humanista August Hermann Francke (1663 – 1727), který založil 
školu pro chudé, učitelský ústav, latinskou školu a další pedagogické ústavy, pietizmus 
nepřál přirozené radostnosti školy a iniciativě žáků; 2. filantropizmus – zakladatel Johann 
Bernard Basedow (1724 - 1790), jenž vycházel z Rousseaua a Komenského, jeho cílem bylo 
připravovat jedince prospěšného vlasti a osobně šťastného, škola měla být Školou lidského 
přátelství, pedagogickým zařízením nezávislým na státu a církvi, školou nadkonfesní, řekli 
bychom dnes alternativní, financovanou z ekonomických zdrojů měšťanstva; 3. 
novohumanizmus – nejvýznamnějším představitelem byl Wilhelm von Humboldt (1767 – 
1835), který usiloval o využití antického odkazu a o všestranné vzdělávání jedince, při 
výchově kladl důraz na profesní výchovu, konstituci jednotného školského systému, omezení 
vlivu státu a na rozvoj jedincova sebeurčení, tyto jeho názory se staly výchozím momentem 
moderních výchovných koncepcí.  
     Stoupencem Rousseauových myšlenek byl na počátku 19. století i švýcarský pedagog 
Johann Heinrich Pestalozzi (1746 – 1827). Pestalozzi je zakladatel elementárního vyučování 
(analyzoval a určil tři základní prvky vzdělání: slovo, tvar a číslo). Cílem pro něj bylo 
postupné odhalování lidskosti v každém jedinci, kde kladl na první místo mravní výchovu. 
Jeho pojmem je tzv. výchovné vyučování. Vyzdvihoval význam rodinné výchovy a nutnost 
poskytnout vzdělání i chudým. V oblasti didaktiky opíral ve shodě s Komenským veškeré 
vyučování o princip názornosti a systematičnosti (na rozdíl od Rousseaua).  
 
 

1.21 EVROPSKÁ PEDAGOGIKA 19. STOLETÍ 
 
     V Německu je nejvýznamnější postavou tohoto období bezesporu Johann Friedrich 
Herbart (1776 – 1841). Filozof, psycholog a pedagog idealistického světového názoru, který 
odmítal Velkou francouzskou revoluci, a který své pojetí pedagogiky založil na praktické 
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filozofii, tj. etice. Vytvořil ucelený pedagogický systém – herbartizmus. Odhalil v něm 
nedostatky tehdejších škol, se kterými se bohužel setkáváme často i dnes. Např. nedostatek 
pedagogické svobody, příliš velký počet žáků ve třídě, byrokratizmus veřejné školy, která 
nerespektuje individualitu žáka a podporuje egoizmus místo kooperace. Herbartizmus byl 
často desinterpretován a jako zdogmatizovaný se stával oblíbeným terčem moderních 
pedagogických proudů ve 20. století. Byl kritizován pro chladný vztah pedagogů k dětem a 
schematizmus hodin. Herbart rozlišoval dva zásadní cíle výchovy, a to jednak nutný cíl – 
výchova ctnostného člověka a jednak cíl možný – výchova v souvislosti s povoláním. 
Proces výchovy se skládá ze tří složek, z vedení (regulace současného chování 
vychovávaného jedince), z vyučování, které probíhá ve čtyřech fázích: jasnost (názorná 
expozice látky), asociace (navázání na předchozí vědomosti), systém (vyvození závěrů) a 
metoda (využití v praxi), a konečně z mravní výchovy, jejímž cílem je vštípit jedinci etické 
ctnosti (spravedlnost, právo, vnitřní svobodu atd.). Výchovu jako samočinný rozvoj sil a 
schopností existujících v dítěti chápal v duchu Pestalozziho i německý pedagog Friedrich 
Fröbel (1782 – 1852). Za nejdůležitější výchovné prostředky považoval práci a hru. Velkou 
pozornost věnoval rozpracování didaktických her s tzv. „Fröbelovými dárky“, což byly 
vlastně didaktické pomůcky (různá geometrická tělesa, koule krychle, válce a jejich 
součásti). Byl zakladatelem první mateřské školy v Německu. Pozornost věnoval koncepci a 
rozvoji předškolní výchovy. Za učitele německých učitelů bývá označován Adolf 
Diesterweg (1790 – 1866), jehož dílo Rukověť vzdělání pro německé učitele je jednou 
z vrcholných světových didaktik. Je pokračovatelem Jana Amose Komenského na poli 
didaktiky. Jádro jeho didaktického systému tvoří vedle názornosti a aktivnosti ještě princip 
kulturnosti – při výchově má být brán zřetel na kulturu (historické, politické, společenské 
místní poměry) země, ke které vychovávaný jedinec přísluší. Cílem výchovy je podle 
Diesterwega vychovávat humánní lidi a uvědomělé občany. Nebyl však stoupencem 
rozmáhajícího se prušáckého nacionalizmu razící krédo: „Člověk je mé jméno, Němec 
příjmení“.  
     Ve Francii 19. století určovala směry výchovy pozitivistická pedagogika, jejímž 
zakladatelem byl filozof a sociolog August Comte (1798 – 1857). Výchova by měla být 
zejména plánovitým zespolečenšťováním jedince, měla by jej vést k altruizmu. Důraz je 
tedy kladen na sociální dimenzi výchovy.  
     V Rusku patří v této době k nejvýznamnějším pedagogům Konstantin Dmitrijevič 
Ušinskij (1824 – 1870), který usiloval zejména o tzv. národní ráz výchovy. Výchova se má 
uskutečňovat v mateřském jazyce a má mít demokratický charakter. Cílem je výchova 
člověka mravného a pracovitého. Lev Nikolajevič Tolstoj (1828 – 1910), ruský literát a 
filozof, byl otcem tzv. „pedagogiky  srdce“. Teoreticky rozpracoval a snažil se i o realizaci 
ideje volné školy, která by fungovala ve volné přírodě, bez plánů a osnov. Předměty vybíral 
pouze podle zájmu žáků. Žáci měli naprosto volný pohyb, nebyli napomínáni ani trestáni. 
Přes zřetelné pozitivní prvky (aktivizace žáků, rozvoj tvořivosti, citový vztah učitele k žákům) 
se tato idea jako celek ukázala být utopií. 
     V Itálii je nepřehlédnutelnou postavou pedagogiky Giovanni Bosco (1815 – 1888), 
katolický kněz, zakladatel alternativního výchovného modelu – salesiánského hnutí. 
Východiskem se stala charitativní péče o sociálně slabou a delikventní mládež. Postupně byly 
a jsou i dnes zakládány tzv. Oratoře svatého Františka Saleského, které poskytují azyl a 
výchovu problémové mládeži. Výchovný systém salesiánů vychází z principu – získat srdce 
svěřeného jedince láskou k němu, neboť „bez lásky není důvěry a bez důvěry není 
výchovy.“ I pro ostatní pedagogické proudy na území Itálie jsou příznačné humanizační snahy 
s akcentem na katolickou víru (vycházejí z Rousseaua, Pestalozziho, Fröbela a z tradice 
katolického pedagogického myšlení). 
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1.22 ANGLOSASKÁ PEDAGOGIKA PŘELOMU 19. - 20. STOLETÍ 
 
     Čelnými představiteli anglosaské pedagogiky, kteří navázali na tradici domácí (Bacon, 
Lock) i zahraniční (Rousseau, Pestalozzi), byli anglický filozof Herbert Spencer (1820 – 
1903) a Američan John Dewey (1859 – 1952). Hlavním cílem výchovy byla podle těchto 
pedagogů příprava k životu. Herbert Spencer zformuloval pět oblastí vědomostí a 
dovedností, které odpovídají a slouží základním životním funkcím člověka: 

1. Přímé a nepřímé sebezáchově člověka slouží znalosti z anatomie, fyziologie, hygieny 
a základní znalosti čtení, psaní a počítání. 

2. Zachování rodu (rodičovské povinnosti) slouží poznatky z psychologie, fyziologie  a 
pedagogiky. 

3. Splnění sociálních povinností slouží znalost přirozené historie = dějin pokroku. 
4. Profesní činnosti slouží znalosti z příslušných vědních oborů. 
5. Činnosti ve volných chvílích slouží poznatky o umění. 

Všechno učení má podle Spencera začínat podivem a být samoučením. Důraz klade na 
samostatnost a aktivitu žáků. Varuje před přetěžováním duševní prací bez odpovídající 
kompenzace pohybem (podtrhuje význam tělesné výchovy). Mravní výchova má být nejprve 
náročná (absolutistická – Lock), později má spíše využívat principu přirozených následků 
(konstituční – Rousseau). John Dewey vychází ve své pragmatické pedagogice z filozofie 
pragmatizmu (USA 70. léta 19. století), která se odmítá ptát na podstatu a příčinu věcí a 
obrací svou pozornost výlučně v výsledkům, plodům a faktům. Kritériem pravdy je pro ni 
užitek a kritériem užitečnosti je pocit vnitřního uspokojení. Cíl výchovy chápe Dewey 
shodně se Spencerem jako přípravu pro život. Centrem veškerého pedagogického dění je 
dítě, jeho zájmy, schopnosti a vrozené předpoklady (pedocentrizmus).  
Žák J. Dewey, William Kilpatrick (1871 – 1965) je jedním z hlavních tvůrců nového 
vyučovacího systému – tzv. projektového vyučování. Projektové vyučování vychází 
z nového vztahu teorie a praxe. Postupuje od praxe k teorii. Vyučování se uskutečňuje 
řešením komplexního pracovního úkolu, při němž žáci získávají nové vědomosti a potřebné 
dovednosti. Řešení má tři fáze: 1. Žáci pracují v dílně, na pozemku, v kuchyni. 2. V průběhu 
pracovního procesu se setkávají s obtížemi – radu a poučení odcházejí samostatně vyhledat 
v rozsáhlé knihovně nebo i jinde (např. v muzeu, dnes i na internetu). 3. Na základě 
teoretického poučení mohou dokončit zadaný úkol. Kromě nesporných pozitiv, kterými jsou 
zejména podnícení zájmu, aktivity a kreativity žáků, má i tento systém svá negativa a nelze 
jej tudíž přeceňovat (podceňuje systematičnost, nutnost pěstovat volní vlastnosti – vychází 
pouze ze zájmu žáka, degraduje učitele na pouhého manažera a strážce pořádku, podceňuje 
výchovu k respektování pravdivé autority). 
 
 

1.23 PEDAGOGICKÉ SMĚRY 20. STOLETÍ 
 
     Společnými rysy všech těchto koncepcí jsou demokratické zaměření, snaha o 
pedagogický dialog a navození kladné citové atmosféry v celém výchovně - vzdělávacím 
systému. 
     Od počátku 20. století se začíná rozvíjet pedagogický reformizmus. Toto hnutí nachází 
inspiraci jednak v myšlenkách Rousseaua a Tolstého a jednak v pragmatické pedagogice 
Spencera a Deweye. Reformisté kritizují jednostranný herbartovský intelektualizmus a 
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receptivní charakter výchovného procesu v soudobé škole. Usilují o vytvoření školy 
zajímavé, ve které neexistuje tradiční rozdělení výuky podle vyučovacích předmětů. 
Výsledkem těchto snah je vznik různých forem tzv. globalizovaného vyučování. Při 
koncentrovaném globalizovaném vyučování jsou sice jednotlivé předměty ponechány, ale 
koncentrují se kolem jednoho hlavního oboru. Při variantě sjednoceného globalizovaného 
vyučování se předměty ruší úplně. K hlavním představitelům tohoto přístupu se řadí Keyová, 
Montessoriová, Decroly, Claparède a Kerschensteiner. 
     Tendence přesně změřit výchovně - vzdělávací proces byla cílem experimentálních 
pedagogů (Binet, Meumann, Lay). Využívali k tomuto účelu nejrůznějších testů a jejich 
vyhodnocení, dále pak přesné pozorování, měření a experiment. Alfred Binet je autorem IQ-
testu (IQ = věk mentální / věk chronologický * 100, platí do 16-ti let věku).  
     Behaviorizmus studuje zejména chování jedince a jeho interakci s prostředím. Výchova 
je podle behavioristů zejména záměrným přizpůsobováním jedince prostředí, učení 
novým reakcím. Výchova je založena na množství cviků, učitel vystupuje v roli managera. 
Efektivnost učení je určena úspěšností jedincovi reakce, jeho pohotovostí, zralostí, motivací, 
frekvencí cvičení. Vedle amerického psychologa Thorndika je představitelem behavioristické 
psychologie na poli pedagogiky také B. F. Skinner (profesor psychologie na Harvardské 
univerzitě), autor Programovaného vyučování. Výuka se uskutečňuje za pomoci 
programované učebnice, počítačového programu, videa, trenažéru či  simulátoru. Může 
být hromadná i individuální, bez nebo za přítomnosti učitele. Největšími výhodami 
programovaného vyučování je nepřetržitá aktivita žáka, vlastní tempo (dále postupuje až 
po zvládnutí dílčího úkolu), okamžitá zpětná vazba o vlastních znalostech a výchova žáka 
ke schopnosti kritického sebehodnocení. 
     Pedagogický esencializmus kritizuje skutečnost, že behaviorizmus klade příliš velký 
důraz na proces a opomíjí systém a obsah vzdělávání, a že komplexní otázky cílů výchovy 
zůstávají na okraji pozornosti. Přívrženci esencializmu, Bagley, Brubacher, usilují zejména o 
vytvoření uceleného vzdělávacího systému, kde si každý žák osvojí vymezené podstatné 
(esenciální) učivo. Vznik tohoto pedagogického proudu byl reakcí na nízkou úroveň školství 
a vysokou kriminalitu mládeže v USA před 2. světovou válkou.  
     Rekonstrukcionizmus (Brameld) vidí ve výchově nástroj, kterým může být 
zrekonstruována současná společnost, která se nachází v krizi a není schopna se přizpůsobit 
technickým změnám. Je položen základ nové koncepce výchovy – globální výchovy (Pike , 
Selby), která má naučit jedince adekvátně reagovat a řešit závažné problémy, které se 
stávají s postupujícím rozvojem lidstva stále více globálními. 
     Z psychologicky, sociálně-psychologicky a sociologicky orientovaných pedagogických 
směrů 20. století je třeba zmínit alespoň psychoanalytickou pedagogiku (Freud, Adler), 
kulturní (sociální) psychoanalýzu (Fromm), humanistickou psychologii (Maslow – autor 
hierarchie potřeb, Rogers – autor nedirektivní terapie a edukace) a sociologickou 
pedagogiku, která vychází zejména z pozitivizmu (Durkheim). 
     Významným směrem pedagogiky 20. století je tzv. duchovědná pedagogika, jejíž 
zakladatel Wilhelm Dilthey je tvůrcem tzv. hermeneutiky, která se zabývá výkladem 
společenských jevů na základě porozumění jedinečnosti a neopakovatelnosti lidského 
duševna i lidské kultury. Tyto myšlenky byly dále rozpracovány Eduardem Sprangerem do 
pedagogiky kultury, jejímž hlavním cílem byl rozvoj přirozených vloh jedince, vštípení 
smyslu pro kulturní hodnoty a začlenění jedince do kulturního dění. Dalším proudem v rámci 
duchovědné pedagogiky se stala Littova pedagogika prožívání, která usiluje o syntézu 
logického a psychologického aspektu při výchově, o harmonizaci materiálních a formálních 
cílů výchovy, stejně jako o syntézu individuální a sociální pedagogiky. O jednotu 
materiálního a formálního aspektu výchovy, zaměřeného na kategoriální (esenciální) aspekty 
usiluje ve své koncepci tzv. kategoriálního vzdělání také Wolfgang Klafki (Littův žák). 
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Výsledkem angažovaného a ze strany jedince reflektovaného vzdělávání a výchovy má být  
primárně převzetí odpovědnosti. 
     Iracionální faktory při výchově hrají významnou roli jak v  existencialistické pedagogice, 
tak v novotomistické pedagogice. Existencialisté (Bolnow a Schaller) považují za nejvyšší 
hodnotu člověka a velký důraz při výchově kladou na jeho citové prožitky. Naopak 
v novotomistické pedagogice (Maritain) jsou iracionálním faktorem východiska 
náboženská, nejvyšší hodnotou a smyslem je Bůh, základní snahou je úsilí o osvobození 
člověka od sebe sama – integrální humanizmus (křesťanská výchova).  
     Významný pedagogem 20. století byl polský lékař, spisovatel a pedagogický humanista 
Janusz Korczak. Jeho pedagogika vyrostla z více než 30 - tileté praxe vedoucího pracovníka 
dětských domovů. Krédem jeho pedagogiky se stala úcta k dítěti, jako k neposkvrněnému 
nositeli citů v moderní společnosti, která žije jinak pod diktátem tzv. homo rapax – silného 
surovce. Se svými svěřenci setrval až do posledního okamžiku života. Zahynul 
v koncentračním táboře v roce 1942. 
     Sovětská pedagogika rozvíjela systém založený na marxisticko - leninských 
východiscích. Od původních pokusů o komunikaci s reformními snahami západoevropských 
pedagogik upustila v roce 1936. Výrazně akcentovala sociální výchovné cíle, vrcholným 
cílem byla výchova sovětského občana. Vytvořila jednotnou státní školu, jednostranně 
orientovanou na vzdělání přírodovědné a polytechnické. Představiteli sovětské pedagogiky, 
kteří se nezřídka dostávali do sporu s nevyššími politickými tendencemi, byli Blonskij, 
Makarenko, Suchomlynskij.  
     Od konce 60. let se rozvíjí v západních zemích hnutí za odškolnění (deschooling, 
Entschulung) a za svobodnou školu (free school). Představitelé tohoto hnutí odmítají 
oficiální státní školu jako nástroj cílené politické výchovy a jako způsob, jak „vychovat“ ze 
svobodného dítěte občana loajálního vůči státnímu byrokratickému systému. Žádají odtržení 
školy od závislosti na autoritách – státních, politických, církevních. Škola má vzdělávat 
hravou formou, bez osnov, rozvrhu, zkoušení a klasifikace tradičními známkami. 
Financována má být z nejrůznějších fondů. Podobné názory zastávají i stoupenci 
antiautoritativní pedagogiky, kteří žádají především školu zbavenou jakéhokoliv útlaku. 
Výchovu jako takovou neodmítají. Extrémním pedagogickým směrem, který existuje asi 
poslední 20 let je tzv. antipedagogika, která odmítá výchovu jako takovou, považuje ji za 
manipulaci dětmi a deformaci přirozenosti. Připouští pouze vzdělávání bez výchovy. 
     Na počátku 80. let 20. století se formuje jako reakce na nejrůznější společenské krize 
(ropná, ekonomická, krize levicového a sociálního hnutí, nástup nacionalizmu a 
fundamentalizmu) nové filozofické hnutí tzv. postmodernizmus, který se vyznačuje 
především kriticizmem a skepticizmem. Svůj obraz nachází i v oblasti výchovy. 
Postmodernisté (Welsch , Lyotard) konstatují, že došlo k celosvětové krizi celostního pohledu 
na skutečnost. Je stále obtížnější vidět skutečnost jako celek. Postmodernisté kritizují a jsou 
skeptičtí vůči všem velkým systémům, včetně pedagogických. Razí myšlenku, že nelze 
hledat jedinou správnou cestu. Řešením je tolerance, diference a pluralita dílčích systémů. 
Z těchto myšlenek logicky vyplývá zvýšený zájem o alternativní školství a ve výchově 
samotné jsou postmodernisté zastánci antiautoritativnosti. 
 
 

1.24 ALTERNATIVNÍ ŠKOLY 
 
     Důsledkem proměn pedagogické teorie v průběhu 20. století byly zakládány tzv. 
alternativní školy, jež kladou důraz na rozvoj kreativity a samostatnosti žáků, na žákovu i 
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učitelovu svobodu, k čemuž využívají alternativních, nestereotypních forem a metod 
vyučování. 
     Daltonský učební plán – založila v USA ve městě Daltonu Helena Parkhurstová (1887-
1957). Tento systém měl posílit samostatnost učení žáků, zdůraznit principy aktivnosti, 
čímž by nahradil tradiční výuku učitelem. K samostatnému učení používají žáci řadu 
vhodných pomůcek, k dispozici mají moderní laboratoře, odborné pracovny a knihovny. 
Ruší se rozdělení tříd podle věku, žák může být v některém předmětu ve vyšším a v jiném 
naopak v nižším kurzu. Celoroční učivo se rozděluje na měsíční úkoly, žák má vlastní 
program a postupuje ve vlastním tempu. Nedostatkem daltonského plánu je jeho přílišný 
individualizmus, formalizmus a fragmentárnost ve vzdělání. 
     Winnetská soustava – se pokoušela (ne zcela úspěšně) překonat výše zmíněné nedostatky 
daltonského učebního plánu. V praxi tento systém poprvé aplikoval Carleton Wolsey 
Washburne (1889-1969)ve Winnetce u Chicaga. Učební látka byla rozdělena do dvou částí: 
první obsahovala nutné základní učivo, které každý žák absolvoval individuálně, druhá část 
– tvořivá – sestávala z praktických úkolů ze života, které se řešili formou skupinové 
spolupráce žáků. Do skupin byli žáci zařazováni podle jejich zájmů a schopností. 
     Montessoriovská škola – názvem podle zakladatelky – italské lékařky Marie 
Montessoriové (1870-1952), která prosazovala svobodný a spontánní rozvoj tvůrčích sil 
dítěte a kritizovala tradiční pojetí výchovy jako adaptace dítěte na svět dospělých. Učitel 
tohoto přístupu má zajistit vhodné podmínky, tj. vhodné prostředí a nezasahovat do činnosti 
dítěte. Důraz je kladen na vhodné didaktické pomůcky (včetně tzv. Fröbelovských dárků). 
Montessoriová pozorovala u dětí zajímavý jev, jejich velkou schopnost soustředit se a 
ponořit se do činností, které je zaujmou a citově upoutají, později nazvaný jako „fenomén 
Montessori“. 
     Waldorfská škola – byla založena německý filozofem Rudolfem Steinerem (1861-1925), 
který byl silným stoupencem Friedricha Nietscheho. Cíl výchovy viděl v nadčlověku, 
dokonale rozvinutém fyzicky i morálně, svobodném a kreativním. Jeho filozofie spojovala 
prvky platónské, mysticko – křesťanské i buddhisticko hinduistické (zde obzvláště prvky 
reinkarnace a karmy). Podle Steinera má být žákům poskytnuta maximální svoboda k rozvoji 
vnitřních sil a schopností, které potom jedinec využije k vytvoření nové společnosti. Steiner 
odmítal státní školu, prosazoval maximální žákovu samosprávu. První Waldorfská škola byla 
založena v roce 1920 u Waldorfských cigaretových závodů ve Stuttgartu. V současné době 
existuje v Německu na 100 takových škol. Klade se v nich důraz na esteticko – výchovné 
předměty, na pracovní výchovu, jazykovou a náboženskou výchovu. Tradiční vyučovací 
hodiny neexistují, vyučování probíhá v časových blocích, tzv. epochách. Osnovy neexistují, 
o náplni epoch rozhodují žáci po dohodě s učitelem. Místo známek se výsledky hodnotí tzv. 
charakteristikami, kdy učitel dává doporučení pro další rozvoj žáků. 
     Jenská škola – byla založena Peterem Petersenem (1884-1952), profesorem pedagogiky 
na univerzitě v Jeně. Ten zdůrazňoval, že je třeba ve výchově vycházet od dítěte, avšak 
nesmí být zanedbáván požadavek „objektivní kultury“, v níž dítě žije a na jejímž rozvoji se 
má podílet. Jádrem školy není třída, ale přirozená skupina, do které se žák svobodně a 
dobrovolně přihlásí. Deset let školní výuky je rozděleno do čtyř věkových skupin. Žáci 
pracují podle týdenního plánu, navštěvují tzv. kurzy – povinné a volitelné, místo známek 
dostávají charakteristiky. Významnou roli ve výchově hraje prostředí školy, které umožňuje 
volný pohyb žáků. Nová je role učitele, který musí být dobrý organizátor, humanista, 
optimista a  nesmí vlastní aktivitou tlumit aktivitu žáků. 
     Freinetovská škola – se rozvíjela ve stejné době ve Francii. Jejím zakladatelem byl 
Celestin Freinet (1896-1966). Kritika tradiční školy spočívá v jednostranném rozvíjení 
intelektu, zanedbávání citové a volní stránky, její nezajímavost a to, že představuje pro žáky 
velký stres. Základním didaktickým principem je aktivnost. Nejedná se však o aktivitu 
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libovolnou, ale o aktivitu pracovní. Žák si práci volí, realizuje ji za využití vlastních 
postupů a vlastním tempem. Kázeň má vyplynout z pracovního režimu. Práce nejlépe 
uspokojuje potřebu vyjádřit se, komunikovat a tvořit. V centru dění stojí školní tiskárna. 
     K alternativním školám 2. poloviny 20. století se řadí: 

a) Glocksee – škola na ulici Glocksee v Hannoveru, založená v roce 1972. Hlavní 
podmínkou přijetí žáka se stala ochota rodičů spolupracovat se školou a podporovat 
výchovné přístupy školy i v domácích podmínkách. Škola usilovala o spojení 
antiautoritativního rozvoje, autonomie dítěte a autoregulace se vzdělávací práci 

b) Tvind – v roce 1974 byla založena v dánském Tvindu škola, která se snažila o 
překonání odtržení školy od skutečných problémů života společnosti. Hlavní zásadou 
je učení se prostřednictvím jednání v praxi. Obsahem učiva jsou především sociální a 
politické problémy světa. 

c) Gievenbeck – škola založená v roce 1979 v Münsteru, jejímž hlavním cílem se stalo 
její tzv. trojí otevření: 1) metodické (více se zohledňuje mimoškolní zkušenost žáků, 
zdůrazňují se hravé, kreativní formy práce a učení, 2) tématické (snaha o překročení 
tradiční oborové orientace výuky), 3) institucionální (větší spolupráce s rodinou, obcí, 
mimoškolními institucemi, veřejným životem). 

 
 

1.25  NOVODOBÁ ČESKÁ ŠKOLA  A  PEDAGOGIKA 
1.25.1 VÝVOJ ČESKÉHO ŠKOLSTVÍ 
 
     Počátky novodobé české školy se datují do období po tzv. tereziánských reformách, tj. 
do druhé poloviny 18. století. 
1774  – zavedení povinné školní docházky 

– reorganizace obecné školy (triviální školy v obcích, hlavní školy v krajích, 
normální školy v zemských městech), na normálních školách byla němčina jediným 
vyučovacím jazykem, na hlavních školách se vyučovalo částečně i česky 

1848 – nová koncepce středního školství, reforma ustanovila gymnázia (osmiletá, 
humanisticky zaměřená) a reálky (sedmileté, matematicko přírodovědně zaměřené) 

70. léta 19.století – vznik první soustavy učňovského školství u nás, tvořily ji živnostenské 
školy a nižší odborné školy 

1922 – byl vydán Malý školský zákon, který přinesl v českém školství změny v národním a 
demokratickém duchu, formální struktura školství však byla převzata z Rakouska -
Uherska. 

1929 – vychází „Organizační a učební plán pokusných škol“, pokus o zavedení systému 
jednotného, vnitřně diferencovaného školství. Měla být založena jednotná 
třístupňová škola (1. stupeň obecná, 2. stupeň Koménium, 3. stupeň Athéneum). 
Vnitřní diferenciace spočívala v tom, že ve třídách byli žáci děleni podle intelektu 
do skupin A, B, C, D. 

1948 – je zavedena důsledná koncepce jednotného školství pod vedením KSČ v duchu 
marxizmu - leninizmu. V průběhu 40 let dochází k řadě tzv. reforem a k vydávání 
školských zákonů, které jsou však reformami pouze na papíře. V českém školství 
klesá všeobecně odborná úroveň, šíří se pasivita a sklon k průměrnosti. 

1964 – je založena Československá pedagogická společnost, která se zasloužila 
za obtížných politických podmínek o pravidelné vydávání výborů z děl 
pedagogických klasiků, o rozvoj komeniologie, v didaktice potom o řešení problému 
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programovaného vyučování, o rozvoj metodik a oborových didaktik, v rámci 
možností také o inovaci didaktických prostředků. 

1989 – je zahájena proměna škol všech stupňů, vzniká široká síť škol soukromých 
(laických i církevních). Dochází k rozšíření sítě vysokých škol, nové VŠ vznikají 
např. v Ústí nad Labem, v Plzni, Ostravě, Opavě a v Českých Budějovicích. 

1992 – je založena ČAPV – Česká asociace pedagogického výzkumu, která se stává 
zakládajícím členem EERA (European Educational Research Association) v roce 
1994.  

1995 – vychází Pedagogický slovník (Jan Průcha, Eliška Walterová, Jiří Mareš). 
 
1.25.2 VÝZNAMNÍ PŘEDSTAVITELÉ NOVODOBÉ ČESKÉ PEDAGOGIKY 
 
     Jan Jakub Ryba (1765 – 1815) – vlastenecký učitel, usilující o zpřístupnění vzdělání a 
osvěty širokým vrstvám obyvatelstva v duchu myšlenek národního obrození, odpůrce 
germanizace a bojovník za reformu školy, včetně lepšího sociálního zabezpečení učitelstva 
     Jan Svoboda (1800 – 1844) – zakladatel první instituce pro předškolní výchovu v Praze na 
Hrádku (1832), spis Školka 
     Gustav Adolf Lindner (1828 – 1887) – zakladatel moderní české demokratické 
pedagogiky, první profesor pedagogiky na Univerzitě Karlově, vyšel z odkazu J. A. 
Komenského a J. F. Herbarta, propagátor národního prvku ve školství, vyššího vzdělání dívek 
a vysokoškolského vzdělání učitelů základních škol, vydal řadu pedagogických a 
didaktických spisů, odmítal jednostranný intelektualizmus ve výchově, zdůrazňoval výchovu 
estetickou, tělesnou a pracovní 
     František Drtina (1861 – 1925) – zakladatel historicko - srovnávacího studia v naší 
pedagogice 
     František Čáda (1865 – 1918) – první český pedopsycholog – vedl výzkum dětské řeči a 
kresby 
     Josef Úlehla (1852 – 1935) – organizátor moravského učitelského hnutí a průkopník volné 
školy v duchu v duchu J. J. Rousseaua 
     Otokar Chlup (1875 – 1965) – profesor pedagogiky na brněnské Masarykově univerzitě, 
kritizoval zejména formalizmus ve výchově, který nedoceňuje obsahovou stránku; současně 
odmítal tradiční didaktický materializmus, jednostranně orientovaný na množství poznatků, 
usiloval o syntézu materiálního a formálního prvku ve výchově 
     Jan Uher (1892 – 1942) – sociolog, profesor Masarykovy univerzity 
     Václav Příhoda (1889 – 1979) – pedagog a psycholog, průkopník reforem, autor 
Organizačního a učebního plánu pokusných škol, zkušenosti získané za několika studijních 
pobytů v USA tvůrčím způsobem aplikoval na českou pedagogiku 
 
     Současná česká pedagogická teorie věnuje svou pozornost oblastem: 

1. filozofie výchovy a obecná pedagogika (např. Radim Palouš) 
2. podstata a proměny alternativního školství (např. Jan Průcha) 
3. didaktické problémy (např. Josef Maňák) 
4. speciální pedagogika (Lily Monatová) 
5. pedagogika rodinná (Stanislav Střelec) 
 

     Probíhající transformační proces českého školství se vyznačuje zejména snahou o 1. 
komplexní rozvoj žáka (intelektuální, emocionální, volní), 2. nahrazení školy učení školou 
tvůrčí, 3. posílení role pracovní, tělesné a estetické výchovy, 4. prohloubení kontaktu školy 
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s praxí, 5. nahrazení tradičních hromadných forem výuky formami skupinovými a 
individuálními, 6. posílení úlohy hry vedle učení a práce, 7. vytváření přirozených skupin dětí 
a mládeže místo strohého dělení dle věku, 8.  navození partnerského vztahu učitel – žák a 9. 
vytvoření pozitivní atmosféry školy. 
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SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA 
 
     Speciální pedagogika je jednou z pedagogických disciplín, která se zabývá 
zákonitostmi speciální výchovy a speciálního vzdělávání jedince, který z důvodu 
znevýhodnění vyžaduje při vzdělávání speciálně pedagogický přístup a podporu při 
pracovním a společenském uplatnění. Dřívější terminologie operující s termíny jako 
„handicapovaný“ či „postižený“ žák se v období školního vzdělávání těchto dětí nahrazuje 
označením: „dítě se speciálními vzdělávacími potřebami“. Cílem speciální pedagogiky je 
maximální rozvoj osobnosti postiženého nebo znevýhodněného jedince a dosažení 
maximálního stupně jeho socializace.  
 
 

1.26 KLASIFIKACE SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH DISCIPLÍN 
 

Jednotlivé obory speciální pedagogiky označujeme podle druhu postižení: 
 
• Logopedie - speciální pedagogika osob s narušenou komunikační schopností 
• Surdopedie - speciální pedagogika osob sluchově postižených 
• Oftalmopedie - speciální pedagogika osob zrakově postižených 
• Psychopedie – speciální pedagogika osob mentálně postižených 
• Somatopedie - speciální pedagogika osob tělesně postižených a mládeže nemocné a 

zdravotně oslabené 
• Etopedie - speciální pedagogika osob mravně narušených, s poruchami chování 
 
• Speciální pedagogika osob s kombinovaným postižením  (s více vadami) 

 
• Parciální nedostatky – specifické vývojové poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, 

dysortografie, dyskalkulie, dyspinxie, dysmúzie) 
 

 

1.27 ZÁKLADNÍ POJMY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY 
 

• Defekt (z lat. defectus = úbytek) – vada, ztráta nebo poškození v anatomické stavbě 
organismu a porucha ve funkcích organismu. Příčinami defektů jsou úrazy, 
onemocnění i dědičnost. Defekty se projevují jako anomálie vzhledu a výkonnosti. 
Defekty mohou být orgánové nebo funkční. Orgánové postihují orgány nebo jejich 
části; jejich příčinou může být vývojová vada (anomálie, vývojové defekty CNS, 
končetin, rozštěpy patra, páteře, úplné chybění orgánu), následky nemocí (srdeční 
vada, obrny, chronické změny tkání) a poúrazové stavy (deformace orgánů, 
amputace). Funkční defekty označují poruchu funkce orgánu, aniž by byla 
poškozena jeho tkáň. Příčinnou funkčních defektů jsou ponejvíce poruchy 
v sociálních vztazích osob (vliv prostředí, výchovy, mezilidských vztahů). Patří sem 
například orgánové neurózy, psychoneurózy nebo poruchy chování.  

 
• Defektivita je porucha celistvosti člověka v důsledku defektu, projevuje se poruchami 

ve funkční a psychické výkonnosti jedince, poruchami ve vztahu k sobě a k prostředí. 
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Příčinou defektivity je nevhodná reakce prostředí na defekt jedince – má výrazně 
psychosociální dimenzi. K vnějším příznakům defektivity patří změny v učení a 
chování, v pracovních aktivitách, ve společenských aktivitách, v zaměření osobnosti a 
v motivaci, v potřebách a hodnotovém systému jedince. Defektivita není stav trvalý, je 
odstranitelná a proto je předmětem speciální výchovy a vzdělávání a sociální 
rehabilitace, která má napomoci dosáhnout maximálního stupně socializace 
vychovávaného jedince.  

 
• Socializace jakožto schopnost jedince zapojit se do společnosti, formovat k ní 

pozitivní vztahy, vztahy ke vzdělání, k práci apod. Sovák (1975) člení na čtyři 
základní stupně:  

 
- integraci (naprosté zapojení a úplné splynutí znevýhodněného jedince ve 

společnosti) 
- adaptaci (přizpůsobení se znevýhodněného jedince společenskému prostředí 

za určitých podmínek, je nutné vycházet z individuálních vlastností, schopností 
a potřeb jedince) 

- utilitu (sociální upotřebitelnost znevýhodněného jedince, možnost rozvoje 
jedince je omezená, k pracovnímu a společenskému uplatnění dochází jen pod 
dohledem jiných osob) 

- inferioritu (sociální nepoužitelnost, segregace jedince, nevytvoření nebo až 
dokonce ztráta sociálních vztahů) 

 
• Speciální pedagogika disponuje následujícími terapeutickými metodami (Pipeková, 

1998): 
- metoda reedukace (souhrn všech speciálně pedagogických postupů za 

měřených na postiženou funkci a zlepšování její činnosti, cílem působení je 
dostatečný rozvoj funkce, která byla omezena či snížena) 

- metoda kompenzace (zahrnuje ty postupy, které umožní zlepšení a 
zdokonalení výkonnosti jiných než postižených funkcí) 

- metoda rehabilitace (upravuje společenské a pracovní vztahy postiženého 
jedince, navazuje na reedukaci a kompenzaci), rehabilitace zde představuje 
široký pojem pro označení různých rehabilitačních postupů: léčebná 
rehabilitace (medikamentózní, fyzioterapie, ergoterapie, tělesná výchova, 
atd.), výchovně-vzdělávací rehabilitace (odborné a všeobecné vzdělání, 
příprava na povolání, výchovné poradenství), pracovní rehabilitace 
(kvalifikace a rekvalifikace osob se změněnou pracovní schopností), sociální 
rehabilitace (zajištění zaměstnání, bydlení, dopravy, důchodu, zájmové a 
kulturní činnosti), psychologická rehabilitace (psychologické působení na 
vyrovnání se jedince s vadou, posílení jeho motivace k adaptaci na změnné 
podmínky života), technická rehabilitace (protézy, pomůcky ortopedické, 
ortoepické, ortodontické, akustické, odstranění prostorových bariér aj.), právní  
rehabilitace (zákony a směrnice k zajištění práv a péče pro postiženou mládež 
i dospělé občany), ekonomická rehabilitace (organizace a řízení výrobní 
činnosti a produktivní práce invalidních občanů) 

           Metody reedukace a kompenzace se zaměřují na příčiny defektivity (vady a poruchy), 
kdežto rehabilitace slouží k odstraňování důsledků defektivity, tzn. poruch sociálních vztahů 
jedince. 
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1.28 PEDAGOGICKO – PSYCHOLOGICKÝ PORADENSKÝ SYSTÉM 
V ČR 

     Pedagogicko – psychologické poradenství v ČR zabezpečuje služby spojené 
s optimalizací vzdělávání a výchovy dětem od 3 let až po ukončení jejich školního 
vzdělávání. Tento systém tvoří (dle Pipeková, 1998): 
• Výchovní poradci – pracují na všech typech  stupních škol, plní úkoly pedagogicko-

psychologického poradenství v oblasti výchovy a vzdělávání přímo na škole, zabývají 
se problematikou profesní orientace žáků 

• Školní psychologové, školní speciální pedagogové – působí na základnách školách, 
cílem těchto odborníků je snižovat riziko vzniku výchovných a výukových problémů u 
žáků 

• Pedagogicko-psychologické poradny (PPP) – zajišťují psychologické a speciálně-
pedagogické služby v daném regionu pro děti, mládež, rodiče a pedagogické 
pracovníky všech typů škol a školských zařízení 

• Speciálně pedagogická centra (SPC) – se zaměřují na poradenskou činnost pro děti a 
mládež s určitým druhem postižení, úzce spolupracují se školami, kde jsou integrováni 
žáci se zdravotním postižením, v rámci těchto SPC se setkáme s týmem pracovníků 
který tvoří psycholog, speciální pedagog a sociální pracovník 

• Střediska výchovné péče (SVP) – zajišťují prevenci a terapii sociálně - patologických 
jevů u dětí a mládeže, mohou být zřizována při speciálních školách a zařízeních či 
fungovat samostatně 

• Institut pedagogicko-psychologického poradenství – řeší koncepční otázky 
pedagogicko-psychologického poradenství, zajišťuje koordinaci poradenského 
systému a další vzdělávání poradenských pracovníků na celorepublikové úrovni  

 
 

1.29 LOGOPEDIE  
 
     Předmětem logopedie je výchova, vzdělávání a péče o jedince s narušenou komunikační 
schopností, včetně její prevence. Komunikační schopnost je narušená tehdy, když sdělovací 
proces narušuje komunikační záměr (tzn. to, jakým způsobem sdělujeme a sdělení 
přijímáme, narušuje to, co chceme sdělit). Narušena může být složka verbální (mluvená), 
neverbální (grafická), expresivní (složka řečové produkce) a  receptivní (schopnost 
porozumět řeči). Narušení může být trvalého (orgánové poškození – rozštěp) nebo 
přechodného rázu (např. dyslalie – patlavost), může se jednat o vady vrozené (např. vrozená 
hluchota) či získané (špatná výslovnost hlásek vlivem napodobování chybného řečového 
vzoru). Příčiny vzniku narušené komunikační schopnosti jsou dvojího druhu: 1) orgánové 
(např. poškození analyzátorů-sluchové poškození; vývojové odchylky - rozštěpy patra, apod.) 
a 2) funkční (např. napodobování chybného řečového vzoru aj.). Tyto příčiny mohou působit 
na jedince již v prenatálním období (tj. ještě před vlastním narozením jedince a řadíme sem 
např. nemoci matky, užívání léků, alkohol, kouření ad.), v  perinatálním období (tzn. během 
procesu porodu – např. přidušení pupeční šňůrou), postnatálním (tj. po porodu – např. 
novorozenecká žloutenka a další onemocnění). 
 
     K odhalení jedinců s narušenou komunikační schopností slouží tzv. depistáže 
(screeningová šetření), která již v relativně nízkém věku dokáží u jedince včas odhalit 
problém. Depistáž provádí pedagog v MŠ, ZŠ nebo logoped provádějící pravidelné 
každoroční obchůzky po MŠ. Vyšetření probíhá jakožto krátký řízený rozhovor např. nad 
obrázky v knize. V tomto ohledu se zdůrazňuje týmová spolupráce logopedů, foniatrů, 
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otorinolaryngologů, psychologů, psychiatrů, speciálních pedagogů při určování konečné 
diagnózy poruchy. Z vývojové psychologie víme, že pokud dítě nemluví do 1 roku, jedná se o 
tzv. fyziologickou nemluvnost, neboť dítě v tomto věku nemá ještě vytvořené příslušné 
fyziologické předpoklady k řeči. O prodloužené fyziologické nemluvnosti hovoříme tehdy, 
nechce-li dítě mluvit mezi 2 – 3 rokem;  častěji se projevuje u chlapců, přičemž  dítě je 
zdravé, slyší, jeho duševní vývoj je normální a nemá postiženu motoriku těla. 
 
1.29.1 KLASIFIKACE PORUCH KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ 
 

• Vývojová nemluvnost – řadíme sem opožděný vývoj řeči (dítě ve 3 letech stále 
nemluví, nebo mluví méně než jiné děti, příčinou nemluvnosti může být citová 
deprivace, málo mluvních popudů (např. děti neslyšících rodičů, mentálně postižení 
rodiče), dědičnost; nedonošenost dětí, nadužívání masmédií (televize, počítače)) a 
vývojovou dysfázii (neschopnost či snížená schopnost verbálně komunikovat, i za 
dobrých výchovných podmínek, příčiny jsou organické – nevyzrálost CNS ); 
logopedický nápravný postup v případě vývojových ne,mluvností je zdlouhavý a 
složitý, řídí se vývojem řeči (tzn. že, s dítětem se postupuje tak, aby prošlo znovu 
všemi vývojovými stádii řeči). 

 
• Získaná orgánová nemluvnost – nejtypičtějším příkladem je afázie, 

charakterizovaná jako ztráta již vyvinutých, naučených schopností dorozumívat se 
mluvenou nebo psanou řečí v důsledku poškození mozku (úraz hlavy, poranění 
mozku, cévní mozkové příhody, krvácení do mozku), nastupuje při ní mnoho 
příznaků: deformace slov ( afatik má na mysli kočku a říká místo toho koťa, papír – 
patír apod), konfabulace (smyšlenky), náhrada jiným slovem, popis významu (afatik 
má na mysli hrnec a místo toho řekne – „ta věc, ve které se vaří“) a další. Afatikovi 
nemusíme rozumět vůbec, může mít postiženu  psanou řeč i grafický projev. Léčebná 
terapie afázií je v kompetenci týmu odborníků, skládajícího se z neurologa, 
neuropsychologa a speciálního pedagoga. 

 
• Neurotické poruchy řeči - jsou podmíněny poruchami v sociálních vztazích jedince, 

řadíme k nim mutismus (tj.oněmění, u něhož jde o náhlou ztrátu již vyvinuté řeči, jejíž 
příčinou může být duševní úraz, úlek, velké vzrušení, totální vyčerpání; postižený má 
snahu dorozumět se gesty, ale čím je snaha větší, tím dochází k většímu útlumu řeči; 
odbornou péči zde zajišťuje především psychiatr a psycholog) a elektivní mutismus 
(tj. výběrová ztráta řeči, dítě nemluví jen s určitými osobami a za určitých okolností,  
příčinou může být obava, nejistota v cizím prostředí (např. dítě ve škole, 
v nemocnici)); cílem terapie je navodit u dítěti pocit důvěry a ochotu spolupracovat  
(zadáváme úkoly, na které nemusí odpovídat – např. podej, přines, dítě chválíme, 
zásadně netrestáme 

 
• Poruchy zvuku řeči - typickým příznakem je změna rezonance řeči, při mluvení 

směřuje artikulace při některých hláskách do nosohltanu a nosní dutiny, kde hláska 
rezonuje (nosovky m, n, ň). Rozlišujeme otevřenou huhňavost  (zvyšuje se při ní  
nosní resonance, která mění všechny hlásky mimo nosovek, výdechový proud jde přes 
nos, řeč je nesrozumitelná, klade se větší nápor na fonační svaly, čímž dochází k 
deformaci hlasu), zavřenou huhňavost (nosní rezonance je naopak snížená, 
výdechový proud směřující do nosu nemůže přes nos volně procházet, připomíná stav 
jako při rýmě, hlásky m, n, ň se podobají hláskám b, d, ď) a palatolalii (vzniká na 
základě rozštěpu patra ve  4. – 9. týdnu těhotenství, jde o poruchu nosní rezonance, 
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léčba rozštěpů je věcí lékařskou (plastická chirurgie, stomatologie) na níž navazuje 
logopedická terapie)  

 
• Poruchy plynulosti řeči - do této skupiny řadíme koktavost (jde o nedobrovolné 

přerušování plynulosti mluvené řeči, dýchání u koktavosti bývá povrchní, přerývané, 
nepravidelné, při tvorbě hlasu nastávají křeče hlasivek a průběh artikulace je narušený 
obvykle na začátku slov, vět; v literatuře je popsáno velmi mnoho příčin koktavosti, 
patří k nim dědičnost, negativní vlivy prostředí, psychické trauma, v terapii se 
doporučuje velmi individuální přístup) a breptavost (charakteristická extrémně 
zrychleným tempem řeči, řeč se stává nesrozumitelnou, breptavý doslova polyká 
slabiky a části slov, má  chybnou výslovnost, je roztržitý,  nepořádný, motoricky 
nejistý). Breptaví jedinci si oproti koktavím svůj nedostatek neuvědomují, je třeba je 
upozornit („nepospíchej, když mluvíš!“), tak lze dosáhnout zlepšení, součástí terapie 
je i nácvik správného dýchání. 

 
• Poruchy artikulace - nejrozšířenější poruchou řeči u dětí a dospělých je vadné 

tvoření hlásek, poruchu nazýváme dyslalie (patlavost), příčinou dyslalie může být 
nesprávný řečový vzor, poruchy sluchu, motorická neobratnost, anomálie řečových 
orgánů (defekty chrupu, přirostlá jazyková uzdička) aj. Dyslalie může postihovat 
jednotlivé hlásky: 1) dítě hlásku netvoří - mogilalie, 2) dítě hlásku zaměňuje za jinou  
–  paralalie, 3) dítě hlásku vyslovuje, ale na jiném artikulačním místě - označujeme dle 
písmene, které je špatnou výslovností zasaženo, např. L – lambdacizmus, R - 
rotacizmus; Ř - rotacismus bohemicus, S,Z,C – sigmatizmus atd.). Specifickou 
poruchou artikulace, respirace, fonace a modulace je dysartrie, která se vyskytuje u 
dětí a dospělých s poruchami hybnosti (např. DMO). 

 
• Poruchy grafické podoby řeči – zahrnuje SPU – specifické vývojové poruchy učení, 

k nimž řadíme dyslexii, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii ad. 
 

• Symptomatické poruchy řeči  - jsou poruchy komunikační schopnosti, které jsou 
průvodním příznakem jiného postižení, např. sluchového, zrakového, tělesného, 
mentálního postižení, poruch chování, případně duševního onemocnění. 

 
• Poruchy hlasu – zahrnují dysfonii  (funkční poruchu hlasu, tzv. chraptivý, drsný 

hlas), dysodii (funkční poruchu zpěvního hlasu) a afonii (ztrátu hlasu). K nejčastějším 
příčinám poruch hlasu  řadíme dědičnost, nesprávné užívání hlasu (přemáhání), 
nesprávný hlasový vzor, poškození hrtanu (hlasivkové uzlíky, obrny svalstva), atd., 
přičemž nejvíce ohroženi poruchami hlasu jsou hlasoví profesionálové – herci, zpěváci 
a pedagogové. 

 
     K péči o osoby s narušenou komunikační schopností patří včasný zásah logopedů v rámci 
depistáží v MŠ, pozornost se věnuje řečovému projevu žáků ze strany pedagogů již v MŠ, tak 
na ZŠ. Na základě logopedického vyšetření je dítě následně integrováno buď do běžné školy 
(MŠ, ZŠ) nebo je převedeno do speciální třídy (MŠ, ZŠ) nebo přímo do speciální školy 
(MŠ, ZŠ pro vadně mluvící, respektive nemluvící žáky). Logopedická terapie se zaměřuje na  
nácvik správného dýchání, procvičování oromotoriky (ovládání hybných svalů úst pro 
správnou artikulaci) a na vyvozování hlásek.   
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4.5  SURDOPEDIE 
 
     Surdopedie se zabývá výchovou a vzděláváním osob s poruchou či ztrátou sluchu. Sluch 
je pro člověka jedním z nejdůležitějších smyslů. Sluchové postižení představuje pro člověka 
nejtěžší bariéru v komunikaci a promítá se tak do celé jeho osobnosti. Podle doby vzniku 
poruchy rozlišujeme poruchy vrozené (dědičné či způsobené onemocněním matky 
v těhotenství) či získané (např. u dětí, které měly protrahovaný porod s následným krvácením 
do mozku nebo v pozdějším věku onemocněly infekční chorobou, zánětem mozkových blan 
či utrpěly úraz hlavy). Sluchové postižení má několik kvalitativních stupňů:  
1) nedoslýchavost - převodní (důvodem je překážka ve zvukovodu, perforace bubínku -  
„slyší méně, ale rozumí“) a percepční (zde je porušena funkce vnitřního ucha, sluchového 
nervu nebo mozkové kůry - „slyší hodně, ale nerozumí“), dle míry sluchové ztráty 
rozlišujeme lehkou (postižený slyší hlasitost o síle 20-40 dB), střední (40-70 dB) a těžkou 
(70-90 dB) nedoslýchavost. 
2) hluchota - úplná - totální – znamená naprostou ztrátu sluchu a praktická – vyskytují se při 
ní pouze zbytky sluchu. 
3)  ohluchlost – je stav, kdy dochází ke ztrátě sluchu v průběhu života, pokud dojde 
k ohluchnutí po ukončení základního vývoje řeči (po 7.roce života), řeč se již neztrácí, 
zůstává zachována, ale vyžaduje soustavnou péči. 
Vada bývá odhalena okolo 5.měsíce věku, kdy by se mělo u zdravého dítěte objevit 
napodobivé žvatlání. 
 
     Míra ztráty sluchu se určuje pomocí audiometrického vyšetření. Měří se prahové hodnoty 
slyšení u každého ucha zvlášť. Grafický záznam o stavu sluchu získaný z audiometrického 
vyšetření se nazývá audiogram (ztráta sluchu se vypočítává jako průměr hodnot naměřené 
intenzity (síly) označené v decibelech (dB) a frekvence (výšky) značené v herzích (Hz). 
 
     Ke korekci nedoslýchavosti jsou využívána tzv. sluchadla, složená z mikrofonu, 
zesilovače, reproduktoru a baterie. Rozlišujeme sluchadla závěsová, boltcová, zvukovodová, 
brýlová, a kapesní. Speciální postavení mezi sluchovou protetikou zaujímá tzv. kochleární 
implantát, což je elektronické  zařízení, které dráždí elektrickým proudem nervová zakončení 
sluchového nervu v hlemýždi. Vnitřní část zařízení je implantována do spánkové kosti, v níž 
jsou elektrody zavedeny přímo do hlemýždě. Vnější část je nošena viditelně. Nejde o obnovu 
slyšení, ale přístroj umožňuje vnímat zvuky z prostředí a naučit se je rozlišovat. 
 
     Hlas a řečový projev sluchově postiženého dítěte je charakteristicky zabarven. Čím menší 
jsou zbytky sluchu, tím více hlas kolísá. Svou roli hraje také to, zda je dítě hluché již od 
narození či se jedná o vývojem získanou ohluchlost. Neslyšící dítě zůstává svou řečí na úrovni 
nemluvněte, nevyvíjí se u něj napodobivé žvatlání, protože jeho vývoj je podmíněn sluchovou 
kontrolou. Hlas sluchově postiženého jedince je třeba usměrňovat speciálními cvičeními už 
od ranného věku, obzvláštní roli zde hraje hlasová výchova v rodině. 
 
Způsob práce se sluchově postiženými dětmi je založen na včasném odhalení vady, využití 
zbytků sluchu za podpory sluchadla, na kvalitní péči rodiny a školy, na zjištění úrovně IQ a na  
rozvíjených artikulačních schopnostech dítěte. Při vzdělávání sluchově postižených se 
využívá velkého množství pomůcek (zvukové hračky, loutky, soubory obrázků, atd.) a 
postupů: např. tzv. globální čtení (dítě se učí celé slovo a vnímá především jeho význam; 
vedle napsaného slova má předtištěný obrázek označující danou věc), daktylotika (systém 
znaků označujících písmena, tvořených polohou prstů jedné nebo dvou rukou v prostoru),  
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odezírání (jde o vnímání mluvené řeči zrakem a její chápání podle obrazů pohybů úst; 
úspěšnost odezírání je závislá na vrozených schopnostech a bohatosti slovní zásoby jedince; 
pro úspěšné odezírání je důležité navázat dobrý osobní kontakt, znát téma hovoru, najít si 
místnost s dobrým osvětlením, ne však přesvětlením (sluchově postižený nesmí být oslněn), 
místnost bez dalšího zdroje hluku (rádio, TV) a udržovat vzdálenost, úhel pohledu a způsob 
výslovnosti (zvolit volnější tempo, používat pomlky, neužívat cizích slov), vizuálně pohybové 
jazyky - vlastní znakový jazyk neslyšících (používají ho neslyšící při komunikaci mezi 
sebou.má svou vlastní gramatiku a syntax odlišný od mluveného jazyka) a znakovaný jazyk ( 
shoduje se při tlumočení se syntaxí slovního projevu). Podle vztahu mezi objektem a jeho 
označením lze ve znakovém jazyce vymezit: 1. znaky deiktické ( ukazovací, přímo ukazují na 
objekty v bezprostředním okolí, bývají dobře srozumitelné – my, ty, různé části těla); 2. znaky 
ikonické (napodobovací – z jejich charakteru jde vyčíst jejich původ - auto,spát apod.); 3. 
znaky symbolické (souvislost s označovaným objektem není patrná – mají metaforickou 
podobu, označují vlastnosti děje jako je např. láska, pravda, nenávist aj.). Totální 
komunikace je označení pro využívání všech možných prostředků k dorozumívání (řeč, 
přirozená gesta, znaková řeč, prstová abecedu, odezírání psaní a čtení). Bilingvální výchova 
je pojmenování pro fakt, že se děti se sluchovým postižením učí řeč znakovou  i řeč 
mluvenou. 
 
     Vzdělávání sluchově postižených probíhá jednak na speciálních školách pro sluchově 
postižené (MŠ, ZŠ, SŠ a OU pro sluchově postižené). Rozšířila se nabídka škol pro sluchově 
postižené (gymnázium, průmyslová škola, pedagogická, zdravotnická), přičemž jedinci 
s lehčím postižením studují na běžných školách. Speciálně pedagogická centra poskytují 
komplexní speciálně-pedagogickou a logopedickou péči  dětem a mládeži od raného dětství 
až do ukončení přípravy na povolání.  
 
     Při setkání se sluchově postiženým dbáme několika zásad: 1) nikdy jej neoslovujeme 
zezadu nebo ze strany,  náš obličej musí být dobře viditelný, ke zdroji světla stojíme tak, aby 
sluchově postižený nebyl oslněn; 2) při hovoru vyrušíme všechny další zdroje hluku 
v prostoru (TV, rádio); 3) výslovnost musí být zřetelná, ale ne přehnaná, řečové tempo by 
mělo být volnější, ale ne moc pomalé; 4) mezi větami děláme krátké pomlky, věty volíme 
spíše kratší bez cizích slov; 5) při neporozumění nabídneme možnost zopakování, nedáváme 
najevo nervozitu a spěch; 6) po určité době (15-20 minut) uděláme přestávku (hrozí zde riziko 
vysoké unavitelnosti při odezírání); 7) snažíme se co nejvíce vcítit do situace sluchově 
postiženého jedince.  
 
 

1.30 OFTALMOPEDIE 
 
     Oftalmopedie se zabývá rozvojem, výchovou a vzděláváním zrakově postižených 
jedinců. Zrakem získáváme 80-90% informací z okolního světa. Postižení zasahuje oblast 
poznávání (různé formy počitků, vjemů a představ), oblast emocionálního prožívání, oblast 
vůle a charakteru a druhotně i okruh vztahů jedince se sociálním prostředím. Příčiny vzniku 
poruch mohou být vrozené (dědičnost) nebo získané (zranění, onemocnění: cukrovka, 
rakovina aj.). Z hlediska zrakového vnímání jde buďto o ztrátu zrakové ostrosti (refrakční 
vady- dalekozrakost, krátkozrakost, astigmatismus, vetchozrakost), postižení šíře zorného 
pole (omezení prostoru vidění – tzv. trubicové vidění),  okulomotorickou poruchu (šilhavost 
– tzv. strabismus), problémy se zpracováním zrakových informací (způsobeno postižením 
zrakových center v mozkové kůře – jde o tzv. korovou slepotu, tj. agnosii – jedinec má 
problémy s interpretací zrakové informace a jejím propojením s ostatními smysly) a o 
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poruchu barvocitu (tzv. barvoslepost, tj. daltonismus, vyskytuje se v 8% u mužů a pouze 
0,4% u žen). Z hlediska stupně zrakového postižení rozlišujeme slabozrakost (snížení zrakové 
ostrosti obou očí i s brýlovou korekcí, které může být lehkého, středního, těžkého stupně), 
zbytky zraku (jedinci jsou schopni přečíst text o velikosti  plakátového písma, samostatná 
orientace v prostoru je zde nemožná), slepota (rozeznáváme praktickou slepotu při níž je 
zachován světlocit a totální slepotu, kde jde o  úplnou absenci vidění). 
 
     Systém speciálně pedagogické péče předpokládá následující výchovně - vzdělávací stupně 
odlišené věkově: a) 0-3 let (dětem se zrakově postiženým se věnují především odborníci ve 
zdravotnictví a střediska ranné péče, která pomáhají s vedením dítěte, provádějí návštěvy 
v rodinách, odpovídají za ambulantní péči zrakově postižených); b) 3-6 let (zde fungují 
speciální MŠ, speciální třídy v rámci MŠ nebo jsou děti integrovány do běžné MŠ); 6-15 let 
(obdobně jako v MŠ dítě může navštěvovat speciální ZŠ, speciální třídy v rámci ZŠ nebo jsou 
děti integrovány do běžné ZŠ, pomoc při výuce dítěte zajišťují tzv. SPC – speciálně 
pedagogická centra, které metodicky vedou učitele, zajišťují výuku dítěte v psaní a čtení 
pomocí hmatu – tzv. Brailovým písmem); d) od 15  let výše (poskytuje pomůcky tyfloservis, 
rekvalifikační centrum  se zabývá uplatněním slepých občanů na trhu práce, a dále zde 
působí speciální střední školy nebo ústavy sociální péče).  
 
      Pomůcky pro zrakově postižené do oblasti informační a komunikační (tabulky, šablony, 
psací stroj, čtecí stroj, počítač s hlasovým výstupem, zvětšovací lupy, teploměry, budík, 
diktafon aj.), do oblasti orientační (slepecká hůl, ozvučené semafory, reliéfní mapy, plány, 
reliéfní glóbus, kompas s hlasovým výstupem, vodící pes aj.), do oblasti vzdělání (sklopná 
deska, fixy na širokou stopu, sešity s výraznými linkami, kolíčková písanka, speciální 
rýsovací sada) a také do oblasti každodenního života (kuchyňské potřeby, teploměry, 
hodinky s hlasovým výstupem) .  
 

1.31 PSYCHOPEDIE 
 
     Psychopedie je speciálně pedagogická disciplína zabývající se výchovou a vzděláváním 
osob rozumově narušených. Cílem je dosažení maximálního stupně rozvoje osobnosti 
mentálně retardovaných jedinců a jejich integrace do společnosti. 
 
     Mentální retardace je stav charakterizovaný celkovým snížením rozumových schopností, 
které v sobě zahrnují schopnost myslet, schopnost učit se a schopnost přizpůsobovat se svému 
okolí. Jde o stav trvalý, vrozený nebo částečně získaný, který je třeba odlišovat od defektů 
získaných po druhém roce života (tzv. demence; rozpad mentálního vývoje jedince v důsledku 
úrazu mozku, nemocí – např. zánět mozkových blan, Syfilis, Multiinfarktová demence , 
Alzheimerova choroba (stařecké demence), aj. Dle míry poklesu intelektových schopností  
rozlišujeme následující stupně mentální retardace:  

• Lehká mentální retardace (IQ 69-50) – z celkové populace mentálně retardovaných 
tvoří tuto skupinu asi 80% jedinců; tento stupeň se projevuje malou slovní zásobou, 
opožděným vývojem řeči, nedostatečnou zvídavostí a vynalézavostí, stereotypií ve 
hře, lehce opožděnou jemnou a hrubou motorikou, poruchou pohybové koordinace, 
impulzivitou, silnou úzkostností; jedince je nutné vzdělávat ve speciální škole, jsou 
schopni zvládnout studium jednoduchých učebních oborů nebo zaškolení 
v jednoduchých manuálních činnostech. 

• Středně těžká MR (IQ 49-35) –  vyskytuje se u 12% osob populace mentálně 
retardovaných; zasažen je rozvoj myšlení, řeč je výrazně opožděna i v dospělosti 
(jedinci používají jednoduchá slovní spojení, u některých lze praktikovat pouze  
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neverbální komunikaci), tento stupeň bývá často provázen epilepsií a neurologickými 
a tělesnými obtížemi (samostatnost v sebeobsluze je u těchto jedinců pouze částečná), 
některé osoby s tímto stupněm postižení je někdy nutné zbavit svéprávnosti či omezit 
v právních úkonech.  

• Těžká MR (IQ 34-20) – vyskytuje se u 7% mentálně retardovanýc; jedinci vykazují 
výraznou pohybovou neobratnost - osvojování koordinace pohybů je u nich 
zdlouhavým procesem, avšak dlouhodobým tréninkem si jedinec může osvojit alespoň 
základní hygienické návyky a částečně i sebeobsluhu, někteří však nejsou schopni 
udržet tělesnou čistotu i v dospělosti, řeč je primitivní – omezená na jednoduchá slova 
nebo vůbec nevytvořena, tento jedinec sice poznává blízké osoby, potřebuje 
celoživotní péči. 

• Hluboká MR (IQ 19-méně), zasaženo jí bývá 1% mentálně retardovaných; jedinec 
není schopen sebeobsluhy, péče ve všech životních úkonech, projevuje stereotypní 
pohyby, řeč nemá rozvinutu -  komunikuje neverbálně – často beze smyslu (lze 
dosáhnout porozumění jednoduchým požadavkům),  jedinec okolí nepoznává, často u 
něj dochází k sebepoškozování, nedožívá se vyššího věku; tento stupeň jde častokrát 
ruku v ruce s tělesným postižením, případně postižením sluchu, zraku, epilepsií, 
autismem, aj. 

 
     Podle druhu chování mentálně retardovaného rozeznáváme tzv. typ eretický (nepokojný, 
dráždivý, nestabilní – křičí, poškozuje se, provádí impulzivní pohyby rukou, ad.), typ torpidní 
(netečný, strnulý) a typ nevyhraněný (procesy vzruchu a útlumu jsou zde v rovnováze, 
popřípadě může jeden z nich mírně převládat). 
 
     Na výchově a vzdělávání mentálně retardovaných se podílí resorty MŠMT, MZ, MPSV. 
Péče probíhá od předškolního věku až do stáří v následujících zřízeních: 

• Zvláštní školy – určeny pro jedince s lehkým stupněm mentální retardace, cílem 
výchovy a vzdělávání je zde zajištění adaptačních schopností pro zapojení do běžné 
společnosti (orientace v okolní skutečnosti); zvláštní školy jsou devítileté, rozdělené 
na tři stupně – nižší stupeň (1.- 3.ročník), střední stupeň (4. – 6. ročník), vyšší (7. – 9. 
ročník), hodnocení žáků je slovní nebo klasické (musí být jednotné pro celou školu), 
po absolvování ZVŠ může žák pokračovat studiem na Praktické škole nebo na 
Odborném učilišti. 

• Pomocné školy – navštěvují jedinci se středním stupněm mentální retardace, kde 
získávají odbornou péči a vhodně upravené podmínky (ve třídách je malý počet dětí, 
používají se speciální pomůcky atd.); cílem výchovy na tomto stupni je maximální 
rozvoj fyzických a psychických schopností žáka (vybavení jej takovými dovednostmi 
a vědomostmi, aby  se mohl  zapojit do společenského života); škola má 4 stupně –
nižší: 1.-3. třída, střední: 4.- 6. třída, vyšší: 7. -8. třída, pracovní: 9. – 10. třída), 
úspěšní absolventi mohou pokračovat učením na Praktické škole. 

• Přípravný stupeň pomocné školy – je zaměřen na žáky s těžkou mentální retardací, 
kteří nejsou schopni prospívat v pomocné škole, ale u nichž jsou patrné předpoklady 
rozvoje dovedností, tento stupeň je tříletý a úspěšní jedinci mohou pokračovat na 
Pomocné škole.  

• Rehabilitační třídy pomocné školy – jsou určeny pro děti, které nejsou schopny po 
přípravném stupni přejít na pomocnou školu nebo pro děti, které vzhledem ke svému 
postižení nemohly být doposud vzdělávány; docházka trvá 10 let, ve třídě se nachází . 
4 – 6 žáků s 2 pedagogy. 

• Speciální třídy při ZŠ, ZVŠ 
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• Odborná učiliště  – délka studia je zde 1, 2 nebo 3 roky (truhláři, tesaři, malíři pokojů, 
vazači knih, apod.), po vyučení se doporučuje, aby  tito jedinci měli nad sebou 
pracovní dohled (hrozí úrazy, poškození majetku, ublížení na zdraví, aj.). 

• Praktické školy  - tříleté a dvouleté pro absolventy Zvláštní školy, jednoleté pro 
absolventy Pomocné školy. 

 
 

1.32 SOMATOPEDIE  
 
     Somatopedie se zabývá výchovou a vzděláváním jedinců s tělesným postižením. Za 
tělesná postižení se považují přetrvávající nebo trvalé nápadnosti, pohybové neschopnosti, 
které dlouhodobě působí na emocionální a sociální výkony postiženého jedince. Podle 
postižené části těla rozeznáváme: obrny centrální a periferní, deformace, amputace a 
malformace. Speciální kategorii pak představují chronická onemocnění (alergická a 
astmatická onemocnění). 
 

• Obrny centrální a periferní  - do této skupiny onemocnění řadíme: 
– parézy - částečná ochrnutí  a  plégie - úplná ochrnutí (u obou onemocnění je 

narušeno smyslové vnímání jedince a celková pohybová schopnost) 
– DMO (dětská mozková obrna) - vzniká před narozením, během porodu nebo 

brzy po něm, může se vyskytovat ve spojení s mentální retardací, poruchami 
řeči, poruchami chování, případně s epilepsií; dětská mozková obrna může mít 
formu spastickou (křečovitou) a nespastickou (nekontrolovatelné pohyby, bez 
svalového tonu – tzv. klubíčko);  

– dětskou obrnu – jedná se o infekční onemocnění, projevující se chřipkou a 
horečkou, které vyvolají podráždění mozkových blan, jehož následkem je  
ochrnutí svalů končetin  

– mozkové záněty – bývají vyvolány mikroby (přenosem klíšťaty), chřipkou, 
horečkou, ochrnutím 

– mozkové nádory – po operaci mohou zanechat následky v oblasti pohybové, 
ale i řečové (afázie) 

– cévní mozkové příhody – po proběhnutí „mrtvice“ může nastat deficit v oblasti 
řečové i pohybové 

– traumatické obrny – úrazem vyvolaný otřes mozku, stlačení mozku, 
zhmoždění mozku (patří sem např. obrna míchy - úraz páteře s následným 
poraněním míchy; rozštěp páteře - vrozená vada, vzniklá nesprávným 
uzavřením páteřního kanálu, nejčastěji v bederní oblasti, nutná 
neurochirurgická operace, prognóza nepříznivá - vyvolává částečnou až úplnou 
obrnu dolních končetin a obrnu svěračů; degenerativní onemocnění mozku –
tzv. mozečková heredoataxie – dědičná choroba, prognóza nepříznivá, typická 
je pro ni vrávoravá chůze, třes očí, rychle se opakující pohyby očí, poruchy 
řeči; roztroušená skleróza mozkomíšní – vyskytuje se asi v 1% populace, a to 
především u mladších dospělých, postižení trpí poruchami pohybového 
aparátu, poruchami řeči a zraku; obrna periferních nervů - způsobena úrazem 
horních či dolních končetin - při úplné obrně končetina bezvládně visí, při 
částečné je zasažena pohyblivost a svalová síla 
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• Deformace – k deformacím řadíme vrozené nebo získané vady vyznačující se 
nesprávným tvarem některé části těla, k získaným patří nesprávné držení těla - 
skoliózy (vybočení páteře do stran), kyfózy (kulatá záda), bočitost kolen, ploché nohy 

 
• Malformace – představuje patologické vyvinutí různých částí těla, nejčastěji končetin 

(částečné chybění končetin, končetina navazuje přímo na trup, aj.) 
 

• Amputace - umělé chirurgické odnětí končetiny od trupu  v důsledku šířící se infekce, 
odumírání končetiny či v následku úrazu 

 
• Chronická onemocnění – dlouhodobě nepříznivě ovlivňují celou osobnost člověka. 

Patří sem např. alergická rýma (vdechované alergeny – prach, pyl, plísně, roztoči, 
apod.), astma bronchiale (průdušková záducha, zhoršená průchodnost dýchacích cest), 
kožní alergie (ekzémy – kopřivky,otoky, potraviny, léky, hmyz, slunce, atd.) 
 

      Dle směrnice MZ se člení děti a mládež do 4 zdravotních skupin:  
-     úplně zdraví a tělesně dobře vyvinutí  
- prakticky zdraví s nepatrnými zdravotními problémy  
- oslabení se značnými zdravotními problémy (pravidelně navštěvující dětské 

ozdravovny, podstupující léčebnou tělesnou výchovu aj.), 
- nemocní (diabetici, kardiaci, astmatici, alergici) 

 
     Edukační proces jedinců se somatickým postižením je zaměřen dle hybnosti a rozumových 
schopností žáka na rozvoj jemné motoriky ruky, na  rozvoj komunikačních schopností jedince 
(artikulace, intonace) a na redukci mimovolních pohybů. Ve vedení žáka se zdůrazňuje 
možnost integrované výuky na ZŠ v rámci individuálního plánu. V případě speciálních škol se 
vyučuje v omezeném počtu dětí ve třídě (maximálně 10-12). Při tělesných vadách se využívá  
kompenzačních pomůcek, cvičí se psaní protézou, psaní na stroji či počítači, dále psaní ústy, 
nohou a nebo levou rukou. 
 
     Systém škol a zařízení pro tělesně postižené zahrnuje jak rannou péči o děti (lékařská 
odborná péče v rizikových poradnách, specializovaných poradnách při nemocnicích, 
rehabilitační stacionáře pro děti do 7 let věku, psychologická, speciálně pedagogická a 
fyzioterapeutická péče v rámci Speciálně pedagogických center), tak péči na úrovni 
předškolní výchovy (MŠ, speciální MŠ, SPC, rehabilitační stacionáře) a péči v období školní 
docházky (v této oblasti fungují ZŠ, SPC, SŠ, VŠ, OU, praktické školy a výcviková střediska 
pro osoby se sníženou pracovní schopností). V případě trvalé péče o tělesně postižené 
v dospělosti jde o zajištění těchto osob v rámci Ústavů sociální péče.  
 

1.33 ETOPEDIE 
      
     Etopedie je obor zaměřený na problematiku výchovně – léčebné práce se sociálně 
nepřizpůsobenými a emocionálně narušenými dětmi. Etopedie operuje s následujícími 
termíny (Pipeková, 1998):  

• delikvence – v širším smyslu označení pro jakoukoli protispolečenskou činnost 
porušující zákonné či jiné normy chování 

• kriminalita mládeže – tzv. juvenilní delikvence – jednání mladistvých osob, jehož 
důsledkem je porušení společenských zájmů na takovém stupni společenské 
nebezpečnosti, který je charakteristický pro trestný čin 
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• mravní narušenost – označuje narušený vztah jedince k hodnotovému systému, 
vystihuje první příčinu poruch chování, tento termín bývá někdy nahrazován 
označením obtížná vychovatelnost 

• děti, nezletilí, mladiství – v kriminalistice označujeme jako dítě jedince ve věkovém 
rozmezí 6 - 15 let; nezletilá osoba je člověk mladší 15 let, který není ještě trestně 
odpovědný; mladistvému jedinci přináleží ve věku 15 – 18 let trestní odpovědnost ze 
zákona s určitým omezením 

• poruchy chování – představují nejčastější projev narušeného vztahu k výchově, 
vyskytují se u mravně narušených osob 

• prevence – soubor postupů zaměřených na předcházení vzniku poruch chování, na 
zamezení prohloubení již vzniklých poruch chování nebo na zamezení recidivy 
sociálně patologického jednání 

• převýchovný (reedukační) proces – souhrn metod, které tvoří bázi práce 
v převýchovných zařízeních (školských i vězeňských), jejichž cílem je resocializace 
jedince (opětovné zapojení jedince do společnosti) 

 
     V literatuře se objevuje nejednotné pojetí poruch chování. My se v naší klasifikaci opřeme 
o nejčastěji uváděné členění dle stupně závažnosti:  
 

1. disociální chování (odkazuje na nespolečenské, nepřiměřené chování, které se 
však dá zvládnout přiměřenými pedagogickými postupy, např. kázeňské 
přestupky proti školnímu řádu, neposlušnost, vzdorovitost, negativismus, které 
se objevují v rodinné a školní výchově, charakteristicky se vyskytují v období 
nástupu do školy, v pubertě a adolescenci; mají přechodný ráz a mohou 
vymizet samy nebo za pomoci psychologa či speciálního pedagoga) 

 
2. asociální chování (označuje chování, které je v rozporu se společenskou 

morálkou z důvodu chybějícího sociálního cítění; asociální jedinec porušuje 
společenské normy, normy morálky, avšak jejich intenzitou ještě nepřekračuje 
právní předpisy, např. útěky, toulky, záškoláctví, demonstrativní 
sebepoškozování, alkoholismus, tabakismus, toxikomanie a gamblerství, 
jejichž náprava vyžaduje speciálně pedagogický přístup v podobě poradenské a 
ústavní péče (výchovná zařízení, psychiatrické léčebny, terapeutické 
komunity) 

 
3. antisociální chování (představuje veškeré protispolečenské jednání, které 

svými důsledky poškozuje společnost i jedince (např. i na životě); antisociální 
jedinec porušuje zákony dané společnosti a jeho náprava je možná pouze 
ústavní péčí ve formě speciálního školského zařízení či vězeňské vazby; mezi 
formy antisociálního jednání patří veškerá trestná činnost jako jsou např. 
loupeže, krádeže, vandalství, sexuální delikty, zabití, vraždy, vystupňované 
násilí a agresivita, terorismus, organizovaný zločin a trestná činnost související 
s prostitucí a toxikomanií; antisociální chování je charakteristické nejvyšší 
intenzitou defektivity, obtížnou aplikací nápravné péče v důsledku fixace 
poruchy a tedy velkou pravděpodobností recidiv) 

 
    Z hlediska převládající narušené složky osobnosti se můžeme setkat se členěním mravně 
narušených jedinců na 1) osoby, jejichž projevy nevyrovnanosti jsou doprovodným znakem 
prožívání puberty a adolescence; 2) osoby s neurotickými rysy (život dítěte v konfliktní či 
rozvrácené rodině zakládá na vznik neurózy, pro něhož je charakteristická silná labilita, 
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tendence ke zkratkovitému jednání, pocity zvýšeného napětí spojené s neschopností se 
uvolnit); 3) osoby s psychopatickým vývojem (psychopatie je z hlediska dědičnosti 
vrozenou dispozicí, která se po spojení s nevhodným prostředím může projevit jako silná 
přecitlivělost, pedantství, sociální hostilita, agresivita, emoční labilita spojená s celkovou 
nepřizpůsobivostí a nepřiměřenými vztahy k okolí); 4) jedince se syndromy ADD či ADHD 
(syndrom deficitní pozornosti, syndrom deficitní pozornosti spojený s hyperaktivitou; z angl. 
ADD:Attention Deficit Disorder, ADHD:Attention Deficit and Hyperactive Disorder) (viz 
níže); 5) jedince s duševním postižením (patří sem specifické projevy některých psychóz – 
sebedestruktivní jednání, agresivita vůči druhým, stažení se ze sociálních kontaktů, 
podivínství, apod.) 
 
     Zvláštnosti v chování jedinců se syndromem ADD či ADHD mohou narůst do podoby 
asociálního až antisociálního chování, nevěnuje-li se těmto dětem dostatečná pozornost. Tyto 
děti projevují psychomotorický neklid, psychickou labilitu, impulsivnost v jednání a 
pohybovou neobratnost. Děti problematicky navazují kontakt s okolím, projevují 
zvláštnosti v citové sféře, mají nízký práh frustrační tolerance (tj. nízkou odolnost vůči 
zátěži) a vykazují sociální chování neodpovídající jejich věku nebo intelektovému nadání. Pro 
děti je typické chybění vytrvalosti, zvláště při činnostech, které vyžadují kognitivní funkce 
(pozornost, myšlení, paměť). Ke snížení intelektového nadání však u těchto dětí nedochází. 
Dítě vydrží při jednotlivých aktivitách jen krátkou dobu, střídá zájmy, je neposedné, hrozí 
mu častá zranění a dopravní nehody zaviněné vlastní nepozorností. Děti jsou impulzivní, 
chybí jim obezřetnost a ukázněnost, mívají potíže s dodržováním pravidel a norem. 
Porucha se objevuje v prvních pěti letech života  a její výskyt je několikrát častější u chlapců 
než u dívek. Časem ztrácí porucha na intenzitě, přičemž nejhorší projevy ADHD a ADD se 
objevují na věkové úrovni docházky na ZŠ – 1. stupeň, později (2. stupeň ZŠ, SŠ) je již 
porucha kompenzována. Tyto děti jsou nejčastěji umísťovány do speciálních základních škol, 
či do speciálních tříd základních škol, kde absolvují běžný vzdělávací plán.  
 
     Péči o jedince s poruchami chování zajišťují instituce náležející do resortů ministerstev 
školství, mládeže a tělovýchovy, spravedlnosti, zdravotnictví, práce a sociálních věcí, a to 
na úrovni poradenství a nebo ústavní péče. Etopedická péče je zabezpečována speciálními 
školskými výchovnými zařízeními (ústavní a ochranná výchova, případně preventivní péče) a 
věznicemi (výkon trestu odnětí svobody). Léčebná péče se realizuje v psychiatrických 
léčebnách, odděleních nebo poradnách pro narkomany a jinak závislé a v tzv. terapeutických 
komunitách. V oblasti sociální péče se setkáváme se sociálními pracovníky a kurátory, 
streetworkery; fungují zde centra sociální péče a terapeutické pobytové komunity.  
     Vyhláškou MŠMT ČR č. 127/97 Sb. (Pipeková, 1998) je definována tzv. ústavní výchova 
a ochranná výchova, zajišťující etopedickou péči jedincům s poruchami chování. Ústavní 
výchova (dále jen ÚV) je opatření, které nařizuje příslušný soud podle zákona o rodině 
v občansko-právním řízení nezletilci do 18 let věku v případech, kdy jiná výchovná opatření 
nevedla k nápravě nebo když rodiče z vážných důvodů nemohou výchovu dítěte 
zabezpečit. ÚV u dětí do tří let zabezpečují zdravotnická zařízení (kojenecké ústavy, 
dětské domovy do tří let), u jedinců od tří do osmnácti let to jsou dětské domovy, zvláštní 
školy internátní s celoročním provozem a výchovné ústavy. ÚV nemá trestní, nýbrž 
preventivní charakter, trvá tak dlouho, dokud to vyžaduje její účel, nejdéle však do dosažení 
zletilosti v 18 letech věku. Ochranná výchova (dále jen OV) je opatření, které ukládá 
příslušný soud v občansko-právním řízení, pokud dítě mezi 12. – 15. rokem věku spáchá 
čin, za který lze dle trestního zákona uložit výjimečný trest a nebo mladistvému mezi 15. 
– 18. rokem věku tehdy, jestliže OV podle rozhodnutí soudu splní svůj účel lépe než 
uložení trestu odnětí svobody. Speciální školská zařízení pro výkon ÚV a OV tvoří 
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diagnostické ústavy (dětské diagnostické ústavy, diagnostické ústavy pro mládež ve věku 15 
– 18 let), dětské domovy (rodinného nebo internátního typu) a speciální výchovná zařízení 
(dětské výchovné ústavy, výchovné ústavy pro mládež, výchovné ústavy pro nezletilé matky, 
střediska výchovné péče pro děti a mládež).  
 
 

1.34 PARCIÁLNÍ NEDOSTATKY - SPECIFICKÉ VÝVOJOVÉ 
PORUCHY UČENÍ 
      
     Specifické poruchy učení jsou souhrnným označením různorodé skupiny poruch, které se 
projevují zřetelnými obtížemi při získávání a užívání takových dovedností, jako je 
mluvení, porozumění mluvené řeči, čtení, psaní, matematické usuzování nebo počítání. 
Specifické poruchy učení předpokládají dysfunkci centrální nervové soustavy. Na základě 
vymezení specifických poruch učení můžeme definovat specifické poruchy čtení (dyslexie), 
psaní (dysgrafie), pravopisu (dysortografie), počítání (dyskalkulie), hudebnosti (dysmúzie), 
kreslení (dyspinxie) a schopnosti vykonávat složité úkony (dyspraxie). Specifické poruchy 
učení zasahují celou osobnost postiženého a obzvláště se projevují v oblasti jeho výkonnosti. 
 
     Specifické poruchy učení (dále jen SPU) jsou jedním z aktuálních problémů současného 
školství, které se pozvolna dostalo do povědomí laické veřejnosti, neboť se týkají vysokého 
procenta dětské populace. Školní prospěch dětí často neodpovídá skutečným možnostem a 
jejich vynaloženému úsilí. Opakované neúspěchy vedou děti k rezignaci, narušují jejich 
sebehodnocení a tím druhotně i sociální vztahy. Maximum obtíží u osob se SPU se projevuje 
především ve školním věku, a proto se klade důraz na včasnou diagnostiku a zajištění včasné 
péče a podpory, a to především z důvodu negativního vlivu na další vzdělávací a profesní 
dráhu jedince.  
 
     Dyslexie je porucha čtení, projevující se neschopností naučit se číst běžnými výukovými 
metodami. Dítě má problémy s rozlišováním a zapamatováním si jednotlivých písmen, zvláště 
pak s rozlišováním písmen tvarově podobných (např. zaměňuje b - d; s - z; t - j). Problémem 
může být i zvukové rozlišování hlásek (např. a – e - o; b - p). Porucha může postihnout 
rychlost čtení, správnost čtení a porozumění čtenému textu. 
 
Jak pečovat o děti s dyslexií? 
     Při vzdělávání těchto dětí se snažíme, aby děti během výuky zapojovaly co nejvíce smyslů 
(instrukce typu: nakresli, vymodeluj, ohmatej). Při spojování písmen do slabik využíváme 
pohybové aktivity dítěte a slabikování (učitel řekne větu, kdy poslední slovo hláskuje, žák je 
pak řekne plynule). Při nácviku porozumění čtenému textu využíváme úloh na 1) přiřazování 
slov a vět k obrázku nebo 2) zakrývání celých slov ve větě a 3) čtení známého textu, ve kterém 
jsou vynechána slova. Tendenci k zaměňování písmen se snažíme redukovat porovnáváním 
zaměňovaných písmen a vyhledáváním vybraných tvarů písmen. Práce s textem u těchto dětí 
vyžaduje přípravu na čtení textu – např. motivační rozhovor o textu, čtení slov z textu, apod. 
Samotná práce s textem se pak realizuje pomocí instrukcí jako např.:  „spočítej odstavce, 
vyhledej, přečti slovo začínající na ..“, atd. Čtení textu se nacvičuje ve dvojicích, kdy se 
dvojice při čtení střídá nebo se děti učí věty zpaměti.  
 
     Dysgrafie je porucha grafického projevu, postihující zejména celkovou úpravu písemného 
projevu, např. osvojování jednotlivých písmen, řazení písmen, spojování hlásky s písmenem a 
napodobení tvaru písmene. Dítě zaměňuje tvarově podobná písmena, čímž je písmo 
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neuspořádané, těžkopádné a neobratné. Děti píší pomalu a namáhavě. Častým jevem je i 
vadné držení psacího náčiní. Samotný proces psaní vyžaduje velkou koncentraci pozornosti 
žáka.  

 
     Při speciálním vzdělávání dětí s dysgrafií máme na mysli především rozvoj jemné i hrubé 
motoriky. K nápravě úchopu psacího náčiní používáme uvolňovací cviky, žáka nepřetěžujeme, 
a vyvarujeme ho zbytečného přepisování sešitů. 
 

     Dysortografie je specifická porucha pravopisu. Tato porucha nepostihuje celou oblast 
gramatiky jazyka, ale týká se tzv. dysortografických jevů (zkomoleniny slov, chyby 
v měkčení, nesprávně umístěné nebo vynechané vyznačení délek samohlásek).  

 
     K reedukaci dysortografie využíváme pomůcek jako je např. bzučák, hudební nástroj, nebo 
stavebnice s krátkými a dlouhými prvky. Dětem zadáváme instrukce typu: „Urči, zda jsou 
slova stejná! Znázorni délku slov graficky! K rozlišení tvrdého a měkkého i použij tvrdé a 
měkké kostky!“ Při nácviku gramaticky správného psaní děti podtrhávají správně napsané 
slovo či využívají psacího stroje. 
 
     Dyskalkulie je porucha matematických schopností, týkající se zvládání základních 
početních úkonů.  
 
     Reedukace dyskalkulie spočívá ve formování správné předčíselné představy (třídění prvků 
podle tvarů, uspořádání prvků podle velikosti, skládání obrazců) a číselné představy 
(určování množství: více, méně; vyhledávání čísel k danému množství, orientace na číselné 
ose). Dítě procvičujeme ve schopnosti rozkladu čísel, vyhledávání čísel na vyšrafovaném či 
vytečkovaném podkladu, v matematických operacích (k tomu  využíváme manipulačních 
předmětů), dále v orientaci v čase (dítě procvičuje pojmenování dnů, týdnů, roků) a v  
určování hodin. Při řešení slovních úloh dbáme o pochopení a nácvik správného řešení. 
 
 
     Dyspinxie je porucha kreslení, charakteristická nízkou úrovní kresby. Dítě má potíže 
s pochopením perspektivy, nedokáže převést trojrozměrný prostor na dvojrozměrný papír; 
s tužkou zachází neobratně a tvrdě.  
 
     Dysmúzie je porucha postihující schopnost vnímat a reprodukovat hudbu. Objevují se při 
ní potíže s reprodukováním hudby, rozlišováním tónů; dítě si nepamatuje melodii, nerozlišuje  
a není schopno reprodukovat rytmus.  
 
    Dyspraxie je specifická porucha obratnosti, která se může projevit jak ve vyučování, tak i v 
každodenních činnostech. Děti bývají pomalé, nešikovné, jejich obtíže se mohou vyskytovat 
při psaní, v rámci jednotlivých výchov, ale také v řeči. 

 

Spolu se specifickými poruchami učení se vyskytují i další nápadné odchylky od běžného 
fungování jedince:  

• poruchy jemné motoriky, které narušují funkci motoriky mluvidel, motoriky ruky a 
koordinaci vizuo-motoriky (koordinace oko-ruka) 
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• poruchy v pravolevé orientaci (tzv. lateralita), které přináší problémy v určování 
polohy a místa, problémy při užívání pojmů čas a prostor a jejich organizaci 

• odchylky v rovině chování, které vznikají opakovanými neúspěchy či neadekvátní 
reakcí rodičů nebo učitelů na jedince 

• negativní postoj ke školním povinnostem, výskyt neurotických projevů, výskyt 
somatických potíží (např. bolesti břicha, hlavy, apod.), výskyt poruch chování – 
agresivita, záškoláctví, aj. 

• současný výskyt syndromu ADD či ADHD (dříve označen jako LMD – tzv. lehká 
mozková dysfunkce se projevuje hyperaktivitou nebo hypoaktivitou, nestabilitou 
pozornosti, nestabilitou emocí, impulsivním chováním, dyskoordinací pohybů, 
tělesnou neobratností a nápadně nerovnoměrným vývojem osobnosti) 

 
     Děti se specifickými poruchami učení navštěvují buďto běžnou ZŠ, kde mohou na některé 
z předmětů docházet do speciální třídy, složené pouze z dětí se SPU, případně navštěvují 
speciální ZŠ pro žáky se SPU. Zmiňované školní instituce spolupracují se Speciálně - 
pedagogickými centry (SPC) a Pedagogicko - psychologickými poradnami. Z forem 
terapie přichází pro tyto děti v úvahu zejména: fyzioterapie, ergoterapie, logopedie, rodinná 
terapie, arteterapie, muzikoterapie, dotyková terapie, orofaciální terapie, psychorelaxační 
cvičení na rozvoj jemné motoriky, psychorehabilitační víkendové nebo týdenní pobyty v 
přírodě.  
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