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Aktivní učení

 Postupy a procesy, jejichž prostřednictvím žák přijímá aktivním 

přičiněním informace a na jejich základě si vytváří vlastní úsudky.

 Informace zpracovává a postupně je začleňuje do systému svých 

znalostí, dovedností a postojů.

 Současně efektivně rozvíjí schopnost tzv. kritického myšlení.

 V tomto analyticko-syntetickém procesu žák  objevuje, posuzuje, 

porovnává a začleňuje nové informace do již existujícího 

znalostního systému. Samostatně a individuálně rozhoduje o jejich 

využití nebo odmítnutí. 



Aktivní učení

 Metody jsou zaměřené na žáka. Předpokládají jeho plné 

zapojení do procesu výuky.

 Žák není pouze pasivním objektem učitelova zájmu. Je centrem 

veškerého vzdělávacího dění ve třídě. Je spolutvůrcem průběhu 

a obsahu výuky. Podílí se na formulaci výsledků výuky. Hodnotí 

práci třídy a provádí sebehodnocení.

 Metody aktivního učení jsou v kontrastu s většinou vyučovacích 

metod, při nichž je centrem dění učitel. Klasické vyučovací 

metody jsou pro učitele pohodlné. Při nich žák zůstává v roli 
pozorovatele a pasivního účastníka vyučovacího procesu.



Podmínky pro aktivní učení

 Učitelé se musí neustále vzdělávat.

 Musí znát způsoby práce se třídou, musí mít přehled o tradičních 

i moderních metodách výuky. 

 Musí znát jejich přínos a význam, musí umět a chtít je používat.

 Žáci se musí naučit s moderními metodami pracovat.

 Jde o to podchytit zájem dětí.

 Kvalitním výsledkem vzdělávání je připravenost každého jedince 

pro praktický život prostřednictvím klíčových a odborných 
kompetencí. 



Požadavky na práci učitele

 Znát širokou škálu vyučovacích metod

 Pravidelně zařazovat různé druhy vyučovacích 

metod

 Naučit se správně volit vyučovací metody

 Znát silné a slabé stránky vyučovacích metod

 Znát zásady vedení a užití vyučovacích metod



Znát širokou škálu vyučovacích 

metod

 Nelze učit frontálně

 Aktivní výuka není zařazení videa, počítání 
příkladů na tabuli. Žáci mají vyšší ambice. Mnozí 
očekávají interakci.

 Učitelé si musí vytvořit metodický balíček 
(kartičky, otázky a odpovědi, případové studie, 
kvízové otázky, odpovědní lístky, fotografie atd.)

 Je nutná jejich aktualizace, obměna, inovace, 
modernizace.



Pravidelně zařazovat různé druhy 
vyučovacích metod

 Vhodná volba vyučovací metody pro daný vyučovací předmět 

a pro rozvoj určité kompetence

 Pozor: „Kdo se ještě nevrátil z vyučovací hodiny zdrcen svou 
neschopností zaujmout žáky a zklamán svým aktuálním 
neúspěchem, není hotový kantor.“

 Proces učení je oboustranný a komplexní proces.

 Co ovlivní úspěch?

- připravenost učitele - absence žáků

- připravenost žáků - indispozice učitele

- zajímavost látky - fyzikální faktory

 Plánování – CO? KDY? JAK? + pedagogické zkušenosti



Naučit se správně volit vyučovací 
metody

 Promyšlené, zaměřené k cíli a obsahu výuky.

 Je nesmyslné volit některé metody proto, že je to 

požadováno zvenčí.

 Při užití aktivních vyučovacích metod žáci 

pracují s nasazením, efektivně a se zájmem. 

Metody je nutné střídat a kombinovat klasické i 

alternativní. Učitel se zajímá o práci žáků.



Znát silné a slabé stránky 
vyučovacích metod

 Každý vyučovací metoda má své klady i zápory.

 Pokud se nám v některé hodině nepovede vyučovací 

metoda uplatnit, nezavrhujeme ji.

 Metody přizpůsobujeme, obměňujeme, kombinujeme 

s jinými.



Znát zásady vedení a užití 
vyučovacích metod

 Vyučovací metody jsou si podobné.

 Každá se zaměřuje na rozvoj jiné kompetence, vede ke splnění 

jiných vzdělávacích cílů, posiluje jinou stránku procesu učení, 

vyhovuje jinému stylu učení…

 Učitel by si měl metody roztřídit, aby pochopil shody a rozdíly v jejich 

obsahu, struktuře, odlišnosti jejich použití



Které formy učení jsou oblíbené?
(řazeno sestupně)

 Skupinové vyučování (kooperativní výuka. Diskuse, debaty, spolupráce 
v menších skupinách)

 Využívání informačních technologií (PC, interaktivní tabule)

 Hraní didaktických her, soutěže, křížovky, kvízy

 Praktický výuka v odborných učebnách

 Práce v laboratořích, návštěvy knihoven, exkurze

 Práce v dílnách, na pozemcích, v přirozeném prostředí (odborná praxe)

 Samostatná práce v hodině

 Pozorování (spolužáků, učitele)

 Čtení za účelem získání informací

 Výklad



Podpora žáků – dotazník

Charakteristika přístupu učitele

 -100 až – 40 bodů

Váš přístup vede žáky k pasivitě. Pracují pouze tehdy, když je o to požádáte, 
přinutíte je. Měli byste svůj přístup k procesu vyučování změnit. Zaměřit se na 
posilování pozitivní motivace žáků, zlepšování vztahu učitel – žák, zkvalitnění 
procesu hodnocení práce žáků, orientovat se na pozitivní očekávání ve 
vyučovacím procesu.

 -39 až 0 bodů

Váš přístup k žákům je vlažný. Žáci zřídkakdy projevují ve vašem předmětu 
opravdový zájem o učení. Měli byste také změnit svůj přístup k procesu 
vyučování, např. Zvyšováním zájmu žáků o vyučovací problematiku, zlepšením 
vzájemných vztahů učitel – žák, hodnocením práce žáků, zařazením postupů, 
které rozvíjejí aktivní výuku.



Podpora žáků – dotazník
Charakteristika přístupu učitele

 0 – 40 bodů

Učíte dobře. Svým přístupem posilujete zájem žáků o učení na 

průměrnou až dobrou úroveň. Celkově se vašim žákům dobře daří. 

Často jsou úspěšní, mnozí vyjadřují o učení opravdový zájem. Pokuste 

se ještě více zaměřit na užší spolupráci se žáky, na kooperativní výuku 

a další činnosti, které aktivizují výuku.

 41 – 100 bodů

Vaši žáci mohou být velmi spokojeni, že je učíte právě vy. Jsou vysoce 

motivováni, mají zájem o učení a dávají to viditelně najevo. Práci ve 
škole považují za příjemnou a užitečnou. Učí se rádi a oceňují výsledky 

práce všech – jak vás jako učitele, tak své a svých spolužáků.



CHARAKTERISTIKA PŘÍSTUPU UČITELE

Existují dva přístupy učitelů k práci žáků:

TEORIE X

 VĚTŠINA ŽÁKŮ PRACUJE NERADA, UČENÍ SE VYHÝBÁ

 UČENÍ JE SLOŽITÉ A NEZAJÍMAVÉ

 PROTOŽE JE UČENÍ NEZAJÍMAVÉ, ŽÁKY MUSÍME NUTIT, KONTROLOVAT A STÁLE 

SLEDOVAT, KÁZEŇ MUSÍ BÝT UDRŽOVÁNA SYSTÉMEM TRESTŮ A POCHVAL

 VĚTŠINA ŽÁKŮ JE PASIVNÍCH, BEZ AMBICÍ, RADĚJI DOSTÁVAJÍ PŘÍKAZY, 

NEŽ ABY PROJEVILI INICIATIVU



CHARAKTERISTIKA PŘÍSTUPU UČITELE

TEORIE Y:

 ŽÁCI VĚTŠINOU PRACUJÍ S PLNÝM NASAZENÍM

 UČENÍ JE ZAJÍMAVÉ A PŘINÁŠÍ UŽITEK, ŽÁCI MAJÍ PŘIMĚŘENÉ 

SEBEHODNOCENÍ A ZDRAVÉ SEBEVĚDOMÍ A SNAŽÍ SE USPOKOJOVAT 

SVÉ POTŘEBY FORMOU VZDĚLÁVÁNÍ (ZÍSSKÁNÍ RESPEKTU A UZNÁNÍ)

 ŽÁCI PRACUJÍ RÁDI, JSOU AKTIVNÍ A MOTIVOVANÍ

 ŽÁCI SE DÁLE VZDĚLÁVAJÍ, KLADOU SI VYŠŠÍ CÍLE



ROZDÍLY V PŘÍSTUPECH

Teorie X:

- žáci musí být stále řízeni, opravováni a nuceni k činnosti, výsledky učení je

příliš nezajímají, celkově má proces jejich učení špatné výsledky, učení je

nudné, pasivní, žáky nijak nemotivuje, jsou vždy rádi, když učení skončí

Teorie Y:

- žáci jsou samostatní, mají kladný přístup k učení, učitel musí pracovat velmi

aktivně, aby byl schopen uspokojit vysoká očekávání svých žáků, jeho učení

musí být inspirativní, motivující a vést žáky ke zlepšení všech jejich stránek,

žáci jsou přátelští, učení je baví, do školy se těší

S nadsázkou lze říct, že obě teorie jsou pravdivé, obě vedou k sebeuspokojení 
učících se jedinců.



Teorie žáků o učitelích

Typ A

Učitel učí pouze pro peníze, nic jiného neumí, učení, ani žáky nemají 

učitelé příliš rádi.

Typ B

Učitelé jsou kvalifikovanými odborníky, mají rádi své žáky a kolegy, 

o žáky se zajímají a neustále zlepšují proces učení a jeho výsledky.



MOTIVACE ŽÁKŮ

 KRÁTKODOBÁ – silnější, intenzivnější, vydrží však 

kratší dobu (mladší lidé, žáci ZŠ)

 DLOUHODOBÁ – u zralejších, starších jedinců, 

vyžaduje velkou míru sebezapření a 

cílevědomosti (žáci SŠ a VŠ)



DRUHY MOTIVACÍ A JEJICH VYUŽITÍ 

PRO AKTIVNÍ VÝUKU

 UŽITEČNOST ZÍSKANÝCH INFORMACÍ A JEJICH PRAKTICKÉ VYUŽITÍ

 POTŘEBA ZÍSKAT KVALIFIKACI, DOSÁHNOUT PLÁNOVANÉHO 

VZDĚLÁNÍ

 POSILOVÁNÍ SEBEVĚDOMÍ (NASTAVENÍ NA ÚSPĚCH)

 POTŘEBA OCENĚNÍ A POCHVALY

 OBAVA Z NEÚSPĚCHU, TRESTU

 ZÁJEM O PROBLEMATIKU, RADOST Z UČENÍ



UČEBNÍ CYKLUS A AKTIVNÍ UČENÍ

1. Připravenost na výuku, soustředěná pozornost

2. Souvislosti, pozitivní motivace k učení

3. Náplň hodiny

4. Popis cílů výuky

5. Příjem informací

6. Zpracování informací

7. Prezentace naučeného

8. Reflexe



Jak přispívám k aktivnímu učení?

 Test



UČEBNÍ STYL

 SPECIFICKÝ ZPŮSOB PŘIJÍMÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, KTERÝ KAŽDÁ 

JEDINEC PREFERUJE

 ZÁVISÍ NA OSOBNOSTNÍCH VLASTNOSTECH JEDINCE

 KAŽDÁ ŽÁK MÁ VROZENÉ PŘEDPOKLADY POUŽÍVAT NĚKRERÝ ZE STYLŮ UČENÍ, 

KTERÝ MU VYHOVUJE A S JEHOŽ POMOCÍ DOSAHUJE DOBRÝCH VÝSLEDKŮ

 PRO KAŽDÝ TYP ŽÁKA JE NUTNÉ VYTVOŘIT A POUŽÍVAT TAKOVÉ METODY, 

KTERÉ ODPOVÍDAJÍ VROZENÝM SCHOPNOSTEM A DOVEDNOSTEM A UMOŽNÍ 

MU NAUČIT SE CO NEJSNÁZE, NEJLÉPE, NEJVÍCE

 V NAŠEM VZDĚLÁVACÍM SYSTÉMU JE UČEBNÍ STYL OPOMÍJEN



Učební styl

TEST



4 typy podle způsobu práce 

s informacemi
AKTIVISTA (aktivní typ)

- Má rád činnost, rychle, bez problémů, bez váhání se zapojuje do procesu učení. 
Těší se z učení. Jsou rádi středem všech aktivit. Je vnímavý, přístupný 
všestranným názorům. Jedná bez rozmyslu. Rozhoduje, vede ostatní.

Nejlépe se učí, když

- získává nové zkušenosti a dovednosti

- nová látka je krátká, situační, „tady a teď“, soutěže, procvičování, hraní rolí, 
aktivity vedou ke změnám (vzrušení)

- je středem dění: mluvčí, organizátor, moderátor

- studuje to, co ho zajímá

- uplatňuje své myšlenky a přináší řešení

- má rád tvořivé a podnětné prostředí



AKTIVISTA

 Nejhůře se učí, když:

- pasivní, monotónní učení, bez aktivních prvků (přednášky, 
monology, teoretické vysvětlování, samostatná četba)

- pouze pasivně sleduje okolní dění, nemůže systematicky 
analyzovat, syntetizovat, zpracovávat zadané studijní oblasti

- pracuje samostatně (čtení, psaní)

- musí pracovat přesně podle zadání (systematicky)

- téma je příliš teoretické, bez praxe

- opakuje, procvičuje

- málo prostoru pro vlastní kreativitu

- precizní práce zaměřená na detail



REFLEKTOR – REFLEKTIVNÍ TYP

Má rád prostor k zamyšlení, reflektuje (zvažuje, přijímá, odráží) názory 
ostatních. Je přemýšlivý, rád stojí v ústraní. V klidu třídí získané 
informace, opakovaně je posuzuje.

Je tolerantní. Často souhlasí s názorem většiny. Shromažďuje údaje z 
různých zdrojů, důkladně je promýšlí. Teprve poté formuluje závěry, 
rozhoduje. Konečné řešení a shrnutí často odkládá. 

Nejlépe se učí, když

- v klidu pozoruje a posuzuje aktivity

- stojí v pozadí, sleduje

- má dostatek času na shromažďování informací a vyjadřování

- může porovnávat a posuzovat výsledky svého učení, zpracovává 
důkladné analýzy, zprávy, výzkumy



REFLEKTOR – REFLEKTIVNÍ TYP
nejlépe se učí, když

 diskutuje v klidu s ostatními, vyměňuje si názory a zkušenosti bez 

pocitu ohrožení

 má dostatek času (netlačí ho termíny)

nejhůře se učí, když

 prezentuje výsledky, hraje role

 musí rychle reagovat bez přípravy a promyšlení

 musí pracovat s nedostatkem informací a instrukcí

 je v časovém stresu

 musí činit unáhlené závěry a rozhodnutí



TEORETIK – VĚDECKÝ TYP

Mají rádi fakta. Jejich filozofií je racionalita, logika, abstraktní myšlení.

Jsou objektivní. Málo používají subjektivní předpoklady a řešení.

Informace přijímají formou analyticko-syntetickou, logicky aplikují

předkládané teorie. Problémy studují a posuzují systematicky. Řeší je

krok za krokem. Mají tendenci pracovat velmi precizně. Rádi používají

fungující principy, postupy, předpoklady, teoretické modely, systémy.

nejlépe se učí, když

- mají čas na systematický a dlouhodobý výzkum

- mohou prozkoumat základní metodologii

- mohou řešit intelektuální problematiku, diskutovat, ujasňovat si fakta

- problematiku řeší s jasně zadaným cílem a konstruktivními postupy

- Jsou jim předkládány zajímavé nápady, očekává se od nich jejich 

pochopení a účast na systémových řešeních



TEORETIK – VĚDECKÝ TYP

nejhůře se učí, když

- musí pracovat na nesystémových úkolech, nahodilých, s 

nejednoznačným zadáním

- není  jasně určen cíl práce a její význam

- pracuje na úkolech, kde musí vyjadřovat emoce a pocity

- má málo času na posouzení vhodných principů, systémů a zásad

- pochybuje o významu studia, šetření, metodické správnosti

- Úkoly jsou příliš jednoduché, povrchní, nebo jde o chytáky a triky

- nesnáší práci v nevyrovnané skupině s nízkým intelektuálním 

potenciálem



PRAGMATIK – PRAKTICKÝ TYP

Má rád, když může získané informace použít okamžitě. Rád dělá
účelná rozhodnutí. Myšlenka: „Vždy existují lepší způsoby.“

Zkoumají a zkoušejí nové nápady, teorie a techniky. Chtějí se
přesvědčit, jak fungují v praxi. Mají nové nápady a myšlenky. Jejich
návrhy jsou neotřelé. Jsou rychlí a sebejistí.

nejlépe se učí, když

- mají příležitost okamžitě využít toho, co se naučili

- učí se postupům a technikám, které mohou aplikovat v praxi

- mají vzor, kterému se chtějí vyrovnat (učitel)

- nové informace si mohou vyzkoušet, procvičit a zjistit, jak fungují

- jde jim o praktickou aplikaci získaných vědomostí a dovedností



PRAGMATK – PRAKTICKÝ TYP

 nejhůře se učí, kdy

- nemají možnost praktického uplatnění látky

- neznají přesné zadání, postupy, zásady práce

- stále se opakuje stejná látka bez praktického významu

- výsledky výuky považují za zbytečné, neefektivní, zabírající příliš 

mnoho času



Skupinové vyučovací metody

 moderní metody orientované na žáka

 jde o aktivní spolupráci žáků rozdělených do různě velkých 

pracovních týmů

 práce ve skupině podporuje  vrstevnické sociální skupinové vztahy



Využití skupinových metod pro dosažení 

klíčových kompetencí

 Kompetence k učení

 Kompetence k řešení problémů

 Kompetence personální

 Kompetence sociální

 Kompetence občanské

 Kompetence komunikativní



Aktivní výuka formou vyučovacích 

metod

 Brainstorming (4 – 30 žáků, kompetence: k řešení problémů, 

komunikativní, personální a sociální), použití: začátek hodiny, 
průběh hodiny, závěr hodiny – opakování, využití poznatků v praxi

 Sněhová koule – začíná od jednotlivce, postupně se tvoří skupiny, 

ty se „nabalují“ kompetence:  k řešení problému, k učení, 

komunikativní, personální a sociální, použití: úvod a průběh 

hodiny, celá vyučovací hodin

 Muší (bzučící) skupiny – práci zahajuje více žáků, skupiny se 

postupně zvětšují, poté se porovnávají výsledky práce skupin, 
kompetence: použití: k řešení problému, k učení, komunikativní, 

personální a sociální, použití: kdykoliv



Aktivní výuka formou vyučovacích 
metod

 Hraní rolí – náročná pro žáky, vyžaduje rozvinuté kompetence 

komunikativní a sociální a zároveň profesní dovednosti (žáci SOŠ, 
SOU), propojení teorie s praxí, 3 fáze: prostudování scénáře, 

rozdělení, příprava a přehrání, zhodnocení (učitel, žák), 

kompetence: pracovní, komunikativní, sociální a personální, k 

řešení problému, občanské, použití: v teoretické i praktické výuce, 

k formování názorů a postojů žáků, pro výuku praktických 

profesních dovedností, metoda tvoří jádro hodiny

 Kolotoč – jedna z nejnáročnějších technik, pečlivá a promyšlená 

příprava, náročnost na organizaci i vlastní práci žáků v hodině, 

kompetence: k učení, personální a sociální, komunikativní, s 

přípravou a hodnocením 45 minut



Aktivní výuka formou vyučovacích 
metod

 Návštěvníci – obdoba kolotoče, připraví se několik stanovišť (4 – 6), 

třídu učitel rozdělí do 4 – 6 skupin, každá skupina pracuje na 
jednom stanovišti, učitel organizuje čas, práci i způsob práce, když 

uplyne časový limit pobytu na prvním stanovišti, jeden člen skupiny 

zůstává jako hostitel, celková doba: 45 minut

 Diskuse – není náročná na přípravu, ale je náročná na facilitaci, 

ideální velikost skupiny 12 – 16 žáků, trvání: 20 – 30 minut, žáci sedí v 

kruhu, záznamový arch pro hodnocení (skórovaná diskuse – zájem, 

naslouchání, aktivní zapojení, verbální projev, neverbální projev, jak 

se žák drží tématu, zapojení)



Aktivní výuka formou vyučovacích 
metod

 Debata – používáme u kontroverzních témat, posuzování

problematiky z různých úhlů pohledu, použití v rámci mediální
výchovy, dokazujeme, jak diskutující může manipulovat ostatními,

využívat nepozornosti nebo nepřipravenosti protistrany, učitel musí

vybrat vhodné téma, připravit scénář, vytvořit pravidla a průběh

debaty moderovat, předpoklad: zralost účastníků a faktická

a argumentační připravenost, účastnící v roli posluchačů nevstupují

do diskuse, v závěru mohou hlasovat pro tu stranu, která je nejvíc

zaujala, doba trvání: 45 minut



Aktivní výuka formou vyučovacích 
metod

 Případová studie – odráží skutečnou životní situaci nebo

problém, mezipředmětová a komplexní výuka, propojení
informací a poznatků, učitel připraví případ, okolnosti,

vypracuje úkoly a otázky, žáci pracují ve skupinách, mohou

mít totožný případ, ale i odlišný, v závěru podávají skupiny

zprávu o výsledcích své práce, následuje diskuse

 Akvárium – velmi náročná metoda na vedení vyučovací

hodiny, dvě dovednosti: pracovat formou diskuse (většinou

řízené učitelem) a schopnost pozorování a jeho záznamu,

uplatnění: vést k pochopení a souvislosti s dalšími fakty, využít

předchozí dovednosti a znalosti, podpořit názorovou šíři skupiny

nebo vytvořit prostor pro vzájemné pozorování žáků



Aktivní výuka formou vyučovacích 
metod

ZÁZNAMOVÝ ARCH PRO POROZOROVATELE:

 ZÁJEM O DISKUTOVANÉ TÉMA

 AKTIVNÍ ZAPOJENÍ DO DISKUSE

 DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL

 SCHOPNOST AKTIVNÍHO NASLOUCHÁNÍ

 SCHOPNOST JASNĚ A SROZUMITELNĚ SE VYJÁDŘIT

 ÚROVEŇ VERBÁLNÍHO I NEVERBÁLNÍHO VYJADŘOVÁNÍ

 VHODNOST DISKUTOVANÉHO TÉMATU



Aktivní výuka formou vyučovacích 
metod

 Myšlenkové mapy – grafické znázornění myšlenek a pojmů v jejich 

souvislostech, verbální látku, myšlenky a pojmy převádí do vizuální 
podoby, graficky znázorňuje vzájemné vztahy mezi pojmy, skupiny 

cca 5 žáků, rozdělení rolí – mluvčí, zapisovatel, práce s 

informacemi, pozorovatel atd.

 Skupiny mají buď stejný úkol, nebo odlišný (navazující na práci 

jiných skupin), závěrečná prezentace a porovnání
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