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Seminář „Ochutnávka ze zážitkové pedagogiky II“ 
závěrečná zpráva 

Malá Hraštice 9. – 11. 6. 2006 

Tato závěrečná zpráva (včetně doprovodných materiálů uvedených v příloze) je určena účast-
níkům semináře. Ve zprávě jsou uvedeny cíle, které celý kurz sledoval, podrobně zachycen 
průběh připraveného programu a podstatné myšlenky, nápady a podněty účastníků, které 
padly během jednotlivých diskuzí. V příloze této zprávy jsou také uvedeny písemné materiá-
ly, které byly účastníkům rozdány během kurzu. 

Cíle semináře 
Seminář „Ochutnávka ze zážitkové pedagogiky II“ sledoval dva hlavní cíle: 

- dát účastníkům možnost zažít seminář sestavený a vedený podle principů zážitkové 
pedagogiky a tím ukázat některé základní prvky tohoto přístupu k učení 

- věnovat se jednomu většímu tématu (dle zájmu účastníků) spojenému s prací učitele 

Hlavní téma semináře – motivace – bylo vybráno na základě předběžných přihlášek, ve kte-
rých jsme požádali zájemce, aby napsali témata, o která by měli zájem.  

Základní schéma programu 

 dopoledne odpoledne I. odpoledne II. večer 
pátek       Nastartování kurzu 

Společná pravidla 
sobota Motivace I. Outdoor Motivace II. Kreativita 
neděle Principy ZP       

Konkretizované cíle jednotlivých programových bloků: 

Protože tento materiál může posloužit nejenom jako připomínka proběhnutého programu, ale i 
jako konkrétní ukázka toho, jak se zamýšlet při přípravě zážitkových programů, uvádíme zde i 
konkretizované cíle jednotlivých programových bloků a některé aktivity jsme doplnili o me-
todické či lektorské poznámky. 

Nastartování kurzu 
- účastníci si připomenou jména těch, co znají, a seznámí se novými lidmi 
- dojde k uvolnění napětí a nastavení přátelské pracovní atmosféry 
- dojde k prolomení ledů, vzájemné naladění skupiny 
- všichni se seznámí se základními pravidly základny a domluvíme se na pravidlech 

soužití a práce na kurzu 
- účastnící si uvědomí důvod, proč na kurz přijeli a zároveň vedoucí zmapují jejich oče-

kávání  
- účastníci dostanou příležitost se dozvědět vzájemně o sobě další, méně obvyklé infor-

mace 
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Společná pravidla 
- sdílet zkušenosti s různými podobami společných pravidel a jak je zavést 
- společně nalézt „oblasti“, které by měla pravidla pokrýt a naopak co by v nich nemělo 

být a doporučení pro jejich formální i obsahovou formu pravidel, aby byla co nejúčin-
nější 

- porovnat výsledky našich zkušeností a diskuze s doporučeními v knihách 

Motivace I. 
- účastnící dostanou možnost si vyzkoušet, jak reagují na různé typy úkolu i přístupů 

vedoucího 
- na základě těchto zkušeností budou schopni vyjmenovat faktory, které je motivují 

k práci/učení/řešení úkolu, a faktory, které je naopak odrazují 

Teorie, které bychom se chtěli dotknout: 

- co je to motivace, rozdíl mezi vnitřní a vnější motivací, Maslowova pyramida potřeb 

Outdoor 
- fyzické protažení účastníků 
- získání zkušenosti s hraním delší strukturované hry 
- odreagování od spíše „teoretického“ programu 

Motivace II. 
- účastníci dostanou příležitost použít poznatky z Motivace I. při řešení nějaké konkrét-

ní situace 
- sestavíme společně seznam „Čím motivuji jako učitel“ 

Teorie, které bychom se chtěli dotknout: 

- začarované kruhy, FOCUS, formy pozitivního hodnocení 

Kreativita 
- uvolnění atmosféry, zábava, vyblbnutí se 

Principy zážitkové pedagogiky 
- veškerou teorii odkazovat na program právě končícího kurzu 
- prakticky si vyzkoušet konkretizaci příliš obecných cílu 

Teorie: význam cílů v ZP, Kolbův cyklus učení, zónová koncepce učení 

Základní použitá literatura 

Cangelosi, J. S. (1994): Strategie řízení třídy, Portál, Praha 

Petty, G.: Moderní vyučování. Portál, Praha 2004 

Fontana, D.: Psychologie ve školní praxi. Portál, Praha1997 

Čáp, J.: Psychologie výchovy a vyučování. Karolinum, Praha 1993 

materiály z webového portálu: http://www.businessballs.com/ 
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Program vlastního semináře 
Na následujících stránkách naleznete okomentovaný program celého semináře, včetně nejza-
jímavějších myšlenek, které zazněly v následných diskuzích. Akce se zúčastnilo celkem 8 
účastníků – většinou učitelů na různých typech škol. Výsledný program kurzu se mírně odli-
šoval od připravené verze, reagoval na vzniklé situace a zájem účastníků. 

Příjezd 

Většina účastníků i lektoři cestovali na kurz společně vlakem, takže již během cesty byl čas 
na popovídání si a vzájemné seznámení. Kromě několika málo výjimek se účastníci i lektoři 
kurzu navzájem dobře znali a byli zvyklí spolu pracovat. Po příjezdu na základnu se účastníci 
ubytovali, navečeřeli a ve 20:45 začal první blok programu. 

Pátek večer 

Seznámení 

Všichni si sedli tak, aby po pravé ruce měli někoho, koho alespoň trochu znají. Tohoto člově-
ka pak každý krátce představil. 
pozn.: Tato varianta představování účastníků byla zvolena právě proto, že většina lidí se dobře znala. 

Krok vpřed 

Hráči stáli v kruhu, vedoucí říkal různé charakteristiky, každý mohl vyjádřit svůj souhlas tím, 
že udělal krok vpřed, při nesouhlasu zůstal stát na místě, kdo nevěděl nebo nechtěl odpovídat, 
si dřepl, po každé otázce byla malá pauza, ve které mohli hráči své odpovědi okomentovat. 

Položené otázky: 

- Mám doma psa. 
- Rád kreslím, nebo maluji. 
- Umím hrát na hudební nástroj. 
- Rád tančím. 
- Strávil jsem více než rok v cizí zemi. 
- Byl jsem okraden (podveden) o více než 1000 Kč. 
- Zúčastnil jsem se soudního líčení. 
- Zúčastnil jsem se voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. 
- Za poslední 3 měsíce jsem alespoň jednou vstával později než v 10 hodin dopoledne. 
- Navštívil jsem více než 5 hlavních měst evropských zemí. 
- Chtěl bych znát datum svého úmrtí. 
- Vlastním řidičský průkaz. 
- Při hře krok vpřed jsem se dozvěděl něco nového. 

pozn.: Aktivita je popsána v knize Bakalář E. (1989):Psychohry, Mladá fronta, Praha 

Organizační záležitosti 

Následovaly informace o technických záležitostech týkajících pobytu na základně, o denním 
režimu a o metodě práce, kterou budeme používat (viz obrázek). 

Začneme od vlastních zkušeností, o kterých si budeme povídat, abychom se obohatili o zkuše-
nosti dalších. Potom se pokusíme dát našim zkušenostem nějaký řád, strukturu, zobecnit je 
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nebo přenést do jiných situací. Nově získané poznatky zku-
síme aplikovat nebo je alespoň porovnáme s tím, co na věc 
říkají knihy. 

Loňští účastníci byli upozorněni na podobnost s Kolbovým 
cyklem učení, který v minulém roce na kurzu zazněl a byl 
diskutován.  

Poslední organizační záležitostí byla základní pravidla cho-
vání a vzájemných vztahů, která by nám měla zaručit co 
nejlepší průběh kurzu. Návrh byl účastníkům předložen, byl 
prodiskutován význam jednotlivých pravidel a nabídnuta 
možnost změny či doplnění. 

seznam pravidel: 

● Dobrovolnost  ● Pravidlo STOP  ● Mluví jeden  ● Právo na chybu  

● Nerušivý mobil  ● Chodit včas  ● Respektovat sebe i druhé 

Společná pravidla I. aneb burza myšlenek 
Účastníci byli rozděleni na dvě pětičlenné skupiny, jejich úkolem bylo ve 2 skupinách dát 
dohromady co nejvíce odpovědí na otázky „Proč a jak zavádět (ve třídě, ale i jinde) společná 
pravidla chování“, každá myšlenka a nápad se napsal na samostatný lísteček. Každá skupina 
vytvořila kolem třiceti lístečků, které byly uschovány na druhý den, kdy se s nimi dále praco-
valo. 

Lipogram  

Každý účastník si vylosoval očíslovaný papír a pomocí rtěnky měl na něm vytvořit svůj lipo-
gram – otisk rtů. Někteří byli z tohoto úkolu mírně rozpačití, nakonec to ale zvládli všichni. 
Papíry potom byly postupně kladeny na zem a každý odhadoval, komu který lipogram patří a 
své tipy zapisoval do připraveného záznamového archu. Po ukončení hádání se každý ke 
svému lipogramu přihlásil a spočítal si, kolik lidí ho uhodlo. Tento údaj mohl naopak porov-
nat s tím, kolik lidí odhadl správně on. 
pozn.: Aktivita je popsána v knize Bakalář E. (1989):Psychohry, Mladá fronta, Praha 

Ukončení dne 

Program prvního dne byl ukončen rituálem. Všichni jsme seděli v kruhu a v místnosti svítila 
jen jedna větší svíčka, která postupně kolovala kruhem. Všichni byly požádáni, aby, až k nim 
dojde svíčka, odpověděli či se nahlas zamysleli nad následujícími otázkami: „Proč jste na 
kurz přijeli? Co od něho očekáváte?“ „Jak v neděli poznáte, že to byl úspěšný víkend?“ 

Sobota dopoledne 

Molekuly 

Vedoucí říká počet atomů v molekule, hráči vytvářejí co nejrychleji skupiny s daným počtem 
lidí.  
pozn.: Aktivita byla určena hlavně k vytvoření trojic pro další hru. 



Seminář „Ochutnávka ze zážitkové pedagogiky II“ – závěrečná zpráva, Malá Hraštice 9. – 11. 6. 2006 

 - 5 - 

Rozstříhaná zvířátka 

Na louce byly rozházené rozstříhané kartičky s obrázky zví-
řátek. Účastníci, rozdělení do tří skupin po třech, měli za 
úkol nejprve posbírat co nejvíce lístečků a potom z nich 
poskládat celé obrázky. Jednotlivé dílky si mohly skupiny 
mezi sebou vyměňovat. Na konci si skupiny spočítaly body: 
jeden dílek celého zvířátka = jeden bod. 

pozn.: Cílem aktivity bylo trošku rozhýbat účastníky a naladit je opět na společnou práci. 

Společná pravidla II aneb hledáme strukturu 
V tuto chvíli jsme se vraceli k nápadům napsaných na lístečcích předchozí den. 

Nejdříve všichni dostali chvilku na to, zamyslet se nad diskuzí z předchozího dne a případně 
dopsat další lístečky. Potom již účastníci pracovali s lístečky z předchozího dne, které byly 
promíchány, aby se propojily nápady obou skupin. Úkolem účastníků bylo dát tomuto množ-
ství lístečku nějaký řád či strukturu, či alespoň dát k sobě lístečky s podobným obsahem. Po 
delší debatě byly vytvořeny tři skupiny lístečků1: 

- Obsah (co by v nich mohlo být). 
- K čemu jsou (s jakým cílem je děláme) 
- Jak na pravidla (jakým způsobem k nim dospět) 

V každé skupině se daly ještě vysledovat menší podskupi-
ny. V další diskuzi se vyčlenila ještě skupinka metapravidel 
– tj. pravidel o pravidlech (například to, že pravidla by mě-
la platit pro žáky i učitele).  

Společně tedy účastníci vytvořili „metodický návod“ pro zavádění pravidel, který pak měli 
následně možnost porovnat s názory uvedenými v literatuře na připraveném materiálu Společ-
ná pravidla (viz příloha).  

Zkušenosti jednotlivých účastníků (záznam několika myšlenek z diskuze): 

• Nejprve jsem zadal studentům samostatnou práci, studenti však začali problém řešit spolu, 
diskutovat. Snažil jsem se je vrátit k samostatné práci, ale pak jsem si uvědomil, že je to 
špatně a zbytečné, že i povaze úkolu spíše odpovídá diskuze v malé skupině. Zastavil jsem 
činnost, změnil pravidlo a nechal je spolupracovat. 

• Po rekonstrukci počítačové učebny byla změněna pravidla práce v učebně, studenti nebyli 
ochotni změnu přijmout (týkalo se to možnosti jídla v učebně). Sama nevím, zda toto pra-
vidlo bylo dobré. 

• Ne vždy je třeba pravidla vytvářet společně se studenty. Argument „Jsme tady od toho, 
abychom něco společně udělali, naučili se, apod.“, by měl fungovat. 

• Učitel je ve třídě proto, aby žáky něco naučil. Může tedy argumentovat, že dané pravidlo 
potřebuje k tomu, aby se žáci učili. A on je placen za to, že se oni něco naučí. 

• Některé děti na sebe neumějí upozorňovat jinak, než negativním způsobem, zlobením. 
• Co dělat s pravidlem, které navrhly děti, které je ale nevhodné. Jde zrušit „blbé“ pravidlo?  
• Je dobré dát předem do pravidel i pravidlo, jak postupovat při změně pravidel.  

                                                 
1 Detailně je vytvořená struktura pravidel uvedena v příloze. 
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• Není vhodné, aby učitel „zařizoval“, že děti přijdou na nevhodnost nějakého pravidla (aby 
si to „sežraly“). Je lepší, když děti dojdou k tomu, že to není správná cesta, přirozeným 
způsobem. 

Na závěr tohoto bloku všichni mohli vyjádřit, jak vnímají osobně zajímavost a přínosnost celé 
diskuze o společných pravidlech, ukázáním rukou do různé výšky na škále: velmi nezajímavé 
= ruka u země, velmi zajímavé = vysoko nad hlavou (jedna z variant tzv. „škál“ resp. „teplo-
měrů“). Hodnocení bylo velmi pozitivní. 

Motivace I. 

Sedmiboj 

Dvojice hráčů měly za úkol během 40 minut získat co nejvíce bodů. Na sedmi stanovištích 
mohly plnit různé úkoly, jejichž bodovou hodnotu znaly předem.  

Stanoviště 

- Pexeso – na stole leželo rubovou stranou vzhůru 32 kartiček pexesa, oba hráči se stří-
dali v obracení dvojice kartiček. Pokud byly obrázky stejné, mohli si dvojici ponechat, 
pokud byly různé, otočili ji zpět, pak otáčel zase dvě kartičky druhý člen dvojice, na 
hru byl časový limit 2 minuty, každá nalezená dvojice znamenala jeden bod do sedmi-
boje 

- Popelka – úkolem dvojice bylo v časovém limitu 2 
minuty roztřídit směs hrachu a fazolí do dvou misek, 
hodnotila se kvantita i kvalita přebrání, maximálně 5 
bodů 

- Kostičky – úkolem bylo složit 2 kostky z hlavolamu 
HappyCube, úkol nebyl časově limitován, složení 
každé kastičky bylo za 5 bodů 

- F-příběhy – úkolem bylo napsat příběh obsahující 10 
různých slov začínajících písmenem f, 5 bodů bylo za 
slova, 5 bodů za krásu příběhu 

- Rébusy – úkolem bylo vyluštit 5 rébusů, řešení každého bylo za 5 bodů 
- Hod na cíl – každý hráč měl 5 pokusů, kdy se měl trefit tenisákem do lavóru, před tím 

byly povoleny dva cvičné hody, každý zásah byl oceněn jedním bodem  
- Origami – úkolem dvojice bylo složit podle návodu 

dvě origami – pyramidu (5 bodů) a kabát (50 bodů) 

Po vlastní hře následovala reflexe. Byly připravené tyto otáz-
ky: 

- Jakou jste volili taktiku získání co nejvíce bodů? 
- Jaké typy úkolů Vás lákaly k řešení? Proč? 
- Co Vás při řešení povzbuzovalo? 
- Co Vás naopak při řešení brzdilo či zcela odrazovalo? 
- Co by Vám pomohlo k rychlejšímu vyřešení? 

V reflexi se objevily následující myšlenky (jedná se jen o několik příkladů): 

• U kostky jsem nesystematicky pracoval, až najednou kostka byla. Já jsem zvolila systema-
tický postup, ten ale nefungoval. 

• Úkoly byly nesrovnatelně těžké. Ze začátku jsme se měli asi víc zorientovat a stanovit si 
nějaké pořadí. 
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• Pomohlo by mi, kdyby na začátku bylo řečeno, že záleží na každém, jaké pořadí úkolů si 
zvolí. 

• Jinou strategii by volil ten, kdo by chtěl získat nejvíc bodů a jinou ten, kdo by si chtěl hru 
užít.  

• Bylo fajn, že Jakub při přebírání povzbuzoval. 

• U práce mne držel i postoj „toho bohdá nebude…“. 

• Práci mi brzdil časový stres a vlastní neschopnost. 

• V jedné dvojici vznikl problém, že jeden byl hotov se svojí částí dříve (kostky) a druhý 
svoji část ještě skládal. Rychlejšímu se nedařilo sama sebe zaměstnat, chuť něco dělat, řešit 
postupně klesala. 

• Pomohlo by, kdyby bylo připraveno víc předloh k origami. 

• Velmi zajímavé bylo Pexeso ve dvou (nebýt soupeři). Soupeřit jen s časovým limitem. 

• Důležitá byla odpovědnost za dvojici, kdyby záleželo na mně, Pexeso bych vypustil, ne-
mám ho rád. 

• Štve mně, když něco nedokončím (a mám na to, ale není čas). Mnohé úkoly bych si ráda 
dokončila. 

• Silná motivace bylo stihnout přebírání hrachu. 

Postupně se v diskuzi začalo slovo motivace (lektoři ho záměrně sami nepoužívali vůbec) 
objevovat častěji, takže po dokončení sdílení konkrétních zážitků ze hry se diskuze stočila k 
otázce: „Co to je motivace?“  

• Chuť něco dělat, baví mne to. 

a „Co mě motivuje?“ 

• Je třeba to udělat pro obecné blaho. 

• Nechci to mít nedodělané. 

• Dělám to za peníze, pro čokoládu, pochvalu. 

• Dělám věci pro svůj dobrý pocit. 

• Něco občas dělám, protože musím, nelze mi to jinak. Něco mne uvnitř nutí (nesnesitelné 
vnitřní pnutí). 

Následovalo krátké teoretické okénko nad rozdanými materiály Motivace, motivy a Maslowo-
va hierarchie potřeb. Několik poznámek z diskuze: 

• Vnější motivy jsou takové, kdy to, po čem toužím, je něco jiného, než výsledek činnosti 
(paní učitelka mne pochválí, dostanu peníze, vyhnu se trestu, nechci se ztrapnit před ostat-
ními, záleží mi na tom, co řeknou ostatní, ...). 

• Motivy bychom mohli dělit na přímé (přes věc samotnou – chci vidět složenou kostku, 
chci mít poličku na stěně) a nepřímé (přes něco jiného – skládám kostku, abych dostal čo-
koládu). 

• Příklad k bodu 2/4 z textu: (ovlivňují způsob reagování jedince na své jednání a prožívání, 
jeho vztahy k ostatním lidem a ke světu)– „hraji squash, moc mi to nejde, ale když mne 
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trenér povzbudí, dělám to dál. Zvnějšku může někdo změnit to, jak vnímám své vnitřní po-
city a zda to chci dělat dál. 

• Cílem učitele by měla být vnitřní motivace, ale skoro vždy se začíná vnější motivací.  

• U malých dětí ale často vnější motivace není potřeba – malé děti se učí proto, že chtějí (viz 
Holt: Jak se děti učí). 

• Důležitá je souhra vnitřní a vnější motivace. Jestliže mne něco baví, ale okolí mne za to 
kárá, tluče se to. 

• Otázka: „Chápu optimum u tepla, hladu,… Jaké je optimum u vyšších potřeb (uznání, 
apod.)?“  Nabídnutá odpověď: Od nějaké míry uznání to člověku stačí („křivka je saturo-
vaná“), u vyšších potřeb je mnohem častější jejich nedostatek než nadbytek 

Sobota odpoledne I. 

Rýžoviště 

Hráči se sami rozdělili do tří tříčlenných skupin – obchodních společností. V první fázi (cca 
15 minut) hry bylo jejich úkolem vyrobit si váhy na odvažování 100 g balíčků rýže a vymys-
let název své obchodní společnosti. Potom následovala druhá fáze, která byla rozdělena na tři 
samostatné sklizně (každá cca 10 minut, mezi nimi 5 minutové přestávky). V každé etapě se 
dva členové obchodní společnosti proměnili na česače (dostali „nůše“ = misky a „česáčky“ = 
malé lžičky) a třetí byl obchodníkem (hráči se měli v roli obchodníka postupně vystřídat).  

Během sklizně česači vyráželi na rýžová políčka, ze kterých přinášeli rýži svému obchodní-
kovi. Museli se ale celou dobu pohybovat pouze předepsaným způsobem a naráz směli odnést 
pouze daný počet „česáčků“ rýže (viz tabulka dále). Obchodník odvažoval 100 g balíčky (vá-
ha se brala i s obalem, kterou tvořil papír formátu A5) a odnášel je do výkupny. Naráz směl 
ale nést pouze dva balíčky. Jeden balíček, který měl správnou váhu i dokonalou čistotu, byl 
vykoupen za 10 zlatých. Při váhové odchylce či nečistotách byla cena úměrně zmenšována. 
Cílem bylo celkově vydělat co nejvíce. 

Po vyhlášení konce každé sklizně mohli jak česači, tak obchodníci dokončit česání / obchod, 
pokud stihli vyrazit na pole nebo do výkupny. 

sklizně pohyb počet česáčků, způsob sběru 
Vojenské pochod s vysoko zdviženými koleny 3, po každém zasalutovat 
Chromé jedna noha je „přední“, druhá „zadní“, 

„přední“ noha se nesmí nikdy dostat před 
„zadní“  

4, rozkročit nad polem, sbírat 
pod přední nohou 

Veselé taneční figura botafoga z postupové samby 5, každý česáček doprovodit 
veselým „tralalala“ 
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Metodická poznámka: Tuto hru lze hrát i solí, ale pozor při vlhkém počasí táhne vodu. V této 
hře je velký prostor na změnu jejího zaměření (lehkou úpravou pravidel) i možnost dát hrá-
čům volnost „hrát“ po svém – může se stát fyzicky náročnější běhačkou, více o komunikaci 
ve výkupně, o kooperaci a přesnosti při vážení, … Jsou-li hráči méně hráčsky vyzrálí, je lepší 
volit jednodušší způsoby pohybu, u kterých méně hrozí spory ohledně jejich dodržování.  

Po skončení hry proběhla krátká reflexe, ve které účastníci vyjádřili své pocity ze hry. Např. 
se líbilo to, že kdo stihne vyběhnout v limitu, může běh dokončit. Diskutovány byla i další 
pravidla a konkrétní momenty hry. 

Následovala otázka: „Jaký jste měli pocit, když jim vám výkupna sdělila, že vám dá 10 nebo 
9 zlatých za balíček?“ 

• Vadilo mi, že jsme dostali o bod míň za vadný kousek rýže.  

• Nevadí mi, když jsem kárána, pokud tomu rozumím. 

• Když jsem dostala 8 a 9 bodů, doufala jsem, že ostatní budou mít také méně. Nemám 
v sobě, že musím vyhrát. 

• Zajímalo mne spíše to, kolik to váží, než body. 

• Ještě že jsme ten poslední balíček nenesli jako první. (Pozn. Poslední balíček obsahoval 
zbytky rýže, nebyl přesný, proto za něj bylo jen velmi málo bodů.) 

Sobota odpoledne II. a večer 

Tento blok přímo navazoval na předchozí diskuzi. 

Začal myšlenkou: „Když se mi něco povede, mám chuť pokračovat. Když se mi něco nedaří, 
nemám do toho chuť. Tak vznikají začarované kruhy.“ Následovala velmi krátká diskuze nad 
rozdaným materiálem týkajícím začarovaných kruhů a toho, jak jim zabránit. 

Několik otázek a myšlenek z této diskuze: 

• Co se dá dělat, když studenti říkají, že stejně nemá smysl něco dělat, že to stejně nepocho-
pí?  

• Není to v životě někdy tak, že se občas daří a občas ne? Při učení se a řešení problémů se 
může střídat úspěch a neúspěch. Tohle jsou dva spíše extrémy. 

• Úspěch zlepšuje šanci na další úspěch, neúspěch často může vést k neúspěchu a ztrátě 
zájmu. Učitelé by se měli snažit dostat do výuky více chvály a méně kritiky. U nespolupra-
cujícího žáka je vhodné ocenit i malý náznak snahy, malý pokrok. Pozor ale na devalvaci 
pochvaly. 

V následující činnosti se měli účastníci pokusit použít 
teoretické úvahy v praxi (či spíše na modelové situaci). 
Rozdělili se na dvě skupinky, každá skupina si vyloso-
vala jednu situaci a jejich úkolem bylo předvést dvě 
krátké scénky, ve kterých předvedou roztočení pozitiv-
ního i negativního kruhu. Na diskuzi a přípravu scének 
měly obě skupiny přibližně půl hodiny. Scénky byly 
sehrány až po večeři. Po shlédnutí všech scének násle-
dovala diskuze, jejíž základní otázkou bylo: „Co mě ve 
scénce zaujalo?“ 
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1. situace: Přebrali jste třídu od svého kolegy, který odchází do jiného zaměstnání. Tomáš je 
chytrý student, ale matematika ho nebaví, měl z ní na vysvědčení za 4. Vyvoláváte ho k tabuli, 
přičemž jemu se nechce a komentuje to: „ Vždyť je to zbytečné, stejně dostanu za 4!“ 

Negativní kruh: Učitel vyvolával opakovaně studentku k tabuli, i když odmítá jít ktabuli, je 
k tomu nekompromisně donucena. Látku opakovaně neumí a je učitelem ironizována a shazo-
vána. 

Komentáře po scénce: 

• Mohl jí nabídnout jinou pomoc. 

• Opakovaně dával pětku, tím to pohřbil. 

• Poprvé důsledně trval na tom, aby šla k tabuli, ale nezačal na ni řvát. Podruhé to stačilo říci 
dvakrát, studentka už se zvedla. 

• Byla vidět protekce spolužáka, který odpovídal podivně, ale učitel na to nereagoval. 

• Učitel použil formulaci: „ ... nic z vás nebude“. 

Pozitivní kruh: Učitelka vyvolá studenta, který odmítá jít k tabuli. Dostane tedy možnost vy-
řešit daný příklad v lavici. Příklad je velmi jednoduchý, aby to student zvládnul. V další hodi-
ně se snaží studenta zapojit do výuky s ostatními a nakonec student přestane odmítat jít 
k tabuli.  

Komentáře po scénce: 

Bylo dobré, že když žák odmítl ústní zkoušení, nabídla mu zkoušení písemné. Ustoupila od 
svého formálního požadavku, ale dosáhla svého cíle – zjistila, zda to žák umí nebo ne. 

• „V jednu chvíli mne paní učitelka chtěla pochválit, a řekla: „Vidíš, že jsi to zvládnul“. 
Resp. „Vidíš, že to nebylo tak strašné“. Měl jsem chuť jí říct, aby se šla bodnout. Co ty o 
tom víš, jaké to je být u tabule.“ Tohle není pochvala! 

• Učitelka umožnila žákovi, aby to zvládnul, startovala z jednoduchého příkladu, 
v předchozí scénce studentka dostala těžký příklad. 

• To, že učitelka dala možnost zkusit to jinak, byl super nápad, bez ohledu na obtížnost úlo-
hy. Studenta mohla blokovat právě forma zkoušení. 

• V předchozí scénce použil učitel formulaci „Vyzkouším tě, protože mám málo známek.“ 
To je ale problém učitele, ne žáka. Kantor by si měl dávat pozor na to, aby své profesní zá-
jmy nepřenášel na studenty. 

• Učitelka si dobře organizovala čas, nechala žáka pracovat, s ostatními dělala něco jiného. 

• Co by se dalo dělat, kdyby žák nespočetl ani jednoduchý příklad? 
- doučování,  
- vzájemná pomoc mezi spolužáky,  
- soukromý rozhovor mezi 4 očima, 
- zadávat konkrétní příklady z praxe, které mohou být zajímavější, … 
- Nechat mu příklad spočítat za domácí úkol, aby ho mohl řešit v klidu, ve škole mu pak 
zadat podobný (nebo i stejný) příklad. Neřešit, jestli to doma skutečně vyřešil, nebo opsal. 
Když to opíše, nic se nenaučí. Toto řešení zvolit jen jako akt dobré vůle, ne jako systémové 
řešení. 
- Dovolit mu, aby používal své zápisky při řešení podobného příkladu. 
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2. situace: Vyučujete skupinu učňů, kteří mají pracovat jako klempíři. Učíte je český jazyk. 
Velké problémy jim působí i základní pravopisná pravidla. Vyzařuje z nich nechuť a lhostej-
nost, daná zřejmě odporem k pravopisu a tím, že si myslí, že až se vyučí, budou jim jejich 
schopnosti k ničemu. 

Negativní kruh: Učňové psali diktát z češtiny, který dopadl velmi špatně. Učitel sděluje žá-
kům výsledky, žáci nejeví žádný zájem. Učitel se rozhodne zadat stejný diktát znovu. Předem 
dá najevo, že očekává, že to zase dopadne špatně. 

Komentáře po scénce: 

• Jak by mohl diktát dopadnout jinak, když studenti nedostali žádnou možnost se látku nau-
čit, procvičit.  

• Učitel chtěl dosáhnout toho, ať to každý vidí, že jsou úplně blbí, že ta mladá generace za 
nic nestojí. 

Pozitivní kruh: Po diktátě, který dopadl velmi špatně, se učitel rozhodl zvolit jinou metodu. 
Na oznámení, že dnes budou dělat v hodině něco jiného, studenti projevili zájem (byli ochotni 
vnímat učitele). Nechal žáky hledat chyby v dopise určeném zákazníkovi. Za každé dvě nale-
zené chyby dával malou jedničku.  

Komentáře po scénce: 

• Nezopakoval stejnou chybu, oceňoval úspěch. 

• Zvolil situaci, která se žáků může týkat. 

• Využil dvojité motivace – jednak souvislost s oborem, jednak jedničky. 

• Použil formulaci: „Pokud se vám to povede víc, dostanete víc jedniček. Pokud se vám to 
povede míň, dostanete méně jedniček.“ Tím jim předával své poselství – nepředpokládám, 
že je tu někdo, kdo nenajde ani jednu chybu. Vyjadřoval tím svoji důvěru, že to zvládnou. 

• Dal možnost jiného způsobu zkoušení. 

• U zcela nespolupracující třídy si lze vytknout cíl: Dnes je vidět pracovat aspoň 10 minut 
během vyučovací hodiny. To může být docela úspěch a první krok ke změně. 

• Je vhodné nechat studenty hledat chyby? 
- Žáci si mohou zafixovat špatná řešení, když je uvidí před sebou. 
- Hledat chyby v textu je náročné i pro ty, kteří píší celkem bez chyb. U početních příkladů 
je to ještě obtížnější, protože při hledání chyby je nutné nejprve pochopit postup autora, 
který může být odlišný od postupu, který by žák zvolil. 
- Učí se přitom hledat chyby ve vlastní práci. 

Ukončení programu 

Protože diskuze nad scénkami skončily až kolem deváté hodiny a účastníci byli již velmi 
unaveni, program jsme ukončili „kolečkem“, kdy každý odpověděl na otázku: „Co považuji 
z dnešního dne za nej…?“ 

Večerníček 

Několik lidí si ještě společně zahrálo následující hru. Z hromádky asi 40 kartiček si hráči po-
stupně losují kartičku s obrázkem a názvem večerníčku a jejich úkolem je pomocí pantomimy 
předat tento večerníček ostatním. Netrvalo se na přesných názvech, šlo spíše o uhodnutí, o 
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který večerníček se jedná. Pro zvýšení motivace si každý, komu se podařilo večerníček před-
vést nebo naopak uhodnout, mohl vzít sušenku ☺. 

Neděle dopoledne 

Kousáci 

Kolem budovy, na stanech, ale i uvnitř bylo již od rána velké 
množství lístečků s nakreslenými brouky. Úkolem tříčlenných 
skupin bylo nasbírat co nejvíce brouků (podle barvy se lišily 
bodovou hodnotou). Protože brouci Kousáci jsou velmi jedova-
tí a jediné, co je schopno je paralyzovat, jsou lidské sliny, bylo 
nutno lístečky přenášet pouze v ústech. 
pozn.: Cílem aktivity bylo trošku rozhýbat účastníky a naladit je opět na společnou práci. 

Hledání řešení konkrétního problému 
Protože během diskuzí účastníci popsali několik situací, se kterými si nevědí rady a byli by 
rádi, kdyby jim ostatní pomohli vymyslet, jak se v nich zachovat, byl zařazen následující blok 
programu. 

Během snídaně i před začátkem vlastní práce byli účastníci požádáni, aby na papír stručně 
popsali situaci, u které by byli rádi, aby se prodiskutovala společně a abychom zkusili vymys-
let vhodná řešení. Situace mohly být zcela libovolné s jediným omezením – muselo jít o kon-
krétní situaci, se kterou má autor zkušenost. 

Základní postup: 

- účastníci vyberou situaci, která je oslovuje nejvíce (v našem případě každý mohl udě-
lat až tři čárky na popisy navržených situací, pracovali jsme s tím návrhem, který do-
stal nejvíce čárek) 

- ten, který situaci navrhnul (aktér), situaci nejprve co nejpodrobněji popsal 
- ostatní dostali čas se doptat na detaily, kterým nerozuměli, aby si udělali co nejlepší 

představu 
- v následující fázi aktér situace pouze mlčky sleduje diskuzi ostatních, kteří popisují 

svoje představy o dané situaci i o možných řešeních 
- nakonec aktér okomentuje navržená řešení, může vybrat několik řešení, která se mu 

zdají použitelná 

Použitá metoda vychází z metody Bálintovské skupiny.  
Poznámka: Balintovské skupiny vznikly v padesátých letech dvacátého století. Jejich zakladatelem byl lékař a 
psychoanalytik Michael Balint. Skupiny se zaměřují na vztah lékaře/terapeuta a pacienta/klienta. Primárně byly 
skupiny určeny pro praktické lékaře a zdravotní personál, ale mají velice dobré uplatnění i v ostatních pomáhají-
cích profesích. Mohou také sloužit jako supervizní skupiny. Další poučení lze nalézt např. v knize: Pačesová M. 
(2004): Lékař, pacient a Michael Balint, Triton 

Vybraná situace: Co dělat, když studenti říkají, že nemá smysl něco dělat, že to stejně ne-
zvládnou, a odmítají v hodinách zcela pracovat.  

Konkrétně se jednalo o skupinu asi čtyř dívek v prvním ročníku obchodní akademie, které 
odmítaly pracovat v hodinách matematiky.. 

Několik nápadů řešení, které se objevily v diskuzi: 

• k ničemu to nepotřebují 
• rozbít tu skupinu 
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• zjistit, zda to není dlouhodobý problém, informovat se o jejich práci na ZŠ, přijímacích 
zkouškách apod. 

• zjistit, zda je to obecný rys dívek, nebo se tak projevují jen v hodinách matematiky 
• nechat spolužáky (kluky), aby jim učivo vysvětlili (kluci by to mohli vzít jako výzvu) 
• vymezit neschopnost na daný problém (právě probíranou látku) – není to handicap do dal-

šího studia 
• neatraktivní učivo zasadit do příběhu nebo do kontextu jejich budoucího povolání – zkusit 

to napasovat na obchod (např. rovnice s absolutní hodnotou – nějaká akce na burze bude 
spuštěna, pokud kurz akcí klesne či stoupne o více než 0,5 Kč) 

• sejít se s nimi po hodině – dospělý rozhovor: pomožte mi, s čím vám mohu pomoct, a na-
bídnout, co mě napadá 

• model jednotřídky – různá práce pro rychlejší a pro pomalejší, aby dívky nezdržovaly 
ostatní 

• trend minimálních požadavků – zadat úlohy a teoretické otázky, které považuji za absolut-
ní minimum, a pokud je zvládnou, tak po nich víc nechtít, s tím, že je to jejich rozhodnutí; 
měli by ale vědět, že pokud budou chtít, mohou začít znovu pracovat 

Principy zážitkové pedagogiky aneb Zdeňky přístup k zážitkové pedagogice 
Poznámka: I když tento blok byl nazván přednáškou, byl Zdeňkou veden jako diskuze nad předloženými fakty. 
Zde se nachází stručný výtah. 

Zážitková pedagogika popisuje jistý přístup k učení. Stejný nebo velmi podobný přístup lze 
najít v české literatuře i pod mnoha dalšími názvy (prožitková výchova, výchova dobrodruž-
stvím, …). 

Zážitkový přístup stojí na dvou základních pilířích – postoji učitele k žákům a několika meto-
dických principech.  V postoji učitele by se měl odrážet partnerský přístup, uznání žákovy 
osobnosti, ale i vyrovnanost učitele jako osoby. Mezi základní metodické principy patří Kol-
bův cyklus učení, kterému byl věnován zbytek diskuze. 

Nejprve jsme se vrátili k úvodní „metodě práce“. Připomenuli 
a více si rozvedli její jednotlivé fáze. Jednotlivé fáze byly 
propojeny s fázemi Kolbova cyklu. Potom byli účastnící vy-
zváni, aby se pokusili najít tento cyklus v programu právě 
proběhlého semináře.  

Nalezené cykly: 

• zavedení pravidel pro tento kurz →sdílení (pomocí karti-
ček) → zobecnění a struktura další den ráno + porovnání s 
literaturou 

• Sedmiboj → sdílení („co motivovalo) → struktura (vnitřní 
x vnější), zobecnění → autority (text) → Aplikace (scénky 
se začarovanými kruhy) → zkušenost (modelové scénky) → sdílení (všichni tyto scénky 
viděli, zkušenost byla společná) → zobecnění a aplikace už byla ponechána na každém (z 
časových důvodů se nestihlo). 

Sílu zážitkovému učení dávají dva důležité body: zážitek musí být konkrétní a osobní (tj. na 
vlastní kůži) a sdílení může probíhat ve skupině, tj. dochází k vzájemnému obohacování mezi 
žáky/studenty/účastníky. 



Seminář „Ochutnávka ze zážitkové pedagogiky II“ – závěrečná zpráva, Malá Hraštice 9. – 11. 6. 2006 

 - 14 - 

Pro někoho, kdo je zvyklý při výuce využívat tradiční 
přístup, může být obtížné dodržet správné pořadí. Zejmé-
na to, že vlastní zkušenosti a formulace vlastních závěrů 
v rámci sdílení by mělo předcházet výkladu.  

Podle Kolba existují čtyři základní typy stylů učení, při-
čemž každému stylu vyhovuje jiná část Kolbova cyklu – 
styly zasadil do přechodů mezi jednotlivými fázemi. 
Každý člověk má svůj upřednostňovaný styl (styly). 

Závěr 
Dle ohlasů při závěrečném hodnocení se účastníkům kurz líbil a jeho program jim přišel uži-
tečný. 

 

 

 

Tým 
Vedoucí kurzu: Irena Koudelková 

Program vedli (lektoři): Zdeňka Broklová, Veronika Nohavová, Jakub Zvěřina 

Kuchyň a zázemí: Věrka a Lenka 

 



Příloha: Nápady z diskuze nad tím, jak a proč zavádět společná pravidla chování

Obsah K čemu jsou Jak na ně

Definují vztahy mezi členy komunity 
(hierarchie apod.) Morálka, čest, stát si za svým slovem Pozitivní formulace pravidel

Hierarchie ve společnosti Děti se podílejí na zodpovědnosti za 
práci třídy Nemělo by jich být moc

Definují chování mezi členy komunity 
vzájemně a navenek "Výcvik" v zodpovědnosti Jednoznačná

Nastavení pravidel komunikace Zodpovědnost Srozumitelná

Způsoby řešení konfliktů Pomáhají najít si místo v komunitě Pravidla líp fungují, pokud je lidi berou 
za svá, než pokud je to něco zhůry

Vztah k majetku Brání chaosu, anarchii Formulovaná dětmi

Vztah mezi dětmi a učitelem Uvolněnost atmosféry (tolerance, 
bezpečné prostředí)

Ne fixní, ale po dohodě, definovaným 
způsobem je lze i změnit

Vztahy mezi dětmi Reflexe (názory od ostatních) Uvědomění užitečnosti pravidel

Pravidla bezpečnosti Pomáhají domluvě Pravidla platí pro děti i pro učitele

Systém trestů a odměn Domluva, vyjednávání (obecně 
komunikace) Pravidla zavazují i vedoucí

Pravidla vztahující se k činnosti 
(dobrovolnost) Věnovat čas tomu, čemu je určen Jasně zveřejněné, je na co odkazovat

Chování lidí Jsi schopný něco naučit

Nechat druhé žít a pracovat 
(fungovat)

Není třeba ztrácet čas a energii 
prosazováním těch věcí pořád dokola

Možnost realizovat se (můžu mluvit, 
budu vyslyšen) Efektivita práce

Komunikace (i učení) je díky pevným 
pravidlům efektivnějším

Stanovení hranic

Jasné mantinely, hranice

Spravedlnost (vědět, co se smí)

Dávají možnost uvědomit si, že 
pravidla jsou pro lidi
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Společná pravidla1 
Obsah pravidel (cíle) 

1. Maximalizovat spolupracující chování a minimalizovat chování nespolupracující, 
obzvláště rušivé. 

2. Zajistit bezpečnost a pohodlnost učebního prostředí. 
3. Zamezit rušení ostatních tříd a lidí mimo učebnu činnostmi probíhajícími ve třídě. 
4. Udržet přijatelnou úroveň slušnosti mezi žáky, zaměstnanci školy a návštěvníky školy. 

 
4. cíl je někdy problematický, pozor na: 

+ Neslušné chování mezi žáky a učiteli vede ke vzniku nezdravých emocí, které snižují 
spolupráci ve třídě. Zdvořilé chování naopak pomáhá udržovat ve třídě prostředí 
příznivé pro spolupráci. 

+ Společnost, v níž kolektiv třídy existuje, od něho vyžaduje určitou míru zdvořilosti. 
– Nepoužívat jako záminku pro zatěžování žáky vlastními zvyky. 

 
 

Co je zdvořilé?  
Takové chování, které je výsledkem citlivé  
ohleduplnosti k právům a pocitům druhých. 

 

Jak poznám správná pravidla? 
- krátká, jasně formulovaná, ale pozor na příliš úzká vymezení, není třeba se bát zákazů 
- malý počet – snadněji se zapamatují, každé z nich vypadá důležitěji 
- soustředí se spíše na funkci – vede studenty k přemýšlení nad svým chováním 
- jsem připraven/a brát je vážně 
- napsána a trvale vyvěšena 
- 
- 
- 

Rozdíl mezi pravidly a rutinní postupy 
- postupy jsou mechanismy, jimiž se žáci řídí při určité 
činnosti nebo při přechodu od jedné činnosti k jiné 
- postupy se studenti naučí používáním 

 

Důsledky nadbytečných pravidel 
- nutnost prosazovat pravidla bez racionálního základu 
- zobecnění závěru, že i ostatní pravidla jsou k ničemu 
- trest za nedodržování nadbytečného pravidla působí rozčarování ze školy 
 

                                                 
1 zpracováno podle: Cangelosi, J. S. (1994): Strategie řízení třídy, Portál, Praha 
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Kdy je zavádět 
- na začátku roku, učební jednotky 

- zamezí přímo vzniku nespolupracujícího chování 
- studenti jsou vnímavější k pravidlům než v průběhu roku, kdy si už na situaci zvykli. 
- čím dříve je znají, tím více mají času se je naučit a zvyknout si se jimi řídit 
-   
-   

 
 
- ve chvíli, kdy jsou třeba 

- studenti snáze pochopí a přijmou pravidlo, které vzniklo v důsledku nějaké potřeby 
- studenti nejsou pravidly zahlceni 
- lépe poznáme třídu a její chování, pravidla mohou být přesněji šita na míru 
-  
-   
 
 

Kdo by měl vytvářet pravidla 
1. Učitel stanoví všechna pravidla, dbá při tom, aby byly funkční, nezbytná a aby se mezi ně 
nepletli rutinní postupy. 
2. Všechna pravidla stanoví učitel, jehož rozhodování je ovlivněno doporučením žáků. 
3. Pravidla stanovují žáci sami a hlasují o nich. Úkolem učitele je zajistit takový průběh 
jednání, které umožní demokratické rozhodování a zajistí každému žákovi možnost se aktivně 
podílet. Dále také pomáhá s funkční formulací pravidel. 
 
A různé kombinace výše uvedeného. 
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1MOTIVACE 
 
  Termín odvozený z latinského movere – hýbati, pohybovati. 
   Souhrn vnitřních a vnějších faktorů, které: 

 vzbuzují, aktivují a dodávají energii lidskému jednání a prožívání 

 zaměřují toto jednání a prožívání určitým směrem 

 řídí jeho průběh a způsob dosahování výsledků 

 ovlivňují způsob reagování jedince na své jednání a prožívání, jeho 

      vztahy k ostatním lidem a ke světu 

 

 Motiv dává našemu jednání energii (sílu) a směr. 

 Motiv je pohnutkou lidského jednání. 

 Motiv rozbíhá, rozehrává proces motivace. 

 Motiv navazuje na volní (uvědomělé) jednání člověka. 

 Motiv směřuje k cíli nebo mění směr cíle. 

 

 

 Motivace je: 

 

 Vnější   –     je jedinci poskytovaná okolím                

-   známkování, vysvědčení, sdělení rodičům, testy, zkoušení 

                -   pochvala, odměna (od učitele, rodiče) 

- snaha vyhnout se trestu 

- slovní pobídky trenéra, spoluhráčů a diváků při 

                                                              sportovním utkání 

- oděvy nebo jiné zboží ve výkladní skříni 

 

 Vnitřní  –    vychází z jedince samotného 

                     -     je spjata s vnějšími pobídkami a cíli 

- daná činnost mi přinese užitek a radost 

- chci umět dobře psát, abych jednou mohl napsat knihu 

                                                 
1 Petty, G.: Moderní vyučování. Portál, Praha 2004 
  Fontana, D.: Psychologie ve školní praxi. Portál, Praha1997 
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 1Motivy lidského chování vystupují v různých podobách: 

 Potřeby  - jsou základní motivy, které vyjadřují nedostatky na 

                       úrovni fyzického i sociálního bytí člověka 

- cílem chování člověka je redukce těchto potřeb 

   (při redukci těchto potřeb prožíváme různé druhy 

   uspokojení: nasycení, odpočinek, pocit úlevy při 

   vyhnutí se nebezpečí, pocit jistoty, úspěchu, 

   osobního významu…) 

- určitý stav nedostatku, který uvádí organismus do 

   nevyváženého stavu =) snaha organismu vrátit se 

   zpět do vyváženého stavu 

 Zájmy -    technické, hudební, sportovní, čtenářské… 

- jsou získané motivy   

- je v nich zdůrazněn vztah jedince k určitému úseku skutečnosti nebo 

      k určitému druhu činností 

- projevují se soustředěním pozornosti v tomto směru, poznáváním této 

         skutečnosti, realizací příslušné činnosti, uspokojením z ní a nelibostí 

         při jejím omezování  

 Postoje – např. kladný nebo záporný postoj k určitému druhu hudby, sportu,  

                          národu, událostem, názoru, organizaci, náboženskému vyznání… 

- obsahem postojů je vztah k hodnotám 

- postoj můžeme vymezit jako hodnotící vztah (postoj k něčemu –  

   předmětem postoje může být cokoli) 

 Hodnoty – subjektivní ocenění nebo míra důležitosti, kterou jedinec přisuzuje 

       určitým věcem, jevům, symbolům, jiným lidem                            

- určité hodnoty (např. morální) mají trvalou platnost, jiné jsou 

   proměnlivé a mají krátkodobé trvání  

- některé hodnoty jsou sdíleny celými skupinami nebo celou 

         společností 

 Ideály    -   k ideálu směřuje člověk celý život (souvisí s hodnotami) 
                                                 
1 Čáp, J.: Psychologie výchovy a vyučování. Karolinum, Praha 1993 
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Maslowova hierarchie potřeb 
 A.H.Maslow zastával názor, že existují univerzální potřeby, které se každý člověk 

 snaží uspokojit. Podle něho se tak dá na každou lidskou činnost dívat jako na jejich 

 naplňování. Maslow tyto potřeby uspořádal a pojmenoval následovně:  

 

 

 

 

Seberealizace 
sebenaplnění,  

využití vlastního potenciálu 

 prostřednictvím sebevyjádření,  

tvořivosti, užití osobních dovedností, 

estetického a intelektuálního cítění 

 

Kognitivní potřeby 
poznání, pochopení, zkoumání 

 

Potřeba sebeúcty 
dosáhnout pocitu vlastní svobody, výkonnost,  

respekt u druhých, uznání 

 

Potřeba sounáležitosti 
                                     někam patřit (být sociálně začleněn), zůstat členem skupiny,                                                                             

                                     udržet si přátele, být přijímán druhými, získat uznání kolegů  

                                                                   či významných nadřízených 

 

Potřeba bezpečí 
být zajištěn, chráněn před nebezpečím 

 

Fyziologické potřeby 
Hlad, žízeň, spánek, teplo, odpočinek,… 

 

Potřeby jsou seřazeny hierarchicky: dole Maslow uvádí ty nejdůležitější. Podle něho ostatní potřeby nabývají na 

významu teprve pro toho, kdo již uspokojil ty své potřeby, které se nacházejí ve schématu pod nimi. 
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Začarované kruhy 
 

 účinky úspěchu a uznání jsou hodně silné 

 hnací síla učení 

 

 

               dostaví se úspěch                         uspokojení: žák se setká  

                                                                             s pochvalou učitele a s oceněním 

                                                                             vrstevníků, sám je se sebou spokojen 

 

  motivace roste spolu              sebedůvěra: žák si důvěřuje: „já to 

                       s vytrvalostí a snahou,                              dokážu“, zvyšuje se jeho sebevědomí  

                       studijní práce se zlepšuje                           a sebehodnocení                                         

                                                                                           

  

 

 bludný kruh 

 

  žák prožije neúspěch                    setká se s kritikou a nedostane se 

            mu posílení, pociťuje osobní  

            nespokojenost      

 

               motivace klesá spolu         klesá jeho sebedůvěra, říká si: 

              s vytrvalostí a snahou,                               „já to nedokážu“, jeho   

              studijní práce se zhoršuje         sebevědomí i sebehodnocení 

              se snižuje 

 

 

 naučená bezmocnost 
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3 doporučení pro to, aby se žáci nedostali do bludného kruhu 

1. - ujistěte se, že žáci vědí, co a jak mají přesně dělat 

- ujistěte je, že jim pomůžete, kdykoli to budou potřebovat 

2. - některé úkoly musí být jednoduché a rychle zvládnutelné, aby je mohli 

        úspěšně splnit všichni žáci  

      - jiné úkoly by měly zaměstnat ty nejschopnější z nich 

3. - nešetřete chválou a jinými formami ocenění, když některý z žáků dosáhne při 

        učení jakéhokoli úspěchu 

      - chvalte žáky pravidelně za obvyklé úspěchy (správně vypracovaný úkol) 

- ocenění žáků by mělo následovat co nejdříve po dokončení práce 

 

 dávat pozor na uspokojení z toho, že zajistíme úspěch většině žáků =) úspěch by měli  

      prožívat všichni žáci, jinak část z nich ztratí sebedůvěru, která umožňuje učení (já to 

      dokážu) 

 uvědomit si, že pokroky dělají ti, kteří si věří a ti pak zažívají úspěch 

 úkoly by měly být zadány jasně a přesně, žák i učitel by měli poznat, kdy jsou  

dokončeny 

 oceňovat zlepšení, ne absolutní výsledky 

 zadávané úkoly by měly žákům připadat zvládnutelné a závažné zároveň (zajistit tuto 

      rovnováhu je obtížné, neboť pro každého žáka je jiná) 

 žáci si necení pochvaly za splnění úlohy, pokud se jim zdá triviální. Nezískají z ní 

      pocit sebedůvěry a ani se nic nenaučí 

 zadávat osobní úkoly 

 dávat krátkodobé cíle – úkoly a dlouhodobé cíle (těžší úkoly), na které je potřeba 

      více času 

 přenést odpovědnost na žáky 

 

„Konečným cílem vzdělávacího systému je přenést břemeno vzdělávání jednotlivců 

na ně samotné.“ 
                                                                   (J.W.Gardener v knize Self Renewal (Sebeobnova), 1963) 
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 Užitečné otázky  (aneb jak motivovat lépe) 

 Fantazie 
 Jsou vaše hodiny proměnlivé? 
 Dáváte ve výuce dostatečný prostor činnostem žáků? 
 Bývají tyto činnosti zábavné (diskuse, práce ve skupinách, hry, soutěže, problémové úlohy)? 
 Směřujete výuku tak, aby přímo souvisela se životem žáků? 
 Využíváte v ní osobní rozměr? 
 Mají žáci příležitost k sebevyjádření a možnost projevit svou tvořivost, např. při řešení 

problémů či plánování aktivit?  
 Jste pro svůj předmět zapálený(á)? 
 Panuje mezi vámi a žáky dobrý vztah? 

 Ocenění 

 Dostává se žákům často uznání (známky, pochvaly, povzbuzení..)? 
 Jsou úspěch žáků oceněny co nejdříve poté, co jich bylo dosaženo? 

 Cíle 

 Pokládají žáci cíle, které jste stanovil(a), za dosažitelné a mají zároveň touhu jich dosahovat? 
 Testujete žáky pravidelně a dodržujete předem stanovené termíny testů či odevzdání práce? 
 Když se žák neučí, jsou pro něj důsledky dostatečně nepříjemné, aby ho motivovaly? 
 Zadáváte žákům individuální úkoly a provází jejich splnění pochvala? 
 Vyzýváte žáky, aby převzali odpovědnost za své studium? 
 Umíte vést schopnější žáky k tomu, aby se s vámi domluvili na formě svého osobního 

učebního programu, stanovili si vlastní cíle a sami řídili a hodnotili své učení? 

 Úspěch 

 Vyhovuje úroveň obtížnosti práce a její tempo všem vašim žákům? 
 Má každý žák pracovní program, který odpovídá jeho schopnostem, dosavadním znalostem a 

       zkušenostem? 
 Jestliže práce nevyhovuje požadovanému standardu, požádáte žáka, aby ji přepracoval? 

 Smysl 

 Chápou žáci osobní výhody, které studiem vašeho oboru získají? 
 Uvědomují si žáci význam učiva pro své pracovní uplatnění? 
 Umíte aktivně „prodat“ to, co učíte? 

 
 

 

 

FOCUS ! 
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Jak probouzíte zájem žáků? 

 
 

 

   Jaká doporučení máte? 
 
 

Co se vám osvědčilo? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jak probouzet zájem žáků  (podle Pettyho) 

 Projevujte zájem, nadšení pro váš obor. 

 Ukazujte, jaký význam má váš obor ve skutečném světě. Noste do hodin    

            předměty z praxe, využívejte instruktážních filmů, hovořte o konkrétní    

      aplikaci učiva, začleňte do vyučování návštěvy odborníků a exkurze. 

 Využívejte tvořivosti a sebevyjadřování žáků. 

 Přesvědčujte se, že se žáci aktivně zapojují do výuky. 

 Pravidelně obměňujte činnost žáků. 

 Využívejte překvapení a neobvyklé činnosti. 

 Zadávejte ve třídě soutěživé a problémové úlohy. 

 Dávejte žákům „hádanky“, na které jim později sdělíte správnou odpověď. 

 Propojte učení s tím, co žáky zajímá mimo školu. 

 Dodejte svému oboru „osobní rozměr“. 
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