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Anotace:
Tento dokument představuje model pro metodický kabinet Informatika a 
digitální technologie (dále jen Informatika a DT). Model má být východiskem 
pro činnost metodických kabinetů na národní, krajské a oblastní úrovni. Model 
systému profesní podpory by měli prioritně využívat jako programové a 
koncepční východisko členové národního kabinetu v příslušném oboru a jeho 
text poskytuje informace též na všech úrovních kabinetů i odborné veřejnosti. 
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Úvod 

 

Zaměření dokumentu 

Tento dokument byl vypracován na základě OSNOVY pro tvorbu příslušného Modelu systému 

profesní podpory pro každý jednotlivý metodický kabinet zřizovaný v rámci projektu SYPO, který byl 

určen autorům – tvůrcům příslušného Modelu systému profesní podpory pro každý jednotlivý kabinet 

zřizovaný v rámci projektu (SYPO). Tento dokument představuje model pro metodický kabinet 

Informatika a digitální technologie (dále jen Informatika a DT). 

Model má být východiskem pro činnost metodických kabinetů na národní, krajské a oblastní úrovni. 

Model systému profesní podpory by měli prioritně využívat jako programové a koncepční východisko 

členové národního kabinetu v příslušném oboru a jeho text poskytuje informace též na všech 

úrovních kabinetů i odborné veřejnosti. 

Informace v tomto dokumentu mají sloužit k základní orientaci v problematice působnosti 

metodického kabinetu Informatika a DT a mají být oporou pro koncipování, plánování a řízení jeho 

činnosti. 

Model má přispět k zajištění účinné profesní podpory učitelů informatiky, resp. informaticky 

zaměřených předmětů, vzdělávací oblasti Informatika a ICT prostřednictvím dalšího vzdělávání 

včetně systémového profesního vzdělávání učitelů a dalších služeb specifických pro oblast 

informatiky a digitální technologie a koncepčně ujasněných na národní úrovni. 

Systémový přístup ke vzdělávání učitelů by se měl opírat o vizi tzv. profesionalizačního kontinua 

(srov. Stuchlíková, I., & Janík, T. (2017). Jeho podobu zachycuje obr. 1. Jsou v něm rozlišeny čtyři 

etapy: (1) získávání zájemců o učitelství, (2) přípravné učitelské vzdělávání, (3) uvádění do profese, 

(4) další vzdělávání a profesní rozvoj učitelů.  

 

Obr. 1 Profesionalizační kontinuum ve vzdělávání učitelů. Tečkovaně je vymezena hlavní oblast působnosti MK 

DVU (zdroj: <http://didacticaviva.ped.muni.cz/profesni-rozvoj/profesionalizacni-kontinuum>) 

 

http://email.tiscali.cz/redir?hashId=2c3988abd8bb62748f3d0924d31c26e1&url=http%3A%2F%2Fdidacticaviva.ped.muni.cz%2Fprofesni-rozvoj%2Fprofesionalizacni-kontinuum
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Činnost MK Informatika a DT si klade dva hlavní cíle:  

1) Prohlubovat vzdělávání učitelů v oblasti příslušné oborové didaktiky – didaktiky informatiky. To 

vůbec není jednoduché, neboť oborová didaktika informatiky na rozdíl od jiných oborových 

didaktik (matematiky, fyziky, chemie, českého jazyka aj.) je zatím na počátku. 

 

2) Podporovat spolupráci didaktiky informatiky s dalšími obory a oborovými didaktikami. 

Spolupráce s dalšími obory a oborovými didaktikami je zvlášť důležitá proto, že podle 

revidovaných RVP se počítá s tím, že k rozvoji digitální gramotnosti žáků budou přispívat 

všechny vzdělávací oblasti napříč kurikulem a MK Informatika a DT1 by v tom do určité míry měl 

školám pomáhat. 

 

MK Informatika a DT by měl přispívat k lepšímu propojování mezi reálnou činností učitelů v praxi 

a nejnovějšími poznatky v teorii. Přitom se musí vyrovnávat s jedním z ústředních problémů celého 

vzdělávacího systému u nás: zabezpečení účinné vzájemné podpory mezi akademickou sférou 

vysokých škol, které připravují učitele a zajišťují rozvoj teorie a výzkumu v systému, sférou 

koncepční, programovou a řídící, která se soustřeďuje v orgánech MŠMT a v orgánech samosprávy 

(jako zřizovatelích příslušných škol), a sférou reálné vzdělávací praxe. 

 

Cílová skupina 

Cílovou skupinou pro působnost MK Informatika a DT jsou učitelé zajišťující v souladu s RVP výuku 

vzdělávací oblasti ICT, resp. její revidované podoby „Informatika a ICT“, tedy zjednodušeně řečeno 

informaticky zaměřených předmětů. Tito učitelé obvykle plní na škole i roli ICT koordinátora, 

případně jsou pověření správou počítačových systémů školy apod. Jejich profesní podporu v SYPO 

zajišťují pracovníci MK, jimž je určen tento Model systému profesní podpory, který vychází z osnovy 

Janík et al. (2019). 

 

Cíle a obsah činnosti MK  

Cílem činnosti MK Informatika a DT je podpořit kvalitu profesní činnosti učitelů při přípravě, realizaci 

a evaluaci kurikula ve výuce v rámci působnosti oborové didaktiky informatiky a vzájemné 

mezioborové součinnosti (hlavně uvnitř vzdělávacích oblastí kurikula, ale též ve smysluplných 

vazbách mezi nimi, např. oblast informatiky s návazností na matematiku nebo přírodní vědy).  

Hlavním posláním MK je přispívat ke zvyšování kvality výuky vzdělávací oblasti Informatika a ICT 

a k rozvoji digitální gramotnosti žáků prostřednictvím rozvoje profesní kompetence učitelů v těchto 

 
1 Poznámka: Z těchto důvodů doporučujeme, aby se používalo označení MK Informatika a DT, ačkoliv se vzdělávací oblast 

v RVP bude jmenovat Informatika a ICT. 



 

Strana 6 

 

hlavních okruzích: uplatňování profesních znalostí, reflexe2 nebo evaluace3 výuky, učitelova práce 

se žáky a příprava na ni. Činnost MK se přitom zaměřuje na vybraná konkrétní témata či problémy 

didaktické práce s kurikulem. Tím přispívá k rozvíjení profesní kompetence učitelů.  

 

Obsah a rozvržení kapitol v této publikaci  

V první kapitole (Analýza stávajícího stavu…) se text zabývá dosavadním stavem profesní podpory 

učitelů s kritickými poukazy na její systémové nedostatky, mezery nebo slabá místa. 

Druhá kapitola (Vymezení profesních kompetencí…) vymezuje cíle profesního rozvoje učitelů 

s oporou v Kontinuu profesního rozvoje učitelů. 

Ve třetí kapitole (Možnosti rozvoje profesní kompetence…) jsou popsány hlavní tematické okruhy, 

na něž je soustředěna vzdělávací činnost MK, jsou zde charakterizovány jejich nejdůležitější složky 

a v závěru jsou uvedeny ilustrativní příklady konkrétních vzdělávacích programů. 

Čtvrtá kapitola (Podpora profesního rozvoje učitele…) se zaměřuje na práci učitele s kurikulem 

Informatika a ICT, resp. informaticky zaměřených předmětů v revidovaných RVP a vyzdvihuje ty 

prvky kurikula, jejichž didaktické zvládnutí je zvlášť důležité pro kvalitu výuky. Tato kapitola svým 

soustředěním na kurikulum, a tedy na obsah vzdělávání, tvoří klíčovou spojnici k cílům učitelského 

vzdělávání v MK popsaným v druhé kapitole. 

V páté kapitole (Formy podpory škol…) jsou stručně uvedeny základní vzdělávací formy využitelné 

v činnosti MK. 

Šestá kapitola (Střednědobé a dlouhodobé plány…) se věnuje plánování vzdělávací činnosti v rámci MK. 

Kapitoly 7 a 8 se postupně zabývají vymezením profesní podpory učitele na pracovišti, v rámci 

regionu a na krajské a národní úrovni. 

V 9 kapitole je stručně objasněna koncepce MK v kontextu celého systému profesní podpory učitelů. 

 

Model profesní kompetence vyjádřený Kontinuem profesního rozvoje učitelů jako opora pro MK  

Podpora profesního rozvoje učitelů prostřednictvím jejich dalšího vzdělávání v MK je založena na 

modelu, který vystihuje gradaci profesní kompetence učitele. Tento gradační model je vyjádřen 

v Kontinuu profesního rozvoje učitelů, kde jsou vymezeny tři kvalitativně vzestupné úrovně či 

stupně profesního rozvoje učitele – je to: 

• úroveň začínajícího učitele, 

• úroveň samostatného učitele, 

• úroveň vynikajícího učitele. 

 
2 Pojem „reflexe“ zde zahrnuje získávání poznatků získaných sledováním procesu výuky (přímým náslechem či hospitací 

nebo z videozáznamu). Tyto poznatky se týkají kvality a průběhu činnosti učitele ve výuce především s ohledem na jeho 

součinnost se žáky vzhledem k dosažení vzdělávacích cílů. Do oblasti reflexe patří analytické promýšlení takto získaných 

poznatků a diskuze s tím spojené (s jinými kolegy z praxe, s didaktiky z akademické sféry, s pracovníky ČŠI apod.). Blíže 

viz např. Slavík, J. et al. Reflexe a hodnocení kvality výuky. I. ZČU: Plzeň, 2020. 
3 Pojem „evaluace“ klade důraz na celkové hodnocení kvality výuky. Evaluace je svázána s reflexí.  
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Jelikož podpora profesního rozvoje učitelů má být v projektu SYPO řešena systémově, využívá se 

opory o Kontinuum, který tento systémový a gradační přístup umožňuje naplnit v praxi, tj. při 

navrhování a realizaci programů dalšího vzdělávání. 

 

Dokumenty, ze kterých tato osnova vychází 

Tento materiál se opírá o strategické a koncepční dokumenty národní vzdělávací politiky (zejména 

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020, Hlavní směry vzdělávací politiky ČR 2030+4) 

i o hodnotící dokumenty zaměřené na její naplňování (např. zprávy České školní inspekce, expertní 

hodnocení Strategie 2020). 

Model vychází nejen z poznatků domácích a zahraničních výzkumů (např. k využívání a efektivitě 

dalšího vzdělávání) a z koncepčních návrhů na řešení vybraných problémů profesního rozvoje 

učitelů – zejména v oborovědidaktických souvislostech (např. koncepce podpory učitelů v přístupu 

transdisciplinární didaktiky), ale také z klíčových materiálů k problematice computing, informatika, 

digitální technologie a digitální gramotnost v kurikulu předložených prestižními mezinárodními 

asociacemi zaměřenými na informatiku nebo počítačové obory jako ACM (Association for 

Computing Machinery, konkrétně ACM Committee for Computing Education in Community Colleges 

(CCECC)), IEEE Computer Society (IEEECS), IFIP (International Federation for Information 

Processing), ze závěrů a doporučení mezinárodních fór WSIS (World Summit on the Information 

Society), UNESCO, z publikací OECD, Evropské komise, zejména JRC EC a z dalších klíčových 

dokumentů, které změnily ve vyspělých zemích vzdělávací politiku ve vztahu k informatice 

a digitálním technologiím ve školním vzdělávání aj. 

  

 
4 http://www.msmt.cz/file/51582/ 
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1. Analýza stávajícího stavu profesní podpory učitelů, kritický náhled 

a návrh řešení 

Cílem projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) je vytvořit, ověřit 

a zavést systém ucelené modulární podpory profesního rozvoje vedoucích pracovníků v oblasti 

pedagogického řízení škol a učitelů v oblasti oborové didaktiky se zaměřením na informatiku, resp. 

informaticky orientované předměty. Vybuduje krajskou síť metodické podpory škol pro zajištění 

výuky vzdělávací oblasti „Informatika a ICT“ a pro zajištění rozvoje informatického myšlení a digitální 

gramotnosti žáků; tato síť sdružuje nejen ICT koordinátory, ale také učitele předmětů spadajících do 

vzdělávací oblasti „Informatika a ICT“, navrhne a ověří systém řízení kvality DVPP a v neposlední 

řadě navrhne a ověří koncept ucelené a kontinuální podpory pro začínající učitele. Projekt potrvá do 

října 2022; s působností mezi odbornou veřejností od září 2018 do června 2022. Většina aktivit je 

orientovaná na následující typy škol: MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ a ZUŠ. 

Činnost Metodického kabinetu pro další vzdělávání učitelů je dílčí součástí projektu SYPO 

zaměřenou na profesní podporu učitelů v oblasti oborové didaktiky se zaměřením na informatiku 

a digitální technologie a s ohledem na vzájemnou mezioborovou součinnost s ostatními oborovými 

didaktikami.  

Metodické kabinety jsou v projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) 

pilotně navrženy jako strukturovaná profesní společenství učitelů všeobecně vzdělávacích 

předmětů. Do cílové skupiny pedagogických pracovníků nejsou v rámci projektu zařazení učitelé 

odborných předmětů, a to zejména z finančních, personálních a organizačních důvodů. Pro ně 

vytvářejí prostor pro kontinuální odborný profesní rozvoj a zároveň zajišťují koordinovanou aplikaci 

inovací v oblasti předmětových, resp. oborových didaktik s využitím stávajících struktur 

(předmětových komisí a metodických sdružení fungujících ve školách) a struktur nových, a to na 

úrovni národní i na úrovni jednotlivých krajů. Jinými slovy se jedná o navrženou otevřenou platformu 

pro metodické vedení a plánování rozvoje jednotlivých předmětů a oborů směrem z národní úrovně 

až po úroveň oblastní a naopak.  

Jednou z priorit Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále Strategie 

2020) je podporovat kvalitní výuku a učitele jako její klíčový předpoklad. V rámci této priority 

je uvedeno mimo jiné opatření s cílem podporovat efektivní formy vzájemného sdílení zkušeností mezi 

pedagogy, zmapovat a zveřejňovat pro inspiraci zkušenosti českých škol s touto formou zlepšování5. Na 

priority a cíle definované ve zmíněné strategii navazuje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje 

vzdělávací soustavy České republiky na období 2015–2020, který stanovuje, že jednou z hlavních cest, 

jak docílit růstu kvality škol i kvality práce učitelů vedoucí ke zlepšování výsledků dětí, žáků a studentů, 

je sdílení příkladů dobré praxe uvnitř škol i mezi školami, a s tím související vytváření podmínek pro 

předávání zkušeností, mentoring, koučování a další formy profesního rozvoje pedagogů6. 

Důležitým krokem pro přípravu zavádění radikálních změn do kurikula a vzdělávací praxe škol 

a přípravy učitelů bylo přijetí dokumentu Strategie digitálního vzdělávání do roku 20207 vládou ČR 

v listopadu 2014, v němž se klade stejný důraz na potřebu rozvíjet nejen digitální gramotnost, ale 

 
5 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020, s. 28. 
6 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015–2020, s. 57.  
7 http://www.vzdelavani2020.cz/ 
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i informatické myšlení žáků. Pro zajištění základních podmínek k naplnění těchto požadavků ve 

vzdělávací praxi slouží mimo jiné dva projekty OP VVV, do jejichž řešení v letech 2017–2020 je 

zapojeno všech devět pedagogických fakult: projekt DG8 (Podpora rozvoje digitální gramotnosti) 

a projekt PRIM9 (Podpora rozvíjení informatického myšlení). V rámci těchto projektů nejen vznikají 

metodiky, učebnice, ukázkové materiály, ale byly zařazeny do vysokoškolské přípravy učitelů všech 

stupňů bez ohledu na jejich aprobaci včetně budoucích učitelů MŠ a 1. stupně ZŠ povinné předměty 

zaměřené na rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení budoucích učitelů včetně 

metodických přístupů k rozvoji digitální gramotnosti a informatického myšlení žáků ve školní praxi. 

S naplňováním idejí Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 souvisí i projekt Podpora 

budování kapacit pro rozvoj základních pre/gramotností v předškolním a základním vzdělávání – 

Podpora práce učitelů (PPUČ), který se věnuje otázkám efektivního rozvoje čtenářské, matematické 

a digitální gramotnosti v praxi mateřských a základních škol. 

V nově připravované Strategii vzdělávací politiky do 2030+ se klade důraz mimo jiné na vyšší míru 

využívání digitálních technologií a smysluplná práce s nimi (Veselý et al., 2019, s. 30). V materiálu se 

hovoří o tom, že samotná výuka IT by se neměla zaměřovat na pouhé zvládání práce s aplikacemi tzv. 

kancelářského balíčku, ale na „základy algoritmizace, modelování, práce s grafikou a multimédii a využití 

nových technologií, např. umělé inteligence, internetu věcí, virtuální a rozšířené reality, a přitom dávat 

důraz na kybernetickou bezpečnost, na bezpečný pohyb ve virtuálním prostoru. Výuka na středních 

školách by měla zahrnovat použití prostředků digitální výroby, např. 3D tisku.“ 

Podobná doporučení předkládá Česká školní inspekce (ČŠI) ve svých zprávách o stavu českého 

školství. ČŠI upozorňuje na potřebu systematické podpory komplexní formy vzdělávání pedagogů 

zaměřené na rozvoj oborových, předmětových didaktik a účelné využívání moderních učebních 

pomůcek, a to na úrovni základního i středního vzdělávání10. Také expertní hodnocení zaměřené na 

naplňování Strategie 2020 (Stuchlíková et al., 2018) doložilo, že profesní podpora učitelů – jak ji 

proponovala Strategie 2020 – je správně nastaveným cílem, jehož naplňování má být prioritou 

v budoucnosti.  

Jednou ze vzdělávacích oblastí zařazených do RVP je dosud oblast „Informační a komunikační 

technologie“ (zkráceně ICT).11 ČŠI sleduje, do jaké míry se daří naplňovat klíčové kompetence ve 

výuce jednotlivých vzdělávacích oblastí (viz ČŠI, 2018) včetně vzdělávací oblasti ICT. Velká pozornost 

je ze strany ČŠI věnována úrovni rozvoje informační gramotnosti žáků základních a středních škol (viz 

ČŠI TZ, 2018). Zjistilo se například, že „žáci základních škol nedosáhli v průměru očekávaného 

výsledku v ověřování znalostí a dovedností v informační gramotnosti. Slabších výsledků dosahují na 

základních školách zejména chlapci“. „Žáci maturitních oborů středních škol se v ověřování znalostí 

a dovedností v průměru umístili těsně pod hranicí očekávaného výsledku. […] Nejslabších výsledků 

dosáhli v úlohách zaměřených na ověřování uživatelských dovedností a rozvoj logického myšlení 

a užití algoritmů jak žáci základních škol, tak i žáci středních škol.“ (ČŠI TK, 2018, s. 49). „V případě 

rozvoje informační gramotnosti žáků hraje vedle kvalifikovanosti a odbornosti navíc stěžejní roli také 

 
8 https://digigram.cz/ 
9 Imysleni.cz 
10 Zatloukal, T., et al. Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2014/2015, s. 68, 99. 
11 Navrhované úpravy RVP pracují s tím, že se vzdělávací oblast „ICT“ transformuje do vzdělávací oblasti „Informatika 

a ICT“.  
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digitální gramotnost samotných učitelů.“ (ČŠI TK, 2019, s. 12). ČŠI zjistila, že „učitelé s delší 

pedagogickou praxí, učitelé bez absolvování kurzu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

(dále jen „DVPP“) či jiné formy studia se zaměřením na ICT a učitelé českého jazyka 

a společenskovědních předmětů hodnotili svou úroveň digitální gramotnosti relativně hůře.“ (ČŠI TK, 

2019, s. 12) V dotazníkovém šetření mezi učiteli na středních školách ČŠI zjistila, že „cca třetina škol 

připravovala program profesního rozvoje svých zaměstnanců v oblasti ICT“ a že 44 % učitelů „se 

účastní školení zaměřeného na využití ICT ve vzdělávání“ (ČŠI TK, 2019, s. 14). 

Zahraniční zkušenosti i zjištění ČŠI identifikují celou řadu překážek, které brání širšímu začleňování 

digitálních technologií do výuky. Dají se rozdělit do tří skupin – ty na straně učitelů, ty na straně škol 

(jejich vedení) a na vnější faktory12. 

 

Na úrovni učitelů bývají nejčastěji uváděny tyto překážky: 

• nedostatek času – na vzdělávání, na zkoumání nových technologií a jejich možností, na přípravu 

výuky a výukových materiálů, 

• nedostatečná znalost obsluhy digitálních technologií, nedostatečná schopnost řešit základní 

technické problémy, 

• problémy při organizaci výuky, zejména v případech, kdy je více žáků na počítač a další zařízení, 

• problémy při provázání digitálních technologií a učebních osnov ve školním vzdělávacím programu, 

• negativní postoj k začlenění digitálních technologií do výuky, nesouhlas s názorem, že digitální 

technologie mohou být pro výuku přínosné, 

• špatné předchozí zkušenosti s využitím digitálních technologií ve výuce, 

• obavy z digitálních technologií a nedostatek sebevědomí, strach ze ztráty autority před žáky i kolegy, 

• přesvědčení, že používat počítač je složité a náročné, 

• strach ze změn obecně, nedostatek motivace ke změnám zavedených pedagogických postupů 

a ke zlepšování svého pedagogického výkonu. 

 

Na úrovni škol bývají nejčastěji uváděny tyto překážky: 

• absence vize a školní strategie vedení škol v rozvoji digitálních technologií ve škole a rozvoji 

digitální gramotnosti žáků, 

• klima školy málo (nebo vůbec ne) podporující inovace, 

• nedostatek poskytované motivace, odborné podpory učitelům, absence plánu profesního rozvoje 

učitelů, nestanovení školních metodiků a koordinátorů digitálních technologií a školního vzdělávacího 

programu, kteří by měli dostatek vymezeného času věnovat se úkolům plynoucím z jejich pozice, 

• nedostatek technické podpory a profesionálních správců ICT¨ 

• nedostatečná dostupnost digitálních technologií (jejich umístění převážně ve specializovaných 

učebnách a málo nebo vůbec ne v běžných třídách) a výukových zdrojů (přístup ke společným 

materiálům ve škole i z domova), 

 
12 Text převzat ze Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020, s. 16–17 
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• nedostatek organizační podpory, absence funkčního a efektivního rozvrhu místností 

a dostupných digitálních zařízení, 

• zastaralé nebo nevhodné vybavení (softwarové i hardwarové), nedostatek prostředků na jeho 

údržbu, provoz a obnovu. 

 

Z vnějších faktorů jsou nejčastěji uváděny tyto: 

• absence vize a strategie rozvoje digitálních technologií ve školách a rozvoje digitální gramotnosti 

žáků na úrovni zřizovatelů a státu, 

• nedostatečné finanční prostředky k zavádění nových technologií, 

• složitost při získávání a následné správě dotací na technické vybavení škol, 

• nedostatek školení cílených na konkrétní potřeby učitelů, 

• nedostatek školení zaměřených na pedagogické dovednosti potřebné k začleňování digitálních 

technologií do výuky, 

• nedostatek příkladů dobré praxe a metodických materiálů. 

 

Mezi odbornou veřejností13 panuje shoda, že se sdílení zkušeností mezi učiteli promítá do úrovně 

kvality školy. Samotné sdílení mezi pedagogy nelze považovat za neobvyklý fenomén, kupř. 

v podobě běžných ředitelských nebo kolegiálních hospitací (náslechů) ve třídách, avšak teprve 

vědomé a cílené reflektování14 umožňuje projektovat a realizovat znalosti účinněji15. Na úrovni školy 

můžeme takovou formu sdílení nalézt v rámci metodických orgánů (středního managementu), které 

řeší otázky: sdílení znalostí v oblastech metodiky a didaktiky vyučování; vytváření koncepce 

jednotlivých oborů; spoluvytváření celkové koncepce školy atd.16 V českém pojetí se můžeme setkat 

s různými názvy takových orgánů, mezi nejběžnější patří: metodická sdružení, předmětové komise, 

metodické orgány, předmětové či ročníkové týmy17.  

Za výjimečně důležitou oblast ovlivňující kvalitu vzdělávání lze považovat oborové či 

předmětové didaktiky. Ty se vyvinuly relativně nezávisle jako samostatné vědní disciplíny, avšak 

v průběhu let se dále rozvíjely, specifikovaly předmět svého výzkumu, rozpracovávaly příslušnou 

metodologii apod. Ze staršího modelu, který se snažil koncipovat didaktiku kolem kategorií učitel 

a vyučování, se postupem času začaly více zohledňovat také kategorie žák a učení v širších 

souvislostech18.  

 
13 Srov. s Švec, V. (2009) Sdílení znalostí ve školním prostředí. Pedagogická orientace, 19(2), s. 22–37; Janík, T. (2014) 

Rozvíjející hospitace aneb o poznávání a sdílení v učitelské profesi. (dostupné na <https://docplayer.cz/34909555-

Rozvijejici-hospitace-aneb-o-poznavani-a-sdileni-v-ucitelske-profesi.html>); Kasíková, H. & Dubec, M. (2009) Spolupráce 

učitelů: od větší k menší neznámé Studia paedagogica, 14(1), s. 67-86, aj. 
14 To mimo jiné konstatuje dokument Zatloukal, T., et al. Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním 

roce 2016/2017, kde uvádí, že učitelé středních škol často využívají možnosti výměny výukových materiálů, standardní 

a zavedená je spolupráce učitelů v rámci předmětových komisí a metodických orgánů a spolupráce v projektech (s. 108). 
15 Švec, V. Sdílení znalostí ve školním prostředí. 
16 Hublová, P., Lána, M. Předmětové komise na ZŠ – struktura, organizace, fungování. 
17 Lhotková, I. Střední management v české základní škole. 
18 Janík, T. Didaktika obecná a oborová. Pokus o vymezení a systematizaci pojmů. 
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Ačkoliv jsou oborové a předmětové didaktiky v České republice poměrně mladou disciplínou, existují 

snahy tuto oblast rozvíjet19. Jednou z hlavních výzev oborových a předmětových didaktik byla 

kurikulární reforma, která probíhala od roku 2005 a v současnosti je plánovaná revize Rámcových 

vzdělávacích programů. Oborové didaktiky tak mají možnost reagovat a utvářet novou filozofii 

vyučovacích předmětů a vyjadřovat se k samotné proměně kurikula (srov. Stuchlíková & Janík et al., 

2015). Didaktika informatiky, jak už bylo uvedeno, však je jako vědní disciplína zatím na začátku (viz 

Stuchlíková & Janík et al., 2015). Nicméně čím dál tím víc si vyspělé země uvědomují, že „informatika 

si ve škole zaslouží minimálně takové postavení jako matematika“ (Blaho, A., 2012). Z tohoto důvodu 

je vhodné při vytváření metodických kabinetů koordinovat činnosti s oborovými didaktikami a přenést 

jejich podněty na úroveň jednotlivých předmětů, resp. oborů či širších vzdělávacích oblastí, jak je 

typické pro koncepci transdisciplinární didaktiky (Slavík, Janík, Najvar, & Knecht, 2017). 

Z analýzy vyplývá, že mezi českými pedagogy existuje silná potřeba po vzájemném sdílení, 

profesním rozvoji a metodické podpoře v oblasti předmětových didaktik. Snahy o zavedení 

podpůrných opatření jsou patrné na mnoha úrovních vzdělávací politiky. Na školní úrovni jsou 

v některých školách zavedeny metodické orgány, jako jsou např. předmětové komise, které 

poskytují metodickou podporu a prostor pro sdílení mezi pedagogy na konkrétní škole. Určité formy 

podpory a sdílení lze najít také v oborových asociacích sdružujících pedagogy, ve webovém 

prostředí apod. V rámci regionů se objevují snahy o znovuobnovení tradice metodických kabinetů, 

podobně tomu je i ve více než polovině krajů. 

Sdílení mezi učiteli zajišťujících výuku vzdělávací oblasti ICT, po schválení revize RVP oblasti 

„Informatika a ICT“, resp. informaticky zaměřených předmětů na ZŠ a SŠ mimo úroveň školy na 

národní úrovni se uskutečňuje prostřednictvím různých komunit, asociací, iniciativ jako např. JŠI20, 

DigiKoalice21, GEG ČR22, konference Počítač ve škole23 nebo konference DIDINFO.  

Silným impulzem, který tento trend nastartoval, je současné projektové období, v němž lze nalézt 

mnoho výzev zaměřených na různé formy metodické a kolegiální podpory, sdílení pedagogů, 

přenášení příkladů dobré praxe atd. Tyto výzvy vychází z cílů uvedených ve strategických 

dokumentech vzdělávací politiky České republiky. 

V otázce metodických kabinetů je doposud patrná celková nesystémovost, zejména při jejich 

současném zavádění, které probíhá nezávisle na sobě na úrovni regionální (MAP), krajské (IKAP) 

a republikové (SYPO). Rizikem proto mohou být projektové nesoulady, celková roztříštěnost, 

překryv projektů či přesycení terénu v některých oblastech, což může vést ke špatné orientaci 

pedagogů mezi kabinety či ztrátě zájmu u cílové skupiny. Pro další postup klíčové aktivity Metodické 

kabinety by bylo vhodné zmapovat situaci na těchto úrovních a předejít tak možným rizikům 

v realizaci činnosti metodických kabinetů. 

 
19 Janík, T., Stuchlíková, I. Oborové didaktiky na vzestupu: přehled aktuálních vývojových tendencí. 
20 http://www.jsi.cz/ 
21 https://digikoalice.cz/ 
22 https://www.gegcr.cz/ 
23 https://www.pocitacveskole.cz/ 
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2. Vymezení profesních kompetencí učitele pro okruh působnosti 

metodických kabinetů 

Aktivity metodických kabinetů mají směřovat k podpoře profesního rozvoje prostřednictvím 

vzdělávání učitelů. Cílem je rozvíjet profesní kompetenci učitelů, a tak směřovat k vyšší kvalitě výuky 

a v důsledku toho ke kvalitnějšímu učení a lepším výsledkům žáků. Profesní kompetenci učitel 

prokazuje zejména při plánování a přípravě výuky, realizaci kurikula ve výuce, hodnocení žáků 

i během reflexe a evaluace výuky. 

Profesní kompetence je vnitřně členěna do svých strukturních složek, jejichž vymezení slouží jako 

opora pro zaměření vzdělávací činnosti metodických kabinetů. Charakteristika profesní kompetence 

a jejích strukturních složek (viz níže) slouží metodickým kabinetům jako základní vodítko pro 

stanovení konkrétních oblastí vzdělávací podpory, která má u učitelů přispět k rozvíjení příslušných 

složek profesní kompetence a k schopnosti je při reflexi průběžně vyhodnocovat a zlepšovat. 

Profesní kompetenci vymezujeme s odkazem na Korthagena (2004) jako zastřešující pojem pro 

jednotlivé složky profesní výbavy učitele (přesvědčení, znalosti, dovednosti, způsobilosti apod.). 

Takto chápaná profesní kompetence umožňuje nahlédnout profesní výkon učitele v jeho celku 

(v sepětí s osobností učitele a stupněm jeho profesního rozvoje) a současně umožňuje analyticky 

posoudit jak kvalitu tohoto výkonu zakládají jednotlivé složky učitelovy profesní výbavy a jak se tyto 

složky vzájemně ovlivňují (Korthagen, 2004, s. 80–83). 

V odborné literatuře je popsána řada přístupů k modelování profesní kompetence, resp. kvality 

pedagogického působení učitele (popř. školy), jako jsou např. Rámec profesních kvalit učitele 

(Spilková & Tomková et al., 2010), QRAM (Nantl & Černíkovský et al., 2010), model kvalitní školy 

dle České školní inspekce (ČŠI, 2015) a další uplatňované v zahraničí (pro výběrový přehled viz 

Janík, Pešková, & Janík, 2014).  

Modely profesní kompetence mohou sloužit jako podklady pro normování výkonu, ale jejich hlavním 

přínosem pro rozvoj profese a profesionality je charakteristika a ujasňování nejdůležitějších kritérií 

pro reflektování a hodnocení profesního jednání v praxi. Vyplývá to ze skutečnosti, že v modelech 

je profesní kompetence rozčleněna do dílčích složek, které lze v praxi rozlišovat, popisovat, 

strukturovat a lze tedy vyhodnocovat míru jejich reálného dosažení u jednotlivých učitelů. Tím vzniká 

příležitost jednak k ověřování funkčnosti samotného modelu, ale především k odborným diskuzím 

zacíleným na jasné, dobře vymezené složky profesní činnosti, které odpovídají příslušnému dílčímu 

cíli. Model tak poskytuje oporu např. pro plánování a realizaci reflektivních praxí v přípravném 

vzdělávání učitelů, rozvíjejících hospitací ve třídách a celkově vzato je velmi přínosný pro vzdělávání 

učitelů zaměřené na zlepšování výuky, Z tohoto hlediska jsou modely profesní kompetence 

nezbytnou součástí kurikula učitelského vzdělávání. 

Pro systémovou působnost metodických kabinetů je oporou tzv. Kontinuum profesního rozvoje 

učitele (dále též jen Kontinuum), které bylo vytvořeno v rámci projektu IPn Kariérní systém s ambicí 

být oporou pro tehdy připravovaný standard profese učitele. Tvorba Kontinua byla založena na 

analýze zahraničních standardů a modelů profesního rozvoje a na zkušenostech s vytvářením 

profesních standardů v ČR od 90. let 20. stol. Ze srovnávací analýzy (Janík, Píšová, & Spilková, 

2014) vyplynulo, že jejich společným jádrem je: profesní etika, osobnostní předpoklady, profesní 

znalosti a profesní dovednosti, které ve vzájemné propojenosti utvářejí profesní kompetenci učitele. 
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Tyto složky se zpravidla vztahují k následujícím oblastem: k učitelovu profesnímu já, k práci učitele 

se žáky (k výuce) a k učitelovu působení nad rámec výuky, jež představují jádro učitelské profese. 

Uvedené složky a oblasti jsou v Kontinuu zakotveny, a proto se o něj může systém profesní podpory 

pro metodické kabinety opírat. 

Práce v metodických kabinetech by tedy měla směřovat k rozvíjení těchto složek profesní 

kompetence učitele: a) osobnostní předpoklady a profesní etika, b) profesní znalosti, 

dovednosti/způsobilosti pro vlastní pedagogickou činnosti, c) dovednosti/způsobilosti pro spolupráci 

a rozvoj kvality výuky a školy. Souhrn těchto složek profesní kompetence – ideálně vzato – je úplný 

a proporčně vyvážený, což má vzdělávací podpora metodických kabinetů zohledňovat. Její hlavní 

zaměření je však oborově-didaktické. To znamená, že ze širokého spektra složek profesní 

kompetence věnuje pozornost především těm, které níže zvlášť vyzdvihujeme.  

 

Základní struktura Kontinua učitele má tuto podobu: 

 

1) Osobnostní předpoklady a profesní etika 

• Učitel disponuje osobnostními předpoklady potřebnými pro výkon profese (zejména 

prosociálnost, empatie, emoční stabilita, psychická odolnost, tvořivost, kultivovanost) a na 

základě sebepoznávání je dokáže využít ve svém pedagogickém působení. 

• Učitel přijímá morální závazky učitelství jako pomáhající profese a ctí její etiku; má předpoklady 

být osobním vzorem svým žákům a požívat respektu ze strany rodičů a veřejnosti. 

• Etické a osobnostní kvality nejsou vzhledem ke své povaze Kontinua učitele stupňovány, 

nicméně představují nezbytný předpoklad pro výkon profese. 

• Učitelova schopnost (sebe)reflexe je v podstatné míře ovlivněna osobnostními předpoklady a její 

vztah k jednání není přímočarý – nemusí tudíž platit, že ten, kdo dobře reflektuje, i dobře vyučuje. 

Z tohoto důvodu se má při hodnocení učitelovy schopnosti (sebe)reflexe přihlížet k tomu, jak je 

(sebe)reflexe vztahována k vlastnímu jednání a jak jsou její výsledky využívány pro učitelův 

profesní rozvoj na straně jedné a pro zlepšování pedagogického působení (včetně výuky) na 

straně druhé. Princip gradace tedy spočívá v tom, že učitelův pohled na sebe sama se díky 

prohlubování teoretického vhledu a získávání praktických zkušeností postupně rozšiřuje, takže 

zahrnuje pohled na vlastní výuku žáků včetně možností jejího zlepšování. 

 

2) Profesní znalosti 

• Učitel je vybaven potřebnými profesními znalostmi (zejména znalostmi hodnot a cílů výchovy 

a vzdělávání, znalostmi kontextů vzdělávání, obecnými pedagogickými znalostmi, znalostmi 

kurikula, znalostmi obsahu, pedagogicko-psychologickými znalostmi o žácích a didaktickými 

znalostmi obsahu) a zakládá na nich své pedagogické působení. 

• U profesních znalostí je gradace založena na směřování k hlubšímu vhledu a širšímu rozhledu 

učitele, což mu umožňuje vidět pedagogické jevy a situace diferencovaně s ohledem na 

možnosti a potřeby žáků, v širších souvislostech a s přesahem nad rámec vlastní výuky. Kvalita 
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profesních znalostí, jimiž disponuje vynikající učitel, spočívá ve vyšší míře jejich vzájemného 

propojení a flexibilitě, s níž se projevují v jeho pedagogickém působení. Kvalita profesních 

znalostí se kromě toho projevuje v jejich integraci do podoby didaktických znalostí obsahu, které 

jsou jádrem profesní kompetence učitele. 

 

3) Dovednosti/způsobilosti pro vlastní pedagogickou činnosti  

• Učitel disponuje dovednostmi, které se projevují v klíčových oblastech jeho činností – 

v plánování výuky, řízení a organizaci procesu učení, ve vytváření prostředí pro učení, 

v hodnocení procesů i výsledků žákova učení včetně sebehodnocení a v systematickém 

reflektování výuky.  

• Gradace do úrovní profesního rozvoje spočívá v postupném směřování od obecnějšího 

vymezení k vystižení podstaty jednotlivých dovedností učitele.  

 

Metodické kabinety mají prioritně za cíl napomáhat rozvoji profesní kompetence v oblasti učitelových 

profesních znalostí a schopnosti (sebe)reflexe a v oblasti učitelovy práce s žáky (její přípravy 

a realizace vč. hodnocení žáků a reflexe procesů a výsledků výuky). To znamená, že kromě 

profesních znalostí mají být rozvíjeny učitelovy dovednosti/způsobilosti pro vlastní pedagogickou 

činnost. Přístup ke vzdělávání učitelů prostřednictvím metodických kabinetů je soustředěn na 

vzdělávací obory nebo vzdělávací oblasti, má proto být obsahově zaměřený – má zohledňovat, že 

práce se žáky je oborově situovaná, obsahově ukotvená a cílově směrovaná. Má tedy klást důraz 

na rozvíjení učitelových didaktických znalostí obsahu. 

Ke složkám, které jsou pro oborově didaktické chápání Kontinua zásadní, patří v oblasti A. Osobní 

profesní rozvoj zejména znalosti cílů vzdělávání (1.1.1), znalosti kurikula (1.1.5) a znalosti obsahu 

vyučovaných předmětů (1.1.6), tj. složky, které přímo reprezentují výsledky transformace daného 

oboru a didaktické analýzy do roviny obsahu vzdělávání. Jádrovým konceptem jsou v této oblasti 

didaktické znalosti obsahu (1.1.7), kategorie znalostí, kterou Shulman (1986) označil za specifickou 

právě a pouze pro učitele. Didaktické znalosti obsahu podle Shulmana „přesahují znalosti obsahu 

jako takového směrem ke znalostem učiva pro vyučování“ (1986, s. 9), jsou situovány do průniku 

obsahu a didaktiky a spočívají „[…] ve schopnosti učitele transformovat své znalosti obsahu do 

forem, které jsou pedagogicky účinné, a přesto přizpůsobivé znalostem žáka“ (Shulman, 1986, s. 9). 

Z toho vyplývá, že tyto specifické profesní znalosti nejsou jednolité, ale lze v nich vidět dva hlavní 

prvky: znalosti vztahující se k reprezentaci učiva a porozumění konkrétním učebním potřebám 

a obtížím žáků a jejich (pre)koncepcím (Janík et al., 2007, s. 30).  

Didaktické znalosti obsahu jsou základnou pro složky profesní kompetence učitele, které jsou ve 

výběru z Kontinua (níže) zahrnuty do části B. Vlastní pedagogická činnost. Z nich vychází učitel 

při plánování výuky (2.1), přičemž platí, že „čím více reprezentací má učitel k dispozici a čím lépe 

rozpoznává učební potenciality žáků, tím efektivněji může své didaktické znalosti obsahu rozehrát“ 

(Janík et al., 2007, s. 30). Vlastní práce s žáky v rámci výuky není pouhou realizací plánu výuky, 

prakticky všechny složky profesní kompetence zahrnuté v části 2.2 – Podpora učení, předpokládají, 

že učitel bude schopen s plánem pracovat flexibilně tak, aby v interakci s žáky dosahoval co nejvyšší 

míry intersubjektivního sdílení obsahu. Jde o to, že interakce učitel – žák předpokládá porozumění 
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obsahu tak, aby učitel „byl schopen ho objasňovat novými způsoby, uspořádat ho a rozčlenit, 

rozpracovat ho do aktivit a emocí, do metafor a cvičení a do příkladů a ukázek, které budou pro žáky 

uchopitelné“ (Shulman, 1987, s. 13). Oborová specifika se pak nutně promítají i do složek oblasti 

hodnocení (2.4), především do vymezování kritérií hodnocení (2.4.3) a poskytování zpětné vazby 

pro zlepšení (2.4.4). 

Profesní podpora učitelů se má realizovat s cílem napomáhat učitelům posouvat se k vyšší úrovni 

a kvalitě ve vybraných složkách a oblastech učitelovy profesní kompetence. Za tímto účelem jsou 

v Kontinuu vymezeny kvalitativně odlišné úrovně od počáteční připravenosti k výkonu profese 

(začínající učitelé) až k expertní kvalitě výkonu (vynikající učitelé). Tyto různé úrovně zakládají 

gradaci, která je nezbytná pro plánování a směrování profesního rozvoje učitelů. Složka osobnostní 

předpoklady a složka profesní etika představují základnu pro výkon učitelské profese, vzhledem ke 

své povaze nejsou stupňovány. To nicméně neznamená, že je nelze kultivovat a že podpora v rámci 

metodických kabinetů na ně nemůže být zacílena. 

MK Informatika a DT se ve své činnosti zaměřuje nejen na podporu učitelů informatiky, resp. 

informaticky zaměřených předmětů, ale také na podporu učitelů při rozvíjení jejich digitálních 

kompetencí.  

Ve většině evropských zemí, Českou republiku nevyjímaje, v současné době dochází k úpravě 

oficiálních kurikulárních dokumentů s cílem podpořit nejen utváření a rozvíjení informatického 

myšlení, ale i rozvoj digitálních kompetencí u žáků napříč všemi vzdělávacími oblastmi kurikula. To 

ale předpokládá, že učitelé bez ohledu na svou aprobaci budou dostatečně digitálně kompetentní 

tak, aby mohli ve výuce svých předmětů rozvíjet digitální gramotnost svých žáků.  

Rámec digitálních kompetencí učitele je určen pedagogům na všech úrovních vzdělávání od 

předškolního po vysokoškolské vzdělávání a vzdělávání dospělých, včetně odborného vzdělávání 

a přípravy, vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a neformálního vzdělávání. 
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3. Možnosti rozvoje profesní kompetence učitele prostřednictvím 

metodických kabinetů v hlavních tematických okruzích 

Vzdělávání prostřednictvím metodických kabinetů má rozvíjet profesní kompetenci učitele zejména 

v těch jejích složkách (popsaných výše v Kontinuu profesního rozvoje učitelů), které podmiňují 

didaktickou kvalitu učitelem vedené výuky. Každý vzdělávací program (jako systematický vzdělávací 

celek) se výběrově zaměřuje jen na některé z nich, aby se jim učitelé mohli věnovat do potřebné 

hloubky a mohli je pak ve své další práci reflektovat, obohacovat a kultivovat. Při plánování vzdělávací 

činnosti MK jsou vybrané složky profesní kompetence a vzájemné vztahy mezi nimi vodítkem pro 

vymezení cílů jednotlivých kurzů. K těmto cílům se vztahuje vzdělávací obsah spolu s metodami 

a formami vzdělávací činnosti. 

MK mají tímto způsobem vytvářet systém vzájemně provázaných modulových vzdělávacích programů, 

které pokrývají zejména didaktické složky profesní kompetence a mají učitele vést k postupu na vyšší 

úrovně profesního rozvoje podle gradačního principu Kontinua profesního rozvoje učitele. To slouží jako 

rámec pro koncipování vzdělávacích programů: tím, že vymezuje učitelovy očekáváné kompetence, 

nabízí cíle učitelského vzdělávání a vymezuje jeho základní obsahové komponenty svázané 

s příslušnými cíli. Kupř. cíl 1.1.7 Didaktické znalosti obsahu je svázán s kurikulárním obsahem 

příslušných vzdělávacích oborů, který musí být didakticky analyzován a zhodnocen ze dvou základních 

vzájemně neoddělitelných hledisek: ohled k žákovi a ohled k příslušnému oboru, resp. oborové oblasti. 

 

Jak ukazují výzkumy24 zaměřené na programy dalšího vzdělávání učitelů, účinný program se 

vyznačuje následujícími charakteristikami: 

• Je založen na práci v malých profesních komunitách (komunity praktiků podporované oborovými 

didaktiky, pedagogy, psychology z fakult jakožto vzdělavateli učitelů). 

• Integrují se v něm praktické zkušenosti (school-based) s teorií (např. formou akčního výzkumu – 

research-based). 

• Integrují se v něm oborové, oborově didaktické a pedagogické a psychologické pohledy a přístupy. 

• Je relevantní vzhledem k učitelovým potřebám.  

• Je delšího trvání (několik týdnů či lépe měsíců – tzv. střednědobý vzdělávací program) a je 

strukturovaný – obecně vzato zahrnuje tyto fáze: 

o úvodní setkání studijní skupiny se vzdělavateli učitelů: zadání práce (úkolu – např. formou 

akčního výzkumu), 

o práce (zpracování úkolu) ve škole či třídě za podpory kolegy anebo vzdělavatele učitelů 

(kolegiální hospitace, e-learning vč. diskuzních fór apod.), 

o závěrečné setkání studijní skupiny s lektory: reflexe a vyhodnocení práce (úkolu) a sdílení 

znalostí a zkušeností. 

 
24 Kansanen, P. (2006). Constructing a research-based program in teacher education. In F. K. Oser, F. Achtenhagen, & 

U. Renold (Eds.), Competence oriented teacher training: old research demamds and new pathways (s. 11-22). Rotterdam, 
Taipei: Sense publishers. Altrichter, H. (2009). Lehrerfortbildung im Kontext von Veränderungen im Schulwesen. In F. H. 
Müller, A. Eichenberger, M. Lüders, & J. Mayr (Eds.), Lehrerinnen und Lehrer lernen: Konzepte und Befunde zur 
Lehrerfortbildung (s. 17–34). Münster: Waxmann.  
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Časová náročnost takto koncipovaného vzdělávacího programu záleží na konkrétních podmínkách, 

na cílech a obsahu vzdělávání, ale s ohledem na požadavek dostatečně hluboké systematické 

přípravy. Obvykle se nárok na systematickou přípravu vymezuje kolem 20 hodin prezenčně (tj. cca 

2–4 půldenní setkání plus 1–2 kolegiální hospitace) a dalších několik hodin virtuálně (tj. práce v e-

learningovém prostředí – studium materiálů, účast v diskuzních fórech, webinářích). Pro potřeby MK 

může být tento obecný nárok orientačním vodítkem pro reálné plánování podle potřeb a možností 

MK. 

Vzhledem k tomu, že MK mají rozvíjet především didaktické složky profesní kompetence učitelů, 

základním zdrojem jejich vzdělávacího obsahu je kurikulum základních nebo středních škol, které 

mají učitelé se svými žáky/studenty ve své praxi realizovat. Stanovení vzdělávacích cílů v MK tedy 

úzce navazuje na vybraný kurikulární obsah, jemuž se učitelé se svými žáky/studenty mají v praxi 

věnovat ve vzdělávacím oboru nebo ve vzdělávací oblasti. Platí to zejména pro ty části kurikula, 

které jsou pro vzdělávání v oboru či oblasti zvlášť významné (týkají se tzv. klíčových konceptů; viz 

níže kap. 4) nebo v praxi nesnadné (patří ke kritickým místům kurikula; viz níže kap. 4). 

Je proto důležité, aby se v MK soustředila pozornost na efektivní propojování mezi obsahem a cílem 

vzdělávacích činností a metodami nebo formami jejich realizace. To je požadavek na integritu 

výuky,25 který je v MK hlavním kritériem jak pro hodnocení koncepční připravenosti, tak i realizace 

vzdělávacích jednotek. Když se propojení mezi cíli, obsahem a metodami nebo formami v praxi 

nedaří a integrita výuky je nízká, stává se vzdělávání jen formální aktivitou, která je pro zlepšování 

učitelské práce a pro zvyšování kvality výuky neplodná nebo přinejmenším málo účinná a málo 

podnětná. Může dokonce negativně působit jako špatný vzor, který pak účastníci vzdělávání ke 

škodě věci promítají do vlastní učitelské praxe.  

Účinnost a podnětnost výuky ve vzdělávání učitelů prostřednictvím MK by měla být zabezpečena 

v prvé řadě tím, že obsah a způsoby vzdělávání jsou promyšleně ukotveny v reálné praxi učitelů. 

Jeví se jako logické umístit těžiště vzdělávacích programů v MK do oblasti Kontinua profesního 

rozvoje učitelů B. Vlastní pedagogická činnost26 („učitel v kontextu třídy“), protože zde je jádro 

učitelova působení a současně je zde relativně největší šance pozitivně ovlivňovat kvalitu výuky. 

V této oblasti se vzdělávací programy, resp. jejich moduly, zaměřují na konkrétní profesní činnosti, 

které podmiňují kvalitu učitelské spolupráce se žáky ve výuce při utváření didakticky hodnotného 

učebního prostředí. Z toho důvodu v této kapitole rozlišujeme čtyři hlavní stránky nebo etapy 

učitelské práce, v nichž vyučující prokazují svou profesní kompetenci: 1) plánování a příprava výuky, 

2) realizace kurikula ve výuce, 3) hodnocení žáků, 4) reflexe a evaluace výuky. 

Uvedené čtyři hlavní stránky nebo etapy profesní činnosti musí učitelé v praxi zvládnout 

v požadované kvalitě. Proto jsou i hlavními tematickými okruhy učitelského vzdělávání 

prostřednictvím MK. Jejich názvy jsou významově blízké analogickým složkám profesní kompetence 

 
25 Integrita výuky je dána mírou funkčního propojení mezi třemi základními determinantami kvality výuky: vzdělávacím 

obsahem, cíli výuky a konkrétními aktivitami žáků a učitele ve výuce. Čím lépe se tyto determinanty vzájemně 

podporují, tím je integrita výuky vyšší. 
26 Charakteristika této oblasti v Kontinuu profesního rozvoje učitelů: Učitel disponuje dovednosti/způsobilostmi, které se 

projevují v klíčových oblastech jeho činností – v plánování výuky, řízení a organizaci procesu učení, ve vytváření prostředí 

pro učení, v hodnocení procesů i výsledků žákova učení včetně sebehodnocení a v systematickém reflektování výuky. 

Gradace do stupňů profesního rozvoje spočívá v postupném směřování od obecnějšího vymezení k vystižení podstaty 

jednotlivých oblastí dovedností učitele. 
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v terminologii Kontinua profesního rozvoje učitelů v oblasti B. Vlastní pedagogická činnost.27 

Navzdory úzké vzájemné vazbě však tematické okruhy práce metodických kabinetů neztotožňujeme 

s obdobně pojmenovanými složkami kompetence. Hlavní praktický důvod je ten, že vzdělávací 

aktivity v příslušném okruhu se mohou vztahovat i k jiným strukturním složkám profesní kompetence 

a nezřídka též k jinému okruhu v Kontinuu profesního rozvoje učitelů (především k oblasti A. Osobní 

profesní rozvoj).28 

V rámci tematických okruhů lze pro každý jednotlivý případ přesněji konkretizovat vzdělávací cíle 

a činnosti, které MK hodlá během učitelského vzdělávání rozvíjet i kultivovat. Na základě této 

konkretizace (např. podle techniky SMART29 v návaznosti na Kontinuum profesního rozvoje učitelů), 

je pak možné rozlišovat a hodnotit různé úrovně kvality reálného zvládání vzdělávacích požadavků 

na škále mezi začátečníkem a vynikajícím učitelem a podle toho přizpůsobovat výuku momentálním 

možnostem a požadavkům jejích účastníků. 

 

3.1. Plánování a příprava výuky 

Učitel zodpovídá za kvalitu své profesní činnosti, a proto by ji měl cílevědomě plánovat a připravit 

tak, aby ji mohl ve výuce co nejlépe realizovat a následně ji při reflexi vyhodnotit se záměrem 

do budoucna zlepšovat. Plánování a příprava výuky stojí na samém počátku cyklu profesních aktivit 

učitele a zasluhuje proto při vzdělávání učitelů v MK zvláštní pozornost zejména s ohledem na 

vztahy mezi uvědomělou a zaznamenávanou aktivitou (písemná příprava) a intuitivními procesy. 

V Kontinuu profesního rozvoje učitelů je oblast plánování a přípravy výuky vymezena jako zvláštní 

kapitola 2.1 Plánování výuky.30 Je zastřešena charakteristikou základních strukturních složek 

učitelovy kompetence v této oblasti, které jsou v kapitole dále členěny a slouží jako opora pro 

vzdělávací programy v MK. 

Během plánování a přípravy výuky si učitel má uvědomit a rozvrhnout právě ty části průběhu výuky, 

které jsou obsahově zakotvené v kurikulárním programu a jejichž realizace bude rozhodovat 

o kvalitě výuky. Vzdělávání v MK by učitelům mělo pomoct, aby plánování a příprava jejich výuky 

byly odborně korektní jak s ohledem na vzdělávací obor a na kurikulární program, tak na didaktický 

a pedagogický postup a aby byly dost užitečné a efektivní pro utváření učebního prostředí ve výuce. 

 
27 Okruh Plánování a příprava výuky odpovídá složce 2.1 Plánování výuky, okruh Realizace kurikula ve výuce se vztahuje 

ke složkám 2.2 Podpora učení a 2.3 Péče o klima, okruh Hodnocení žáků je analogický složce 2.4 Hodnocení a konečně 

okruh Reflexe a evaluace výuky patří ke složce 2.5 Reflektování výuky a její zlepšování.  
28 Z teoretického hlediska se pojmenování tematických okruhů vztahují k určitému obsahu profesních činností, ale 

pojmenování strukturních složek kompetence se týká cílů vzdělávání. Proto je vazba mezi nimi těsná (cíl je způsob 

potenciální existence obsahu v dispozicích jedince), ale nelze je vzájemně zaměňovat (cíl není totéž, co obsah). 
29 SMART je metodický předpis pro vymezování cílů s ohledem na možnosti jejich dosažení v praxi. Každý cíl by podle ní 

měl být konkrétně vymezený (Specific), měřitelný (Measurable), dosažitelný a přijatelný (Achieveable/Acceptable), 

realistický (Realistic) a s možností sledovat míru jeho dosažení v určených časových intervalech (Time specific/Trackable). 

S ohledem k nároku na integritu výuky z těchto kritérií vyplývá, že od SMART pojatého stanovení cílů v jejich vztahu 

k obsahu se odvíjejí nároky na metody a formy vzdělávání.  
30 2.1 Plánování výuky: Učitel systematicky plánuje výuku, tj. co, jak a proč se mají žáci učit, na podkladě didaktické 

analýzy obsahu vzhledem k vzdělávacím cílům stanoveným v kurikulárních dokumentech a s ohledem na individuální 

možnosti a potřeby žáků. 
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Učitel při plánování formuluje svou předběžnou představu výuky do sdělitelného profesionálně 

zdůvodněného obrazu výuky, o němž lze diskutovat a navrhovat jeho zlepšení. Prostřednictvím 

plánování výuky lze proto ovlivňovat učitelovo myšlení, rozvíjet jeho didaktické znalosti obsahu, 

podporovat jeho předvídavost nebo analytické schopnosti a rozvíjet jeho profesionální předpoklady 

k vyučování i k jeho reflexi. Komplex znalostí, dovedností, predikčních dispozic a dalších 

předpokladů k přípravě výuky je význačnou složkou profesní kompetence učitele. 

Vzdělávání v oblasti přípravy výuky a jejího plánování v MK má nejprve vést učitele k uvědomění 

jejich vžité profesní intuice pro realizaci kurikula ve výuce. Na tomto podkladě se mohou ukázat ty 

strukturní složky profesní kompetence, v nichž učitelé mohou mít rezervy či nedostatky a které tedy 

vyžadují obohacování, rozvoj a kultivaci. 

Cílem vzdělávacího programu je rozvinout u učitelů jejich dispozice představit si, navrhnout (nebo 

z nabídky vybrat) a didakticky analyzovat kvalitní tvořivé úlohy v rámci svého oboru, s oporou ve 

vzdělávacím programu analyzovat jejich potenciál pro žákovské učení a na základě této analýzy 

plánovat obsahovou strukturu výuky. Učitelé prohlubují svoji schopnost promítnout nároky 

vzdělávacího programu (RVP) do plánu výuky a odhadovat předpokládaný průběh výuky. Při 

plánování v rámci vzdělávacího programu se učitelé opírají o svou didaktickou znalost obsahu, 

rozšiřují své znalosti metod a forem výuky a prohlubují své profesionální dispozice vysvětlovat 

a zdůvodňovat svůj přístup k výuce. 

Strukturní složky plánování výuky zpravidla zahrnují tyto okruhy: výchovný/é a vzdělávací cíl/e výuky 

(vyučovací jednotky, tematického celku), obsah ve výuce a postupy jeho didaktické realizace, 

návaznost výuky (vazba k předcházející a budoucí výuce), hodnocení ve výuce a evaluace výuky 

(zpětnovazební informace), časový projekt výuky, organizace výuky. 

 

3.2. Realizace kurikula ve výuce 

Těžištěm profesních činností učitele je spolupráce s žáky či obecněji s učícími se jedinci v rámci 

výuky – existence profese učitele je opodstatněna existencí žáků. Základním profesním výkonem je 

interakce žáka, obsahu a učitele ve výuce v kontextu kurikula, tj. realizace kurikula, ať již výuka 

nabývá jakékoli podoby (srov. Janík et al., 2013, kap. 6). Oblast realizace kurikula ve výuce je 

v Kontinuu profesního rozvoje učitelů vymezena ve dvou kapitolách, a to v kapitolách 2.2 Podpora 

učení a 2.3 Péče o klima. 

Obě kapitoly jsou v Kontinuu profesního rozvoje učitelů zastřešeny charakteristikou těchto 

strukturních složek profesní kompetence učitele.31 Tyto složky jsou v obou kapitolách dále členěny 

do podrobnějších složek, což poskytuje vodítko pro vzdělávací programy MK. V nich je ovšem nutné 

prostřednictvím vzdělávacího obsahu, resp. učiva konkretizovat oborová specifika příslušné složky 

 
31 Kap. 2.2 Podpora učení: Učitel využívá široké spektrum metod a forem výuky, které vedou k aktivnímu 

a kooperativnímu učení žáků. Individualizuje výuku s ohledem na dispozice, zájmy, potřeby i možnosti jednotlivých žáků. 

Výchovně působí na žáky, umožňuje jim získat vnitřní motivaci, osvojit si žádoucí kompetence, dovednosti a znalosti. Kap. 

2.3 Péče o klima: Učitel podporuje sociální klima, založené na vzájemném respektu a spolupráci. Vytváří podmínky pro 

učení žáků tak, aby se mohli cítit dobře, kvalitně pracovat a usilovat o zlepšení svých výkonů. 
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kompetence. Kontinuum profesního rozvoje učitelů je modelem obecným, proto nezohledňuje 

oborová specifika, bez kterých se učitel reálné výuce neobejde (Píšová et al., 2013). 

Členění realizace kurikula do dvou uvedených kapitol vystihuje dva vzájemně provázané faktory 

profesního výkonu učitele ve výuce: faktor oborovědidaktický a faktor psychosociální. 

V mnohovrstevnaté realitě vytváření a realizace kurikula ve výuce jsou tyto faktory vzájemně 

provázány, navzájem se ovlivňují (a to včetně oblasti hodnocení, která je v tomto materiálu 

i v Kontinuu profesního rozvoje učitelů s ohledem na její zvláštní význam pro vyučování a učení 

zařazena jako samostatná kapitola 2.4). Je tedy zřejmé, že změna v jedné dílčí složce profesní 

kompetence učitele má za důsledek změny i ve složkách dalších. Z hlediska koncipování 

vzdělávacích programů MK cílených na profesní rozvoj učitele je tento fakt důležitý. 

Vývoj a realizace vzdělávacích programů MK směřovaných na oblast realizace kurikula stojí na třech 

pilířích, které lze reprezentovat třemi slovy: obsah, žák, klima. Slovem „obsah“ rozumíme vzdělávací 

obsah a jeho zpracování v kurikulu. Slovo „žák“ reprezentuje ústřední postavu veškeré práce učitele. 

A slovo „klima“ se týká školní třídy – týmu, jehož hodnoty mají velký podíl na kvalitě výuky. O těchto 

třech pilířích realizace kurikula nyní pojednáme podrobněji. 

První pilíř vychází z faktu, že procesy realizace kurikula, tj. procesy vyučování a učení mají vždy 

svoji obsahovost: dle Klafkiho (1967, s. 121) základní teze didaktiky lze výuku charakterizovat jako 

učitelem zprostředkované „plodné setkávání určitých žáků s určitými vzdělávacími obsahy“. Obsah 

je tím, co si žáci z výuky odnášejí a čím je poměřována kvalita výuky. Konkrétní obsahový základ 

výuky lze uskutečňovat v činnosti a lze ji komunikovat (srov. Janík et al., 2013, s. 161). Obsah výuky 

je tudíž dynamickou kategorií, spojuje objektivní předmět oboru, subjektivní představy žáků 

a intersubjektivní (sdílenou) podobu obsahu; účinná výuka je založena právě v zohledňování 

proměn existence obsahu. Učitelé, zejména ti zkušení, vycházejí nejen ze znalosti souboru faktů 

a pojmů spojených s poznáním oboru, ale rovněž ze znalosti vývoje oborového myšlení u žáků. Tato 

znalost jim umožňuje volit u jednotlivých prvků obsahu, resp. učiva, optimální cestu od žákovských 

představ (prekonceptů či i nesprávných miskonceptů) k jádrovým oborovým konceptům. 

Druhým pilířem je chápání žáků (obecněji lidských bytostí) jako bytostí sociálních a dialogických. 

Porozumění obsahu je založeno ve sdílených praktikách lidské komunity. Vychází se z toho, že 

procesy vyučování a učení ve školní třídě jsou založeny na sociálně podmíněném, ale individuálně 

konstruovaném obsahu, který je utvářen a poznáván ve společné činnosti. Kvalita učitele spočívá 

v tom, že volí takové výukové činnosti a učební úlohy, které poskytují prostor žákům pro vlastní 

konstruování obsahu – obsah se utváří činností žáka při cestě k výukovému cíli. Spolu s Janíkem et 

al. (2013, s. 162) hovoříme o intencionalitě učení a poznávání, tj. o zaměřenosti výuky na určitý 

obsah v jeho dynamické existenci. 

Řada výzkumů profesního rozvoje učitele ukazuje, že pro začínající učitele je charakteristické 

soustředění především na obsah (a na sebe samého v roli učitele), zatímco schopnost ohledu na 

žáka se rozvíjí postupně na základě akumulované a reflektované zkušenosti. Pro hluboké 

porozumění žákům a procesům jejich učení nabídly Rodgersová a Raider-Rothová (2006, s. 274–

278) pojem „propojenost“ (connectedness). „Propojené vědění“ se vztahuje k porozumění myšlení 

a myšlenkám druhých, zdůrazňuje kulturní a historický kontext vědění a zásadní roli zkušenosti. 
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„Propojené vyučování“ (connected teaching) tedy předpokládá, že učitel je schopen vidět svět tak, 

jak ho vidí žák, fungovat ve stavu intersubjektivity jak na úrovni kognitivní, tak emoční. Pro zkušené 

učitele je charakteristický zájem o žáka jako celistvou osobnost a jeho konkrétní situované jednání 

vnímají v dlouhodobé perspektivě obvyklých projevů žáka, jsou citliví k vlivům, které na žáky mohou 

momentálně i dlouhodobě působit. O žácích přitom uvažují zároveň v kontextu sociální skupiny – 

školní třídy. 

Projevuje se mimo jiné tak, že učitelé jsou v průběhu výuky schopni s myšlením žáků konfrontovat 

a případně mu přizpůsobovat plán vyučovací hodiny i jednotlivé učební úlohy a postupy jejich řešení. 

Jde tedy o to vnímat obsah a úlohy z pozice žáka. Takto koncipovaná a vedená výuka se vyznačuje 

souladem mezi cíli, obsahem a činnostmi, který nazýváme integrita výuky (Slavík, Janík, Najvar, & 

Knecht, 2017, s. 341–343, viz též níže). 

Pro vzdělávací programy MK je důležitou oblastí volba vhodných metod a strategií výuky. Právě 

vzdělávací metody (a relevance obsahů) bývají v posledních letech oblíbeným terčem široce 

medializované kritiky současné školy, která je obvykle spojena s voláním po „nových“ 

a progresivních způsobech práce ve škole. Je třeba si jasně uvědomit, že volba metod až do úrovně 

konkrétních učebních úloh by měla především vycházet z jejich předpokládané účinnosti pro učení 

se žáků. Učitel by měl připravovat příležitosti pro učení tak, aby motivoval žáky k aktivní 

a angažované činnosti s obsahem. Žákovská motivace by měla ideálně být v souladu s obsahem 

tak, aby každý prvek obsahu mohl být myšlenkově i prožitkově zpracován. Pro takovou žákovskou 

motivaci k poznávací činnosti s obsahem používáme Kliemeho termín kognitivní aktivizace žáků 

(Janík et al., 2013, s. 55, 63). Zkušení učitelé přitom pracují v časové perspektivě, na základě 

diagnostiky potřeb žáků v předchozí výuce a se znalostí obsahových výzev ve výuce budoucí. 

Kvalita profesního jednání učitele, kterou mají programy MK rozvíjet, tedy spočívá ve schopnosti 

opodstatněné volby takových výukových struktur i konkrétních učebních úloh, které jsou pro daný 

obsah z hlediska kognitivní (i emoční) aktivizace účinné. Ukazují na to i výstupy studie Bonda et al. 

(2000; srov. rovněž Hattie, 2012), jež ve výzkumu realizovaném napříč různými obory vzdělávání 

identifikovala tři dílčí aspekty, které z hlediska míry účinku (effect size) na výsledky učení žáků 

nejvíce odlišovaly vynikající učitele od zkušených praktiků ne-expertů. Byly to (1) optimální míra 

náročnosti výuky (challenge), (2) hluboké reprezentace obsahu, tj. rozsáhlé a dobře organizované 

znalosti obsahu, které jsou tudíž přístupné, funkční a efektivní (deep representations) a (3) 

monitorování výuky, tj. systematické poskytování zpětné vazby žákům (monitoring and feedback). 

Velkou roli v kvalitě výuky hrají nejen její dílčí systémové prvky, ale zejména „souladnost“ mezi nimi. 

Požadavek souladnosti formulovali např. Anderson a Krathwohl (2001) v. tzv. revidované Bloomově 

taxonomii32. Míru korespondence mezi cíli, výukovými postupy a hodnocením zde označili jako 

alignment. Alignment je obtížně přeložitelný výraz, v češtině nemáme jeho jednoslovný ekvivalent. 

Pokud si pomůžeme překladem z anglického jazyka, hovoříme o seřazení, uspořádání, vyrovnání, 

naladění. Tento pojem tedy indikuje určitý řád, zákonitost, podle níž jsou části celku uspořádané, 

 
32 Poznámka: „Bloomova taxonomie je vhodná především pro kognitivní oblast. Jenže konstrukcionistická koncepce 

moderní vzdělávací informatiky a edukační robotiky jako její součásti je orientovaná na vytváření produktů.“ (Kalaš et al., 

2014, s. 32). Proto pro potřeby informatiky byla autory ze Slovenska Bloomova taxonomie upravena. 
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a která určuje vztahy mezi nimi. V současné české didaktické terminologii mu odpovídá termín 

integrita výuky. 

Integrita výuky je kvalitativní charakteristika výuky, která reprezentuje míru návaznosti žákovy 

zkušenosti a motivace na probíraný obsah během aktivit, které mají směřovat k cílům výuky. Při 

snížené míře integrity výuky se objevují tzv. didaktické formalismy, zejména tzv. utajené poznávání 

a odcizené poznávání (Janík et al., 2013, s. 56, 236; Slavík, Janík, Najvar, & Knecht, 2017, s. 372–

374). „Utajené poznávání“ se vyznačuje tím, že vyučovací a učební aktivity žákům nedostatečně 

odhalují či přímo skrývají souvislost s odborným oborovým myšlením, jednáním a jazykem. 

„Odcizené poznávání“ se projevuje odtržením odborného jazyka od žákovského myšlení 

a zkušeností, takže žáci ve výuce jen mechanicky reprodukují poznatky, ale neučí se oborově myslet 

a jednat.  

Podpora profesního rozvoje učitelů prostřednictvím MK v oblasti realizace kurikula by proto měla být 

směrována na ty složky profesní kompetence, které jsou spojeny s vytvářením učebního prostředí, 

s obsahově konstituovanou součinností učitelů a žáků. Ohled na žáka a dynamika obsahu jsou 

příčinou, proč tato součinnost má charakter originálního, časově ohraničeného a neopakovatelného 

tvůrčího díla (Slavík, Janík, Najvar & Knecht, 2017, s. 296–301). Spíše než na osvojování „nových“ 

metod je proto ve vzdělávacích aktivitách MK třeba cílit na rozvíjení způsobilosti učitelů vytvářet 

optimální učební prostředí, poskytovat žákům příležitosti k aktivnímu učení prostřednictvím učebních 

úloh dobře promyšlených jak na podkladě ontodidaktické analýzy obsahu, tak s oporou 

o psychodidaktickou znalost žáků. 

Vytváření příležitostí k učení a jejich využívání žáky jsou procesy, které mají výrazný sociální, resp. 

sociálně-psychologický rozměr. Třetí pilíř pro zaměření programů MK v oblasti realizace kurikula je 

spojen s péčí o klima školní třídy jako determinantou úspěšnosti realizace kurikula ve výuce. Členění 

této strukturní složky v Kontinuu profesního rozvoje učitelů (kap. 2.3) postihuje 

dovednosti/způsobilosti, které zkušený učitel v péči o pozitivní klima, tj. sociálně emoční naladění, 

vztahy a postoje, podporuje vzájemnou důvěru a respekt mezi všemi aktéry vzdělávacích procesů 

atd., vykazuje. 

Je však třeba připomenout, že oblast realizace kurikula vyžaduje od učitele nejen znalosti 

a dovednosti/způsobilosti, ale i vysokou angažovanost a kognitivní i emoční zaujetí, bez kterého 

není možné dosáhnout „propojeného vědění“ jako východiska pro „propojené vyučování“. Učitelovo 

vysoké osobní nasazení je v odborné literatuře postihováno různým způsobem, např. již Dewey 

v roce 1933 hovořil o tom, že učitel musí být „alive“, tj. živý v plnosti svých mentálních, fyzických, 

emočních a vztahových zdrojů. Ochota k takovým profesním investicím vychází z učitelova 

commitmentu (oddanosti profesi), je spojena s morální misí učitelství (Sockett, 1993) a je základem 

i projevem učitelovy profesionality. 

 

3.3. Hodnocení žáků 

Hodnocení žáků zaměřené na proces a výsledky jejich učení a poznávacích aktivit je pro učitele 

a pro samotné žáky jediným informačním zdrojem, který může přinést účinné zpětnovazební 

informace jak pro zkvalitňování žákovského učení, tak pro evaluaci kvality výuky. Zároveň je 

hodnocení žáků dlouhodobě posuzováno jako jedna z nejobtížnějších a relativně nejhůře 
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zvládaných profesních činností učitele.33 Proto mu ve vzdělávání učitelů prostřednictvím MK má být 

věnována systemická pozornost zejména s ohledem na porozumění jeho funkci při rozvoji žákovy 

schopnosti učit se a žákovy motivace k poznávání a učení. Kromě toho se pozornost zaměřuje na 

rozvoj učitelových předpokladů vybírat a realizovat nejvhodnější metodické postupy využívání 

hodnocení ve výuce. V kontinuu profesního rozvoje učitelů je oblast hodnocení vymezena jako 

zvláštní kapitola 2.4 Hodnocení.34 Je zastřešena charakteristikou základních strukturních složek 

učitelovy kompetence v této oblasti, které jsou v kapitole dále členěny a slouží jako opora pro 

vzdělávací programy v MK. 

Hodnocení má sloužit jako informace, tj. jako podklad pro rozhodování o hodnocené činnosti. 

Hodnocení obecně umožňuje rozhodnout se o způsobech, jak činnost zlepšovat a jak napravit její 

případné chyby při dosahování stanoveného cíle. Hodnocení žáků není v tomto směru výjimkou, 

a proto je důležité, aby mu učitelé z tohoto hlediska dobře porozuměli a ve své profesní činnosti co 

nejlépe využívali jeho informační potenciál. Jak učiteli, tak především žákům má hodnocení přinášet 

informace o kvalitě vzdělávacích činností a jejich přínosů pro žákovské učení. Tímto cílem má být 

podmíněn metodický způsob práce s hodnocením ve výuce a v návaznosti na to i vzdělávání učitelů 

k němu. 

Zejména v posledních letech se ve výzkumech prokazuje úzká souvislost mezi celkovou kvalitou 

výuky a kvalitou hodnocení žáků.35 Je doloženo, že změny samotné formy školního hodnocení (např. 

záměna známek za slovní hodnocení) nemohou na kvalitu výuky pozitivně zapůsobit, pokud nejsou 

provázeny celkovou a systematickou proměnou stylu vyučování a učení ve třídách směrem k tzv. 

produktivní kultuře vyučování a učení.36  

 

Z tohoto systémového hlediska se má k hodnocení žáků přistupovat i při vzdělávání učitelů. 

Hodnocení žáků by mělo splňovat následující základní požadavky, tj. mělo by být: 

• didakticky informativní: hodnocení má žákovi přinášet informace, které podpoří žáka při učení 

a posílí jeho motivaci k němu, učiteli má přinášet informace, které umožní efektivně podporovat 

žákovské učení a pomáhat žákům s překonáváním překážek v učení, 

• pedagogicky zdůvodněné: hodnocení má být opřené o systém dobře vysvětlených pojmů/kritérií 

vztažený k cílům výuky, kterých mají žáci dosáhnout, 

 
33 Šimoník, O. (1994) Začínající učitel. Brno, Masarykova univerzita. Bendl, S. (1997). Dotazníkové šetření o subjektivní 

obtížnosti učitelských činností. Pedagogika, 47(1), s. 54–64. Slavík, J. (2009) Hodnocení a klasifikace žáků a studentů. In 

Průcha, J. ed. Pedagogická encyklopedie. (s. 587–593, s. 587). Praha: Portál. 
34 Učitel hodnotí průběh a výsledky učení žáků na základě jasných kritérií vztažených k cílům učení a s ohledem na 

individuální možnosti žáka. Učitel hodnotí tak, aby žák získával informace pro své další učení a aby se učil autonomnímu 

hodnocení. Učitel vede žáky k odpovědnosti za průběh a výsledky učení; opírá se přitom o účinnou komunikaci 

a spolupráci s ostatními učiteli, rodiči nebo s partnery školy. 
35 Black, P. (2005) Formative assessment: views through different lenses. Curriculum Journal, 16(2), 133–135. 
36 Produktivní kultura vyučování a učení je pojetí výuky založené na kognitivní aktivizaci žáků, tj. na jejich co nejvyšší 

angažovanosti a motivovanosti ve vzdělávacím procesu a na vysoké úrovni dialogu a vzájemné součinnosti jak mezi žáky 

a učitelem, tak mezi žáky navzájem.  
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• profesionálně korektní: hodnocení má respektovat soudobá odborná pravidla získávání, 

zpracování a výkladu pedagogických údajů o žácích a jejich výkonech, 

• kontrolovatelné: hodnocení má být přístupné pro průběžnou kontrolu ze strany všech uživatelů 

(zejména žáků a jejich rodičů), takže má být pro uživatele nejenom dobře dostupné, ale i dobře 

srozumitelné, 

• komunikačně otevřené: hodnotící zprávy mají dostatečně často a v dostatečném rozsahu 

vstupovat do dialogu všech zainteresovaných stran, zejména do dialogu učitele se žáky a jejich 

rodiči, ale také do profesního dialogu mezi učiteli ve škole.37  

Systémový přístup k hodnocení žáků je jmenovitě vyjádřen rozlišením tří z principu rozdílných, ale 

vzájemně se doplňujících vyučovacích stylů charakterizovaných osobitým pojetím hodnocení. 

V angličtině se pro ně vžila výstižná pojmenování:38 assessment of learning – hodnocení učení, 

assessment for learning – hodnocení pro učení, assessment as learning – hodnocení jakožto učení. 

V české vzdělávací tradici jim odpovídá rozlišení tří nejdůležitějších typů hodnocení: sumativní 

hodnocení, formativní hodnocení, autonomní hodnocení.39 

Učitelské vzdělávání prostřednictvím MK v oblasti hodnocení se má věnovat těm možnostem práce 

s hodnocením ve třídě, které zvýší kvalitu výuky a zlepší vzdělávací výsledky i motivovanost žáků 

ve výuce. Výše uvedená trojice přístupů k hodnocení se může při vhodné kombinaci a didakticky 

promyšleném uplatnění výrazně podílet na zvyšování kvality výuky, nebo naopak může při špatném 

didaktickém pedagogickém a psychologickém využití výuku nápadně zhoršovat. Žádný z uvedených 

způsobů hodnocení není dobrý nebo špatný sám o sobě. Přínosnost a účinnost hodnocení závisí na 

volbě vhodného způsobu hodnocení pro danou situaci s ohledem na žákovské možnosti a potřeby. 

Má-li vzdělávání učitelů v oblasti hodnocení směřovat k celkové a systematické proměně stylu 

vyučování a učení ve třídách, mělo by se především soustředit na rozvíjení pedagogické citlivosti 

pro volbu vhodného způsobu hodnocení v dané situaci (včetně pochopení, že žádný způsob 

hodnocení není ideální bez ohledu na situační souvislosti svého užití). V současné době je kromě 

toho žádoucí zvlášť pozorně se zaměřit na přípravu učitelů k formativnímu hodnocení40 (assessment 

for learning) s důrazem na jeho využití pro rozvoj žákovského autonomního hodnocení.41 Poznatky 

z českých škol totiž dokládají, že právě formativní hodnocení se v nich využívá jen málo 

 
37 Slavík, J. (2003) Autonomní a heteronomní pojetí hodnocení – aktuální problém pedagogické teorie a praxe. 

Pedagogika, 53(1), 5–25. Upraveno.  
38 Black, P., Harrison, Ch., Lee, C., Marshall, B., Wiliam, D. (2004) Working Inside the Black Box: Assessment for Learning 

in the Classroom. Phi Delta Kappan, 86(1), 8–21. 
39 Slavík, J. (1999) Hodnocení v současné škole. Praha: Portál.  
40 Formativní hodnocení je informace, která provází žákovské řešení učebních úloh s cílem přivádět žáka k porozumění 

těm vlastnostem hodnoceného objektu nebo činnosti, které jsou podstatné pro hodnotné řešení daného typu úloh. 

Formativní hodnocení je taková informace o výkonu žáka, která žákovi, učiteli nebo žákovým spolužákům umožní lépe se 

rozhodovat o dalším postupu učení nebo vyučování, přičemž žákovský výkon na základě tohoto rozhodování bude lepší, 

než kdyby tuto informaci hodnocený žák, jeho učitel nebo jeho spolužáci neměli. 
41 Autonomní hodnocení je takové hodnocení, které žák sám zvládá, kterému do potřebné míry rozumí a které dokáže 

podle svých možností vysvětlovat, zdůvodňovat nebo obhajovat. Autonomní hodnocení se týká buď výkonů samotného 

žáka; pak se jedná o žákovo sebehodnocení. Anebo směřuje k hodnocení druhých, zpravidla v návaznosti na 

sebehodnocení (žák posuzuje výkony svých spolužáků ve stejné činnosti, kterou hodnotí u sebe, takže má možnost 

hodnotově porovnávat vlastní a cizí činnost).  
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a nesoustavně (srov. Žlábková & Rokos, 2013; Novotná & Krabsová, 2013; Kosíková & Černá, 2013; 

Starý & Laufková et al., 2016). 

Při hodnocení kvality výuky je pojem autonomní hodnocení důležitý tím, že v mnoha ohledech 

prohlubuje profesní náhled učitele na výuku oproti pojetí, které počítá jen s tzv. heteronomním 

hodnocením, tj. s hodnocením, které přichází k žákovi „zvnějšku“ – od učitele, případně od 

spolužáků, rodičů apod. Pozornost soustředěná na autonomní hodnocení totiž učitele vede 

k mnohem pozornějšímu soustředění na žákovské postupy při řešení učebních úloh a v této 

souvislosti i k soustředění na psychodidaktickou a ontodidaktickou42 analýzu učiva.  

Učitelova práce s formativním hodnocením a směřování k žákovskému autonomnímu hodnocení se 

těsně přimyká k vlastní činnosti a komunikaci žáků.43 Zřejmým důvodem je, že nejúčinnější a pro 

žákovo učení nejprospěšnější jsou ty informace, které žák při formativním hodnocení získává v co 

možná nejužší vazbě na proces učení, bez většího časového odstupu. 

Kvalita formativního hodnocení do značné míry závisí na tom, jak se podaří rozčlenit procesy učební 

činnosti do dílčích složek, porozumět problémům žáků s jejich zvládáním a s jejich vzájemnou 

návazností a přiblížit žákům tento analytický přístup na podkladě promyšlené práce s kritérii 

hodnocení. Proto i při vzdělávání učitelů je nezbytné rozvíjet oborovědidaktické dovednosti analýzy 

učiva jak z psychodidaktického, tak z ontodidaktického hlediska. 

 

Leahyová, Lyon, Thompson a William44 navrhují pohlížet na formativní hodnocení jako na 

pomyslný průsečík tří procesů propojených v časové posloupnosti: 

od minulosti – kam se žák ubírá, 

přes přítomnost – kde je žák právě teď, 

k budoucnosti – jak se dostane k žádoucímu cíli. 

 

V těchto procesech působí tři hlavní činitelé: učitel, spolužáci, žák sám. Když tyto jednotlivé 

strategické komponenty formativního hodnocení shrneme, získáme přehlednou tabulku (viz níže 

Tabulka 1), jejíž obsah citovaní autoři nazvali Pět klíčových strategií formativního hodnocení. V MK 

může být užitečným koncepčním vodítkem pro přípravu programů učitelského vzdělávání pro 

formativní hodnocení. 

 
42 Psychodidaktická analýza rozebírá učivo s ohledem na vzdělávací možnosti konkrétních žáků nebo žákovských skupin, 

ontodidaktická analýza rozebírá učivo s ohledem na jeho souvislosti s odpovídajícím oborem (vědním, uměleckým, 

technickým ad.). Obě hlediska se mají doplňovat, protože se učivo má přizpůsobit žákům, ale zároveň si zachovat 

korektnost vůči oboru.  
43 Angelo, T.A. & Cross, P.K. (1993). Classroom Assessment Techniques (2nd ed.). San Francisco: Jossey-Bass. 

Palumbo, F. (1993). Viaggio nella nuova valutazione (La scheda sperimentale nella scuola media). Catanzaro, Istituto 

Regionale di Ricerca, Sperimentazione ed Aggiornamento Educativi : Calabria. Bohl, T. (2006). Prüfen und Bewerten im 

Offenen Unterricht. Weinheim [u.a.]: Beltz. Wiliam, D. & Leahyová, S. (2016). Zavádění formativního hodnocení. Praktické 

techniky pro základní a střední školy. Praha: Čtení pomáhá, Edukační laboratoř 
44 Leahy, S., Lyon, C., Thompson, M., & William, D. (2005). Classroom assessment: Minute-by-minute and day-by-day. 

Educational Leadership, 63, 3, 18–24. 
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Tabulka 1: Pět klíčových strategií formativního hodnocení (podle: Leahy, Lyon, Thompson & William, 2005). 

 Kam žák směřuje Kde je právě teď Jak se dostane k cíli 

Učitel 

Objasňování, 

sdílení 

a porozumění 

cílům učení 

a kritériím 

úspěchu 

Organizování efektivní třídní diskuze, 

aktivit a zadávání úloh, kterými 

získáme potřebné informace (důkazy, 

doklady) o reálném průběhu učení 

Poskytování efektivní 

zpětné vazby, která 

podporuje učení 

a posouvá je vpřed 

Spolužák Aktivizování žáků jako zdrojů učení pro sebe navzájem 

Žák Aktivizování žáků jako „vlastníků“ svého učení 

 

V Tabulce 1 je ve stručné formě shrnuto, jakým aspektům učitelské a žákovské součinnosti ve třídě 

je nutné věnovat pozornost při snaze co nejlépe využít formativního hodnocení. Chce-li učitel získat 

vlastní kritický přehled o tom, jak se mu daří formativní hodnocení do výuky zavádět, může si 

v tabulce uvedené strategie zapsat do plánů výuky a sledovat kvalitu jejich reálného uplatňování ve 

své praxi. V souhrnu tyto strategie vedou k takovému učebnímu prostředí, v němž se žáci 

s podporou učitele a na základě vlastní komunikace a kognitivní aktivizace mají propracovat 

k autonomnímu hodnocení: ke schopnosti porozumět tomu obsahu a těm činnostem, které se měli 

učit, a k motivaci zabývat se jimi s patřičným zaujetím sami, bez pobídek ze strany učitele. 

Při pozorném pohledu do výše uvedené tabulky si čtenář může povšimnout, že formativní hodnocení 

je neoddělitelně spojené se sebehodnocením žáků a s vrstevnickým hodnocením mezi nimi, tj. 

s jejich autonomním hodnocením (žák jako účastník diskuze, žák jako „vlastník“ svého hodnocení). 

Učitelé se během vzdělávání zaměřeného na rozvoj formativního hodnocení směrem 

k autonomnímu žákovskému hodnocení potřebují vyrovnat s faktem, že tato práce s hodnocením ve 

třídě je didakticky složitější a následkem toho klade i vyšší nároky na učitelovu přípravu na výuku 

i na objem času věnovaného hodnocení. Vzdělávání učitelů v MK by mělo tento fakt zvlášť zohlednit. 

 

3.4. Reflexe a evaluace výuky 

V gradujícím cyklu učitelova pedagogického uvažování a jednání má reflexe a evaluace výuky 

(vedle plánování, realizace kurikula ve výuce a hodnocení žáků – viz výše) zásadní roli (srov. 

Korthagen et al., 2013 a další). Je tomu tak proto, že umožnuje výuku hodnotit se záměrem ji do 

budoucna zlepšovat. Reflektování je tedy důležité s ohledem na kvalitu profesního výkonu učitele 

a je podkladem pro její zajišťování, resp. zvyšování (Janík et al., 2013 a další). 

Význam reflektování je doceněn i v Kontinuu profesního rozvoje učitelů (Oblast 2.5 Reflektování 

výuky a její zlepšování), dle něhož „učitel systematicky reflektuje procesy plánování a realizace 

výuky a jejich výsledky s cílem zkvalitnit svoji práci a zvýšit tak efektivitu žákova učení“. 

Reflexe, která má učitelům pomáhat při zvyšování kvality výuky, musí pohlížet na výuku nejenom 

s ohledem na žáka a na metody výuky, ale neméně vzhledem k obsahu výuky. Obsah ve výuce 

zabezpečuje činnost a učení žáků, podmiňuje povahu i charakter průběhu výuky a spolu se znalostí 

žáků má proto mít podstatnou roli při výběru metod a uspořádání procesů vyučování a učení (srov. 

(srov. Harbo, 1991; Štech, 2009). 
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Při reflexi má učitel o obsahu výuky, resp. o učivu, přemýšlet ze zorného úhlu žákova učení. Tím se 

otevírá klíčový problém, který má reflexe výuky podchytit a řešit: vztah obsahu k cílům a metodám 

(reálným postupům) výuky opřeným o učební úlohy. Východiskem k tomu je didaktická analýza 

učiva na podkladě poznatků získaných reflexí výuky. Učitelé si mají jejím prostřednictvím uvědomit, 

jakým způsobem žákovská činnost s obsahem dospěla k cílovým výsledkům, jaké překážky tomu 

bránily a jak je do budoucna lépe zvládnout. 

Reflexe, která se zaměřuje na optimální spojení mezi obsahem, cíli a reálnými aktivitami žáků 

a učitele ve výuce, je odborně náročná. Vyžaduje totiž dostatečně hlubokou didaktickou analýzu 

procesu obsahové transformace ve výuce. Obsahová transformace je proces, který ve výuce vede 

žáka od jeho dosavadní přirozené zkušenosti k její nové vzdělávací úrovni – k tzv. instrumentální 

zkušenosti v příslušném oboru (např. informatika) nebo oblasti (počítačové vědy, digitální 

technologie). Pojmem instrumentální zkušenost se klade důraz na to, že žádný obor nelze zvládnout 

jinak než ovládnutím všech jeho důležitých nástrojů – instrumentů, tj. nabytím zkušenosti s nimi. 

Jsou to jednak symbolické nástroje (např. programovací jazyk v informatice), jednak nástroje věcné 

(např. hardware, 3D tiskárna, tvůrčí nástroje v počítačové grafice apod.). 

Žáci ve výuce tedy získávají instrumentální zkušenost tak, že se postupně učí ovládat oborové instrumenty 

(symbolické i věcné nástroje oboru nebo celé kulturní oblasti), jejich prostřednictvím zvládat instrumentální 

praxi oboru (např. programovat, sestavovat z komponent počítač), a tak porozumět vzdělávacímu obsahu, 

resp. učivu. Důležité je, že nejde jen o znalost ve smyslu něčemu porozumět (tzv. deklarativní znalost), ale 

i o znalosti postupů, jak s příslušnými instrumenty zacházet (tzv. procedurální znalost). 

Učitel má této jejich činnosti rozumět do takové míry, aby ji mohl co nejlépe podporovat, aby mohl 

pomáhat žákům s učením, s překonáváním překážek při řešení učebních úloh i se získáváním 

učební motivace. K tomu učitel potřebuje reflektovat, analyzovat a vyhodnocovat proces výuky 

prostřednictvím odborného didaktického jazyka. 

Pozice reflexe výuky ve vztahu k práci učitele se žáky ve třídě je schematicky znázorněna na obr. 2. 

Z něj vyplývá, že učitel při reflexi má do potřebné hloubky porozumět jak žákovi (jeho přirozené 

zkušenosti, potřebám a motivacím), tak vzdělávacímu obsahu (a tedy instrumentální praxi 

příslušného oboru nebo příslušné oblasti). 

 

Obr. 2 Reflexe výuky jako prostředek k rozvoji kompetence učitele analyzovat výuku s cílem zabezpečit žádoucí 

kvalitu výuky (podle Slavík, Janík, Najvar, & Knecht, 2017, s. 168). 
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Učitelé během vzdělávací přípravy na reflexi výuky v rámci metodických kabinetů by měli být 

vedeni k následujícím cílům: 

(1) navrhovat zlepšující alternativy (tzv. alterace) výuky, 

(2) zdůvodňovat kvalitu navržených alterací průkaznými argumenty, 

(3) užívat takto nabytého poznání ke zvyšování kvality výuky. 

 

Samotné reflektování výuky je postupně gradující cyklus zahrnující určité etapy, jimiž má 

učitel procházet, aby byl výše zmíněný cíl naplňován. 

• V první etapě jde o shromažďování a využívání informací, které učiteli umožňují výuku reflektovat. 

• Následně jde o analyzování a hodnocení vlastní profesní činnosti (zejména plánování a realizace 

kurikula/výuky) a o porovnávání plánovaných cílů s dosaženými výsledky a pokroky v učení žáků. 

• Dále jde o to, aby na základě reflexe výuky a s oporou o praktické zkušenosti a teoretické poznatky 

docházelo k navrhování a diskutování možností zlepšování výuky. 

• A v konečném efektu se má směřovat k tomu, aby učitel dokázal různým aktérům vzdělávání (např. 

žákům, rodičům, kolegům, vedení školy, inspekci) vysvětlovat a zdůvodňuje své jednání. 

 

Příprava učitele k reflektování výuky by měla vyústit do cílového požadavku: vybavit učitele 

kompetencemi, tzv. reflektivního praktika (Korthagen et al., 2011). Reflektivní praktik je motivován 

a vybaven k průběžné reflexi své profesní činnosti s cílem udržovat nebo zvyšovat její kvalitu ve 

prospěch svých žáků. 

 

Reflektivní praktik by měl s porozuměním využívat reflexi výuky zejména v těchto oblastech 

profesní působnosti: 

• Podpora při zlepšování kvality výuky. Reflexe vede ke zpětné rekonstrukci procesu výuky, která 

dovoluje posuzovat jednotlivé komponenty procesu výuky ve vztahu k celku vyučovací jednotky 

a k jejím cílům. Poskytuje proto podklady pro hodnocení integrity výuky, která je důležitou 

podmínkou efektivního učení žáků. Na základě rekonstrukce procesu výuky lze navrhovat 

zlepšující varianty (alterace), a tak učiteli pomáhat ke zlepšování výuky. 

• Rozvíjení profesní kompetence. Prostřednictvím reflexe výuky spojené se snahou zvyšovat její 

kvalitu se rozvíjí profesionální kompetence, zejména její reflektivní a tvořivá složka. Rozvíjí se 

přitom tzv. sekundární intuice, tj. schopnost učitele citlivě reagovat aktuální vývoj výuky, na 

vzdělávací potřeby žáků a rozhodovat se v neočekávaných situacích výuky. 

• Spojení praxe, teorie a vzdělávacího programu. Vzhledem k tomu, že reflexe výuky je metodicky 

založena na pozorování a na strukturální (hlavně didaktické) analýze výuky, jsou při ní užívány 

metody analogické metodám výzkumným. Proto reflexe výuky může sloužit jako relativně 

přirozený spojovací můstek mezi pedagogickou praxí a teorií i mezi praxí a kurikulárními 

dokumenty (na všech úrovních). 
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• Návaznost rozvíjení žákovských kompetencí a žákovského zvládání obsahu, resp. učiva. Ve 

výuce učitel spolu s žáky musí zvládat jednak osvojování učiva, jednak rozvíjení obecněji 

pojatých kompetencí. Spojovacím článkem mezi těmito cílovými úrovněmi jsou výukové metody. 

Reflexe výuky dovoluje sledovat, posuzovat a následně zlepšovat vazby mezi osvojováním učiva, 

rozvíjením kompetencí a uplatňováním výukových metod. 

Vzdělávací programy zaměřené na reflexi výuky jsou poměrně náročné na technologické nebo 

organizační zabezpečení, protože jsou závislé na pozorování reálného průběhu výuky. Reflexe 

opřená o bezprostřední pozorování výuky „naživo“ je sice autentická, ale organizačně obtížná a její 

účinnost je ohrožená zkreslujícími chybami paměti. Proto se při vzdělávání učitelů obvykle využívá 

videozáznamů výuky. 

Videozáznam může sloužit nejenom jako opora paměti pro pozorovatele, který měl příležitost sám 

výuku sledovat, ale je postačujícím zdrojem informací sám o sobě – jako náhrada přímého 

pozorování. Výhody videozáznamu se umocňují prostřednictvím ICT (např. rozdělení záznamu na 

přesně určené časové sekvence, propojení videozáznamu s přepisem komunikace nebo jiným 

textem). Videozáznam umožňuje vést dialog o průběhu výuky, a tak rozvíjet profesní porozumění 

a odborný jazyk profese. Podpora profesionální diskuze spojené s argumentací (zdůvodňováním 

soudů o výuce) je od počátků audio nebo videozáznamů pokládána za jednu z největších předností 

využití technologií při přípravě učitelů (srov. Mareš, 1976; Wubbels & Korthagen, 1990; Svatoš, 

1997; Janík & Minaříková a kol., 2011). 

Podpora ICT při zpracování videozáznamů výuky se nejlépe uplatňuje při hloubkových analýzách 

tzv. mikrostrategií ve výuce. Zejména jejich prostřednictvím učitelé mohou získat precizní náhled na 

možná zlepšení své práce ve třídě, na překážky, které snižují kvalitu výuky. Důležitým vzdělávacím 

prostředkem pro získání takového profesního vhledu jsou didaktické kazuistiky (Slavík, Stará, 

Uličná, & Najvar et al., 2017). V ideálním případě by se na jejich tvorbě měli podílet učitelé z praxe 

spolu s oborovými didaktiky nebo dalšími specialisty z vysokých škol připravujících učitele. 
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4. Podpora profesního rozvoje učitele zejména v oblasti projektování 

a realizace kurikula ve vzdělávacím předmětu nebo vzdělávací oblasti 

Projektování a realizace kurikula je hlavní náplní didaktické práce učitele. Jeho profesní jedinečnost 

a náročnost je dána tím, že učitelé mají prostřednictvím výuky zajistit setkávání žáků se vzdělávacím 

obsahem. Během těchto setkávání se vzdělávacím obsahem má učitel podporovat žáky v tom, aby 

získávali zájem o vzdělávací obsah, aby mu co nejlépe porozuměli a aby si ho správně osvojili. Učitel 

svou činností respektuje a didakticky propojuje obě strany – žáka a vzdělávací obsah. K tomu, aby 

se učiteli tato činnost dařila, musí znát a zvládat vzdělávací obsah didakticky, tj. musí umět propojit 

proces poznávání žáka se vzdělávacím obsahem. Učitel přitom musí umět respektovat a didakticky 

propojit poznání žáka a vzdělávací obsah. Musí tedy znát nejen vzdělávací obsah, ale také jeho 

didaktické zpracování, tj. musí zvládat vzdělávací obsah se zvláštním ohledem k učení a učební 

motivaci žáků. Tato učitelská profesní dispozice se nazývá didaktická znalost obsahu. 

Kurikulum v podobě vzdělávacího programu vymezuje vzdělávací obsah, s nímž se ve výuce 

pracuje; učitel by měl dokázat žáky inspirovat k jeho zvládnutí. Důležité je si uvědomit, že sám učitel 

je tvůrcem kurikula v tom smyslu, že vzdělávací obsah didakticky zpracovává a dotváří vždy 

jedinečným a originálním způsobem. Tato kreativita učitele je klíčová, má vliv na to, co se žáci 

skutečně naučí, zda si žáci učivo dostatečně osvojí nebo v něm selhávají, zda budou mít zájem 

o informatiku a počítačové obory. Dosažení této dovednosti, tohoto umění, je jednou z významných 

charakteristik dobrého učitele. 

4.1. Od vědecké stránky oboru k učitelské realitě 

V rámci profesní přípravy je učitel ICT a informaticky zaměřených předmětů vzděláván jak v oborech 

informatika či počítačových oborech souvisejících nebo v oborech zaměřených na ICT, aby získal 

kvalitní orientaci v počítačových oborech, tak v didaktice informatiky a informaticky zaměřených 

předmětů. Znalosti z oboru jsou důležité pro to, aby byl učitel schopen soustředit se ve vzdělávacím 

obsahu na klíčové otázky. Osvojení didaktiky informatiky a informaticky zaměřených předmětů hraje 

významnou roli v učitelově pedagogickém jednání a je nutné pro vybavení učitele potřebnými 

didaktickými znalostmi obsahu, aby byl učitel schopen navrhovat a zvládat pedagogické situace. 

Zde však narážíme na problém, že oborová didaktika – didaktika informatiky a informaticky 

zaměřených předmětů – se zatím utváří, je v počátcích45. Se znalostí vzdělávacího obsahu jsou 

spojeny tři druhy znalostí učitele (podle L.S. Shulman, 1987, s. 4): 

1) znalost obsahu oboru: Jedná se o znalosti vědních a dalších obsahů, konkrétně souhrn faktů 

a pojmů určitého oboru včetně pochopení jeho struktury (Janík, 2009, s. 16). V případě učitelů 

informatiky a informaticky zaměřených předmětů to jsou tedy znalosti z vědních oborů 

informatika, matematika, počítačové vědy, aj. „Důkazem profesionality učitele je tedy nejen 

znalost obsahů, ale především porozumění tomu, proč a z jakých příčin tyto obsahy vyrůstají“ 

(Janík, 2009, s. 16). 

 
45 Ne vše, co se dosud objevovalo či označovalo v literatuře jako didaktika informatiky/ ICT, lze opravdu považovat za 

oborovou didaktiku. V tomto materiálu autoři přistupují k didaktice informatiky/ ICT jako k oborové didaktice, jejíž základy 

jsou budovány na principech transdidaktiky (viz Slavík et al., 2017). 
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2)  didaktická znalost obsahu: Jedná se o „znalosti, které učiteli umožňují didakticky ztvárňovat 

obsahy, jimž se mají žáci učit.“ (Janík, 2009, s. 16) Nejde přitom jen o nějaké znalosti 

z obecné didaktiky či pedagogiky, ale o přístupy specifické pro učení a výuku informatiky, resp. 

informaticky zaměřených předmětů, resp. vzdělávací oblasti ICT nebo Informatika a ICT. Jiné 

pedagogické přístupy je třeba aplikovat ve výuce tělesné výchovy, jiné ve výuce výtvarné výchovy 

a jiné v informatice a informaticky zaměřených předmětech. Jako příklad pro výuku informatiky 

lze uvést metodické přístupy vedoucí k porozumění Turingova testu s využitím aktivity typu 

CSunplugged46. 

3) znalost kurikula: Jedná se o znalosti, které učiteli umožňují vymezit, CO a PROČ ve výuce se 

žáky vyučovat. Znalost kurikula hraje důležitou roli při cílevědomém a odpovědném plánování 

a přípravě výuky. Učitel pak na základě znalostí obsahu oboru a didaktických znalostí obsahu 

designuje předběžnou představu své výuky (obraz výuky). Znalost kurikula učitel potřebuje i pro 

reflexi a evaluaci výuky, zda byly naplněny její cíle. 

 

Z tohoto pohledu je vidět, v čem se liší příprava specialistů v oboru informatika, resp. počítačových 

věd od přípravy učitelů informatiky a informaticky zaměřených předmětů. Důležité v přípravě učitelů 

jsou obě složky – oborová a didaktická. 

Ad (1) Obor chápeme jako celistvé paradigma, které má znalostní a metodickou složku (Obr. 3). 

Znalostní složkou se rozumí soubor definic a teorií, které tvoří funkční základ oboru. Metodická 

složka zahrnuje metody a postupy řešení, které se v oboru aktuálně používají (tzv. metodický 

aparát), a nástroje specifické pro obor. 

 

Obr. 3 Jednotlivé složky paradigmatu uplatňované ve výuce (převzato z Mentlík, 2016, s. 2) 

 
46 https://classic.csunplugged.org/the-turing-test/ 
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Informatika a počítačové obory jsou dynamicky se rozvíjející obory. Informatika je studium struktury, 

chování a interakcí přírodních a inženýrských výpočetních systémů. Informatika spolu 

s inženýrskými obory zaměřenými na počítačové technologie a informační systémy přinášejí 

technologický pokrok a podílejí se na revolučních změnách v životě lidí, ekonomice, průmyslu, ve 

vědě, vzdělávání, umění, v historii atd. 

Ve vzdělávání informatice a informaticky zaměřeným předmětům se může jednat například 

o reprezentace a nástroje (struktury, tabulky, grafy), o analýzu problému a symbolický jazyk pro 

zápis řešení postupu, o témata týkající se počítačové architektury, operačních systémů, algoritmů 

(koncepci algoritmu, reprezentace algoritmů, hledání algoritmů apod.), o programovací jazyky, vývoj 

software, teorii grafů, grafiku a další. Ne všechna témata jsou transformovatelná do vzdělávacího 

obsahu, opírají se o abstraktní matematické teorie. V některých tématech k tomu ve vzdělávání 

mohou být využity různé edukační programovací jazyky, pomůcky, nástroje pro zpracování dat nebo 

nástroje pro rozvoj myšlení žáků analyzovat problémy a objevovat pro ně hierarchické struktury. 

Iniciátorem dalšího rozvoje informatiky a počítačových věd jsou výzvy spojené s rozvojem umělé 

inteligence a aplikace prakticky do všech oborů a podněty a propojování poznatků z různých 

vědních oborů (biologie, chemie, geografie aj.). 

Výuka na tyto změny musí vhodně a pružně reagovat. Ve výuce informatiky, informaticky 

zaměřených předmětů a ICT je úkolem učitele rozvíjet schopnost žáků rozpoznávat, formulovat 

a řešit různé typy problémů v kontextu různých oborů a reálných situací, v nichž se uplatňuje 

především informatické myšlení, což může výrazně přispět mimo jiné k rozvoji technického myšlení, 

kreativity, strukturálního a matematického myšlení žáků. 

Výuka informatiky, informaticky zaměřených předmětů a ICT by měla přispívat k tomu, aby žáci 

mohli objevovat, kde všude a v jakých kontextech47 tyto obory a computing nacházejí uplatnění 

(informatika mění data a informace na znalosti, které lidé mohou každý den používat; vývoj 3D 

animací pro potřeby chirurgických zákroků; odhalování drog pomocí informačních technologií; vývoj 

počítačových aplikací pro správu pomoci při katastrofách; zkoumání lidských interakcí s počítači, 

mobilními zařízeními a roboty aj.). 

V současné době jsou v ČR připraveny návrhy na změny kurikula vzdělávací oblasti Informatika 

a ICT, dosud označované pouze jako ICT, jsou připraveny sady učebních materiálů48 pro žáky 

a metodických příruček pro učitele. Na vývoji těchto kurikulárních dokumentů se podíleli odborníci, 

vysokoškolští pedagogové, učitelé. Jak už však bylo řečeno, obory se neustále vyvíjejí; bude 

zapotřebí tyto změny po úvaze reflektovat i v kurikulu a ve výuce. „Takové oblasti kurikula (resp. 

paradigmatu), ve kterých dochází aktuálně k nejvíce progresivnímu vývoji, jsou označovány jako 

dynamická místa paradigmatu, resp. kurikula (Mentlík, 2016). Dynamickým vývojem je chápáno 

generování originálních vědeckých poznatků obohacujících (a měnících) paradigma daného oboru.“ 

(Vondrová, 2020) 

Paradigma oborů a jeho změny musí samozřejmě brát v úvahu především tvůrci státních 

kurikulárních dokumentů (autoři rámcových vzdělávacích programů, autoři učebnic a metodik); 

vzdělávací oblast Informatika a ICT bude jednou z oblastí, které budou vyžadovat častější 

 
47 https://soic.iupui.edu/about/what-is-informatics/ 
48 Projekt OP VVV PRIM (imysleni.cz) 
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aktualizace kurikulárních dokumentů. Nicméně znát paradigmata svého vzdělávacího oboru, 

sledovat jeho proměny a hodnotit je, patří také k náplni práce učitelů ve vzdělávací praxi při 

zpracování obsahu učiva, při promýšlení kurikula a přípravě výuky (viz obr. 3). 

Didaktickou transformaci nových poznatků (viz oddíl 4.2) mohou provádět ontodidaktici, kteří jsou 

členy výzkumných týmů a pracují na zprostředkování a prezentaci výsledků výzkumů mimo 

vědeckou komunitu nebo výsledky registrují, shromažďují a didakticky transformují pro využití 

v učebnicích nebo populárně naučných výstupech. 

V tomto směru by pro vzdělávací oblast informatika a ICT, respektive informaticky zaměřené 

předměty měly sloužit učební a metodické materiály, které vznikly v rámci projektu PRIM, takže 

učitelé budou moci některé nové poznatky z paradigmatu oboru transformované oborovými didaktiky 

převzít a transformovat ho do školní výuky. Vzhledem k rychlému vývoji a dostupnosti digitálních 

technologií však bude zapotřebí brzy řadu témat aktualizovat. Dynamická místa kurikula zejména 

v informatice a počítačových oborech mohou přispět ke zvyšování atraktivity výuky a zájmu žáků 

o studium oboru. 

 

V procesu aktualizace kurikula je úloha učitele klíčová; učitel nový poznatek přebírá ze tří 

zdrojů, a to z: 

• paradigmatu oboru, kam je poznatek v netransformované podobě po publikování vědeckým 

týmem začleněn, 

• transformovaného poznatku od ontodidaktiků, oborových didaktiků, 

• poznatku z kurikula, prezentovaného například v učebnicích, metodických příručkách, v dalších 

vzdělávacích materiálech. 

 

„Výuka bez obsahu je nesmysl“ (Slavík et al., 2020, s 19). Učitelova dobrá znalost obsahu daného 

oboru a zajištění jeho dalšího vzdělávání v oboru mají velký význam pro zajištění kvality výuky. 

Učitel by měl být schopen rozeznat, CO vyučovat a JAK to ve výuce realizovat, přičemž musí velice 

dobře rozumět tomu, PROČ se tímto (problémem, tématem) zabývat, proč při tom používat určitou 

terminologii a proč přitom postupovat určitým způsobem (Slavík et al., 2020, s 15). Učitel může 

u témat, která jsou z teoretického pohledu velice komplikovaná, poskytnout zjednodušující pohled, 

který podtrhne jejich atraktivitu na úkor jejich skutečné matematické, informatické či technologické 

podstaty (např. počítačové rozpoznávání obrazu, počítačová grafika, umělá inteligence a její 

aplikace v praxi). 

Učitel by měl být schopen projektovat vzdělávací obsah informatiky a počítačových oborů do výuky 

tak, aby žáci dosáhli určitého poznání obdobnou cestou, jako to dělají informatici, počítačoví 

odborníci. Pochopitelně, že je přitom zapotřebí respektovat věk žáků. Čím jsou žáci starší, tím více 

nabízet žákům příležitost, aby si vyzkoušeli „oborově myslet“, přestože jim budou chybět nějaké 

odborné znalosti (z matematiky, informatiky, inženýrských oborů). 

„Obsah je tím, co žák může kolem sebe nebo v sobě tvořivě zkoumat a objevovat“ (Slavík et al., 

2020, s. 22). Existují tři základní způsoby existence obsahu: a) subjektivní (žák si ho uvědomuje 



 

Strana 35 

 

v okamžiku, když na něco určitého pomyslí, projevuje se v paměti a chování žáka – např. počítání 

v duchu, na prstech, zaznamenávání počtu pomocí čárek), b) intersubjektivní (tento způsob se 

projevuje sdílením s ostatními prostřednictvím jazyka, typicky rodného jazyka, ve věcné podobě 

s používáním výrazů či znaků se srozumitelným významem, např. význam bloků ve Scratch, význam 

hudebních not), c) objektivní (způsob existence obsahu se ukazuje ve smyslově uchopitelných 

jevech, např. výpis počítačového programu, vývojový diagram, ukázka vyhledávacího stromu). 

Žáci se prostřednictvím aktivní činnosti dostávají do kontaktu se vzdělávacím obsahem. Měli by mít 

možnost získat znalost za pomoci vlastního zkoumání zadaného problému, při řešení 

experimentovat49, zkoušet své postupy, vyhodnotit experimenty, proměnit je ve znalost, získanou 

znalost následně ověřit a upevnit. Žákova znalost obsahu se projeví tím, že umí nejen něco 

vyjmenovat, vysvětlovat, popisovat, zdůvodňovat (tzv. deklarativní znalost, schopnost 

konceptualizovat), ale i vytvářet, designovat, předvést, spustit, provést (tzv. procedurální znalost). 

Žáci velice často umějí s digitálními zařízeními provádět zajímavé činnosti, vytvářet různé digitální 

produkty, své zkušenosti sdílejí s kamarády, se spolužáky. Jak upozorňují Slavík et al. (2020, s. 26), 

„lze sice umět jednat i bez schopnosti své jednání dostatečně srozumitelně popsat a vysvětlit, ale 

uvědoměle něčemu porozumět nejde bez toho, abychom se o tom uměli dorozumět“. Někdy mohou 

při sdílení s ostatními lidmi vzniknout intersubjektivní odchylky v subjektivní interpretaci, např. při 

používání metafor. V počítačových oborech se velice často používají metafory, např. v případě 

webových aplikací (složité datové struktury se běžně označují jako nákupní vozíky; při práci 

s uživatelskými programy se používají označení složky, registry, stránky; programátoři organizující 

data obvykle hovoří o zásobnících (stacks), frontách (queues), stromech (trees), datových proudech 

(streams) apod. Návrháři algoritmů, kteří pracují s datovými strukturami, používají acyklické vztahy 

jako rodič (parent), dítě (child), předek (ancestor ) a potomek (descendant).“ (Colburn & Shute, 2008, 

s. 526) 

V této souvislosti může být inspirativní pojem učitelova instrumentální zkušenost (Kvasz, 2015). 

Slovem zkušenost je položen důraz na holistický charakter zvládnutí oboru (kdy učitel chápe 

souvislosti mezi pojmy a koncepty informatiky či informaticky zaměřených oborů, což mu umožnuje 

pomocí příslušného metodického aparátu řešit problémy). Slovo instrumentální ukazuje na fakt, že 

zvládnout obor není možné jinak než prostřednictvím jeho specifických nástrojů – instrumentů 

(jednak symbolických – např. pojmy, schémata, grafy, číselné soustavy, zápis programu, simulace, 

jednak věcných – např. různé hardwarové komponenty, Micro:bit, Raspberry Pí, robotické 

stavebnice). 

Informatika je specifická v tom, že používá nejen symbolický jazyk jiných oborů, především 

matematiky, ale i svůj vlastní. Koncepty z těchto jazyků převzaté a didakticky přizpůsobené pro 

potřeby výuky mohou sloužit jako instrumenty, s jejichž pomocí můžeme velmi efektivně poznávat, 

modelovat a doplňovat skutečnost (Kvasz, 2015, s. 27). Jakmile dovede žák pomocí manipulace se 

symboly odvodit nové poznání (např. při používání symbolických zápisů v počítačových jazycích, při 

navrhování procedur; při převodech mezi číselnými soustavami), pak se pro něj symbolický jazyk 

 
49 Experimentováním rozumějme nejen reálné aktivity, objevování souvislostí na základě akce-reakce (chování systému 

za různých podmínek) nebo na základě změn vstupních podmínek, parametrů, hodnot, ale i myšlenkových experimentů 

apod. 
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stává skutečným instrumentem a nezůstává na úrovni pouhé bezvýznamové manipulace se 

symboly. Tento proces je nazýván instrumentalizace zkušenosti (Slavík et al., 2020, s. 61–62). 

Rozvoj instrumentální zkušenosti žáka ve výuce se nejprve opírá o jeho přirozenou zkušenost se světem 

(např. sestavování scénáře z několika bloků spojených dohromady pro ovládání robotické hračky), ale 

díky zvládání a využívání instrumentů (nástrojů) počítačových oborů a ICT je tato přirozená zkušenost 

obohacována a přesahována. Žák např. ze své přirozené zkušenosti objeví rozdíly mezi několika 

běžnými třídícími algoritmy, později se dovídá o možnostech použití stromové struktury, které mu 

umožní některé situace analyzovat. Tím se jeho zkušenost obohacuje – instrumentalizuje. 

V praxi se setkáváme s dalšími příklady toho, jak si žáci přinášejí nějakou přirozenou zkušenost, 

kterou už prováděli dříve, a následně ji přemění ve znalost. S tím se setkáváme u dětí např. při 

sestavování jednoduchých sekvenčních kódů, v nichž se opakuje nějaká skupina příkazů (bloků) 

a kterou později nahradí cyklem (např. aktivity Hour of Code). 

Jiným příkladem, jak se žákova zkušenost instrumentalizuje, může být situace, v níž žák hledá 

v regionu nejkratší cestu, aby objel své kamarády na kole; později zjistí, že by k vyřešení takové 

úlohy mohl využít grafy (úloha obchodního cestujícího). Tyto poznatky se pak naučí aplikovat v praxi. 

Bez patřičné kvality žákovy instrumentální zkušenosti není možné řešit problémy z informatiky 

a informaticky zaměřených oborů, ani dobře porozumět praktickým důsledkům informatického 

poznávání. Při plánování výuky je proto nevhodné zaměřovat se pouze na znalostní složku informatiky 

a počítačových oborů a opomíjet složku instrumentální (metodickou). Výuka informatiky a informaticky 

zaměřených předmětů pak ztrácí možnost naučit žáky znalosti uplatňovat a posouvat jejich pochopení 

na vyšší úroveň kognitivního poznání. Daří-li se ve výuce skloubit nároky na znalosti s nároky na 

metodické dovednosti, můžeme konstatovat, že žákova dosavadní zkušenost se instrumentalizuje 

uspokojivě, kvalitativně: nabývá kvalit instrumentální zkušenosti v příslušném oboru, resp. oblasti. 

Ve výuce informatiky, resp. informaticky zaměřených předmětech převládá orientace na 

konstruktivistické a konstrukcionistické přístupy k rozvoji myšlení žáků, jejich kreativity a učení. 

Východiskem pro tyto přístupy jsou myšlenky Seymoura Paperta (1928–2016), amerického 

matematika, informatika a profesor na MIT, na které navázali a navazují jeho žáci v MIT50 a jehož 

učení rozvíjejí učitelé a odborníci působící na vzdělávacích institucích a univerzitách na celém světě. 

Seymour Papert51 spolu s dalšími dvěma vizionáři, Wallace Feurzeig52 a Alan Kay, byli už před více 

než 50 lety přesvědčeni, že „digitální technologie patří do rukou dětem, protože jim poskytují 

jedinečné příležitosti pro nové a poutavé učení, příležitosti na zkoumání, komunikaci a objevování 

velkých myšlenek“ (Kalaš et al., 2013, s. 86). 

V tabulce 2 jsou shrnuty hlavní charakteristiky a východiska teorií, které se promítly do celosvětově 

uznávaných metodických postupů v aktivitách s dětmi ve výuce informatiky a v učení témat 

informaticky zaměřených předmětů. 

 
50 Massachusetts Institute of Technology (76 absolventů MIT jsou nositelé Nobelovy ceny) 
51 S. Papert se společně s D. Bobrowem, W. Feurzeigem a C. Solomonem podílel na vývoji edukačního programovacího jazyka 

Logo. Byl přesvědčen, že logo může přispět ke změně výuky matematiky a matematického myšlení žáků. Spolupracoval s firmou 

Lego na vývoji programovatelných robotických stavebnic LEGO Mindstorms (Kalaš et al., 2013, s. 86). 
52 W. Feurzeig se spolu se S. Papertem, D. Bobrowem a C. Solomonem zasloužil o vývoj edukačního programovacího 

jazyka Logo (Kalaš et al., 2013, s. 86). Zabývá se umělou inteligencí. 
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Tabulka 2: Směry ovlivňující pohled na paradigma relevantní pro současnou výuku informatiky a informaticky 

zaměřených předmětů 

Směr, ideje Popis a význam Uplatnění ve výuce 

Jean Piaget53 
(1896–1980) 
(konstruktiVismus) 

Zakladatel směru 
genetická 
epistemologie54 

Autor teorie inteligence 
(jako činnosti 
organismu) 

J. Piaget se zabýval otázkou, jak může 
biologická bytost, která má k dispozici pouze 
svoji zkušenost, dospět k vyšším formám 
poznání (k poznání vědeckému). 

Myšlení dítěte má svoji logiku a vnitřní 
strukturu. 

Pro vysvětlení svých teorií o vývoji myšlení 
používal pojmy asimilace55 a akomodace56 
a pojem operace57. 

Piaget periodizuje vývoj myšlení (kognitivní 
vývoj dítěte) do čtyř stadií: 

(1) senzomotorické (0–2 let) 

(2) předoperační (2–7 let) 

(3) stadium konkrétních operací 
(7–11 let) 

(4) stadium formálních operací 
(11 let a více) 

„Žáci se musí aktivně zapojit 
do rekonstrukce svých 
stávajících znalostí 
restrukturalizací svých 
kognitivních map. Učitel to 
podporuje dvěma způsoby: 

• vytvářením výukových 
situací a učebního prostředí, 
ve kterém žáci podstoupí 
určitou kognitivní disonanci, 

• a vymýšlením učebních 
úloh, které povedou 
k reorganizaci existujících 
kognitivních map žáků.“ 

(Richardson, 1997, s. 5) 

Učební úlohy na manipulaci. 
Učební úlohy, které jsou pro 
žáky výzvou pro rozvoj pojmů 
a jejich myšlení. Kladení 
otázek, které vyvolávají 
v žácích pochybnosti a potřebu 
formulovat a ověřovat 
hypotézy. 

Lev Vygotsky 

(1896–1934) 

(sociální 

konstruktiVismus) 

Zavedl pojem zóny 

nejbližšího vývoje 

v přístupu k učení. 

Lidská činnost v sociální 

i individuální rovině je 

zprostředkována 

pomocí nástrojů a znaků 

– sémiotiky. 

„Teorie se nesoustředí primárně na jedince 

(jednotlivce), ale na společenství (sociální 

prostředí), v němž spatřuje instrumentální, 

ne-li dokonce to podstatné, a to jak pro 

utváření, tak i pro osvojování znalosti.“ 

(Richardson, 1997, s. 5) Člověk se rozvíjí 

v dynamických interakcích se společenstvím, 

v němž žije. Jeho znalosti se utvářejí 

v sociální interakci, neboť význam (pojem) lze 

formovat a osvojovat pouze pomocí jazyka 

v sociálním kontextu. (Palincsar, A. S., 1998) 

Klást důraz na verbální 

komunikaci s použitím různých 

symbolických a grafických 

znakových soustav k tomu, 

aby žák popsal, co dělá, jak 

postupuje, jak přemýšlí. 

Podporovat sdílení mezi žáky 

a spolupráci žáků. 

Dbát na přesné vyjadřování 

a používání instrumentů 

(znakových soustav, symbolů, 

schémat, grafů aj.) 

 
53 Piaget vystudoval biologii a nejednou se jí nechal ve svých teoriích inspirovat (Kratochvíl, 2006, s. 33). 
54 Teorie poznání, filozofie vědy. Věda o nejvyšších formách poznání, vycházející ze znalosti jeho vzniku, původu a vývoje 

(Kratochvíl, 2006, s. 12) 
55 Asimilace jako působení organismu na okolní předměty, pokud tato činnost je závislá na jeho dřívějším chování 

k předmětům stejným nebo podobným. (Kratochvíl, 2006, s. 50). „asimilace se nedotýká (fyzicky, chemicky) předmětů, ale 

začleňuje se do forem své činnosti.“ 
56 Akomodace jako působení prostředí na organismus. (Kratochvíl, 2006, s. 51). 
57 „Inteligence je svou povahou operační. … Operace jsou činnosti, které jsou zvnitřněné, vratné a koordinované 

v strukturovaný celek.“ (Kratochvíl, 2006, s. 53) 
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Seymour Papert 

(konstrukcioNismus) 

Východiskem je 

konstruktivistická teorie 

Piageta a sociální 

konstruktivismus 

Vygotského. 

Forma konstruktivismu, 

která zdůrazňuje učení 

žáků prostřednictvím 

vytváření konkrétních 

projektů, které jsou 

sdíleny s ostatními 

žáky58. 

Výsledkem takového 

přístupu k učení je 

metakognitivní 

dovednost: umění učit 

se. 

Logovský mikrosvět 

(Převzato z Kalaš et al., 2011, s. 13–14): 

1. Učení je aktivní proces. 

2. Když se dítě učí, učí se i tomu, jak se učit.  

3. Klíčové momenty při utváření znalostí 

se odehrávají v mysli. Aktivity musí 

zaměstnat jak ruce, tak mysl. 

4. Jazyk ovlivňuje učení. Jazyk a učení 

jsou neoddělitelné. 

5. Učení je sociální aktivita. 

6. Učení je závislé na kontextu. (Dítě se 

neučí ideální abstraktní izolované 

poznatky, ale věci, které souvisí s jeho 

životem.) 

7. Dítě se nemůže učit bez toho, aniž by 

stavělo na svých předchozích 

vědomostech. 

8. Učení vyžaduje čas. Měli bychom se 

věnovat také aktivitám, které jsou časově 

velmi náročné. 

9. Motivace je klíčovou součástí učení. Tento 

proces se odvíjí od zájmů učícího se. 

10. Náročná zábava (angl. hard fun) 

a zábavné učení (angl. playful learning). 

Učební úlohy by měly být dostatečně 

zábavné, jednoduché a dostupné, aby dítě 

zaujaly, ale i dostatečně obtížné na to, aby 

udržely jeho pozornost a zájem. 

11. Možnost dělat chyby a poučit se z nich. 

Dávejme dětem prostor pro jejich vlastní 

řešení, při nichž často dělají chyby. 

12. Týmová práce, kolaborace, rozdělení si 

rolí v týmu a spolupráce na řešení.  

13. Učitelé se též učí. 

Papert se nezabýval tím, jak 

má učit učitel, ale jak by se 

měli učit žáci. (Kalaš et. al., 

2011) 

 

Dát příležitost a vytvořit pro 

žáky podmínky (pedagogické 

situace), aby žáci mohli 

realizovat své vlastní nápady, 

ideje. 

Tvorba vlastních nápadů vede 

ke vzniku nových poznatků, 

nové znalosti a dovednosti. 

O vlastních nápadech žák 

musí přemýšlet, a k tomu musí 

používat jazyk. 

 

Často se v souvislosti s učením s digitálními technologiemi zmiňuje konektivismus59, jímž se 

rozumí teorie učení, která vysvětluje, jak internetové technologie (webové prohlížeče, e-mail, wiki, 

diskuzní fóra online, sociální sítě, Web3D, YouTube aj.) vytvořily nové příležitosti pro učení lidí tak, 

že mohou sdílet informace na celém webu mezi sebou. Teorie konektivismu je spojena se jmény 

George Siemens60 a Stephen Downes, kteří pohlížejí na učení a znalosti jako na síťové jevy 

 
58 Sentance, S., Barendsen, E., Schulte, C. (2018) Computer Science Education. Perspectives on teaching and learning 

in school. Bloomsbury, 2018. s. 243. 
59 https://www.learning-theories.com/connectivism-siemens-downes.html 
60 Siemens, G. (2005)  
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a podle nichž se učení může uskutečňovat s ostatními lidmi online prostřednictvím sítí. „Na koncepty 

pak lze pohlížet podobně jako na pojmovou mapu, jako na síť, nikoli jako na lineární uspořádání 

myšlenek. Takováto síť je způsob, jakým se jedinec učí. Proto v důsledku dramatických změn, 

k nimž dochází díky neustálému vývoji technologií, se instituce a školy nacházejí pod velkým tlakem 

těchto změn. Vznikají nové epistemologické a ontologické teorie“61. 

 

4.2. Kurikulum a didaktická transformace obsahu 

Z hlediska oboru můžeme kurikulum označit jako paradigma, které se výběrovým způsobem promítá 

do školní výuky. Kurikulum je chápáno jako soubor veškerých poznatků (obsah vzdělávání 

a výchovy), které si má žák v daném oboru osvojit. Jeho součástí je i proces jeho osvojování. 

Celkově se tedy jedná o veškerou zkušenost, kterou žák či student ve škole získává (Maňák et al., 

2008; Průcha et al, 2009, s. 117). 

 

4.2.1. Kurikulum 

Slavík et al. (2020, s. 173) vymezují kurikulum jako „obsah vzdělávání orientovaný vzdělávacími 

cíli, záměrně (tzv. zjevné kurikulum) nebo nezáměrně (tzv. skryté kurikulum) osvojovaný žáky 

v učebním prostředí a textově ukotvený v kurikulárních dokumentech.“ 

Vzdělávací obsah je vlastně takový pomyslný most spojující „břeh nevědomosti či žákovo tušení 

poznatků“ s „břehem vědění“, po němž žák realizuje vzdělávací cestu příslušným oborem. 

Vzdělávací obsah se v příslušném oboru nachází v podobě, která je v dané době na nejvyšší 

dosažené úrovni poznání a pro žáka zcela nezvládnutelná. Aby mohla výuka obsah informatiky 

a počítačových oborů žákovi přiblížit, musí tento obsah procházet proměnami spojenými s jeho 

přizpůsobením pro vyučování a učení. Tyto proměny, odborně nazývané transformace obsahu, 

mají několik základních stupňů (Obr. 4), jež by si učitel ve své práci měl uvědomovat a zvládat tak, 

aby mohl své žáky co nejlépe motivovat k učení, k zájmu o poznávání informatiky a počítačových 

oborů a k zvládnutí stanoveného kurikula. 

Kurikulum se „týká procesu transformací obsahu spojených s výukou, cílů, k nimž tento proces 

směřuje, a vzdělávacího programu (textu) nebo jiných dokumentů, v nichž jsou soustředěny 

informace o vzdělávacím obsahu, o jeho užívání a cílech, k jejichž dosažení má sloužit“. (Slavík et 

al., 2020, s. 171) 

Na obr. 4 jsou jednotlivé fáze obsahové transformace charakterizovány ze tří hledisek: 

a) z hlediska aktérů (tvůrce kurikula, učitel, žák), kteří jsou ústřední postavou pro danou fázi (rovina 

aktérů),  

b) z hlediska procesů (tvorba kurikula, vyučování, učení), které se v příslušné fázi odehrávají (rovina 

procesů) 

 
61 Duke, B., Harper, G., Johnston, M. (2013) Connectivism as a Digital Age Learning Theory. In The International HETL 

Review, Special Issue, 2013. 
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c) z hlediska způsobů existence obsahu (oborové obsahy, kurikulární obsahy, obsahy výuky, 

znalosti jako obsahy mysli), tj. rovina obsahů. 

 

 

Obr. 4 Tři stupně obsahové transformace vyjadřující postupnou změnu vztahu mezi žákem a oborem (převzato 

z Janík, 2018) 

 

Ad a) rovina aktérů 

„Podoba kurikula je velmi proměnlivá během výuky i mimo ni při žákovském učení.“ (Slavík 

et. al., 2020, s. 172, J. Průcha (2013, s. 246–247) rozlišuje tři transformační fáze, resp. formy kurikula 

(viz též tabulka 3): 

• zamýšlené kurikulum (vzdělávací obsah určený pro výuku a zaznamenaný v kurikulárních 

programech, v přípravě učitele na výuku, v učebních textech apod.) (Slavík et al., 2020, s. 172), 

• realizované kurikulum (vzdělávací obsah uskutečňovaný ve výuce v interakcích učitele a žáků 

na podkladě učebních úloh) (Slavík et al., 2020, s. 172), 

• dosažené kurikulum (vzdělávací obsah, který si žák ve výuce osvojil a umí jej užívat a zvládat) 

(Slavík et al., 2020, s. 172). 

Ad b) rovina procesů 

Hlavní fáze od „cesty oborového obsahu“ po „mostě vědění“ probíhají ve třech 

transformačních procesech: 
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• ontodidaktická transformace obsahu: přetváří (rekonstruuje) oborový obsah do obsahu 

kurikulárních dokumentů – např. vzdělávací programy, standardy vzdělávání, učební plány, 

učební osnovy, učebnice, metodické příručky atd. (Slavík et al., 2020, s. 179), 

• psychodidaktická transformace obsahu: přetváří obsah z kurikulárních dokumentů do obsahu 

výuky (Slavík et al., 2020, s. 179), 

• kognitivní transformace obsahu: přetváří obsah z výuky do žákovských znalostí obsahu spolu 

s utvářením postojů a rozvíjením kompetencí (Slavík et al., 2020, s. 179) 

 

Ad c) rovina obsahů: 

V rovině obsahů jsou prostřednictvím ontodidaktické transformace vytvářeny kurikulární obsahy, na 

nichž se podílejí obvykle oboroví didaktici a odborníci z oboru, v některých případech je musí 

provádět i učitelé. Kurikulární obsahy mohou mít odraz například v učebnicích. „Kurikulum ve shodě 

s obsahem prochází transformacemi. Kupř. kurikulum zapsané v textu kurikulárního programu se 

během učitelovy přípravy na výuku transformuje do podoby učebních úloh pro žáky a během výuky 

se pak znovu transformuje do subjektivní podoby žákovských znalostí obsahu.“ (Slavík et al., 2020, 

s. 171) 

Kurikulární obsahy existují v psaných dokumentech jako RVP (na národní úrovni). Úkolem učitele je 

reflektovat dokumenty na národní úrovni (RVP, tzv. koncepční kurikulum) a zohledňovat specifika 

školy ve ŠVP (na školní úrovni) a obé uvést do souladu se svým expertním pohledem na paradigma, 

resp. obor. Kurikulum má z hlediska učitelovy praxe několik významných forem, ve kterých je 

učitelem (v několika rovinách) realizováno (viz tabulka 3). 

Tabulka 3: Různé formy kurikula (upraveno podle Kelly, 2000) 

Forma kurikula Popis Příklad 

Koncepční 

(zamýšlené) 

Národní kurikulární dokumenty, které jsou 

vytvářeny státními institucemi v souladu 

s národní politikou vzdělávání. 

Rámcové vzdělávací programy, které 

jsou doplňovány, inovovány, revidovány. 

Formální/ 

Projektové/ 

Vyučované 

Dokumenty plánující a demonstrující 

zvládnutí kurikula na úrovni škol, pracovních 

týmů (například učitel a asistent) nebo 

připravované jednotlivými učiteli. Učitel učí 

v souladu s projektovým kurikulem. 

Školní vzdělávací programy62, tematické 

plány výuky, přípravy učitele. 

Realizované/ 

Rezultátové 

Učivo, které si žák osvojí během výuky ve 

škole. Je kontrolovatelné hodnocením 

výuky. 

Práce žáků v různé podobě (mluvené, 

psané, digitální artefakty, portfolia atd.). 

 
62 V rámci projektu PRIM vznikla sada učebnic „Informatika PRIM“, která odpovídá inovovaným RVP z informatiky pro 

všechny stupně škol. Podle inovovaných RVP by se mělo začít vyučovat v ČR od 2021/22. K nim byly vytvořeny modelové 

školní vzdělávací programy pro informatiku na ZŠ, a to ve třech verzích (viz https://imysleni.cz/ucebnice). 



 

Strana 42 

 

Neformální 

kurikulum 

Veškeré vzdělávání k oboru, které se děje 

mimo plánované, formální kurikulum. 

Zájmové kroužky, besedy, přednášky 

zvaných hostů; exkurze a školní výlety, 

účast v robotických soutěžích, účast 

v informatických soutěžích, účast 

v online volně dostupných kurzech, 

zapojení do tvůrčích aktivit komunit 

(DIY, space-makers, aj.), výstavy 

novinek počítačových technologií, 

robotiky a aplikací, návštěvy 

technologických center, aj. 

Skryté 

kurikulum 

Veškeré aktivity, které probíhají ve škole 

a mají dopad na vzdělávání žáků mimo 

proces vyučování. 

Prostředí školy – vybavení, informační 

tabule, plakáty, nástěnky, webové 

stránky, sociální sítě školy. Sociální 

a kulturní vztahy a vazby, které jsou ve 

třídách a škole vytvářeny. 

 

V posledních několika letech vypracoval tým pracovníků VÚP MŠMT Návrh revizí rámcových 

vzdělávacích programů pro vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie (ZV) 

a Informatika a informační a komunikační technologie (G)63 (2018), jehož součástí je i Rámec 

očekávaných výstupů pro Informatiku64 a Rámec očekávaných výstupů pro Digitální gramotnost65. 

Učitelé rozpracují koncepčně vymezené kurikulum do podoby formálního kurikula (ŠVP, tematických 

plánů, příprav na hodinu), poté realizují v podobě reálné povinné výuky s žáky nebo v podobě 

neformálních aktivit neformálního kurikula, což se následně promítne do různých výstupů žáků, 

případně učitelé přispějí ke změně prostředí a života školy. 

Příprava a úspěšná implementace kurikula v reálné výuce s žáky závisí na kvalitě práce učitele. 

Psychodidaktická transformace je naprosto klíčovou složkou učitelovy práce, v níž musí zohledňovat 

několik skutečností: věk žáků, třída žáků (chování, zkušenosti, schopnost pracovat v týmech, aj.), 

učení žáků se specifickými poruchami učení, talentovaní žáci atd.). Tuto transformaci učitel často 

provádí intuitivně, bez jasného profesního uvědomění a vysvětlení jak celého postupu, tak 

jednotlivých kroků. Ve srovnání s jinými oborovými didaktikami (např. didaktikou matematiky, 

didaktikou fyziky, didaktikou českého jazyka) je oborová didaktika informatiky zatím na začátku, 

nemá k dispozici data o tom, jak se děti s digitálními technologiemi učí, jak si osvojují základní 

koncepty. Výsledky výzkumů velice rychle zastarávají v důsledku rychlého vývoje digitálních 

technologií a také v důsledku toho, že jejich uživateli se stávají stále mladší a mladší děti aj. Proto 

učitelé ICT a informatiky zatím nemají dostatečnou přípravu v oblasti psychodidaktické znalosti 

obsahu66 informatiky a ICT. Je zapotřebí podporovat učitele ve sdílení metodických materiálů 

 
63 http://www.nuv.cz/t/revize-rvp-ict 
64 http://www.nuv.cz/file/3361/ 
65 http://www.nuv.cz/file/3360/ 
66 „Psychodidaktická znalost obsahu je učitelská znalost žákovského pojetí vzdělávacího obsahu týkající se konkrétního 

typu žáků nebo jednotlivých žáků. Projevuje se v profesní dovednosti tvořit učební úlohy s ohledem na typ žáků nebo na 
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a zkušeností s různými typy učebních úloh, podporovat učitele v tom, aby se seznamovali postupně 

pokud možno se všemi materiály, učebními úlohami v učebnicích, které vznikly v projektu PRIM pro 

jednotlivé vzdělávací stupně, resp. v projektu Digitální gramotnost pro různé vzdělávací oblasti 

napříč kurikulem pro ZŠ a SŠ. Je také důležité, aby učitelé informatiky a informaticky zaměřených 

předmětů důsledně reflektovali svou práci, analyzovali práce žáků, získávali od svých žáků zpětnou 

vazbu k tomu, co a zda se vůbec něčemu naučili. Vzhledem k tomu, že zatím nebyly zveřejněny 

časové dotace pro výuku Informatiky a ICT a pokyny, s jakými kurikulárními oporami naplňovat např. 

rámcové výstupy, tak zatím není možné nabídnout strategii, jak učitelé mají designovat tematické 

plány, jak plánovat kurikulum pro výuku atd. 

V materiálech NÚV (2019a), resp. NÚV (2019b) však není vymezen vzdělávací obsah, pouze rámce 

očekávaných výstupů k těmto tematickým okruhům (Tabulka 4): 

Tabulka 4: Rámce očekávaných výstupů v tematických okruzích návrhu revize vzdělávací oblasti Informatika a ICT 

(NÚV, 2019a; NÚV, 2019b) 

Pro informatiku 

(NÚV, 2019a) 

Data, informace, modelování 

Algoritmizace a programování 

Informační systémy 

Počítač a jeho ovládání 

Pro digitální gramotnost67 

(NÚV, 2019b) 

Člověk, společnost a digitální technologie 

Tvorba digitálního obsahu 

Informace, sdílení a komunikace v digitálním světě 

 

Tyto tematické okruhy jsou výsledkem ontodidaktické transformace skupiny expertů, byly vybrány 

na základě určitých úvah a analýz. Neodrážejí zcela oborové obsahy vědních disciplín informatiky, 

resp. počítačové vědy68. Je zapotřebí ve spolupráci s odborníky informatických a počítačových věd 

upřesnit oborové obsahy těchto tematických celků pro potřeby školního vzdělávání. 

Toto upřesnění je potřebné zejména proto, že v současné době je mezi učiteli ZŠ a SŠ řada učitelů, 

kteří nevystudovali aprobaci se zaměřením na ICT, informatiku či informaticky zaměřené předměty. 

Výzkumy ukázaly, že učitelé ICT, informatiky či informaticky zaměřených předmětů vyučují to, čemu 

sami rozumějí, v čem se vyznají (Rambousek et. al., 2013). Pro úspěšné zajištění realizace 

revidovaných RVP pro vzdělávací oblast Informatika a ICT bude zapotřebí učitelům bez této 

aprobace pomoci „dovzdělat se“ v odborném zaměření, nabídnout jim kurzy základů informatiky, aby 

 
konkrétní jednotlivce s jejich vzdělávacími potřebami, podporovat žáky během řešení učebních úloh, motivovat žáky 

k učení a pomáhat jim překonávat překážky v učení.“ (Slavík et al., 2020, s. 34) 
67 Revize RVP počítá s tím, že na rozvoji digitální gramotnosti se budou podílet všechny vzdělávací oblasti, nejen 

Informatika a ICT. 
68 Porovnejme např. s vymezením kurikula pro informatiku pro vzdělávání v Rusku v článku Bosova L. (2018).  



 

Strana 44 

 

mohli kvalifikovaně provádět psychodidaktickou transformaci oborových a kurikulárních obsahů do 

obsahů výuky. 

 

Na kurikulum lze nahlížet ze dvou pohledů: 

a) z pohledu dlouhodobého plánování výuky: zde se nabízí zachovávat princip spirálového kurikula 

(Dvořák, 2009). Spirálové kurikulum se opětovně vrací ke stěžejním pojmům a propracovává je 

na stále vyšší úrovni, resp. do větší hloubky. Zkušenosti z praxe s výukou vzdělávací oblasti ICT 

ukazují, že se ne vždy dařilo princip spirálového kurikula aplikovat např. při přechodu ze 2. st. ZŠ 

na SŠ (např. v tématech práce s uživatelskými aplikacemi, vyhledávání na internetu apod.). 

V současné době se počítá s rozvíjením určitých témat z informatiky69 (viz NÚP, 2019a), resp. 

digitální gramotnosti70 (viz NÚP, 2019b) postupně v jednotlivých stupních vzdělávání (předškolní 

vzdělávání, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, SŠ (K, M, L0), SŠ (H), SŠ (E)). Dokumenty NÚP (2019a) 

a NÚP (2019b) se však nezaměřují na koncepty (a tudíž na deklarativní znalosti žáků), ale na 

výstupy (víceméně na procedurální znalosti žáků). 

b) z pohledu jeho uspořádání: Vědění nebo znalosti mají smysl jenom tehdy, jsou-li logicky 

uspořádané a významově na sebe navazují, když konkrétní pojmy oboru navazují na konkrétní 

žákovu zkušenost a zařazují se do určité hierarchie v relacích, které jsou žákům srozumitelné 

a jasné. Koncepty obecnější úrovně tak zahrnují problematiku obsaženou v pojmech 

konkrétnějších, „níže“ postavených. Hovoříme o hierarchickém uspořádání kurikula. 

Stojí před námi úkol pokusit se pro kurikulum informatiky a informaticky zaměřené předměty vymezit 

hierarchické uspořádání kurikula, v níž základní pojmy budou vztahovány k univerzálnějším 

konceptům, vznikne tak jakási „kostra“ znalostí. 

Pojmy oboru představují slovní zásobu. Zásadní oborové koncepty na vyšší hierarchické úrovni 

reprezentují vazby pojmů a určují jejich uspořádání v sémanticko-logické síti odborného jazyka 

a umožňují nám jejich pochopení (Fögelle, 2017 v Mentlík et al., 2018). Učitel jako odborník zná 

podstatně více pojmů, než představuje a předává žákům, a proto je nutné některé v oboru běžně 

používané pojmy vypouštět nebo cizí výrazy nahrazovat pro děti vhodnějšími, českými. V oborech 

informatiky a počítačových věd to není vždy jednoduché, řadu odborných termínů si žáci přizpůsobili, 

používají „slangové výrazy“ či zkratky (textismy) a do (hovorové) češtiny vnášejí různé anglicismy. 

(viz např. Vynánková (2015), Březková (2012), Kosinová (2010)). 

Jak už bylo naznačeno, didaktika informatiky a informaticky zaměřených předmětů je zatím nově 

vznikající vědní disciplína. Na rozdíl od didaktiky matematiky, fyziky, chemie či geografie v současné 

chvíli nemůže nabídnout vzdělávací praxi hierarchické uspořádání kurikula strukturovaného do tří 

vrstev: tematické, konceptové a kompetenční vrstvy (Obr. 5). V každém tematickém celku 

informatiky a informaticky zaměřených předmětů bude zapotřebí vymezit základní pojmy, které jsou 

pro porozumění dané problematice podstatné (data, algoritmus, informace, síť aj.). Informatika má 

„své“ specifické klíčové koncepty, které jsou někdy vlastní pouze jí, ale jindy ji přesahují (např. 

 
69 Jedná se o témata: Data, informace a modelování. Algoritmizace a programování. Informační systémy. Počítač a jeho 

ovládání (Pozn autora: toto není téma z informatiky). 
70 V tématech: Člověk, společnost a digitální technologie. Tvorba digitálního obsahu. Informace, sdílení a komunikace 

v digitálním světě.  
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algoritmus, graf, data, funkce). Žáci se s nimi z různých hledisek setkávají nejenom v různých 

oborech, resp. výukových předmětech, ale znají je (byť často jen intuitivně) z vlastní zkušenosti či 

médií nebo ze sdílení s kamarády. Některé charakteristiky klíčových konceptů mohou sice žáci 

přímo pozorovat, ale častěji se k nim dostávají prostřednictvím vlastního řešení úloh. 

 

Obr. 5 Model hloubkové struktury výuky (podle Slavík, Stará, Uličná at al., 2017, s. 36) 

 

Uvedeme dvě ukázky hierarchického uspořádání učiva v edukační informatice při rozvíjení 

abstraktního myšlení a analyticko-syntetických myšlenkových procesů a zobecňování: 

Ukázka 1: Seznamování dětí předškolního věku s konceptem algoritmu (Futschek & Moschitz, 2011) 

V této ukázce se mají děti seznámit s konceptem algoritmus, tj. získat znalost jeho obsahu jak 

procedurální (co mají umět dělat), tak deklarativní (čemu mají rozumět a co mají umět vysvětlovat 

a zdůvodňovat). V ukázce je představena učební situace, v níž děti sestavují algoritmus, k jehož 

vyjádření používají kartičky a dvourozměrnou pomůcku, která představuje (dvourozměrný) vláček – 

lokomotivu a několik nákladních vagonů, na které lze postupně umisťovat náklad z různobarevných 

dílků ve tvaru pravoúhlých n-úhelníků podobně jako puzzle. Děti mají za úkol naložit na vagony 

náklad. Scénář, jak postupně na jednotlivé vagony náklad umístit, děti sestavují pomocí sady 

kartiček s jednoduchými „příkazy“ (např. příkaz „vyprázdni vagon“, „další vagon“, „polož díl nákladu“, 

„vyprázdni vagon“); každý příkaz je na kartičce ikonicky zastoupen nějakou značkou (např. šipka 

dolů, vagon směr doprava), takže je srozumitelný i dětem, které neumějí číst. Scénář (postup) pro 

nakládání nákladu na vagony je reprezentován lineárně za sebou jdoucími kartičkami. Děti brzy 

přijdou na to, že se v některých zápisech scénáře zapsaného pomocí uspořádané řady kartiček 

začnou opakovat určité sekvence, které označí jako cykly. Zápis se stane přehlednější. S dětmi, 

které už umí psát, se pak místo kartiček mohou vymýšlet různé formální (symbolické) zápisy 

postupu. „Algoritmické myšlení“ se rozvíjí prostřednictvím instrumentalizace zkušenosti. 

Ukázka 2: Utváření představy konceptu procedura (definování vlastních bloků) ve Scratch 

na 1. stupni ZŠ (Kalas & Benton, 2017, Kalaš & Mayerová, 2018): 
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Na konci 50. let 20. století zavedli počítačoví experti koncept „procedura“ pro malý úkol, resp. postup 

pro dosažení nějakého dílčího cíle, který je možné opakovaně použít („vyvolat“) v různých místech 

programu. 

Ve Scratch 3.0 lze použít k tomuto účelu záložku „Moje bloky“ a vytvořit nový blok. Žáci si nejprve 

vyzkouší ve Scratch s postavou ve tvaru dlaždička několik základních příkazů (dopředu o _, otoč 

se o _ vpravo, otiskni se), experimentují s jejich kombinacemi. Poté žáci objeví význam bloku 

opakuj, který vykoná do něj vnořené bloky tolikrát, jaká je hodnota vymezující počet opakování 

vnořených bloků. Žáci pokračují v experimentování a objevují vztah mezi počtem opakování, úhlem 

otočení a celkovým úhlem otočení dlaždice, až se jim podaří „vykouzlit“ krásný, a přitom velice 

jednoduchý uzavřený kruhový vzor. Díky těmto manipulacím si žáci začnou uvědomovat, na jakých 

atributech záleží (např. počty opakování, úhel otočení, velikost kroku dopředu) a mohou se tak 

u žáků vytvářet korespondence mezi vzniklým tvarem (vizuální reprezentací) a číselnými údaji 

(symbolickou reprezentací zápisu). Pro scénář, pomocí něhož vzor vznikl, zavedou nový blok (např. 

Kvet-Jirina). Žáci mohou tímto způsobem vytvořit různé vzory. Na tuto úlohu pak mohou navázat 

další úlohy, v nichž se zadají žákům hotové vzory a úkolem žáků je sestavit scénáře, které tyto vzory 

„vykreslí“; žáci musejí nejprve provést analýzu vzoru, zda se v něm opakují nějaké prvky, rozložit 

vzor na menší obrazce a pak sestavit scénář. Tyto aktivity rozvíjejí dovednosti žáků abstrahovat, 

zobecňovat a rozkládat situace na dílčí části. 

Žáci tedy pracují nejprve s konkrétními bloky (instrukcemi), zkoumají jejich význam, sledují, co se 

po použití instrukce (bloku) stane. Učitel jim drobnými intervencemi (návodnými otázkami) 

v objevování pomáhá a podněcuje je k přemýšlení. 

Důležité je nechat žáky verbálně popsat a komentovat algoritmické reprezentace (scénáře). 

 

Obecně řečeno, při plánování a realizaci kurikula přecházíme od konkrétních pojmů, které jsou bližší 

žákovské zkušenosti, k obecným pojmům. Tímto způsobem jsou koncipovány učební úlohy ve 

všech učebnicích, které vznikly v projektu OP VVV PRIM. 

I když učitel nemůže příliš ovlivňovat skladbu centrálně vymezeného kurikulárního obsahu, při své 

přípravě zajišťuje, aby byly významné koncepty při zvyšování složitosti učiva účelně opakovány 

a postupně k nim byly přidávány rozšiřující koncepty a pojmy a s tím i potřebné procedurální 

dovednosti. Spirálové kurikulum by mělo být zachováno nejen v rámci daného stupně škol, ale 

udržení zásadních pojmů, doplňování informací a dalších hierarchicky níže/výše postavených pojmů 

by mělo být zajištěno i při přechodu z předchozího stupně na stupeň následující.  

 

4.2.2. Psychodidaktická transformace: učební úlohy, učební prostředí a výukové situace 

Učitelovy kvality didaktické znalosti obsahu se projevují v jeho schopnostech tvořit, vybírat 

a didakticky využívat učební úlohy. Učitelova didaktická znalost obsahu souvisí s tím, do jaké 

hloubky učitel rozumí učební úloze z hlediska oboru a jak ji umí uchopit z pozice svých žáků. (Slavík 

et al., 2020, s. 34) Při tvorbě učebních úloh, resp. při jejich výběru by měl učitel prokázat 

• psychodidaktickou znalost (tj. znalost žákovského přístupu k obsahu: ŽÁK → OBSAH), 
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• ontodidaktickou znalost (tj. znalost obsahu oboru s ohledem na žáky: OBOR → ŽÁK). 

 

Učební úlohy a učební prostředí 

Jak už bylo řečeno, žák se se vzdělávacím obsahem setkává při aktivních činnostech, při řešení 

učebních úloh. Úkolem učitele je nejen připravit vhodné učební úlohy, ale připravit pro ně učební 

prostředí, které vzniká, existuje a rozvíjí se v součinnosti žáků s učitelem (Slavík et. al., 2020, s. 35). 

Na učební úlohu můžeme nahlížet jako na „zvláštní předpis nebo výzvu pro transformaci obsahu“ 

(Slavík et al, 2020, s. 173). Lze jen souhlasit s tím, že „učební úlohy dnes a denně každému přináší 

sám život“ (Slavík et al, 2020, s. 174). Člověk už od raného věku řeší úlohy, aby se naučil nějakému 

obsahu a zvládl určité dovednosti. V případě učebních úloh z informatiky a informaticky zaměřených 

předmětů to platí obzvláště. Tak například úlohy na navrhování algoritmu řešíme pořád: podle jakého 

algoritmu spárovat co nejrychleji vyprané ponožky, podle jakého algoritmu jezdí v domě výtah, jakou 

strategii zvolit pro parkování auta na parkovišti u obchodního centra. 

„Vnějším operacím žáka s obsahem musí odpovídat nějaká vnitřní žákova činnost (obsah v hlavě). 

Nikdo však nemůže přímo vnímat podobu obsahu uvnitř mysli druhého člověka. Subjektivní 

existence obsahu se projevuje praktikováním řešení učebních úloh“ (Slavík et al, 2020, s. 164). 

Učební úloha vždy souvisí s nějakým vzdělávacím obsahem a vede k nějakému cíli. 

Cíl učebních úloh má dvojí rozměr (Slavík et al., 2020, s. 175) 

1) splnit úkol (zvládnout obsah úlohy, např. sestavit program, který něco provádí), 

2) něco se naučit (např. pracovat s proměnnou, používat nekonečný cyklus) a dobře tomu 

rozumět. 

Učební úlohy hrají velkou úlohu pro osvojení učiva. Řada učitelů si pro výuku informatiky, resp. 

informaticky zaměřených předmětů formuluje pro své žáky vlastní učební úlohy; zdrojem učebních 

úloh mohou být učebnice, tak např. v rámci projektu PRIM vznikla sada učebních materiálů se 

spoustou učebních úloh. Ať už hledají učitelé pro práci žáků náměty pro učební úlohy jakýmkoliv 

způsobem, při jejich zařazení do školního vzdělávání je zapotřebí věnovat pozornost jak splnění 

úkolu (např. sestavení robota a programu pro jeho ovládání), tak také tomu, co se žák naučil 

z obsahu a do jaké míry tomu rozumí. V informatice a informaticky zaměřených předmětech se 

některé učební úlohy zaměřují na teoretické poznatky, jiné na tvůrčí aktivity s problémovým jádrem. 

Některé učební úlohy mohou mít charakter rutinní (reproduktivní), jiné tvůrčí (inovativní). Při řešení 

učebních úloh by se měl učitel zaměřit na to, JAK žáci „dělají obsah“ (Slavík et al., 2020, s. 176), jak 

žáci vzájemně spolupracují, reflektují práci druhých, jak rozumějí tomu, na čem pracují ostatní, v čem 

je podstata problému. Žáci by měli mít možnost vidět i jiná řešení, seznamovat se s řešením svých 

spolužáků, kontrolovat a hodnotit nejen svá vlastní řešení, ale i řešení jiných. Je zapotřebí věnovat 

pozornost tomu, aby byli žáci pořád aktivní, aby učitel podporoval jejich kognitivní aktivizaci. 
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4.3. Kritická místa, miskoncepce a další překážky v učení 

Kritickými místy ve vzdělávacích předmětech se rozumí „oblasti, v nichž žáci často a opakovaně 

selhávají, které žáci nezvládnou na takové úrovni, aby se jejich“ znalosti a dovednosti produktivně 

rozvíjely a mohly být tvořivě a aktivně využívány v každodenním životě (upraveno podle Vondrová 

et al., 2015, zadní obálka). Překážky v učení, nedostatečné porozumění učivu – tzv. miskoncepty – 

pak mají vliv na nezájem žáka o učení, na ztrátu motivace o vzdělávací obsah. Učitelé pro ně 

zpravidla obtížně hledají odpovídající didaktické přístupy. 

 

4.3.1. Miskoncepty (problémová místa) v učení informatice a informaticky zaměřených 

předmětů 

Zatímco v matematice ke studiu kritických míst a zkoumání jejich příčin mají odborníci k dispozici 

velkou řadu výzkumných dat (např. z mezinárodních srovnávacích šetření PISA), tak v případě 

vzdělávání informatice a informaticky zaměřeným předmětům se teprve oblasti, v nichž žáci 

opakovaně selhávají, vymezují. 

Zatím neexistuje komplexní studie, která by se věnovala miskonceptům a kritickým místům v učení 

žáků informatice, resp. informaticky zaměřeným předmětům. V poslední době se objevují dílčí 

studie, které upozorňují na některá problémová témata v osvojování učebního obsahu v informatice 

či informaticky zaměřených předmětech, jako např. při řešení učebních úloh v programování, v nichž 

se pracuje s proměnnou (Plass et al., 2015) nebo s rekurzemi (McCauleya et al., 2015), při řešení 

úloh při objektově orientovaném programování (Noa & Ronit, 2018). 

Problémovými úlohami pro žáky mohou být úlohy na sestavování algoritmů, velice obtížným může 

být pro žáka už jen to začít algoritmicky myslet. G. Futschek (2006, s. 160) tvrdí, že odpovědět na 

otázku Jak naučit algoritmicky myslet? je obdobně obtížné jako hledat odpověď na otázku Jak naučit 

kreativitě?  

Algoritmické myšlení podle G. Futscheka (2006, s. 160) „vyžaduje určitý soubor schopností, které 

jsou spojeny se sestavováním algoritmů a jejich porozumění, konkrétně to znamená mít schopnost 

analyzovat daný problém, přesně jej určit, vymezit, schopnost najít základní akce adekvátní 

a přiměřené pro daný problém, schopnost sestavit správný algoritmus pro daný problém pomocí 

základních akcí, schopnost přemýšlet o všech možných zvláštních a normálních případech 

problému, schopnost vylepšit efektivitu algoritmu“. A řada těchto schopností žákům chybí, v řadě 

případů proto, že neměli příležitost se na ně připravovat, vycvičit se v nich. Futschek (2006, s. 160) 

doporučuje „zejména pro začátečníky v informatice velice pečlivě vybírat problémy“, pomocí nichž 

by se učili algoritmicky myslet a které „by byly řešitelné nezávisle na konkrétním programovacím 

jazyce“. G. Futschek rovněž doporučuje používat nástroje pro vizualizaci algoritmů (např. při hledání 

cesty z bludiště nahradit grafem, graf pak bude reprezentovat bludiště). Podobný názor využívat 

grafy při řešení některých problémů z informatiky s dětmi ve věku od 5 do 17 let zastává J.P Gibson 

(2012) nebo V. Grigoryan (2018). 

Pro zkvalitnění výuky informatiky a informaticky zaměřených předmětů mají velký význam výzkumy, 

které ukazují na obtíže v informatických úlohách zadávaných žákům různých věkových skupin. 

Základy informatiky a práce s informatickými koncepty se zařazují čím dál tím do nižších ročníků 
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školního vzdělávání, přičemž není dostatečně prozkoumáno, s jakými prekoncepty v tomto období 

už děti pracují a do jaké míry se u nich utvářejí správné představy. 

Pro zkoumání kritických míst při osvojování informatiky a počítačových oborů lze využít analýzy úloh 

mezinárodní soutěže Bebras71. Řešení úloh přispívá k rozvoji informatického myšlení. Analýzy dat 

získaných od soutěžících a rozbory úloh z hlediska obtížnosti publikují v odborných časopisech a na 

mezinárodních fórech V. Dagienė (Litva), zakladatelka soutěže, G. Futschek (Rakousko), M. 

Tomscányiová (Slovensko), J. Vaníček (ČR), D. Lessner (ČR) a další. 

Budinská et al. (2018) při analýze úloh pro věkové kategorie 7–9, 10–12 a 13–14 let v soutěži Bebras 

dospěli k závěru, že jsou úlohy, v nichž jsou úspěšnější chlapci, v jiných úlohách jsou stejně úspěšní 

chlapci i děvčata, nicméně jsou také úlohy, v nichž jsou úspěšnější děvčata (tzv. úlohy pro děvčata). 

Tyto „úlohy „pro děvčata“ obsahují složité struktury (např. automaty, labyrinty, grafická znázornění 

seznamů, orientované a neorientované grafy a stromy), ale použité operace byly poměrně 

jednoduché (čtení přímo z grafu nebo vyhodnocení malého počtu možností) a začátek řešení ve 

struktuře grafu byl označen nebo viditelný přímým způsobem. 

Úlohy v archivech už proběhlých ročníků soutěže zařazují učitelé do své výuky jako učební úlohy 

rozvíjející logické myšlení a ke zvýšení zájmu o informatické problémy. Obsah úloh souvisí 

s koncepty o algoritmech a programování (sekvenční a paralelní procesy, datové struktury – fronty 

a zásobníky, seznamy, modelování stavů, interakce člověk-počítač, grafika, grafy, kódování, 

šifrování aj.) Soutěžní úlohy jsou velice různorodé a pestré a mívají často podobu nějakého příběhu. 

Velkou příležitostí pro identifikování kritických míst v učení programování jsou studie zaměřené na 

začátečníky v programování ve Scratch. A. Swidan, F. Hermans a M. Smit z Nizozemí ve svém 

výzkumu (2018) provedeném mezi 145 žáky ve věku 7 až 17 let se zaměřili na to, s jakými 

miskoncepty se v programování ve Scratch u začínajících programátorů nejčastěji setkáváme. 

Výsledky jejich výzkumu upozornily na tři nejčastější problémová místa: (1) porozumění sekvenci 

příkazů, (2) hodnoty proměnných, (3) interaktivita programu, když je vyžadován vstup uživatele. Tyto 

miskoncepty souvisejí s chápáním matematických účinků čísel, sémantickým významem 

identifikátorů a s vysokým očekáváním toho, co počítač dokáže. Zjistilo se rovněž, že starší děti 

správně odpovídají na více otázek, zejména pokud jde o koncepty proměnné a kontroly. Jiným 

příkladem může být výzkum provedený ve Velké Británii týmem expertů z University College 

London72 (UCL), kteří se zabývali otázkou rozvoje některých matematických konceptů s využitím 

Scratch. V rámci projektu ScratchMath zkoumali ve vzorku N=181 žáků ve věku 10–11 let na 6 

školách, jak si žáci osvojují koncept algoritmus v matematice s využitím Scratch a jak tomuto 

konceptu rozumějí. Žáci pak měli např. vysvětlit pojem algoritmus, uvést příklad nějakého algoritmu 

nebo pokusit se vysvětlit mladšímu žákovi, co je to algoritmus. Pomocí škály (Easy, Difficult, Easy 

to Read, …) žáci posuzovali míru obtížnosti zadaných scénářů. Většina žáků označila mezi scénáři 

za nejobtížnější scénář z důvodů, že byl sestaven z velkého počtu rozdílných bloků, a nikoliv jen 

proto, že těch bloků bylo hodně (Benton et al., 2018). Výsledky zjištění byly porovnávány 

s očekáváními učitelů. 

 
71 https://www.bebras.org/ (V ČR je soutěž známá jako Bobřík informatiky) 
72 https://www.ucl.ac.uk/about/ Prestižní univerzita UCL v Londýně. 

https://www.bebras.org/
https://www.ucl.ac.uk/about/
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Kritická místa mohou být rozlišena z pohledu žáka nebo učitele. V případě informatiky a informaticky 

zaměřených předmětů bude zapotřebí, podobně jako ve výzkumech prováděných v didaktice 

matematiky (Rendl et al., 2013)73, úzká spolupráce s učiteli, aby bylo možné identifikovat tzv. 

antisignály, v nichž slovo či slova v učební úloze navádí k jiné operaci, než která je pro řešení úlohy 

relevantní (Vondrová, 2015, s. 29), nebo kritická místa z pohledu žáků; bude potřeba požádat 

učitele, aby se na vzdělávací obsah podívali pohledem žáků a jako kritická pomohli určit pro žáky 

„nejtěžší“ místa učiva (např. v případě výuky programování by to mohl být koncept klonování nebo 

používání podmínek když__potom aj.). Tento postup, jak upozorňují Rendl et al. (2013), však může 

narážet na to, že učitelé mohou kritická místa chápat i subjektivně (např. v případě jejich nejméně 

oblíbených témat jako např. databáze) nebo z ontodidaktického hlediska (z hlediska paradigmatu) 

daného oboru – jako obtížně zvladatelné části kurikula (např. v tématech algoritmizace 

a programování, algoritmizace problémů).  

 

4.3.2. Další překážky v učení informatiky a informaticky zaměřených předmětů 

Nechceme zde uvádět výčet všech příčin, které brání tomu, aby se žáci mohli rozvíjet v digitální 

gramotnosti a informatickém myšlení ve škole a mimo ni. 

Zmiňme jen kolik obecně známých příčin. V praxi se setkáváme s tím, že některé žáky předměty 

ICT či informaticky zaměřené nebaví, nemají o ně zájem, nejsou v těchto předmětech úspěšní; 

takoví žáci často vynikají nebo chtějí vyniknout v úplně jiných oborech. Někteří žáci si i namlouvají, 

že mají „strach“ z techniky, tvrdí, že na práci s počítačem prostě nejsou nadáni. 

Další překážkou v žákově rozvoji informatického myšlení, resp. digitální gramotnosti může být 

nedostatek příležitosti s digitálními zařízeními pracovat; žák nemá doma vlastní notebook, počítač, 

mobilní zařízení nebo je smí používat velice omezeně. To vede k tomu, že žák pak není tak zběhlý 

v rutinních činnostech a nemá dostatek zkušeností s některými aplikacemi či službami. 

Řadu podnětů k činnostem s digitálními technologiemi může žák získávat sdílením s ostatními 

spolužáky nebo v rodině. Někteří žáci však mají jen velmi nízkou či prakticky žádnou podporu rodiny 

(nízká digitální gramotnost rodičů či prarodičů, nezájem rodičů aj.). Žák nemá nikoho v rodině nebo 

mezi kamarády, kdo by mu pomohl, kdo by ho inspiroval k zajímavým aktivitám s počítačovými 

aplikacemi nebo robotickými stavebnicemi, resp. k aktivitám, v nichž se rozvíjí logické (algoritmické, 

technické) myšlení. V regionu, kde žák žije, není žádné centrum (dům dětí a mládeže, centrum pro 

volnočasové aktivity apod.), kde by se mohl rozvíjet v zájmu o informatiku a počítačové technologie. 

 

4.3.3. Miskoncepce a další překážky v učení v informatice, resp. informaticky zaměřených 

předmětech 

Jako miskoncepce je označován názor vztahující se k určitému tématu, který je v rozporu se 

současným vědeckým poznáním (Francek, 2012). Nejedná se o pouhou neznalost jednotlivosti, ale 

 
73 Rendl, M., Vondrová, N. Hříbková, L., Jirotková, D., Kloboučková, J., Kvasz, L., Páchová, A., Pavelková, I., Smetáčková, 

I., Tauchmanová, E., & Žalská, J. (2013). Kritická místa matematiky na základní škole očima učitelů. Praha: PedF UK. 
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o nepochopení principů, vztahů a významných konceptů. Miskoncepce nebrání žákovi naučit se 

jednotlivé informace (a tyto parciálně reprodukovat), ale brání mu ve vytvoření vztahů s jinými pojmy 

a zařazení nové informace do hierarchické struktury oboru. 

 

4.3.4. Jak zvládat kritická místa informatiky či jim předcházet 

Společenství praxe 

Problematice vzniku, redukci a nápravy miskoncepcí v didaktice informatiky a informaticky 

zaměřených předmětů zatím nebyla věnována velká pozornost. Neexistuje tudíž zatím nějaká 

typologie miskoncepcí a jejich příčin. V oborové didaktice informatiky je zapotřebí kritickým místům 

kurikula věnovat pozornost, vymezit je, určit jejich příčiny a vypracovat alterace vedoucí k jejich 

odstranění. Pro realizaci tohoto procesu je vhodné zavedení a organizování společenství praxe, 

jehož náplní je právě řešení kritických míst kurikula (Mentlík a Vočadlová, 2018), včetně definování 

a postupné eliminace hlubších miskoncepcí. Členy těchto společenství jsou učitelé, akademici 

(oboroví didaktici jednotlivých oborů, kteří musejí vycházet z hluboké analýzy obsahu oboru; experti 

z oboru), obecní didaktici a specialisté na školní psychologii. K setkávání odborníků v oborech 

informatika, počítačové vědy, ICT lze využívat např. akcí Jednoty českých matematiků a fyziků 

(JČMF), Jednoty školských informatiků (JŠI). Bylo by dobré spolupracovat i s pobočkou Association 

for Computing Machinery74 (ACM). Setkávání akademických odborníků z univerzit, s výzkumníky 

a učiteli zprostředkovávají na mezinárodní úrovni International Federation for Information 

Processing75 (IFIP) nebo ATEE. 

Metodické kabinety by mohly sehrát významnou roli v organizování práce společenství praxe, 

v jejichž rámci by byly identifikovány, analyzovány a řešeny miskoncepce vznikající z různých příčin 

a na různých úrovních. 

Ve výzkumech zaměřených na identifikaci a analýzu kritických míst v informatice, resp. informaticky 

zaměřených předmětech se lze inspirovat tím, jak se postupuje v jiných oborových didaktikách. 

Učitelé mohou využívat tzv. alterace (tj. návrh změny dosavadního postupu, který se dostatečně 

neosvědčil, alterace směřuje ke zlepšení). Testování alterací se uskutečňuje akčním výzkumem. Při 

návrhu alterací lze využívat např. metody focus groups (ohniskové skupiny). 

 

Práce s chybou 

Ve výuce informatiky, resp. informaticky zaměřených předmětech je nesmírně významná práce 

s chybou. Hledání chyb a jejich příčin je velkým zdrojem poučení a nového poznání. Chyba 

v informatice, resp. informaticky zaměřených předmětech je příležitostí k učení a pochopení. Je 

zapotřebí podporovat žáky nejen v tom, aby kladli otázky, pochybovali, ale hledali i své postupy, 

ověřovali, zda fungují, aby byli kreativní a aby riskovali. Žáci by se neměli bát riskovat – dělat něco 

jinak, než se obvykle dělá. Ve výuce počítačových a informaticky zaměřených předmětů se velice 

 
74 https://www.acm.org/ 
75 http://www.ifip.org/ 
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často setkáváme s tím, že zejména chlapci provedou řadu úkonů právě naopak nebo tolikrát, aby 

zjistili, co např. systém „unese“, zda se aplikace „zhroutí“, apod. 

Právě v předmětech se zaměřením na informatiku a počítače je důležité žáky vést k tomu, aby 

neustále kontrolovali, zda jimi navrhovaná řešení jsou správná, zda se skutečně bude provádět to, 

co se žádá (např. ladění programů). 

 

Didaktické kauzistiky z výuky informatiky, resp. informaticky zaměřených předmětů 

Pro sběr a sdílení různých problémových míst v učení žáků potřebujeme získat informace z reálné 

výuky a práce se žáky. Je potřeba si všímat klíčových situací a kritických situací (Slavík et al., 2020, 

s. 62). K tomu je ale zapotřebí, aby si učitelé osvojili tzv. profesní vidění, které v sobě zahrnuje tři 

procesy: všímání si, promýšlení a dialog (v profesním společenství). „Profesní vidění se projevuje 

v dovednosti profesionála všimnout si v pracovním poli těch situací a jejich aspektů, které jsou 

klíčové nebo kritické pro dosažení cíle.“ (Slavík et al., 2020, s. 62) S profesním viděním úzce souvisí 

reflexe. Slavík et al. (2020, s. 55, 64) rozlišují mezi reflexí v akci (při ní se uplatňuje eidetická-

obrazová složka profesního vidění) a reflexí po akci (při ní se uplatňuje a projevují explicitní znalosti 

pro popisování, vysvětlování, zdůvodňování). „Klíčovým příznakem profese kromě kvality profesního 

jednání je kvalita jeho reflexe“ (Slavík et al., 2020, s. 74). 

K tomu, aby byla v praxi zajištěna kvalita výuky informatiky, resp. informaticky zaměřených 

předmětů, je tedy nezbytné podporovat učitele v zajištění a provádění kvalitní reflexe. Taková 

reflexe se může opírat např. o dokumentační záznam výuky, který „vzniká postupným vlastním 

výběrem pozorovaných jevů a formulací a soudů o nich pozorovatelem. „ […] Zvláštní profesní 

formou dokumentačního záznamu výuky je tzv. didaktická kazuistika.“ (Slavík et al. 2020, s. 84) Ty76 

pak mohou být využity pro potřeby kvalitativních výzkumů a případových studií a k odborné diskuzi 

o kvalitě výuky. 

 

Metodika 3A v reflexi výuky 

Při používání Metody 3A se provádějí tři kroky: Anotace (stručná charakteristika, deskripce výuky, 

Analýza (podrobný didaktický rozbor klíčových a kritických situací výuky) a Alterace (návrh 

didaktické změny ve výuce, která by měla vést ke zvýšení její kvality). Více o této metodě např. 

v publikacích Slavík et al. (2020), Slavík et al. (2017), Janík et al. (2013). K tomu, aby se tato metoda 

mohla podstatně intenzivněji využívat v přípravě budoucích učitelů ICT a informatiky, resp. v dalším 

vzdělávání učitelů jsou však potřebné videozáznamy z výuky. A těch je zatím jen poskrovnu. 

K videozáznamům by byly připraveny reflektivní úkoly, pomocí nichž by se rozvíjely didaktické 

znalosti obsahu učitelů. 

 
76 Viz http://didacticaviva.ped.muni.cz/kazuistiky/  
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4.4. Aktualizace kurikula – dynamická místa výuky informatiky, resp. informaticky 

zaměřených předmětů 

Paradigma vědních oborů podléhají různě intenzivnímu vývoji (Mentlík, 2016, Mentlík et al., 2018). 

Výsledky moderních výzkumů mohou přinést i odlišné změny paradigmatu. Kurikulum vzdělávací 

oblasti Informatika a ICT sice už prošlo revizemi, ale bude muset v nějaké době dynamicky 

reflektovat změny v oborech informatika, počítačových vědách a ICT. Objeví se nové pojmy, nové 

aplikace, nové technologické přístupy. 

V každém procesu aktualizace kurikula je pozice učitele klíčová; učitel přebírá nový poznatek 

z několika zdrojů: (a) z paradigmatu oboru, kam je poznatek začleněn po publikování vědeckými 

týmy (v netransformovatelné podobě), (b) transformovaného poznatku od ontodidaktiků, (c) 

z učebnic, výukových materiálů, vzdělávacích zdrojů. Proto má velký význam učitelova vysoká 

znalost obsahu daného oboru a zajištění jeho dalšího vzdělávání v oboru. 

Není možné, aby učitelé permanentně řešili témata spojená s dynamickými místy kurikula (včetně 

pomůcek, hardware, aplikací apod.). Toto by mělo být doménou různých technologických center, 

dostupných učitelům, žákům i široké veřejnosti, kde budou odborníci i materiálové podmínky na 

takové úrovni, že si návštěvníci mohou řadu věcí vyzkoušet, nastudovat, poradit se, sdílet 

s ostatními a přemýšlet, jak nové myšlenky začlenit do práce s žáky). 

 

4.5. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami ve výuce informatiky 

a informaticky zaměřených předmětech  

V současnosti je základním principem inkluzivního vzdělávání umožnit všem žákům dosažení jejich 

vzdělávacího maxima při současném respektování jejich vzdělávacích potřeb (srov. např. Lechta, 

2010).77  

Společné vzdělávání dětí, žáků a studentů v rámci hlavního vzdělávacího proudu je jednou z priorit 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Novela školského zákona garantuje s účinností od 

1. září 2016 právo dětí na tzv. podpůrná opatření. Tato opatření mají za cíl pomáhat překonávat 

znevýhodnění žáků. Do této skupiny jsou zahrnuty děti a žáci ze sociálně znevýhodněného 

a kulturně odlišného prostředí, děti a žáci zdravotně postižení a znevýhodnění nebo žáci 

(mimořádně) nadaní.78  

Školní praxe tak přestává označovat žáky podle jejich postižení nebo znevýhodnění (např. žák 

s tělesným postižením), ale zaměřuje se na zmírnění dopadů a podporu při vzdělávání.79 

Heterogenita je považována za běžný jev, protože žádní dva žáci nejsou stejní. Každý žák má své 

individuální potřeby, jejichž naplnění mu umožňuje rozvinout jeho vzdělávací potenciál (srov. 

 
77 Vaďurová, H., Pančocha, K. (2010). Předpoklady inkluzivního vzdělávání na úrovni pedagogických pracovníků. In: 

BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy/Inclusive Education in Current 

Czech School. 1. vyd. Brno: MUNI Press.  
78 Související dokumenty jsou dostupné na MŠMT [online].[cit. 2018-09-9]. Dostupné z: http://www.nuv.cz/t/in 
79 Katalog podpůrných opatření [online].[cit. 2018-09-9]. Dostupné z: http://www.inkluze.upol.cz/portal/klicove-

aktivity/modul-katalogy/katalog-podpurnych-opatreni/  

http://www.nuv.cz/t/in
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Hájková, Strnadová, 2010; Vítková, 2004; Lechta, 2010).80 Každý žák může docílit optima osobního 

vývoje za předpokladu, že učitel spatřuje v dosažení vzdělávacího maxima každého žáka hlavní úkol 

pedagogické práce (Hájková, Strnadová, 2010).81 

Na aplikacích digitálních technologií a principů informatiky všichni vidíme, jak pomáhají 

hendikepovaným žákům a žákům se specifickými poruchami učení překonávat tyto hendikepy a jak 

díky nim se mohou „začleňovat“ do běžného života. 

Didaktickými otázkami výuky informatiky pro nevidomé žáky nebo žáky se zbytky zraku se zabývá 

více než dvacet let Ľudmila Jašková z MFMI UK v Bratislavě. 

 

Talentované děti, děti se zájmem o informatiku, svět počítačů a robotiky 

Inkluzivní, resp. společné vzdělávání však obrací pozornost i k žákům, kteří jsou výjimeční svým 

talentem nebo svými zvláštními vlohami. Také oni se mohou setkávat s nesnázemi v prostředí školní 

třídy, přinejmenším v tom smyslu, že jejich osobní předpoklady nejsou dostatečně rozpoznány 

a rozvíjeny. Proto i na ně má být zaměřena soustředěná pozornost – v obecném smyslu se jedná 

o problematiku identifikace a analýzy vzdělávacích potřeb jednotlivců. V případě informatiky, resp. 

informaticky zaměřených předmětů je možno rozvíjet nadání žáků diferencovanými úlohami 

zadávanými v hodinách informatiky i mimo ni, zapojováním žáků do soutěží82 jako např. Baltík 

(https://soutez.tib.cz/), Bobřík informatiky (https://www.ibobr.cz/), Soutěž v programování 

(https://www.talentovani.cz/souteze/soutez-v-programovani), Eurobot (https://www.eurobot.org/), 

Robotický den (http://robotickyden.cz/), Robosoutěže (https://robosoutez.fel.cvut.cz/), ScratchCup 

(http://www.scratchcup.cz/), další soutěže jsou uvedeny na http://mo.mff.cuni.cz/p/souteze.html83. 

K rozvoji zájmu o informatiku mezi žáky ZŠ a SŠ také mohou přispět matematicky zaměřené 

soutěže84. 

Žákům a studentům ve věku 9–25 let, studujícím na základní, střední nebo vysoké škole v České 

republice, a to bez ohledu na zaměření školy, je určena AFCEA Soutěž v kyberbezpečnosti85. Tuto 

celorepublikovou soutěž v kybernetické bezpečnosti pořádají pracovní skupina kybernetické 

bezpečnosti AFCEA (Armed Forces Communication & Electronics Association) a její partneři. 

Hlavním odborným garantem je Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). 

Soutěžící jsou hodnoceni ve třech samostatných kategoriích: junioři, středoškoláci a vysokoškoláci. 

Ve spolupráci s učiteli informaticky zaměřených předmětů a vysokými školami je zapotřebí věnovat 

systematickou pozornost vyhledávání talentovaných mladých lidí na ZŠ a SŠ, kteří se věnují 

informatickým aktivitám na takové úrovni, že by bylo vhodné je podpořit v přípravě na účast 

 
80 Vítková, M. (2004). Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální. 2. vyd. Brno: Paido Brno. 
81 Hájková, V., Strnadová, I. (2010). Inkluzivní vzdělávání: teorie a praxe. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. 
82 Uvedený seznam soutěží není vyčerpávající. 
83 Korespondeční seminář z programování (i pro začátečníky) na MFF UK, Korešpondenčný seminár z programovania na 

FMFI UK v Bratislavě, Korespondenční seminář z informatiky na FI MU v Brně, Fiťácký informatický korespondenční 

seminář na FIT ČVUT v Praze 
84 PraSe (matematický seminář s úlohami všech obtížností), M&M (mezioborový seminář zaměřený na matematiku, fyziku 

a informatiku), iKS (matematický seminář pro náročné), TRiKS (krátké matematické soutěže) 
85 https://www.afcea.cz/o-soutezi/, https://www.kybersoutez.cz/ 

https://www.eurobot.org/
http://www.scratchcup.cz/
https://www.afcea.cz/o-soutezi/
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v olympiádě v informatice. Olympiáda v informatice86 probíhá v ČR pod označením Matematická 

olympiáda-P v několika kolech (školní, krajské a ústřední kolo) a je oficiální soutěží MŠMT ČR; 

odborným garantem soutěže je Jednota českých matematiků a fyziků. Po odborné stránce je 

zajišťována především pracovníky a studenty MFF UK (příprava úloh, vzorových řešení, opravování 

a hodnocení odevzdaných řešení) ve spolupráci s odborníky z FI MU aj. Nejlepší řešitelé se mohou 

účastnit CEOI87 (Středoevropské olympiády v informatice), popř. v Mezinárodní olympiádě 

v informatice (IOI)88. Ke své neformální přípravě na účast v této olympiádě účastníci čerpají 

z archivu89 úloh. 

Velkou až určující roli dnes hrají celosvětově online platformy, které stírají geografické vzdálenosti 

a umožňují sdílení všude. Příkladem takové platformy je Codeforces (https://codeforces.com/). 

Prostřednictvím těchto online platforem se mohou mladí lidé zdokonalovat a učit novým 

dovednostem a znalostem z informatiky. 

 

Asistent pedagoga 

Nejbližším partnerem ve výchovně-vzdělávacím procesu je učiteli asistent pedagoga. Kvalita jejich 

spolupráce je jedním z významných faktorů úspěšné realizace inkluzivních vzdělávacích cílů ve 

třídě. Společná práce asistenta s učitelem se neobejde bez vymezení pravidel a plánování výuky 

a souvisejících činností tak, aby se mohli učit všichni žáci, aby bylo podporováno zapojení všech 

žáků do procesu učení ve třídě i do vlastního procesu učení. Důležité jsou i pravidelné konzultace 

učitele a asistenta pedagoga s rodiči/pečovateli a ostatními členy komunity školy (s možným 

zapojením metodického kabinetu), které přispívají ke zlepšení komunikace mezi školou 

a domovským prostředím žáků a k plánování výuky žákovi „na míru“. 

Zkušenosti získané v projektu PRIM při ověřování učebních materiálů pro práci s robotickými 

stavebnicemi, ukázaly, že jejich použití ve výuce je pro učitele časově velice náročné; žáci pracují 

samostatně svým tempem, potýkají se s různými problémy; během vyučovací hodiny se však učitelé 

nemohou současně věnovat všem žákům najednou, aby jim poradili s hledáním příčin jejich 

problému. Učitelé by určitě uvítali, kdyby ve výuce informatiky měli k dispozici asistenta se 

zaměřením na informatiku a ICT, který by jim ve výuce pomohl odborně a současně asistoval 

pedagogicky. 

Závěrem dodejme, že výuka probíhá na principech společného vzdělávání, kdy každý žák je svým 

způsobem speciální a vyžaduje individuální přístup. Výuku je proto nutné začínat od žáků 

a zohledňovat jejich jedinečnost. Tento přístup předpokládá a vyžaduje vysokou kreativitu učitele. 

Podobně jako každá část (pojem, téma) je svým způsobem specifická, a může být kritická pro 

určitého žáka, tak naopak, každý žák může být ve třídě kritickým prvkem při výuce určitého tématu. 

Rozdílnost žáků zde není myšlena na úrovni speciálních vzdělávacích potřeb, ale spíše 

individuálních rozdílů mezi žáky (různé rodinné a sociální poměry apod.). Tyto faktory by měly být 

zohledňovány a měly se stát základem psychodidaktické transformace daných témat. 

 
86 http://mo.mff.cuni.cz/p/souteze.html, http://mo.mff.cuni.cz/p/archiv.html 
87 https://en.wikipedia.org/wiki/Central_European_Olympiad_in_Informatics 
88 https://ioinformatics.org/ 
89 Codeforces: https://codeforces.com/ 

https://codeforces.com/
http://mo.mff.cuni.cz/p/souteze.html
https://ioinformatics.org/
https://codeforces.com/
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4.6. Role metodického kabinetu pro informatiku a informaticky zaměřené předměty  

Řada podnětů k činnosti metodického kabinetu pro informatiku a informaticky zaměřené předměty 

již byla zmíněna v textu výše. 

Podpora poskytovaná metodickým kabinetem by měla reagovat na dynamiku paradigmatu oboru 

a aktualizace oboru v úzké spolupráci s didaktiky informatiky a informaticky zaměřených předmětů 

a s oborovými katedrami na fakultách (na MFF UK, FI MU aj.). Učitelé by měli být dostatečně 

vzděláni v oboru informatika (měli by mít základní „znalost obsahu“, která je nutná pro kvalitní 

„didaktickou znalost obsahu“ a která reflektuje vývoj paradigmatu). Učitelé by se měli seznamovat 

i s aplikacemi informatiky do jiných oborů (geografie, medicíny, lingvistiky aj.). 

Podpora metodického kabinetu by se dále měla ve spolupráci s odpovídajícími akademickými 

pracovišti zaměřovat na průběžnou didaktickou transformaci obsahu spočívající jednak v cílení 

na hluboké poznání paradigmatu ve vztahu k výuce (analýza obsahu se zaměřením na jeho 

hierarchické uspořádání a vymezení základních pojmů, témat a konceptů a toho, jak a kdy se ve 

spirálovitém kurikulu objevují) a následně komplexní didaktickou transformaci obsahu na úrovni 

vyučovacích témat. Metodický kabinet by měl zajistit, aby si učitelé uvědomovali, jakým způsobem 

je kurikulum informatiky a ICT vytvořeno, jaké jsou vzájemné vazby mezi učivem informatiky na 

různých stupních škol a také jaké jsou vazby kurikula informatiky ke kurikulu dalších předmětů (zejm. 

matematiky a prakticky všech dalších předmětů v souvislosti s rozvojem digitální gramotnosti napříč 

všemi vzdělávacími oblastmi). 

Podpora metodického kabinetu by také měla směřovat k rozvíjení učitelovy schopnosti identifikovat 

kritická místa kurikula a vést ho k rozvoji účinných technik jejich překonávání. K tomu, jak jsme již 

uvedli, vede i schopnost vyhodnocovat a koncipovat na výzkumu a zkušenosti založené alterace 

výuky. Bude potřeba ve spolupráci se vzdělavateli učitelů získávat záznamy z výuky těchto předmětů 

pro potřeby analýzy při nácviku zkvalitňování dovedností reflektovat výuku (viz metoda 3A). 

Metodický kabinet by přitom měl dbát o to, aby se při didaktické transformaci učiva věnovala 

pozornost i jednotlivým žákům a jejich psychickým a sociálním charakteristikám, které ovlivňují 

jejich příležitosti k učení. Podpora kabinetu by měla směřovat ke schopnosti učitelů provádět 

psychodidaktické transformace obsahu, a to vzhledem k žákům nějak znevýhodněným i k žákům 

talentovaným. 

Jak už bylo uvedeno na jiném místě v textu, měl by se metodický kabinet ve spolupráci 

s relevantními akademickými pracovišti podílet na vytváření společenství praxe, ve kterých 

spolupracují učitelé a akademičtí pracovníci z fakult připravujících učitele a fakult rozvíjejících obory 

informatika, počítačové vědy a digitální technologie (jako např. MFF UK, FI MU, ČVUT, aj.), případně 

pracovníci institucí neformálního vzdělávání a pomáhá tato společenství praxe organizovat. Pro 

všechny účastníky takového společenství je odborná spolupráce velkým přínosem. Jedině v úzké 

spolupráci se může podařit zajistit kvalitní výuku informatiky, informaticky a počítačově zaměřených 

předmětů na všech stupních škol a kvalitní vysokoškolskou přípravu učitelů pro tyto předměty. 
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4.7. Role metodického kabinetu pro rozvoj digitálních kompetencí učitelů 

MŠMT ČR má zájem na tom, aby digitálními kompetencemi byli vybaveni všichni učitelé90 bez rozdílu 

jejich oborového zaměření a aby napříč kurikulem učitelé byli schopni přispívat k rozvoji digitální 

gramotnosti svých žáků. K naplnění této myšlenky by měly přispívat všechny oborové didaktiky, 

všechny studijní programy na fakultách připravující učitele, a tudíž i metodické kabinety. V příloze 2 

je stručně charakterizován Rámec digitálních kompetencí učitele zpracovaný v souladu s všeobecně 

přijímaným konceptem navrženým JRC EC jako Rámec digitálních kompetencí pedagogů (Digital 

Competence Framework for Educators, DigCompEdu). 

Praxe je taková, že s rozvíjením digitální gramotnosti učitelů velice často na školách pomáhají 

(neformálně) učitelé ICT a informaticky zaměřených předmětů, resp. ICT koordinátoři. 

MK pro Informatiku a ICT by měl v tomto modelu podporovat učitele ICT a informaticky zaměřených 

předmětů také v tom, aby byli schopni pomáhat svým kolegům na škole používat digitální 

technologie v souladu s výše zmíněným Rámcem digitálních kompetencí učitele. Nicméně rozvoj 

digitálních kompetencí učitelů ostatních neinformaticky zaměřených předmětů by měly v souladu 

s tímto Rámcem přispívat jednotlivé oborové MK. 

  

 
90 https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/ramec-digitalnich-kompetenci-ucitele 



 

Strana 58 

 

5. Formy podpory škol v období realizace metodických kabinetů 

(krajské, oblastní, místní) 

V této kapitole jsou uvedeny různé formy podpory škol, které budou metodické kabinety zajišťovat. 

Nejedná se o konečný výčet možností, ale spíše o příklady, se kterými je třeba v praxi metodických 

kabinetů zacházet výběrově a tvořivě s ohledem na aktuální vzdělávací požadavky. To znamená 

zaměřit se na ty nejvhodnější a doplnit je dalšími relevantními formami podpory dle potřeb 

konkrétních škol a situace v regionu. 

 

5.1. Online portál pro sdílení příkladů dobré praxe 

Online portál je webový server, který slouží jako brána do internetu, rozcestník internetových odkazů 

i prostor pro komunikaci komunity. V případě didakticky orientovaného online portálu je portál 

obvykle určen pro publikaci didaktických textů a inspirativních námětů, diskuzi učitelů a vedoucích 

pracovníků škol, metodiků a dalších zainteresovaných osob a sdílení příkladů dobré praxe 

a praktických materiálů podporujících moderní trendy ve vzdělávání. 

Je žádoucí, aby metodické kabinety využily možností a služeb metodických portálů, které jsou 

spravovány institucemi zaměřenými na vzdělávání učitelů a mají garantovanou kvalitu (kvalita 

sdíleného obsahu je průběžně monitorována a diskuze jsou odborně moderovány). Tyto portály mají 

splňovat výše uvedený základní požadavek: zaměření na oblast vlastní pedagogické činnosti (oblast 

B podle Kontinua profesního rozvoje učitelů). V tomto rámci se pak jednotlivé portály věnují určitým 

vybraným tématům do různé šířky a hloubky. Zde uvedeme příklad jednoho obecněji, resp. šířeji 

zaměřeného portálu (Metodický portál RVP; https://rvp.cz) a jednoho portálu s hlubší specializací na 

analýzu učiva (DiViWeb; http://didacticaviva.ped.muni.cz/), na kterém zatím sice zatím nejsou 

ukázky k tématům ICT, resp. informaticky zaměřených předmětů, ale mohou sloužit jako inspirace 

a podněty k přemýšlení. 

V letech 2017–2020 se realizují dva projekty OP VVV cílené na podporu rozvíjení digitální 

gramotnosti napříč vzdělávacími oblastmi v kurikulu ZŠ (projekt DG, https://digigram.cz/) a středních 

škol na rozvíjení informatického myšlení žáků, budoucích učitelů a učitelů s cílem mimo jiné zajistit 

výuku revidované vzdělávací oblasti „Informatika a ICT“ (projekt PRIM, https://www.imysleni.cz/). 

Portály obou projektů mohou sloužit také metodickým kabinetům. 

5.1.1. Metodický portál RVP.CZ 

Metodický portál RVP.CZ91 vznikl jako hlavní metodická podpora učitelů v České republice 

a k podpoře zavedení rámcových vzdělávacích programů ve školách. Poskytuje pedagogům 

otevřené prostředí, ve kterém se mohou navzájem inspirovat a informovat o svých zkušenostech. 

Podpora pedagogům je nabízena skrze jednotlivé moduly, které můžeme nazvat úložišti materiálů 

(Články, DUM, Digifolio, Diskuze apod.). Otevřené vzdělávání je podporováno rovněž 

 
91 Byl spravován Národním ústavem pro vzdělávání, školským poradenským zařízením a zařízením pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků (NÚV), Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10, od ledna 2020 je Metodický portál RVP.CZ 

spravován Národním pedagogickým institutem České republiky, Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1. 
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prostřednictvím online setkávání, která se zabývají aktuálními tématy z pedagogického prostředí. 

Aktuálně je Metodický portál RVP.CZ zapojen do projektu PPUČ, v jehož rámci probíhají inovace 

a vývoj nových modulů a uživatelského prostředí. V nové podobě uživatelské prostředí umožňuje 

sestavit si vlastní výběr toho, jaký obsah a které aktivity na portálu sledovat. Vlastní výběr oblíbených 

materiálů pak lze sdílet s ostatními uživateli. 

Metodický portál RVP.CZ mapuje aktivity týkající se otevřených výukových zdrojů (OER) v ČR, popř. 

se zapojuje do vhodných aktivit Aliance pro otevřené vzdělávání, jejíž je členem. 

 

Metodický kabinet může využít zejména tyto moduly: 

moduly s recenzovaným obsahem: obsah tvoří samotní uživatelé (publikováno více než 10 300 

příspěvků v modulu DUM a více než 8 200 odborných příspěvků v modulu Články) 

• Články – k dispozici jsou již publikované články nebo je možné vytvořit a publikovat nové články 

na základě našich či zahraničních zdrojů; 

• DUMy – veřejné úložiště digitálních učebních materiálů, které je možné vyhledávat podle různých 

kritérií nebo vybírat z nejnovějších materiálů, nejnovějších komentářů, nejstahovanějších 

materiálů v posledním roce; 

 

komunitní moduly pro zprostředkování komunikace mezi učitelskou veřejností a pro výměnu 

zkušeností (Diskuze, Wiki, Burza, Blogy, Digifolio) 

• Burza – inzeráty z různých oblastí pro školy, učitele, žáky, rodiče (nabídka i poptávka seminářů, 

školení, exkurzí, pracovních příležitostí apod.); 

• Blogy – osobní blogy uživatelů pro sdílení postřehů, názorů a novinek ze vzdělávání, jedná se 

o nástroj pro vlastní tvorbu učitelů. V rámci metodických kabinetů by bylo žádoucí motivovat 

učitele k využívání těchto nástrojů; 

• Digifolio – osobní a skupinová portfolia, prostor pro prezentaci vlastních aktivit, jedná se o nástroj 

pro vlastní tvorbu učitelů. V rámci metodických kabinetů by bylo žádoucí motivovat učitele 

k využívání těchto nástrojů; 

• Diskuze – veřejný komunitní prostor pro výměnu názorů a zkušeností; 

• Wiki – prostor pro sdílení učebních pomůcek, pedagogických znalostí a plánování výuky; 

 

další moduly pro podporu práce učitelů 

• E-learning – volně dostupné kurzy k samostudiu, 

• Odkazy – odkazy na inspirativní zdroje napříč internetem, 

• AudioVideo – úložiště audiovizuálních materiálů (záznamy online přednášek, webinářů, virtuální 

hospitace apod.), 

• EMA – online katalog (informace o digitálních vzdělávacích zdrojích s otevřenou licencí), 
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• Galerie – modul pro sdílení obrazových materiálů (náměty do výtvarných a pracovních činností, 

inspirativní práce žáků apod.), 

• Profil Škola21 – evaluační nástroj s indikátory, pomocí něhož lze zjišťovat, do jaké míry se škole 

daří začlenit ICT do života celé školy, 

• Profil Učitel21 – nástroj pro učitele pro sebe-evaluaci svých digitálních kompetencí (viz Příloha 2); 

 

webináře – realizace webinářů (online setkávání/seminář), které se zabývají aktuálními tématy ze 

vzdělávacího prostředí. 

Metodický portál rvp.cz je otevřený příspěvkům učitelů a dalších zájemců o dynamické rozvíjení 

portálu. Část obsahu je vytvářená provozovateli portálu a část vzniká z příspěvků uživatelů. 

Výhodou portálu je, že se jedná o prostor kvalitně spravovaný, moderovaný, což zaručuje větší důraz 

na kvalitu a autorizace jednotlivých příspěvků. 

Metodický portál RVP.CZ je nositelem výstupů z dalších projektů vzniklých z rozpočtu MŠMT 

a prostředků ESF. Úkolem Metodického portálu RVP.CZ je zajistit jejich bezchybný technický provoz 

ve spolupráci s pověřenými garanty jednotlivých projektových výstupů. 

5.1.2. Analytický a metodický portál DiViWeb  

Portál DiViWeb (http://didacticaviva.ped.muni.cz/) je prostředím pro komunikaci a vzdělávání učitelů 

– reflektivních praktiků. Je to prostředí pro setkávání (oborových) didaktiků a učitelů prostřednictvím 

obsahově zaměřených mikroanalýz výuky. Cílem portálu je přinášet podněty pro zlepšování kvality 

výuky na podkladě její podrobné a dobře zdůvodněné reflexe. Reflexe je vedena úsilím do hloubky 

porozumět obtížím a překážkám, které ve výuce brání co nejlépe zhodnotit vzdělávací obsah. 

Studijním nástrojem jsou kazuistiky výukových situací založené na didaktické analýze 

videozáznamů výuky. 

Úkolem kazuistik je objevovat ve výuce situace vyzývající ke zlepšení a na podkladě jejich rozboru 

navrhnout a vyhodnotit lepší alternativy zkoumané situace. V kazuistice se porovnává původní 

situace s návrhem její zlepšující alternativy a rozebírají se výhody a nevýhody navržených řešení. 

Na kazuistice spolupracují oboroví didaktici z fakult připravujících učitele společně s učiteli ze 

vzdělávací praxe základních a středních škol. 

Didaktický rozbor v kazuistice si klade za cíl co nejlépe porozumět významové a logické výstavbě 

učebních úloh, aby bylo možné na tomto základě diagnostikovat příčiny snížené kvality výukových 

situací a porozumět obtížím, které v nich žáci spolu s učitelem řeší. Týká se to nejenom poznávacích 

překážek na straně samotných žáků, ale zejména těch, které jsou způsobovány nedostatečně 

kvalitní přípravou učebního prostředí, resp. učebních úloh. Tento podrobný postup je příhodný 

zejména pro klíčové koncepty nebo dynamické koncepty v učivu a pro kritická místa kurikula (viz 

předcházející kapitola). 

DiViWeb je příkladem uzavřenější platformy. Je otevřena pro využívání kazuistik, ale není otevřená 

komukoli pro přispívání dalším obsahem. 
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5.1.3. Portál Bobřík informatiky 

Portál Bobřík informatiky (https://www.ibobr.cz/) je portál pro zajištění soutěže s informatickými 

úlohami, podporovaný Ministerstvem školství. Soutěží se v pěti věkových kategoriích od 4. ročníku 

ZŠ po maturitu. V činnosti MK může portál sloužit jako inspirace pro učitele informatiky, pro 

formulování úloh z informatiky, pro přípravu jejich žáků na tuto soutěž. 

 

5.2. Vzdělávací technologická centra pro veřejnost 

V řadě zemí (Irsko92, USA, Wales93 aj.) se budují centra vybavená digitálními technologiemi, 

robotikou, počítačovými aplikacemi, v nichž si kdokoliv (děti, rodiče, prarodiče, učitelé apod.) pod 

vedením ochotných odborníků může tyto technologie a aplikace zkoušet. Důležité je mít nápad, co 

návštěvník chce dělat. Při realizaci svého nápadu se pak učí s technologiemi pracovat. Velice často 

taková centra využívají učitelé, aby si práci s technologiemi vyzkoušeli. Centrum není školícím 

centrem, ale jakousi tvůrčí dílnou. A právě takové služby by mohly kabinety veřejnosti nabízet. 

Příkladem takového centra je Centrum technického vzdělávání Půda v Knihovně v Poličce94, kam 

chodí ve svém volném čase děti, jejich rodiče a zájemci o digitální technologie. Zde si můžou 

vyzkoušet 3D tisk, a pak se rozhodnout, zda si 3D tiskárnu pořídí, nebo ne. Podobně jako 

v knihovně, mohou si tu děti vypůjčit na několik dní robota či jinou digitální hračku. Zakladatelem 

Půdy v Poličce je Mgr. Hana Šandová. 

 

5.3. Online diskuzní fórum, webináře 

Pro internetovou komunikaci komunity se nabízí možnost asynchronní komunikace v rámci online 

diskuzních fór nebo komunikace synchronní v rámci tzv. webinářů. Online diskuze i webináře mohou 

být integrované do vzdělávacích portálů nebo e-learningových vzdělávacích prostředí, ale mohou 

také stát samostatně. 

Online diskuzní fórum je prostor na internetu, kam učitelé vkládají své názory a reakce k nějakému 

tématu, které je určené organizátory diskuze nebo které si volí sami. Uživatelé nemusí být ke stránce 

připojeni současně. Nemusí tedy na názory ostatních reagovat bezprostředně, ale třeba 

i s odstupem mnoha dní či měsíců. Je vhodné, když se o internetovou diskuzi stará moderátor, který 

nastaví určitá pravidla komunikace, hlídá průběh diskuze a případně otevírá dílčí témata a pozitivně 

tak ovlivňuje dynamiku komunikace. 

Slovo webinář vzniklo spojením slov web a seminář. Jedná se o formu živé online komunikace, která 

probíhá obvykle jako kombinace audiovizuální a textové komunikace (audio či video prezentace 

lektora či účastníků je doplněná chatem v textové podobě). Pro realizaci webinářů se většinou 

používá speciální webová aplikace nebo speciální software. Lektor i účastníci se v určeném čase 

setkají ve virtuálním prostoru (kliknou na připravený internetový odkaz, a tím vstoupí do virtuální 

místnosti, ve které probíhá komunikace). Lektor může mluvit do mikrofonu nebo být snímán 

 
92 http://bridge21.ie/about-us/about-bridge-21/ 
93 https://www.technocamps.com/en 
94 http://puda.knihovna.policka.org/ 

http://bridge21.ie/about-us/about-bridge-21/
http://puda.knihovna.policka.org/
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webkamerou, může sdílet připravenou prezentaci nebo obrazovku svého počítače apod. Pro zvýšení 

pozornosti účastníků může lektor využít různé aktivizační nástroje, které specializovaný software pro 

webináře nabízí – např. otevření ankety mezi účastníky, zodpovídání dotazů z chatu, vyvolání 

hlasování účastníků, předání slova některému z účastníků apod. 

 

5.4. Komentované didaktické kazuistiky 

Pro přípravu učitelů na řešení komplexních pedagogicko-psychologických a didaktických problémů 

jsou vhodným nástrojem komentované didaktické kazuistiky. Slavík et al. (2017)95 uvádějí, že 

kazuistika je text, který reprezentuje průběh zkoumaného případu formou specifického narativu – 

příběhu klinické praxe. Narativní povaha kazuistiky umožňuje zachytit vývoj sledovaných situací, 

protože poskytuje náhled na utváření vzájemných vztahů mezi dílčími situačními prvky (fakty 

a významy) i jejich ko-textem a kontextem během časového intervalu, jímž je sledovaný případ 

vymezen. 

V rámci metodických kabinetů mohou být didaktické kazuistiky s komentářem prezentovány, a to jak 

v prezenční podobě v rámci seminářů, tak i v podobě elektronické (např. jako textový nebo 

multimediální online zdroj). Kazuistikám může být věnována část online portálu. V současné době 

jsou na portálu RVP.CZ k dispozici komentované virtuální hospitace, které lze považovat za určitou 

specifickou formu komentované didaktické kazuistiky. Portálem speciálně zaměřeným na práci 

s didaktickými kazuistikami je DiViWeb probíraný v předcházející podkapitole 5.1.2. 

Komentované didaktické kauzistiky se v přípravě budoucích učitelů a v práci s učiteli informatiky, 

informaticky zaměřených předmětů a ICT zatím příliš nepoužívají, bylo by žádoucí, aby jim 

metodické kabinety věnovaly pozornost. 

 

5.5. Skupinové intervize 

Skupinové intervize jsou prostorem pro předávání zkušeností, sdílení inspirace, diskuzi příkladů a ke 

vzájemné podpoře a reflexi mezi kolegy pod vedením člena oblastního kabinetu. Předpokladem je, 

že se všichni účastníci intervize aktivně zapojí do procesu a odborně budou komentovat danou 

problematiku a své poznatky budou sdílet s ostatními učiteli. Prakticky se tedy bude jednat 

o odborně a obsahově úzce zaměřená setkání malé skupiny učitelů, která budou probíhat na úrovni 

jednotlivých krajů. 

Skupinové intervize se zatím v práci s učiteli informatiky, informaticky zaměřených předmětů a ICT 

zatím příliš nepoužívají, bylo by žádoucí, aby jim metodické kabinety věnovaly pozornost. 

Příklad realizace skupinové intervize: 

V kabinetu Informatika a DT mohou v rámci skupinové intervize učitelé řešit problematiku kritického 

místa školské informatiky – řešení algoritmických úloh, v nichž žákům dělá problém navrhnout 

 
95 Slavík, J., Uličná, K., Stará, J., A P. Najvar. (2017). Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání. 1., 

elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 463 s. Edice: Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 44. 

ISBN 978-80-210-8768-2. 
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postup, navrhnout algoritmus, použít některé z konceptů (proměnná, cyklus atd. a následně převést 

postup řešení úlohy do kódu programovacího jazyka. Nebo mohou učitelé řešit otázky související 

s výběrem a použitím úloh typu CSunlugged v kontextu s rozvíjením některých konceptů 

informatiky, případně z oblasti digitálních technologií. Jedním z významných témat pro skupinovou 

intervizi může být i to, jak hodnotit žáky v informatice a ICT, resp. informaticky zaměřených 

předmětech, nebo jak zjišťovat progres rozvoje digitální gramotnosti žáků, rozvíjené napříč 

vzdělávacími oblastmi kurikula. 

 

5.6. Videokluby 

Profesní (učitelské) videokluby představují dlouhodobější a intenzivnější formu profesního rozvoje 

zaměřenou především na rozvíjení těch složek profesní kompetence, které jsou v Kontinuu 

profesního rozvoje učitelů soustředěny v kap. 2.5 Reflektování výuky a její zlepšování. Jedná se 

tedy o schopnosti učitelů identifikovat ve výuce charakteristiky a komponenty podstatné pro její 

kvalitu. V související odborné literatuře (srov. např. Janík et al., 2016) je tato učitelská dispozice 

označována jako „schopnost všimnout si“ (ability to notice) a spolu se schopností „uvažovat 

o viděném s oporou ve znalostech“ (knowledge-based reasoning) je vymezována jako součást 

profesního vidění (professional vision) učitelů. 

Princip práce v profesních (video)klubech spočívá v utvoření profesního společenství, v němž 

učitelé za podpory oborových didaktiků z fakult připravujících učitele usilují o zlepšování své výuky 

a na základě její reflexe a sdílení znalostí a zkušeností v rámci konkrétního vzdělávacího oboru či 

vyučovacího předmětu (tzn., jsou obsahově zaměřené). 

Videokluby vycházejí z myšlenky, že rozvoj profesního vidění lze účinně podporovat tak, že se 

v menších skupinách učitelů budou rozbírat videozáznamy výuky. Práce ve videoklubu s videi 

účastníků probíhá přibližně v následujícím sledu: 

• pořadatel videoklubu pořídí videozáznam vyučovací hodiny u některého z jeho účastníků, 

• ve videozáznamu pořadatel identifikuje krátké videosekvence (dle cíle videoklubu zaměřenou 

např. na rozvíjení algoritmického myšlení žáků), 

• jednu z identifikovaných sekvencí pořadatel vybere pro setkání ve videoklubu, 

• videosekvence je při setkání ve videoklubu prezentována – pořadatel ji představí krátkým 

úvodním slovem, zmíní kontext videosekvence a následně podporuje účastníky videoklubu při 

její diskuzi, poté celou diskuzi uzavře shrnutím hlavní poznatků. 

Videokluby představují intenzivně rozvíjený a současně výzkumně založený přístup k profesnímu 

rozvoji učitelů v zahraničí. V České republice byla koncepce videoklubů uvedena a je originálním 

způsobem rozvíjena, jak o tom svědčí publikace Janíka et al. (2016), Vondrové (2016), Uličné 

(2017), Staré et al. (2017) a další. Přínosy, ale i problematické momenty videoklubů byly zachyceny 

empirickým výzkumem publikovaným v monografii Profesní vidění učitelů a jeho rozvíjení 

prostřednictvím videoklubů (Janík et al., 2016). 
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Videokluby byly dosud pro potřeby vzdělávání budoucích učitelů nebo profesního rozvoje učitelů 

informatiky a ICT používány jen zcela výjimečně. Bude zapotřebí, aby bylo k dispozici více 

videoukázek, které by se obsahově týkaly většího okruhu témat z informatiky a ICT. 

Stojí za zvláštní poznámku, že práce ve videoklubech je spojená se speciálními nároky na technické 

a organizační zabezpečení a na zohlednění osobnostních práv na ochranu osobních údajů. 

Technické zabezpečení se týká přípravy audiovizuálních materiálů, která je spojena s řadou 

technických otázek tvorby multimediálních objektů a metodickými otázkami spojenými s tvorbou 

věrohodného a funkčního videozáznamu výuky. Organizační zabezpečení se kromě běžných 

požadavků musí vyrovnat s nároky na ochranu osobních dat (GDPR). Proto by si videokluby (podle 

svých možností a potřeb svých členů) ve spolupráci s metodickými kabinety měly klást obecnější cíl: 

pečovat o rozvoj multimediálních otevřených vzdělávacích zdrojů (databází videozáznamů) 

určených k profesnímu rozvoji. 

 

5.7. Letní škola pro učitele informatiky 

Letní škola je určena informatiky na všech typech škol. Má dlouholetou tradici, koná se pravidelně 

každý rok v druhé polovině měsíce srpna mimo Prahu (obvykle v Lipnici nad Sázavou): 

https://ksvi.mff.cuni.cz/skola/index.php. 

 

5.8. Kluby akčního výzkumu 

Akční výzkum ve vzdělávání je proces, v němž účastníci systematicky a pečlivě zkoumají svou 

vlastní vzdělávací praxi využitím technik kvalitativního výzkumu (Watts, 1985).96 Akční výzkum 

vychází z následujících předpokladů: 

• Učitelé nebo ředitelé škol mohou nejlépe zkoumat ty problémy, které se jich přímo týkají 

a sami si je zjistili. 

• Učitelé nebo ředitelé škol mohou pracovat efektivněji, pokud zkoumají a posuzují svou vlastní 

práci a její možné různě kvalitní alternativy. 

Hlavním cílem akčního výzkumu je zlepšovat praxi prostřednictvím součinnosti mezi výzkumníky 

přímo z praxe (učiteli) a jejich spolupracovníky (např. z akademického prostředí vysokých škol 

připravujících učitele). Témata zkoumání jsou vztažena k praxi a mají řešit její konkrétní problémy. 

Akční výzkum může mít charakter tzv. evaluačního výzkumu, jestliže systematicky směřuje k popisu, 

porovnávání a hodnocení změn, které mají zvýšit kvalitu výuky.97  

Kluby akčního výzkumu sdružují na regionální úrovni učitele-inovátory, kteří mají zájem systematicky 

vylepšovat svou výuku na základě její analýzy a zdůvodněného hodnocení a zároveň sdílet tyto 

inovace s ostatními. Důležitou proměnnou je, že inovativní změny výuky ze strany učitele nejsou 

v případě akčního výzkumu intuitivní a nahodilé, ale vycházejí z pečlivé analýzy a reflexe 

 
96 Watts, H. (1985). When teachers are researchers, teaching improves. Journal of Staff Development, 6(2), pp. 118–127.  
97 Evaluační výzkum směřuje k hodnocení celého projektu či programu, který usiluje o změnu. 

https://ksvi.mff.cuni.cz/skola/index.php
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dosavadních postupů, odborného studia a postupného testování změn. Hlavním cílem akčního 

výzkumu je zlepšení situace ve výukové skupině a změna dosavadní praxe realizovaná při dodržení 

vysokých standardů validity, reliability a vědecké přísnosti. Lewin (1946)98 popisuje akční výzkum 

jako spirálovitý proces. Nejdříve je potřeba identifikovat problém a navrhnout možná řešení. Pak je 

vybrané řešení testováno v praxi a je sledována úspěšnost změny. Na závěr je dopad změny 

podrobně vyhodnocen a reflektován. Celý cyklus je jednou či vícekrát opakován. 

Kluby akčního výzkumu poskytují prostor pro spolupráci a výměnu zkušeností učitelů s metodologií 

i praktickou realizací akčního výzkumu. Podporují učitele v inovacích, zprostředkovávají 

metodologické informace a inspirativní příklady akčních výzkumů ze zahraničí. Kluby akčního 

výzkumu rovněž podporují učitele v publikaci zkušeností z provedených akčních výzkumů a vytvářejí 

pro publikace zkušeností prostor (např. v rámci online portálu, v rámci profesně zaměřených 

časopisů apod.) 

Akční výzkum propojuje přirozeně výzkum s aplikací ve výuce, obohacuje oba světy a měl by být ve 

větší míře součástí i pregraduální přípravy učitelů na VŠ, stejně jako příležitostí pro učitele ve službě 

k rozšíření kvalifikace (rigorózní práce a PhD.) ve vědeckém směru. Aplikace vědeckých metod 

akčního výzkumu může pomoci i těm učitelům, kteří vědeckou kariéru neplánují. 

Do klubů akčního výzkumu se mohou zapojit i začínající učitelé, kteří ve spolupráci se zkušenými 

učiteli mohou objevovat nové zkušenosti. Na školách mohou vznikat tandemy učitelů se stejnou 

aprobací (začínající učitel a zkušený učitel), kteří společně akční výzkum pro potřeby zkvalitnění své 

práce uskuteční. 

Tyto kluby zatím pro potřeby vzdělávání ICT a informatice nefungují, ani zatím nebyly zřízeny. 

Nicméně bylo by vhodné, kdyby se spolupráci s fakultami připravujícími učitele ICT a informatiky, 

resp. informaticky zaměřených předmětů MK Informatiku a DT takovéto aktivity a spolupráci 

podporoval. Výsledky takové spolupráce a podpory by mohly přispět ke zvýšení kvality výuky 

informatiky, resp. informaticky zaměřených předmětů. 

 

5.9. Workshopy 

Anglické slovo workshop se v dnešní době používá jako název pro nejrůznější typy školení, 

nejčastěji pro prakticky orientované semináře. V rámci metodických kabinetů budou podporovány 

krajské a oblastní workshopy.  

Krajské workshopy jsou zaměřené na předávání příkladů inspirativní praxe, seznámení s novými 

trendy v oboru, prohloubení didaktických dovedností. Workshopy budou pro každý kabinet 

realizovány jak formou přednášky, tak dílen. Budou organizovány v celkové délce 8 vyučovacích 

hodin, vždy pro dva kraje dohromady. Výběr témat workshopu bude vycházet z analýz klíčové 

aktivity Evaluace SYPO, z jednání národních a krajských kolokvií, z požadavků a podnětů 

oblastních garantů v krajích. Workshopy budou pouze minimálně zaměřeny na teorii, jejich stěžejní 

náplní budou zejména konkrétní náměty použitelné ve výuce a přímo v pedagogické praxi. 

 
98 Lewin, K. Action research and minority problems. Journal od Social Issues. roč. 2, č. 4, 1946, s. 34 - 46. 
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Příklady zaměření krajských workshopů: 

K tématům ze vzdělávací oblasti „Informatika a ICT“: 

• Seznámení se vzdělávacím obsahem revidované vzdělávací oblasti „Informatika a ICT“ 

v revidovaných RVP a přístupy k tvorbě ŠVP pro výuku této oblasti, 

• Metodické přístupy k výuce vzdělávací oblasti „Informatika a ICT“ v revidovaných RVP, 

• Seznámení s novými učebnicemi pro výuku vzdělávací oblasti „Informatika a ICT“, 

• Informace o zajímavých soutěžích se zaměřením na informatiku a robotiku, jejich výsledcích 

i ukázky řešení úloh, 

• Příklady inspirativní praxe, jak pracovat s nadanými žáky, se žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami ve výuce „Informatika a ICT“. 

K tématům zaměřeným na rozvoj digitální gramotnosti: 

Tyto workshopy mohou být určeny učitelům různých předmětů (např. k 3D tisku, k tvorbě 

multimediálních aplikací, k práci s databázemi, k metodám vyhledávání a práci 

s otevřenými digitálními zdroji, k bezpečnosti). 

V případě oblastních workshopů se jedná o 4hodinovou vzdělávací aktivitu zaměřenou zejména 

na interaktivní formu spolupráce mezi účastníky pod vedením odborníka. Oblastní workshopy budou 

probíhat přímo v jednotlivých oblastech kraje. Workshopy budou tedy výhradně praktické, půjde 

prioritně o konkrétní témata vycházející z potřeb pedagogických pracovníků v dané oblasti či přímo 

konkrétního pedagoga v konkrétní škole. 

 

5.10. Webináře, (semináře, přednášky) 

Metodické kabinety podpoří realizaci cyklů odborných seminářů a přednášek, které budou 

realizovány v pravidelných termínech a s dostatečnou časovou dotací, aby otevíraná témata bylo 

možné probrat a diskutovat do hloubky. Důraz bude kladen na soustavnost. 

V průběhu semináře si učitelé osvojí či prohloubí určité vědomosti a dovednosti. Metody výuky 

užívané v seminářích budou podporovat aktivitu učitelů až do úrovně badatelské a tvořivé. Velmi 

výrazně se budou uplatňovat diskuzní metody, kritické myšlení, argumentace, kooperace, 

interpretace faktů a metoda řešení problému. Seminář bude obvykle realizován pro menší skupiny 

učitelů, aby se všichni účastníci mohli zapojit do odborné diskuze. 

 

Přednáška podává systematický teoretický výklad dané disciplíny, její části nebo problému, na něž 

je určitá disciplína zaměřena. Vyznačuje se uceleností, strukturovaností, jasností, aktuálností 

a odpovídající náročností obsahovou i metodologickou (Vašutová, 2002)99. Přednáška nemusí být 

vedena jako monolog, je žádoucí zařazovat tzv. interaktivní přednášku, která je založena na 

otázkách a odpovědích, na diskuzi, na společném řešení problémů. Přednáška je obvykle určena 

pro velké skupiny účastníků (několik desítek až stovek). 

 
99 Vašutová, J. Strategie výuky ve vysokoškolském vzdělávání. Praha: PedF UK, 2002. 
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5.11. Intervize k řízení kabinetů 

Předmětem intervize k řízení kabinetů je konkrétní činnost nebo naopak nečinnost metodických 

sdružení / předmětových komisí v prostředí dané školy. Intervize bude vedena zkušeným mentorem 

(obvykle aktivním pedagogem z jiné školy), který bude učitelům předávat své zkušenosti přímo ve 

škole.  

Příklad zaměření intervize: 

V souvislosti s výukou všeobecně vzdělávacích předmětů, na které jsou metodické kabinety 

výhradně zaměřeny, může dojít k identifikaci i jiných problematických oblastí například přetrvávající 

nesoulad v přístupu k formativnímu hodnocení žáků na II. stupni dané školy, např. v informatice 

a ICT, nebo v přístupu k posuzování dosažené úrovně digitální gramotnosti žáků. 

 

5.12. Partnerská kooperace 

Partnerskou kooperací je myšlena vzájemná spolupráce dotčených skupin zainteresovaných 

v jednotlivých metodických kabinetech s cílem si na základě společných aktivit zvýšit profesní 

kompetence, a to například formou odborných exkurzí či hospitací. Na základě šetření mezi školami 

a pedagogy v jednotlivých oblastech budou navržena zajímavá místa, instituce, výstavy, průmyslová 

či vědecká zařízení, která budou přínosná pro podporu profesního růstu pedagogů dle jejich odborné 

kvalifikace. 

Příklady aktivit: 

• návštěva Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze, 

• setkání s odborníky iniciativy PRG AI (https://prg.ai/) – na téma umělá inteligence ve vzdělávání, 

• návštěva Centra technického vzdělávání Půda v Knihovny v Poličce100, 

• virtuální návštěva Bridge21101 v Dublinu – případně virtuální setkání se zástupci tohoto centra, 

• návštěva technologického centra Ars Electronica v Linzi (Rakousko), 

• setkání s konkrétní zajímavou zahraniční osobností z oblasti Informatika a IT (např. UK FMFI 

v Bratislavě, z Polska, z Německa, Rakouska, UK, USA aj.). 

V činnosti MK pro Informatiku a ICT by se mohla využít spolupráce nejen s VŠ odborníky z fakult 

připravujících ICT učitele, resp. učitele informatiky (nejen pedagogických fakult), ale také 

s odborníky na počítačové vědy, informatiku nebo kybernetiku (MFF UK, FI MU, FIT ČVUT, FEL 

ČVUT aj.) nebo ČSKI102 k přednáškám pro učitele a pro zařazování námětů z vědních oborů do 

výuky. 

 
100 http://puda.knihovna.policka.org/ 
101 http://bridge21.ie/about-us/about-bridge-21/ 
102 http://www.cski.cz/ 

http://bridge21.ie/about-us/about-bridge-21/
http://www.cski.cz/
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MK by mohl spolupracovat s místním (IT) průmyslem k přednáškám pro učitele, pro vybavení 

specifickými technologiemi, v dalším vzdělávání učitelů k získávání námětů z praxe do výuky atd. 

Bylo by dobré provázat MK s činností často globálně působících aktivit komerčních společností 

(CODE103, AVAST104, AV Media105, Seznam, Google Education, Microsoft Education aj.) s často 

extrémně širokou mezinárodní komunitou, množstvím firemních i komunitních zdrojů, iniciativ (např. 

Digikoalice106) atd. nejen pro oblast informatiky, ale i digitální gramotnost a aplikace technologií ve 

výukovém procesu jiných disciplín – to by mohlo přinést nové vstupy pro tvorbu kurikulí (s podrobně 

zpracovanými příklady ověřenými v praxi). 

Ke spolupráce s MK by mohly být přizváni jako partneři firmy CODE, AVAST, AV Media, Seznam, 

Google Education, Microsoft Education, Digikoalice nebo společnosti ČSKI. Nicméně musejí být 

domluveny velice jasná pravidla pro tato partnerství. 

 

5.13. Zapojení škol a žáků do mezinárodních/ celosvětových aktivit 

Velkou příležitostí pro žáky, pro školy je jejich zapojení do aktivit Hour of Code107, s nimiž na podporu 

přístupu škol a zejména žen a menšin k informatice začala v 2013 nezisková organizace Code.org®. 

Tato organizace usiluje o to, aby se žáci ve školách mohli učit informatiku podobně, jako se učí jiným 

vyučovacím předmětům. Do celosvětové akce Hour of Code už se od té doby zapojilo více než 

1,032,292,055 lidí. Aktivity Code.org podporuje velké množství celosvětově známých partnerů 

a včetně malých firem108 (např. Microsoft, Google aj.). 

Další příležitostí, jak žáky zapojit do celosvětového hnutí se zaměřením na informatiku, 

programování, robotiku, je CoderDoJo109. CoderDojo se zaměřuje na kreativní mladé lidi ve věku 13 

až 17 let se zájmem o digitální technologie, podporuje jejich aktivity v programování, robotice. 

Sdružuje mladé lidi z celého světa, stačí mít zájem a zapojit se. Funguje formou klubů. Centra 

CoderDojo v ČR najdeme např. v Praze a Ústí nad Labem. 

  

 
103 code.org 
104 https://www.avast.com 
105 https://www.avast.com 
106 https://digikoalice.cz/ 
107 https://code.org/learn, https://hourofcode.com/cz 
108 https://code.org/about/partners 
109 https://coderdojocesko.cz/ 

https://www.avast.com/
https://www.avast.com/
https://digikoalice.cz/
https://code.org/learn
https://code.org/about/partners
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6. Střednědobé a dlouhodobé plány v oblasti profesní podpory učitelů 

prostřednictvím metodických kabinetů 

Tato kapitola se věnuje plánování profesní podpory učitelů prostřednictvím metodických kabinetů. 

Sestavení plánů zpravidla vychází z posouzení současného stavu. Jeho podstatou je identifikace, 

analýza a ohodnocení relevantních faktorů, o kterých lze předpokládat, že budou ovlivňovat reálné 

stanovení cílů, misí a vizí. Jakubíková (2013, s. 94) v tomto smyslu hovoří o vypracování situační 

analýzy, která se používá pro diagnostiku jednotlivých složek a vlastností, a to jak vnějšího prostředí 

(makroprostředí i mikroprostředí), tak vnitřního prostředí (např. kvalita řízení metodického kabinetu, 

personální i materiální zajištění, finanční podmínky, lokace atd.), které ovlivňují činnost metodických 

kabinetů.  

Nejprve je třeba provést zhodnocení vnitřních podmínek metodického kabinetu, které ovlivňují jeho 

fungování. Silné (Strengths) stánky vyjadřují příznivý stav, naopak slabé (Weaknesses) stránky 

nepříznivý stav. Zhodnocení vnějších podmínek metodického kabinetu posuzuje příležitosti 

(Opportunities) jako pozitivní stav a hrozby (Threats) jako nepříznivý stav. Nejde však jen o sběr 

informací. Smyslem vypracování situační analýzy* je nalezení správného poměru mezi příležitostmi 

a mezi schopnostmi a zdroji metodického kabinetu. Situační analýza by měla být realistická. Neměla 

by podceňovat slabiny ani přeceňovat přednosti samotných metodických kabinetů (srov. 

Jakubíková, 2013, s. 117). 

Porovnáním podmínek se zabývají komplexní analytické postupy, mezi něž mimo jiné patří SWOT 

analýza (za pomoci SWOT matice)*, která na základě převažujících příznivých či nepříznivých 

podmínek umožňuje definovat reálné cíle a zvolit vhodnou strategii řízení k maximalizaci silných (S) 

stánek a příležitostí (O) a minimalizaci slabých (W) stránek a hrozeb (T) (viz Příloha 3). 

Strategie řízení se definuje jako dlouhodobá (zpravidla 3–5letá), soustředí se na optimální způsob 

zabezpečování, rozdělování, využívání a rozvoje disponibilních zdrojů (materiálních, finančních, 

informačních a personálních) k realizaci strategických cílů metodických kabinetů (srov. Šikýř, 2012, 

s. 36). Osou strategického řízení je strategické plánování, jehož výsledkem je strategický plán (srov. 

Jakubíková, 2013, s. 92). 

Pokud bereme v úvahu časové hledisko k sestavení plánu, zpravidla se rozlišují základní úrovně 

plánování*. V našich podmínkách, tedy při plánování profesní podpory učitelů prostřednictvím 

metodických kabinetů, ve střednědobém plánu zvažujeme dobu pilotáže projektu, v plánu 

dlouhodobém se jedná o již uvedené zhruba pětileté období. 

 
 Analýza prostředí může být prováděna různými metodami: 4C, 5C, 7C atd. 
 Lze použít i matici SPACE, matici BCG, interní/externí matice atd. 
 Plány: a) Dlouhodobé – více než pětileté období, b) Střednědobé – 1–5 let (zpravidla 2–3leté), c) Krátkodobé – do 1 

roku (Weber et al., 2011, s. 57). 

S ohledem na charakter rozhodovacího procesu lze rozlišit: a) strategické plány – v nich jsou konkretizovány strategické 

záměry, komplexně určují vývoj, b) taktické plány – specifikují úkoly ze strategických plánů pro konkrétní období (zpravidla 

jsou roční), c) operativní plány – čtvrtletní, měsíční, týdenní atd. (Weber et al., 2011, s. 58). 

Standardně plány obsahují okruhy plánů – finanční, personální, investiční, marketingové, vývoje a výzkumu atd. Obvykle 

se plány nesestavují všechny. 
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Plán profesní podpory učitelů by měl mít písemnou podobu, jde tedy o psaný dokument, který 

specifikuje akce, které se musí uskutečnit proto, aby bylo dosaženo cíle. Odborná manažerská 

literatura (např. srov. Weber et al., 2011, s. 53–55; Donnelly et al., 1997, s. 197–216) uvádí, že ačkoli 

se konkrétní podoba plánů může lišit, každý plán by měl dát odpověď na otázky CO/ČEHO a JAK / 

JAKÝM ZPŮSOBEM se má dosáhnout? 

Pro odpověď na CO/ČEHO má být dosaženo je třeba určit CÍLE. Cíl lze vysvětlit jako určitý stav, 

který může být dosažen ve stanoveném čase. Cíl je tedy konkretizací předpokládaného výsledku 

a měl by splňovat tyto požadavky: 

1) priority – věcná náplň cíle; 

2) měřitelnost – je nutné používat kvantifikovatelné veličiny, kvantifikace umožní kontrolu nejen 

průběžného plnění, ale i jednoznačné vyhodnocení, zda cíl byl splněn či nikoliv; 

3) přiměřenost – se promítá do věcné náplně cíle, musí korespondovat se zdroji, možnostmi, které 

jsou k dispozici, ale také s ohledem na okolní aktuální vývoj (např. vzdělávacích potřeb atd.), 

přiměřenost se ale také týká počtu rozpracovaných dílčích cílů a jejich vzájemné vnitřní 

provázanosti, jde o to, aby stanovení jednoho dílčího cíle nebránilo, případně vylučovalo 

dosažení cíle dalšího. 

 

V optimální podobě by se cíle měly vyznačovat určitými znaky, které lze shrnout pod pravidlo 

SMART (srov. Šikýř, 2012, s. 114): 

4) S (specific, significant) – specifické, významné, 

5) M (measurable, meaningful) – měřitelné, smysluplné, 

6) A (achievable, attainable) – dosažitelné, proveditelné, 

7) R (relevant, realistic) – relevantní, reálné, 

8) T (timed, time-bound) – termínované, časově ohraničené. 

 

Plán by měl rovněž odpovědět na to JAK / JAKÝM ZPŮSOBEM má být cíle dosaženo. Je potřeba 

určit a popsat aktivity, zdroje, určit termíny a odpovědnost. 

9) Aktivity – jde o opatření, činnosti, procesy, jejichž uskutečněním se dosahuje cílů (požadovaných 

změn). Postup realizace aktivit se děje pomocí zvolené taktiky nebo strategie např. pro zvýšení 

kvality, zapojení externistů atd. 

10) Zdroje – je třeba co nejpřesněji určit finanční prostředky (pomocí rozpočtů), personální 

zabezpečení (v požadované kvalifikační struktuře), kapacity (např. prostorové), materiální 

vybavení, informační zabezpečení, know-how, infrastrukturu atd. Zdroje je možné ale také 

vysvětlit jako omezení, která je třeba při plánování akcí respektovat. 

11) Termíny a odpovědnost – vzhledem ke struktuře aktivit je třeba pro každou z nich určit dílčí 

odpovědnost a samostatný termín. 
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Podle Štěpaníka (2010, s. 46) by plán neměl být neměnný. V průběhu implementace plánu lze 

očekávat, že dojde ke změnám110. Vedle formulace cíle a stanovení plánu nelze opomenout 

problematiku sdílení mezi různými aktéry tak, aby je přijali za své (např. distributed leadership). 

Distributivní vedení vychází z účasti pracovníků, uživatelů i vnějších aktérů (zájmových skupin) na 

rozhodovacím procesu. Základem distribuovaného vedení je profesní spolupráce. Metodický 

kabinet, jeho pracovníci jsou představiteli odborné vzdělávací komunity, která spolupracuje na 

základě volného sociálního spojení, které vyžaduje organizační uspořádání, vzájemné porozumění 

a flexibilitu spíše než rigiditu, disciplínu či nátlak. Může existovat forma distribuovaného vedení 

prostřednictvím týmových struktur nebo pracovních skupin, ale mohou také existovat skupiny ad 

hoc, které nabízejí plynulejší a rychlejší reakci na změny a potřeby. Klíčem k úspěšnému 

distribuovanému vedení je zapojení učitelů do samotného vedení a formování rozvoje (srov. Harris, 

2004). 

  

 
110 Určitá strnulost, neschopnost změny by se snadno mohla stát brzdou vývoje. Chyb v implementaci plánu lze nalézt 

několik, např. koncentrace na krátkodobé cíle, kdy je opomíjena vazba k dlouhodobým (strategickým) cílům, snaha o to 

mít vše pod kontrolou, která neponechává prostor pro iniciativu, nárazové řízení (období, kdy je kontrolováno vše se střídá 

s obdobím, kdy vše volně plyne) atd. (srov. Štěpaník, 2010, s. 47). 
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7. Vymezení profesní podpory učitele na pracovišti (mentor, uvádějící 

učitel) 

Na rozdíl od lékaře nebo právníka stojí začínající učitel při svém vstupu do profese před „nutností 

téměř okamžitého sebepotvrzení v profesi“ (Pol, Lazarová, 1999, s. 11). Přitom na rozdíl od těchto 

zmíněných profesí je při své práci profesně osamělý – ve třídě s žáky zpravidla pracuje sám. 

Nedostává se mu dostatečně široké ani systematické podpory, včetně zpětné vazby, možnosti 

průběžných konzultací, ale i možností sledování práce kolegy učitele a následné reflexe, získávání 

zkušeností spojených s výkonem učitelské profese. Zvyšuje se riziko nejistoty i možných 

neadekvátních reakcí učitele. To je nevýhodné jak pro osobní profesní rozvoj učitele, tak pro kvalitu 

celého profesního společenství. Je tak tlumena výměna zkušeností v rámci praxe i mezi praxí 

a teorií. 

 

Profesní podporu učitele je možné nahlížet ve dvou rovinách: 

1. Formální, tedy legislativní vymezení sou/činnosti aktérů (Trunda, 2016): 

• zákon 563/2004 – vedle profese učitele vymezuje speciálního pedagoga, psychologa, asistenta 

pedagoga, vychovatele, pedagoga volného času, trenéra, 

• nařízení vlády 75/2005 Sb., 

• novela č. 197/2016 Sb. vyhlášky č. 72/2005 Sb. – v příloze 3 standardní činnosti metodické 

pomoci pedagogickým pracovníkům školy poskytuje: výchovný poradce, školní metodik 

prevence, školní psycholog (mj. koordinuje poradenské služby poskytované ve škole, zejména 

výchovného poradce, školního metodika prevence a třídní učitele), školní speciální pedagog (mj. 

koordinuje a metodicky vede asistenty pedagoga ve škole). 

 

2. Neformální kolegiální spolupráce – prostřednictvím neformálních vazeb, vymezením podpůrných 

profesních rolí: mentor, uvádějící učitel, předsedové předmětových kabinetů, vedoucí oboru (např. 

SOŠ, SOU) atd. Je na managementu každé konkrétní školy, zda a v jaké podobě je tato neformální 

struktura vymezena (a jak je ve výsledku na úrovni školy „formalizována“). Podpora rozvoje této 

neformální struktury se často opírá o tradici, dobrou praxi, přesvědčení managementu školy 

o nutnosti zajištění/zachování. Příkladem je role „uvádějícího učitele“, který uvádí učitele do profese 

ve fázi indukce. Je třeba uvažovat i individuální neformální spolupráci, která se děje na pracovišti na 

základě přátelských vztahů. 

Spolupráce na bázi neformálních vazeb bývá pružnější, přesto formální potvrzení podpůrných vazeb 

bývá užitečné, pokud k němu dochází dodatečným potvrzením fungujících neformálních vazeb 

(Hadley et al, 1987). Nenásilným krokem formalizace může být vytváření sítí spolupracujících osob 

(organizací) – networking. Pro podporu networkingu je možné využít databází (jméno/název, adresa, 

kontakt, otevírací doba, informaci o možných platbách, vymezení cílové skupiny, poslání a cíle 

poskytovaných podpůrných služeb, jejich popis) (Gojová  Musil, In Matoušek et al., 2013, s. 318). 

Profesní podpora učitele na pracovišti v dosahu aktivit MK proto má zabezpečovat, aby učitel 

soustavně rozvíjel svou profesní kompetenci v interakci s profesním společenstvím, s cílem sdílet 
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zkušenosti, zužitkovat teorii pro praxi a v důsledku toho prospívat kvalitě výuk, poskytovat učiteli 

kolegiální zpětnou vazbu k jeho práci ve třídě s žáky a s kurikulem ve všech jejích fázích 

a aspektech (plánování a příprava výuky, realizace kurikula, hodnocení žáků, reflexe a evaluace 

výuky). 

Zde je možné spatřovat možnost pro podporu na úrovni metodických kabinetů – jako vnější podpora 

školských snah o spolupráci učitelů. Pol  Lazarová (1999, s. 26) věc vnější podpory a pomoci 

„nemůže zůstat pouze v rovině prostého ponechání škol, ať si v daném směru dělají, co chtějí a na 

co mají peníze. … Skutečně přijímat a účelně využívat vnější podporu a pomoc je jedním 

z ukazatelů zralosti vedoucího pracovníka. Totéž lze snadno vztáhnout i na organizaci (školu) jako 

celek.“ Ale také analogicky lze termín „vedoucí“ dát do pomyslné závorky – a je možné problematiku 

nahlížet směrem k učiteli. 

 

MK by měly zaměřit pozornost na podporu pro skupiny učitelů: 

1. Uváděných do profese ve fázi indukce (začínající učitelé111) – aniž bychom chtěli tuto skupinu 

diferenciovat, spíše s úvahou o předpokládaných rozdílných potřebách podpory a pomoci je možné 

předpokládat vnitřní vymezení dvou skupin: 

• učitelé splňující požadované vzdělání, 

• učitelé bez požadovaného vzdělání – podíl učitelů s kvalifikací na úrovni nižšího než terciárního 

vzdělání dosahuje nicméně kolem 10 % v případě učitelů ve věku pod 30 let. (Evropská 

komise/EACEA/Eurydice, 2015, s. 37). „Formální dovzdělání“ MK poskytovat nemohou. Prostor 

pro neformální učení/vzdělávání je však pro MK zcela otevřen a je třeba říct, že jeho význam 

v současné společnosti roste. (srov. Janík, Wildová et al, 2017, s. 4–26) 

V Evropě je zhruba trojnásobný podíl učitelů mladších 30 let, kteří využívají spolupráce 

s mentorem112, oproti učitelům ve věku 30 až 39 let. Mentoring je spíše považován za podpůrné 

opatření hlavně pro začínající učitele. V České republice byl v roce 2014–15 představen projekt 

známý jako Mentoring začínajících učitelů, který připravilo Business Leaders Forum pod záštitou 

MŠMT a kterého se účastnilo několik škol. Jeho cílem bylo nabídnout komplexní metodiku 

mentoringu a vytváření sítí s ostatními školami, a naopak umožnit zkušeným učitelům rozvíjet své 

komplexní dovednosti mentoringu. V červenci roku 2014 zahájil NÚV roční projekt pod názvem 

Lektoři a mentoři pro školy – LAMS, jehož cílem bylo šířit informace o mentoringu a zapojit do 

realizace mentoringu ve školách učitele různých předmětů (Evropská komise/EACEA/Eurydice, 

2015, s. 52). 

 

 
111 Problematice podpory začínajícím učitelům se věnovala řada EU projektů jako např. „Generational Change in the 

Teaching Profession“ 2AgePro (koordinovaný Univerzitou Oulu) nebo projekt „Induction for Novice Teachers“ 

(koordinovaný University of Groningen, the Netherlands). 
112 V EU je na mentory nahlíženo jako na zkušené učitele, kteří jsou často zaměstnáni na vyšší odborné pozici než učitelé, 

které mají vést. Mohou být jmenováni ředitelem školy nebo místním či regionálním orgánem nebo se může jednat 

o akreditované mentory. Některé země pro ně zavedly speciální systémy vzdělávání nebo podpory. 
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2. Ohrožených drop-outem (prevence „ztráty“ kvalifikovaných odborníků, odchodů učitelů ze škol či 

dokonce z učitelské profese, snaha o stabilizaci kvalifikovaných odborníků) – možná podpora je 

v „aktualizaci“ vzdělávání (srov. Píšová  Hanušová, 2016, s. 386–407). Spolupracující prostředí 

a dobrá atmosféra na škole pozitivně ovlivňuje motivaci učitelů, jejich efektivitu i spokojenost s prací. 

Většina učitelů je spokojenější, pokud zaměstnanci (pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci), rodiče 

i žáci mohou hrát aktivní úlohu a mohou ovlivňovat a přispívat k chodu školy. Samotná existence 

atmosféry vzájemné podpory a spolupráce má nejsilnější potenciální vliv na spokojenost pedagogů 

s prací. (Evropská komise/EACEA/Eurydice, 2015, s. 113). 

Mezinárodní šetření TALIS (Kašparová et al., 2014) však ukázalo, že i přes tyto projekty se až 62 % 

učitelů (což je cca dvakrát více, než je průměr v zemích, které se zúčastnily šetření TALIS) 

v počáteční fázi své profesní dráhy s žádnou systematickou formou profesní podpory nesetkalo. 

Zkušenosti ze zahraničí zároveň ukazují, že účinná podpora začínajících učitelů se neměla 

omezovat na podávání informací organizačního charakteru, ale šířeji na profesní socializaci 

a zejména na oblasti profesní kompetence novice v profesi. Podle Janíka et al. (2017, s. 18–19) se 

jedná zejména o podporu při (1) dlouhodobém či krátkodobém plánování výuky; (2) realizaci výuky 

(např. týmové vyučování, kolegiální hospitace); (3) reflektování výuky. 

Vedle tzv. externího mentoringu, tj. podpory poskytované k tomu vyškolenými odborníky „zvenčí“ na 

zakázku – dle objednávky klienta (srov. popis podpory v programu Začít spolu in Píšová & 

Duschinská et al., 2011, s. 147–170) tak nabývá na důležitosti potřeba tzv. interního mentoringu tj. 

„dlouhodobého situovaného procesu podpory poskytovaného učiteli na pracovišti zkušenějším 

kolegou s cílem facilitovat procesy jeho profesního rozvoje“ (ibid., s. 46). Výzkum ovšem prokázal, 

že dobrý učitel nemusí nutně být dobrým mentorem (Feiman-Nemser, 2001 aj.) – mentoring je forma 

vzdělávání dospělých, která vyžaduje řadu zcela specifických dovedností, znalostí a kvalit. Často se 

proto poukazuje na důležitost výběru mentorů a na jejich nezbytné vzdělávání v oblasti mentoringu 

(Vonk, 1993, s. 33 aj.). Vzhledem k tomu, a také s ohledem na výraznou oborovědidaktickou složku 

mentorské spolupráce se zde otevírá pole působnosti pro metodické kabinety. 

 

3. Zvažujících ukončení pracovního poměru113, a to se vznikem nároku na starobní důchod. Ve 

smyslu postupného uvolňování pracovníka – ve smyslu snižování pracovního úvazku – uvolňovaný 

podíl pracovního úvazku by bylo možné uplatnit členy této skupiny právě pro mentoring. Již před 

dvaceti lety Pol  Lazarová (1999, s. 12) upozorňovali na to, že ve školách téměř neexistuje 

„zkušenostní banka“. Každý učitel začíná jakoby od začátku, kultura školy na pomoc a podporu 

nastavena není. Spíše naopak. Každý učitel si své zkušenosti střeží, považuje je za konkurenční 

výhodu v porovnání s kolegy a této „výhody“ se nechce vzdát, nechce se podílet. S touto individuální 

zkušenostní bankou pak zkušený učitel odchází do důchodu a bere si ji s sebou. MK mohou pomoci 

podpořit tyto zkušené učitele, aby se nezdráhali sdílet příklady z dobré praxe. 

 
113 V EU projektu „Generational Change in the Teaching Profession“ 2AgePro (koordinovaný Univerzitou Oulu) vznikl 

a ověřoval se model spolupráce učitelů důchodového věku se začínajícími učiteli. Důležitou roli v tomto modelu hrají 

i učitelé fakult připravujících učitele. 
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8. Vymezení profesní podpory učitele v rámci regionu (MAP, neziskové 

organizace a jejich aktivity)  

Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) je produktem spolupráce partnerů v území, stanovuje 

priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní 

potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území (srov. 

O MAP). Na základě realizace Místních akčních plánů114 MAP (I.) došlo k zmapování potřeb rozvoje 

nejen jednotlivých školských zařízení (MŠ, ZŠ, ZUŠ), ale i organizací neformálního vzdělávání 

(volnočasové aktivity dětí a mládeže). 

Školy ve spolupráci se zřizovateli se podílely na identifikaci svých potřeb a výhledů pro následující 

období. Na základě toho vznikl dlouhodobý plán rozvoje regionu, který je využíván při dalším 

plánování rozvoje školy. Došlo k aktivnímu zapojení zřizovatelů, k aktivnímu vyhledávání odborníků 

na oblast vzdělávání a jejich síťování s pedagogickými pracovníky ve školách. Význam MAP I. je 

v jeho zaměření na rozvoj vzdělávací soustavy v regionu, stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné 

k dosažení cílů vzdělávací politiky v regionu. 

V současné době je aktuální MAP II., který je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního 

vzdělávání. Jde o využití místního potenciálu, o výměnu příkladů dobré praxe mezi pedagogickými 

a dalšími pracovníky jednotlivých sektorů vzdělávání. Hlavní přínos MAP II. je v budování a rozvoji 

udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v regionu (oblast včasné 

péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání). 

Tvorba a realizace MAP (srov. Postupy MAP II) by měla respektovat základní principy komunitně 

řízeného plánování115, které podporuje spolupráci zřizovatelů, škol a ostatních aktérů – společné 

informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně 

specifických problémů. 

Role vzdělávacích institucí je na úrovni vnější podpory: ve smyslu realizace vzdělávání místních 

odborníků, metodického vedení, supervize. 

  

 
114 MAP (Místní akční plán) je akční plán pro území obce s rozšířenou působností, který je zaměřen na rozvoj kvalitního 

a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, 

zájmového neformálního vzdělávání. MAP je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

v prioritní ose 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání. Tato prioritní osa je 

postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality škol jsou motivovaní a kompetentní učitelé a ředitelé (Strategie 

2020, s. 25). 
115 Komunitní plánování umožňuje, aby a) se lidé mohli svobodně účastnit rozhodování o důležitých otázkách života 

společenství, b) přijímaná usnesení zodpovědných orgánů odrážela vůli a potřeby obyvatel regionu, c) plánované kroky 

a řešení co nejlépe využívaly dostupné zdroje, případně nacházely nové zdroje a přinášely co největší užitek a spokojenost 

(srov. Kubalčíková, In Matoušek, 2013, s. 313–315). 
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Učitelům přináší profesní podporu v rámci regionu, a to prostřednictvím: 

• příležitostí k vzájemným konzultacím, výměně zkušeností a spolupráci,  

• rozvoje spolupráce s rodiči a zapojení rodičů do života školy, podpora škol rodiči, 

• organizace spolupráce s kolegy v místě, 

• péče o osobní prostor, pomoci při řešení místních problémů. 

 

Vymezení aktivit neziskových organizací pro vymezení profesní podpory učitele v rámci regionu je 

značně problematické. Aktuálně nabízenou podporu učitele lze zjistit z databází aktivit DVPP 

(akreditované formy vzdělávání). 

Obecně lze formulovat, že aktuální nabídka podpory je roztříštěná, co do rozsahu, obsahu 

i kvality poskytovaných aktivit. Jako řešení kritiky roztříštěnosti lze uplatnit koncept integrace 

služeb (Pauley, 1971, Waldfogel, 1997), které ale ve výsledku nemusí vést k řešení individuálních 

potřeb konkrétního klienta/učitele. K řešení by mohla přispět zasíťování nejen jednotlivců, ale 

cílových skupin, které signalizují potřebu podpory. To lze dobře realizovat prostřednictvím struktury 

MK. 
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9. Metodické kabinety v systému profesní podpory učitelů 

Základní popis struktury a činnosti metodických kabinetů je popsán v produktu 4.1.1 Manuál 

metodických kabinetů. Dokument je určen pro všechny členy kabinetů všech úrovní, tj. národní, 

krajské i oblastní a odborným krajským metodikům SYPO. Manuál slouží jako základní podklad, 

který definuje klíčové dokumenty a postupy potřebné pro přípravu, realizaci a administraci veškerých 

činností spojených s procesem pilotáže metodických kabinetů na všech úrovních. Je vytvořen jeden 

manuál pro všechny pilotované kabinety. 

Manuál je rozdělen do několika částí, které popisují strukturu, funkce a činnosti jednotlivých 

kabinetů. Část je určena zejména pro členy národních kabinetů, další pak pro členy krajských 

a oblastních kabinetů. 

Manuál popisuje nejen proces a činnosti, kterými bude vytvořena nová institucionální struktura 

podpory všeobecných vzdělávacích oblastí, ale také dlouhodobá a systematická podpora 

pedagogických pracovníků (např. v rovinách didaktické, dalšího vzdělávání, příkladů dobré praxe, 

výměny zkušeností atd.). Vytvořením této institucionální struktury podpory učitelů má být obnovena 

a aktualizována systematická a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy řízená podpora. 

Manuál podrobně rozpracovává jednotlivé fáze vzniku a činnosti všech úrovní metodických kabinetů, 

včetně názorných šablon jednotlivých dokumentů, které nejen pro prvotní zavedení systému, ale 

i jeho funkční budoucnost usnadní práci všem odpovědným osobám i členům metodických kabinetů. 

Základním účelem manuálu je: 

• popsat historii vzniku kabinetů – z čeho kabinety vycházejí a na co navazují, 

• definovat a vysvětlit účel metodických kabinetů, 

• vytvořit Statut, Jednací řád a popsat všechny procesy potřebné k zajištění činnosti kabinetů, 

• definovat a vysvětlit všechny procesy spojené s fungováním metodických kabinetů na 

národní, krajské a oblastní úrovni, 

• definovat závazné klíčové a podpůrné dokumenty potřebné k činnosti kabinetů, 

• definovat závazný program a náplň metodických kabinetů, 

• definovat práva a povinnosti všech členů (rolí) zapojených do činnosti metodických kabinetů 

na národní, krajské a oblastní úrovni, 

• umožnit všem odpovědným pracovníkům realizovat činnost metodických kabinetů dle 

navržených šablon tak, aby byly výstupy jednotné, porovnatelné, využitelné pro evaluaci 

a korespondující s povinnými výstupy projektu SYPO. 

 

Závěrečná část manuálu, kapitola Doporučení a inspirace, slouží zejména pro oblastní členy 

kabinetů k možnému šíření mezi pedagogy (předsedy předmětových komisí / předmětových 

sdružení) přímo ve školách dané oblasti kabinetu. 
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11. Seznam zkratek a pojmů 
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IMKA Implementace kariérního systému učitelů  

IPn Individuální projekty národní 
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JMK Jihomoravský kraj 
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PPUČ Projekt Podpora práce učitelů 
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12. Přílohy 

Příloha 1: Kontinuum profesního rozvoje učitele pro okruh působnosti metodických 

kabinetů 

OBLAST A: OSOBNÍ PROFESNÍ ROZVOJ  

Učitel disponuje profesními znalostmi a schopností sebereflexe a profesního rozvoje. 

U profesních znalostí je gradace založena na směřování k hlubšímu vhledu a širšímu rozhledu 

učitele, což mu umožňuje vidět pedagogické jevy a situace diferencovaně s ohledem na možnosti 

a potřeby žáků, v širších souvislostech a s přesahem nad rámec vlastní výuky. Kvalita profesních 

znalostí, jimiž disponuje vynikající učitel, spočívá ve vyšší míře jejich vzájemného propojení 

a flexibilitě, s níž se projevují v jeho pedagogickém působení.  

Učitelova schopnost sebereflexe je v podstatné míře ovlivněna osobnostními předpoklady a její 

vztah k jednání není přímočarý – nemusí tudíž platit, že ten, kdo dobře reflektuje, i dobře vyučuje. 

Z tohoto důvodu se má při hodnocení učitelovy schopnosti sebereflexe přihlížet k tomu, jak je 

sebereflexe vztahována k vlastnímu jednání a jak jsou její výsledky využívány pro učitelův profesní 

rozvoj na straně jedné a pro zlepšování pedagogického působení (včetně výuky) na straně druhé. 

Princip gradace tedy spočívá v tom, že učitelův pohled na sebe sama se díky prohlubování 

teoretického vhledu a získávání praktických zkušeností postupně rozšiřuje, takže zahrnuje pohled 

na vlastní výuku žáků včetně možností jejího zlepšování. 

 

Profesní předpoklady 

1.1 Učitel je vybaven potřebnými profesními znalostmi (zejména znalostmi hodnot a cílů výchovy 

a vzdělávání, znalostmi kontextů vzdělávání, obecnými pedagogickými znalostmi, znalostmi kurikula, 

znalostmi obsahu, pedagogicko-psychologickými znalostmi o žácích a didaktickými znalostmi 

obsahu) a zakládá na nich své pedagogické působení.  

1.2 Učitel je schopen reflektovat sebe sama, plánovat a naplňovat svůj osobnostní a profesní rozvoj se 

zřetelem k potřebám školy a svým profesním zájmům, systematicky se vzdělává, pečuje o svoji 

psychosomatickou kondici a udržuje si všeobecný a kulturní rozhled. 

 

1.1 Profesní znalosti 

Učitel je vybaven potřebnými profesními znalostmi (zejména znalostmi cílů vzdělávání, znalostmi 

kontextů vzdělávání, obecnými pedagogickými znalostmi, znalostmi kurikula, znalostmi obsahu, 

pedagogicko-psychologickými znalostmi o žácích a didaktickými znalostmi obsahu) a zakládá na 

nich své pedagogické působení. 

ZAČÍNAJÍCÍ UČITEL SAMOSTATNÝ UČITEL VYNIKAJÍCÍ UČITEL 

1.1.1 Znalosti cílů vzdělávání 

Je obeznámen s vývojem 

a aktuálními tendencemi v oblasti 

hodnotových východisek a cílů 

stanovených v kurikulárních 

dokumentech. Seznamuje se 

s profilací své školy a cíli 

zakotvenými ve školním kurikulu – 

Své znalosti vztahující se 

k cílům vzdělávání využívá při 

dlouhodobém i krátkodobém 

plánování výuky i při její 

realizaci a jejím hodnocení.  

Reflektuje úlohu školy ve 

společnosti v širších souvislostech 

a na pozadí hodnotových orientací 

a probíhajících změn ve 

společnosti. Má široký rozhled, což 

mu umožňuje zaujímat zdůvodněná 

stanoviska k proměnám cílů 
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s ohledem na to plánuje svoji 

výuku. 

vzdělávání a iniciovat/vést v této 

oblasti diskuzi na odborných fórech. 

1.1.2 Znalosti kontextů vzdělávání 

Je vybaven znalostmi kontextů 

vzdělávání – znalostmi fungování 

školského systému na různých 

úrovních (školní třída, škola, 

spolupracující instituce) a v různém 

prostředí (město, venkov; ve 

fyzickém i online světě). Poznává 

svoji školu i širší prostředí, v němž 

funguje. 

S využitím svých znalostí 

prostředí, v němž jeho škola 

pracuje, zvládá nároky, jež 

jsou na školu kladeny.  

Díky hlubokému vhledu do 

prostředí (popř. dalších kontextů), 

v němž jeho škola a školy 

obdobného typu pracují, přispívá 

k nastavování optimálních 

podmínek pro jejich fungování. 

1.1.3 Znalosti o žácích 

Je vybaven znalostmi o obecných 

pedagogicko-psychologických 

a dalších charakteristikách současné 

populace žáků. Poznává žáky své 

školy/třídy a začíná diferencovaně 

nahlížet jejich specifické vzdělávací 

možnosti a potřeby – všímá si 

výchovných a vzdělávacích 

problémů žáků. 

Své obecné znalosti 

o současné populaci žáků 

a konkrétní znalosti žáků 

vlastní třídy/školy využívá 

v rámci diferencovaného 

přístupu k nim. 

Díky svým zkušenostem 

a znalostem (při zohlednění 

probíhajících společenských 

změn) vystihuje typické 

charakteristiky žáků a nachází 

adekvátní pedagogické přístupy 

pro práci s nimi. 

1.1.4 Znalosti o řízení třídy 

Je vybaven obecnými 

pedagogickými znalostmi 

souvisejícími s řízením třídy 

a podporou učení. Seznamuje se 

s charakterem výukové interakce ve 

své škole/třídě a osvojuje si základní 

postupy jejího usměrňování.  

S využitím znalostí strategií 

a technik řízení třídy a zvládání 

kázeňských problémů 

usměrňuje výukovou interakci 

tak, že se žáci mohou učit 

soustředně a strukturovaně. 

Zná různé způsoby, jak k učení 

povzbudit i žáky méně motivované 

či slaběji disponované a nadané, 

a ve výuce je efektivně využívá. 

Vyhledává informace o řízení 

třídy, motivování žáků, práci 

s žáky se specifickými 

vzdělávacími potřebami 

a seznamuje s nimi ostatní. 

1.1.5 Znalosti kurikula  

Je obeznámen s kurikulárními 

dokumenty i se způsoby, jak 

s kurikulem zacházet obecně a ve 

své škole/třídě. 

S oporou o své znalosti kurikula 

vhodně vybírá a strukturuje 

učivo, je si vědom návazností 

a reflektuje možnosti 

mezipředmětových vztahů 

a průřezových témat. 

Má ucelený přehled 

o kurikulárních dokumentech, a to 

nejen stupně školy, na němž 

působí, ale také stupňů 

předcházejících a navazujících. 

Formuluje a vznáší odůvodněné 

podněty pro revize kurikula na 

školní, popř. státní úrovni. 

1.1.6 Znalosti obsahu vyučovaných předmětů 

Je vybaven znalostmi obsahu svých 

vyučovaných předmětů, a to jak 

znalostmi faktů a pojmů a jejich 

vzájemných vztahů, tak znalostmi 

Díky svým dobře 

strukturovaným znalostem 

obsahu zprostředkovává 

žákům svůj vyučovací předmět 

Svůj předmět nahlíží v širších 

mezioborových souvislostech a na 

pozadí aktuálního vývoje. Zaujímá 

zdůvodněná stanoviska 



 

Strana 88 

 

metodologie. Seznamuje se s pozicí 

a úlohou svých vyučovaných 

předmětů ve své škole. 

jako systém, na němž je 

možné stavět v dalším učení.  

k proměnám obsahu vzdělávání 

a iniciuje/vede v této oblasti diskuzi 

na odborných fórech. Reflektuje 

vývoj oboru, umí rozlišit podstatné 

změny od méně podstatných. 

1.1.7 Didaktické znalosti obsahu 

Je vybaven didaktickými znalostmi 

obsahu, tj. zná různé účinné 

způsoby, jak zprostředkovat 

konkrétní obsahy, aby byly pro žáky 

přístupné. Na základě svých prvních 

zkušeností zjišťuje, jak se žáci jeho 

školy/třídy učí určitým obsahům, co 

jim přitom pomáhá a co je brzdí. 

Jeho didaktické znalosti 

obsahu mu umožňují při 

zachování věcné správnosti 

zprostředkovat učivo tak, aby 

bylo pro žáky přístupné 

a motivovalo je k dalšímu 

učení. 

 

Disponuje širokou základnou 

znalostí o tom, jaké typické 

představy (prekoncepty) mají žáci 

v souvislosti s určitým učivem, 

s jakými obtížemi se při učení 

setkávají, a ví, jak lze učivo 

zpřístupnit i žákům se 

specifickými vzdělávacími 

potřebami. 

1.1.8 Další (specifické) znalosti a dovednosti 

Je vybaven znalostmi a dovednostmi 

zejména v oblasti využití digitálních 

technologií při učení a ve výuce, 

v oblasti cizích jazyků a dalšími 

specifickými, znalostmi 

a dovednostmi, např. z oblasti 

interkulturní výchovy, práva, 

speciální pedagogiky apod. 

Své specifické znalosti běžně 

využívá při svém 

pedagogickém působení. 

Orientuje se v doporučeních 

z poradenských zařízení, 

správně interpretuje pokyny 

a instrukce v nich uvedené. 

Své specifické znalosti (např. 

z oblasti digitálních technologií, 

cizích jazyků) využívá při svém 

pedagogickém působení 

i originálním/tvůrčím způsobem.  
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1.2 Sebereflexe a profesní rozvoj 

Učitel je schopen reflektovat sebe sama, plánovat a naplňovat svůj osobnostní a profesní rozvoj se 

zřetelem k potřebám školy a svým profesním zájmům, systematicky se vzdělává.  

ZAČÍNAJÍCÍ UČITEL SAMOSTATNÝ UČITEL VYNIKAJÍCÍ UČITEL 

1.2.1 Sebepoznávání  

Seznamuje se s reflektivními 

strategiemi, technikami a nástroji 

(např. introspekce, hospitace, 

reflektivní psaní, portfolio) a aktivně 

je používá pro poznání sebe sama. 

Pro prohloubení sebepoznání 

v profesních situacích využívá 

širší spektrum strategií 

a technik sebereflexe, hledá 

a ověřuje, které jsou pro něj 

nejvhodnější. Zná své emoce, 

uvědomuje si klady i zápory 

jejích využití. 

V kontextu měnících se 

požadavků na vzdělávání 

prohlubuje poznávání sebe sama. 

Soustavně využívá sebereflexi, 

hodnocení a zpětnou vazbu od 

jiných pro svůj profesní rozvoj. 

1.2.2 Rozvoj profesního já 

Zjišťuje, které ze svých osobnostních 

a profesních kvalit může účinně 

využívat ve svém pedagogickém 

působení a které je žádoucí dále 

rozvíjet a kultivovat. 

Je si vědom svých silných 

i slabších stránek a reflektuje 

jejich význam ve 

svém pedagogickém působení 

– svoje silnější stránky umí 

účinně pedagogicky využívat, 

na svých slabších stránkách 

pracuje. 

Ve svém pedagogickém působení 

běžně využívá své silné stránky. 

Na základě sebepoznání 

a aktuálních potřeb dále rozvíjí 

své osobnostní a profesní kvality. 

Je otevřen změnám, které na něj 

kladou nové nároky, a vyhledává 

nové výzvy.  

1.2.3 Další profesní rozvoj a vzdělávání 

Je si vědom potřeby profesního 

rozvoje a možností jeho podpory. 

Pro svůj profesní rozvoj dokáže 

využít reflektované zkušenosti 

z praxe, umí vyhledávat a využívat 

nabídky dalšího vzdělávání. 

Svůj osobní profesní rozvoj 

plánuje a realizuje s ohledem na 

potřeby školy a své vlastní 

profesní zájmy, využívá své 

zkušenosti z praxe, dále se 

vzdělává a udržuje si všeobecný 

rozhled. 

 

Dále se vzdělává, aktivně 

vyhledává a využívá nové podněty 

a možnosti pro svůj profesní 

rozvoj, Zapojuje se do dění 

v profesních komunitách 

a napomáhá propojovat praxi 

s teorií, resp. s novými vědeckými 

poznatky. 
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OBLAST B: VLASTNÍ PEDAGOGICKÁ ČINNOST  

Učitel disponuje dovednostmi/způsobilostmi, které se projevují v klíčových oblastech jeho činností – 

v plánování výuky, řízení a organizaci procesu učení, ve vytváření prostředí pro učení, v hodnocení 

procesů i výsledků žákova učení včetně sebehodnocení a v systematickém reflektování výuky. 

Gradace do stupňů profesního rozvoje spočívá v postupném směřování od obecnějšího vymezení 

k vystižení podstaty jednotlivých oblastí dovedností učitele.  

 

Dovednosti/způsobilosti učitele 

2.1 Učitel systematicky plánuje výuku (co, jak a proč se mají žáci učit) na podkladě didaktické analýzy 

obsahu vzhledem k vzdělávacím cílům stanoveným v kurikulárních dokumentech a s ohledem na 

individuální možnosti a potřeby žáků. 

2.2 Učitel využívá široké spektrum forem a metod výuky, které vedou k aktivnímu a kooperativnímu 

učení žáků. Individualizuje výuku s ohledem na dispozice, zájmy, možnosti i potřeby jednotlivých 

žáků. Výchovně působí na žáky, umožňuje jim získat vnitřní motivaci, osvojit si žádoucí 

kompetence, dovednosti a znalosti.  

2.3 Učitel ve třídě podporuje sociální klima založené na vzájemném respektu a spolupráci. Vytváří 

podmínky pro učení žáků, které umožní, aby se mohli cítit dobře, kvalitně pracovat a usilovat 

o zlepšení svých výkonů. 

2.4 Učitel hodnotí průběh a výsledky učení žáků na základě jasných kritérií vztažených k cílům učení 

a s ohledem na individuální možnosti žáka. Učitel hodnotí tak, aby žák získával srozumitelné 

a využitelné informace pro své další učení a aby se učil autonomnímu hodnocení. Učitel vede žáky 

k odpovědnosti za průběh a výsledky učení; opírá se přitom o účinnou komunikaci a spolupráci 

s ostatními učiteli, rodiči nebo s partnery.  

2.5 Učitel systematicky reflektuje procesy plánování a realizace výuky a jejich výsledky s cílem zkvalitnit 

svoji práci a zvýšit tak efektivitu žákova učení. 
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2.1 Plánování výuky  

Učitel systematicky plánuje výuku, tj. co, jak a proč se mají žáci učit, na podkladě didaktické 

analýzy obsahu vzhledem k vzdělávacím cílům stanoveným v kurikulárních dokumentech 

a s ohledem na individuální možnosti a potřeby žáků. 

ZAČÍNAJÍCÍ UČITEL SAMOSTATNÝ UČITEL VYNIKAJÍCÍ UČITEL 

2.1.1 Plánování – cíle  

Plánuje výuku v souladu 

s cíli stanovenými 

v kurikulárních 

dokumentech; vychází 

také z reflexe průběhu 

a výsledků předchozí 

výuky a učení žáků. 

Rozpracovává dlouhodobé 

vzdělávací cíle do dílčích 

a krátkodobých cílů, k plánování 

prokazatelně a systematicky využívá 

výsledky reflexe předchozí výuky. 

S hlubokým porozuměním vztahům 

mezi cíli, obsahy a metodami výuky 

se podílí na navrhování 

a zdůvodňování inovací v oblasti 

plánování kurikula a výuky na úrovni 

školy. 

2.1.2 Plánování – obsah 

K naplňování cílů výuky 

volí vhodný a smysluplný 

obsah a promýšlí 

provázanost učiva.  

 

S porozuměním uplatňuje systémový 

přístup k plánování výuky, 

zohledňuje vnitřní oborové souvislosti 

a mezipředmětové vztahy.  

Sleduje vývoj svých oborů a na 

základě toho navrhuje inovace 

obsahu vzdělávání. Využívá 

poznatky oboru pro zkvalitnění 

příprav na výuku, popř. vzdělávacích 

programů na úrovni školy. Do své 

výuky začleňuje i nejnovější/aktuální 

poznatky z oborů i z praxe. 

2.1.3 Plánování – metody  

Plánuje vhodné metody 

výuky vzhledem 

k naplňování cílů. 

Výukové metody a přístupy plánuje 

a adaptuje se znalostí konkrétních 

žáků a cílů výuky.  

Sleduje didaktické trendy v oblasti 

podpory učení, navrhuje inovace 

(např. učební či metodické opory pro 

výuku) a s přihlédnutím ke 

specifickým vzdělávacím potřebám 

žáků je zavádí do výuky. 

2.1.4 Plánování – ohled na možnosti a potřeby žáků 

Plánuje způsoby 

diferenciace 

a individualizace výuky 

podle možností a potřeb 

žáků. 

Plánuje diferencované činnosti 

a úkoly pro různé typy žáků na 

základě diagnostikování jejich 

vzdělávacích možností a potřeb. Pro 

žáky se specifickými vzdělávacími 

potřebami (spolu)vytváří plán 

pedagogické podpory nebo 

individuální vzdělávací plán. Plánuje 

součinnost s asistentem pedagoga.  

Ve svém plánu výuky zvažuje a ve 

vhodných případech zohledňuje 

i návrhy žáků a vychází tak vstříc 

jejich možnostem a potřebám, 

učebním stylům a strategiím. Dle 

možností se podílí např. na vytváření 

učebních či metodických opor v této 

oblasti. 
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2.2 Podpora učení  

Učitel využívá široké spektrum metod a forem výuky, které vedou k aktivnímu a kooperativnímu 

učení žáků. Individualizuje výuku s ohledem na dispozice, zájmy, potřeby i možnosti jednotlivých 

žáků. Výchovně působí na žáky, umožňuje jim získat vnitřní motivaci, osvojit si žádoucí 

kompetence, dovednosti a znalosti.  

ZAČÍNAJÍCÍ UČITEL SAMOSTATNÝ UČITEL VYNIKAJÍCÍ UČITEL 

2.2.1 Metody výuky – aktivní učení 

Využívá různé formy 

a metody práce 

s důrazem na aktivní 

učení žáků. 

Adekvátně používá širší spektrum 

forem a metod pro různé typy 

výukových situací a pro různé učivo 

v souladu se specifickými 

vzdělávacími potřebami žáků. 

Z širokého spektra forem a metod 

volí postupy optimální náročnosti pro 

různé skupiny žáků. Uplatňuje 

a popř. ověřuje inovativní formy 

a metody výuky, kriticky zvažuje 

jejich přínos pro žáky. 

2.2.2 Metody výuky – adaptivita  

Při volbě a uplatnění 

forem metod postupuje 

tak, aby žákům připravil 

optimální příležitosti 

k učení. 

Volbu forem a metody výuky 

uzpůsobuje možnostem a potřebám 

žáků, v případě, že se jím používané 

metody ukážou jako neefektivní, je 

schopen je přehodnotit. 

Aktivně utváří hodnotné příležitosti 

k učení žáků, problematizuje zažité 

postupy, je iniciátorem jejich změn. 

2.2.3 Motivování a aktivizace žáků  

Motivuje žáky k učení, 

řeší s nimi úlohy 

vyzývající k přemýšlení 

(kognitivní aktivizace), 

vede je ke kritické 

a efektivní práci 

s informacemi. 

Účinně posiluje vnitřní motivaci žáků 

(zprostředkovává žákům smysl 

učebních činností), propojuje učení 

s reálnými životními situacemi 

i s představami a prožitky žáků. 

Uplatňuje, popř. navrhuje nové tvůrčí 

přístupy pro kognitivní aktivizaci 

žáků, zvýšení jejich vnitřní motivace, 

rozvoj např. kompetencí k učení či 

k řešení problémů, vede k rozvoji 

kritického myšlení a tvořivosti. 

2.2.4 Diferenciace a individualizace 

Diferencuje 

a individualizuje výuku 

vzhledem k možnostem 

a potřebám jednotlivých 

žáků a napomáhá 

dosažení osobního 

maxima u každého žáka.  

Diferencuje a individualizuje výuku 

s ohledem na vzdělávací možnosti 

a potřeby žáků, předjímá představy 

žáků (prekoncepty) a vychází z nich 

ve výuce, volí optimální náročnost 

úloh tak, aby jejich řešení 

představovalo pro žáky 

zvládnutelnou výzvu. 

Vyhledává, popř. ověřuje postupy 

pedagogické diagnostiky ke zjištění 

vzdělávacích potřeb nebo obtíží 

žáků. S hlubokou znalostí 

problematiky přistupuje k tvorbě 

a realizaci individuálních 

vzdělávacích plánů s ohledem na 

maximální rozvoj potenciálu každého 

žáka. 

2.2.5 Zprostředkování učiva 

Zvládá procesy 

transformace poznání 

oboru do obsahu 

vzdělávání – dokáže 

vhodně strukturovat 

učivo, dbá na jeho 

provázanost.  

Má nadhled nad probíraným učivem 

a vede žáky k chápání učiva 

přesahujícímu jednotlivé předměty. 

Rozpoznává a zohledňuje učivo 

obtížné pro žáky. Dle možností 

zprostředkovává znalosti, dovednosti 

apod. nad rámec základního učiva. 

Zprostředkovává žákům učivo 

v širších mezioborových, kulturních 

a společenských souvislostech. 

Sleduje vývoj svých oborů a na 

základě toho inovuje obsah 

vzdělávání, podílí se na tvorbě 

a realizaci mezioborových projektů. 

Spolupracuje se sociálními partnery. 
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2.3 Péče o klima  

Učitel podporuje sociální klima, založené na vzájemném respektu a spolupráci. Vytváří podmínky pro 

učení žáků tak, aby se mohli cítit dobře, kvalitně pracovat a usilovat o zlepšení svých výkonů. 

ZAČÍNAJÍCÍ UČITEL SAMOSTATNÝ UČITEL VYNIKAJÍCÍ UČITEL 

2.3.1 Učební prostředí 

Usiluje o vytváření 

bezpečného prostředí 

založeného na vzájemné 

důvěře, toleranci, 

respektu a rovnoprávnosti 

všech žáků. Vyjadřuje 

žákům pozitivní 

očekávání a podporuje 

tak jejich sebedůvěru.  

Využívá individuálních odlišností 

mezi žáky ke vzájemnému 

obohacování. Cíleně vytváří 

příležitosti k poznávání druhých 

i k rozvoji sebepoznání žáků. Žáky 

z odlišného sociokulturního prostředí 

vhodně podporuje při začleňování do 

kolektivu. 

Navrhuje a tvořivě uplatňuje strategie 

a techniky podpory pozitivního 

sociálně-emočního klimatu. Využívá 

a vytváří příležitosti k rozvoji 

interkulturního povědomí žáků. 

2.3.2 Soudržnost třídy a spolupráce  

Podporuje soudržnost 

třídy a spolupráci mezi 

žáky, vytváří příležitosti 

pro kolegialitu ve třídě 

a oceňuje vzájemnou 

pomoc mezi žáky.  

Poznává sociální vztahy ve třídě a na 

tomto základě je přiměřenými 

způsoby pozitivně ovlivňuje s cílem 

rozvíjet spolupráci mezi žáky 

a zlepšovat soudržnost třídy. 

Na základě systematické diagnostiky 

sociálních vztahů ve třídě předchází 

nebezpečí vzniku negativních 

sociálních jevů. Přispívá k utváření 

pozitivního klimatu ve třídě i ve škole. 

2.3.3 Kázeň a řízení třídy 

Usiluje o kázeň ve třídě 

(tj. o dodržování 

dohodnutého řádu 

a pravidel chování 

a soužití zohledňujícího 

vnitřní normy školy) – volí 

vhodná opatření pro 

zajištění kázně. Jedná 

důsledně, ale současně 

s důrazem na důstojnost 

a vzájemný respekt.  

Zvládá strategii řízení třídy s oporou 

o pozitivně laděnou komunikaci se 

žáky. Je pružný při uplatnění 

výchovných opatření s ohledem na 

okamžitý stav situace. Uplatňuje 

účinnou prevenci vzniku výchovných 

problémů ve třídě.  

S citem pro okamžitý stav třídy 

a jednotlivých žáků uplatňuje, popř. 

ověřuje varianty výchovných 

opatření. Zvládá i náročné situace 

mezi žáky. Vede žáky 

k participativnímu řízení kolektivu, 

k poznávání mezilidských vztahů. 

Organizuje a koordinuje spolupráci 

kompetentních osob při řešení 

problémů v chování žáka nebo ve 

vztazích mezi žáky.  

2.3.4 Podmínky učení 

Ve výuce dbá na 

dodržování 

psychohygienických 

zásad s cílem vytváření 

podmínek pro učení žáků 

a dosahování co 

nejlepších výsledků.  

Zlepšuje podmínky pro učení žáků 

a pro jejich pobyt ve škole – využívá 

a popř. přizpůsobuje prostředí třídy, 

její uspořádání a vybavení potřebám 

žáků a plánovaným činnostem. 

Zajímá se o přípravu žáků na 

vyučování.  

Uplatňuje, popř. navrhuje a ověřuje 

různá inovativní opatření ke zlepšení 

učebního prostředí ve třídě, ve škole 

i v dalších prostředích, kde učení 

probíhá. Všestranně usiluje o pomoc 

žákům z odlišného sociokulturního 

prostředí. 
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2.4 Hodnocení  

Učitel hodnotí průběh a výsledky učení žáků na základě jasných kritérií vztažených k cílům učení 

a s ohledem na individuální možnosti žáka. Učitel hodnotí tak, aby žák získával informace pro své 

další učení a aby se učil autonomnímu hodnocení. Učitel vede žáky k odpovědnosti za průběh 

a výsledky učení; opírá se přitom o účinnou komunikaci a spolupráci s ostatními učiteli, rodiči 

nebo s partnery školy.  

ZAČÍNAJÍCÍ UČITEL SAMOSTATNÝ UČITEL VYNIKAJÍCÍ UČITEL 

2.4.1 Postupy hodnocení 

Využívá základní metody 

a nástroje hodnocení 

podporující zejména 

vnitřní motivaci žáků 

k učení. 

 

Běžně využívá širší spektrum metod 

a nástrojů hodnocení 

a sebehodnocení žáků, s jejich 

výsledky dále pracuje. Má přehled 

o tom na základě čeho a jak žáci 

poznají, že dosáhli stanovených cílů. 

S hlubokým vhledem využívá širšího 

spektra forem, metod a nástrojů 

hodnocení, kriticky zvažuje jejich 

přínos, popř. navrhuje a ověřuje 

přístupy nové. 

2.4.2 Pozorování žáků a dokumentace pokroků  

Využívá základní metody 

a nástroje získávání údajů 

o výsledcích 

a průběžných pokrocích 

v učení žáků. 

S využitím vhodných metod 

a nástrojů systematicky shromažďuje 

a analyzuje údaje o výsledcích 

a průběžných pokrocích v učení 

žáků – využívá je nejen jako 

informačního zdroje pro žáky, jejich 

rodiče a ostatní učitele, ale také 

v rámci formativního hodnocení. 

Uplatňuje, popř. navrhuje a ověřuje 

inovativní způsoby získávání údajů 

o výsledcích a průběžných pokrocích 

v učení žáků s cílem propojovat 

sumativní a formativní hodnocení. 

 

2.4.3 Vymezování kritérií hodnocení 

Osvojuje si postupy 

hodnocení žáků na 

základě jasných kritérií, 

která jim přiměřeným 

způsobem (srozumitelně) 

zprostředkovává – žáci 

díky tomu vědí, co se 

hodnotí a jakou mají 

jednotlivá kritéria váhu 

v celkovém hodnocení. 

Respektuje přitom 

strategii školy v oblasti 

hodnocení.  

Navrhuje a podle potřeby upravuje 

kritéria hodnocení zohledňující 

individuální možnosti a potřeby žáků.  

 

Vytváří příležitosti k tomu, aby se 

žáci mohli podílet na vytváření 

hodnotících kritérií. Dle možností 

rozpracovává a ověřuje nové metody 

tvorby kritérií vztažených k cílům 

učení ve své třídě, popř. se podílí na 

vytváření systému hodnocení ve 

škole (pracuje např. s daty 

z externího hodnocení – státní 

maturita, mezinárodní šetření).  

2.4.4 Poskytování zpětné vazby pro zlepšení 

Poskytuje žákům 

průběžně adekvátní 

zpětnou vazbu 

zaměřenou na procesy 

i výsledky jejich učení 

s ohledem na vzdělávací 

cíle stanovené 

Poskytuje žákům podrobnou zpětnou 

vazbu k míře úspěšnosti ve zvládání 

stanovených vzdělávacích cílů, ke 

konkrétním pokrokům a problémům 

včetně návrhů (strategií ke) zlepšení. 

Využívá formativní hodnocení.  

Uplatňuje, popř. rozpracovává 

a ověřuje i méně běžné způsoby 

poskytování zpětné vazby vhodné 

vzhledem k věkovým specifikům 

i charakteru oborů vzdělávání na 

úrovni školy. Zpracovává a analyzuje 

výsledky např. v rámci vzdělávacích 
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v kurikulárních 

dokumentech. 

oblastí, ročníků, školy a navrhuje 

opatření ke zlepšení. 

2.4.5 Individualizace při hodnocení  

Při hodnocení výsledků 

a průběhu učení se snaží 

zohledňovat individuální 

předpoklady a možnosti 

žáků. 

Při hodnocení výsledků žáků využívá 

pravidla, která má škola zpracovaná 

ve svých dokumentech; 

v individuálních případech respektuje 

doporučení poradenských zařízení. 

Při interpretaci výsledků hodnocení 

přihlíží k zázemí žáků. 

S využitím specifických 

diagnostických metod se 

propracovává k hlubšímu poznání 

žáků a k individualizaci jejich 

hodnocení. Vnímá hodnocení žáků 

v širších souvislostech a vyvozuje 

závěry pro adaptaci přístupů k typově 

odlišným skupinám žáků. 

2.4.6 Podpora žáků při sebehodnocení 

Vede žáky ke 

shromažďování výstupů 

(např. prostřednictvím 

žákovského portfolia), 

které dokumentují jejich 

pokroky v učení. Vytváří 

příležitosti, které 

napomáhají rozvíjet 

u žáků schopnost 

vzájemného hodnocení 

a sebehodnocení.  

Rozvíjí schopnost žáků autonomně 

a s porozuměním hodnotit vlastní 

činnost, vede žáky k podílu na 

stanovování osobních cílů 

a požadavků na výkon jako 

východiska pro sebehodnocení. 

Umožňuje žákům nahlédnout jejich 

práci ve srovnání s ostatními a rozvíjí 

u nich schopnost poskytovat 

a přijímat zpětnou vazbu. 

S přehledem v dané problematice 

uplatňuje, popř. navrhuje a ověřuje 

nové postupy hodnocení, které 

podporují žákovo sebehodnocení 

a vedou k pozitivní sebekritice. 

Motivuje žáky ke srovnávání jejich 

práce v širším kulturní či 

společenském kontextu. 
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2.5 Reflektování výuky a její zlepšování 

Učitel systematicky reflektuje procesy plánování a realizace výuky a jejich výsledky s cílem 

zkvalitnit svoji práci a zvýšit tak efektivitu žákova učení. 

ZAČÍNAJÍCÍ UČITEL SAMOSTATNÝ UČITEL VYNIKAJÍCÍ UČITEL 

2.5.1 Shromažďování informací o výuce 

Shromažďuje a využívá 

informace, které mu 

umožňují reflektovat 

výuku, využívá přitom 

vybraných reflektivních 

postupů (přímé či 

nepřímé pozorování, 

rozhovor, reflektivní 

psaní, akční výzkum, 

portfolio apod.). 

K reflexi využívá nejen poznatky 

získané prostřednictvím reflexe 

vlastních praktických zkušeností, ale 

také informace od žáků, jejich rodičů, 

kolegů, z odborné literatury apod. 

Vyhodnocuje závažnost získaných 

poznatků – odlišuje podstatné od 

méně podstatného. 

Prohlubuje teoretickou zakotvenost 

reflexe – opírá se nejen o poznatky 

z praxe, ale i o poznatky z odborné 

literatury a výzkumu. Rozšiřuje 

spektrum používaných reflektivních 

postupů.  

2.5.2 Analýza a hodnocení výuky 

Analyzuje a hodnotí 

vlastní profesní činnosti, 

zejména plánování 

a realizaci výuky; 

porovnává plánované cíle 

vzdělávání a dosažené 

výsledky a pokroky 

v učení žáků. 

Systematicky analyzuje a hodnotí 

vlastní profesní činnosti, vyhodnocuje 

účinnost zvolených metod a forem 

výuky vzhledem k plánovaným cílům. 

Na základě systematické reflexe 

prokazuje hluboké porozumění 

pedagogickým jevům, vzdělávacím 

procesům, pedagogickým situacím 

a jejich aktérům, což mu umožňuje 

podávat odůvodněné návrhy na 

zlepšování výuky nejen ve své třídě 

ale i obecně.  

2.5.3 Návrhy na zlepšení výuky  

Na základě reflexe výuky 

a s oporou o praktické 

zkušenosti a teoretické 

poznatky navrhuje 

a k diskuzi s kolegy 

předkládá možnosti 

zlepšování své výuky. 

Své přístupy ke třídě a žákům 

pozměňuje dle informací zjištěných 

při reflexi s cílem zvýšit kvalitu výuky 

a efektivitu učení žáků. V návrzích na 

zlepšení své výuky využívá poznatky 

z oboru, oborové didaktiky, 

pedagogiky a psychologie i ze své 

životní zkušenosti. 

Na základě systematické reflexe 

a schopnosti teoretického 

zobecňování svých zkušeností 

z praxe uplatňuje, popř. navrhuje 

a ověřuje nové možnosti zlepšování 

výuky a zprostředkovává je kolegům. 

2.5.4 Zdůvodňování výukových postupů 

Směrem k různým 

adresátům (např. žákům, 

rodičům, kolegům, vedení 

školy, inspekci) vysvětluje 

a zdůvodňuje své jednání 

– své názory ilustruje na 

konkrétních případech.  

Při zdůvodňování svých výukových 

postupů se opírá jak o své 

zkušenosti z praxe, tak o aktuální 

teoretické poznatky z oboru, oborové 

didaktiky, pedagogiky a psychologie 

i ze své životní zkušenosti. 

Při zdůvodňování se opírá o nové 

poznatky z širšího spektra oborů 

a výzkumů, s ohledem na adresáta 

volí a korektně využívá odbornou 

terminologii. 
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Příloha 2: Rámec digitálních kompetencí učitele 

Rámec digitálních kompetencí učitele popisuje specifické schopnosti učitelů v oblasti využívání 

digitálních technologií při vykonávání učitelské profese. Je pojat jako „obecně učitelský“, 

kompetence nejsou specifikovány pro učitele různých typů a stupňů škol či různých aprobací. 

Vymezuje 22 kompetencí sdružených do šesti oblastí. 

• Profesní zapojení – činnosti učitele mimo samotnou výuku; 

• Digitální zdroje – získávání, vytváření a sdílení digitálních zdrojů; 

• Výuka – řízení a organizace využívání digitálních nástrojů ve výuce a na podporu učení dětí 

a žáků; 

• Digitální hodnocení – digitální nástroje a strategie pro hodnocení a zpětnou vazbu; 

• Podpora žáků – různé způsoby podpory aktivního učení dětí a žáků; 

• Podpora digitálních kompetencí žáků – schopnost učitele rozvíjet digitální kompetence dětí 

a žáků. 

Oblasti 2 až 5 tvoří pedagogické a didaktické jádro rámce. Podrobně popisují, jak mohou pedagogové 

efektivně a inovativně využívat digitální technologie ke zlepšení strategií výuky i učení dětí a žáků. 

Rámec digitálních kompetencí učitele vychází z Evropského rámce digitálních kompetencí 

pedagogů116. Jeho překlad je uveřejněn na Metodickém portálu RVP.cz a zde lze najít charakteristiky 

oblastí kompetencí, popis úrovní pokroku i podrobnější popis fází vývoje jednotlivých kompetencí117. 

Úrovně pokroku učitele naznačují, jak se zdokonaluje schopnost učitele zapojovat digitální 

technologie do profesních činností. Jsou nastaveny po vzoru Společného evropského referenčního 

rámce pro jazyky (SERR) a k popisu jednotlivých úrovní jsou použita označení: nováček, objevitel, 

praktik, odborník, lídr, průkopník. 

Nováčci (A1) mají jen velmi málo zkušeností s digitálními nástroji a potřebují vedení a povzbuzení, 

aby rozšířili svůj repertoár pedagogických dovedností. 

Objevitelé (A2) jsou si dobře vědomi potenciálu digitálních nástrojů a mají zájem o jejich využívání. 

Potřebují povzbuzení, pomoc s detailním porozuměním a inspiraci. 

Praktici (B1) experimentují s digitálními technologiemi v různých kontextech a pro různé účely. Stále 

se zdokonalují v tom, které nástroje jsou vhodné pro konkrétní situace, a v zapojování digitálních 

nástrojů do výukových metod a strategií. 

 
116 The European Framework for the Digital Competence of Educators, DigCompEdu. Dostupné na 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu 
117 C. Redecker (autor), Y. Punie (editor), L. Crouchley, D. Růžičková, B. Brdička, O. Neumajer (překladatelé) (2018) 

Evropský rámec digitálních kompetencí pedagogů. DigCompEdu. NÚV Praha, 2018. Jedná se o překlad dokumentu 

Redecker, C. European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu. Punie, Y. (ed). EUR 28775 

EN. Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2017, ISBN 978-92-79-73494-6, doi:10.2760/159770, 

JRC107466. Dostupný na https://spomocnik.rvp.cz/clanek/21855/EVROPSKY-RAMEC-DIGITALNICH-KOMPETENCI-

PEDAGOGU-DIGCOMPEDU.html 
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Odborníci (B2) používají širokou škálu digitálních nástrojů sebevědomě, tvořivě a kriticky tak, aby 

neustále rozvíjeli své profesní aktivity. Odborníci ve výuce experimentují a tím si rozšiřují a upevňují 

vlastní repertoár strategií. 

Lídři (C1) se spoléhají na široký repertoár výukových digitálních strategií a vědí, které nejlépe vybrat 

pro danou situaci. Jsou zdrojem inspirace pro druhé, kterým předávají své odborné znalosti. 

Průkopníci (C2) zpochybňují současné digitální a pedagogické postupy, na které jsou sami 

odborníci. Průkopníci jsou velmi unikátní a vzácní; jsou inspirativní a představují vzor pro své 

pedagogické kolegy. 

Jednotlivé úrovně pro každou z šesti oblastí jsou popsány v dokumentu Rámec digitálních 

kompetencí učitele zveřejněném na stránkách MŠMT118, č. j. MSMT-23740/2018-2. Schematicky 

jsou vazby mezi složkami digitálních kompetencí znázorněny na obr. A a obr. B. 

Na Metodickém portále RVP119 si může každý učitel vyhodnotit úroveň svých digitálních kompetencí 

a vytisknout výsledek. 

Digitální gramotnost – rozvoj digitálních kompetencí pedagogů 

 

 
Obr. A Vazby mezi digitálními kompetencemi DigCompEdu (převzato z C. Redecker (autor), Y. Punie (editor), L. 

Crouchley, D. Růžičková, B. Brdička, O. Neumajer (překladatelé) (2018) Evropský rámec digitálních kompetencí 

pedagogů. DigCompEdu. NÚV Praha, 2018) 

 
118 https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/ramec-digitalnich-kompetenci-ucitele?lang=1 
119 https://ucitel21.rvp.cz/ 
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Obr. B Oblasti a rozsah DigCompEdu s členěním na jednotlivé digitální kompetence (převzato z C. Redecker 

(autor), Y. Punie (editor), L. Crouchley, D. Růžičková, B. Brdička, O. Neumajer (překladatelé) (2018) Evropský 

rámec digitálních kompetencí pedagogů. DigCompEdu. NÚV Praha, 2018) 
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Příloha 3: SWOT analýza inovací v oblasti informatiky a ICT 

Při práci na revizích a aktualizacích RVP byla zpracována i SWOT analýza změn v současném ICT 

kurikulu: 

 

SILNÉ STRÁNKY 

1. moderní kurikulum, které reaguje na potřeby a požadavky společnosti a trhu práce 

2. důraz na bezpečné a odpovědné chování v digitálním světě (kyberprostoru) 

3. učebnice a metodické materiály pro rozvoj informatického myšlení (výstupy projektu PRIM) 

 

SLABÉ STRÁNKY 

1. nedostatek informací o závazném termínu a o postupu plošného zavedení do praxe 

2. nedostatek času k důslednému ověření realizace nového vzdělávacího obsahu (protože 

technologie a s nimi požadavky na nové dovednosti se mění příliš rychle) 

3. zastarávání části závazného kurikula v době od vzniku revize přes procesy schvalování do 

začátku plošné výuky všemi školami (používané technologie se mění příliš rychle, čím podrobněji 

bude vzdělávací obsah popsán, tím rychleji zastará) 

4. nedostatek kvalifikovaných učitelů pro vzdělávací oblast Informatika a ICT 

5. didaktika informatiky se teprve začíná budovat 

6. nedostatečná medializace chystaných změn souvisejících se zaváděním informatiky do kurikula 

ze strany MŠMT 

7. chybějící výzkumy o tom, jak se žáci učí základní koncepty z informatiky, jaká jsou kritická místa 

výuky informatiky 

 

PŘÍLEŽITOSTI 

1. atraktivní vzdělávací obsah pro žáky 

2. otevřená komunikace, vysvětlování, osvěta (ukázky výuky, učebních aktivit) 

3. metodická podpora 

• průběžné poskytování metodické podpory jako pružnější reakce na změny 

• projekty OP VVV (SYPO, PPUČ, projekty výzev ISDV I. a II. a další) – výukové materiály, 

metodiky, vzdělávací kurzy, pomoc s přípravou ŠVP, podporující komunity učitelů (viz např. 

Computing at School) 

4. spolupráce se sociálními partnery, např. prostřednictvím České národní koalice pro digitální 

pracovní místa, pomoc s přesvědčováním a šířením změn, povědomí o jejich potřebnosti 
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5. formování základů didaktiky informatiky ve spolupráci s odborníky z oborů informatika, 

počítačové vědy jako oborové didaktiky opírající se o východiska transdidaktiky 

6. spolupráce s odborníky v oboru informatika z ČVUT, FI MU, MFF UK, FMFI UK v Bratislavě 

aj. 

 

OHROŽENÍ 

1. nedostatečné vybavení škol moderními digitálními technologiemi potřebnými k realizaci nového 

kurikula, tj. vybavení běžných učeben, kabinetů (pomůcky jako stavebnice, měřicí soupravy atd.), 

(ne)připravenost na koncept 1:1 (kvalita připojení k internetu, pravidla využívání vlastních 

zařízení apod.) 

2. nedostatečné kompetence učitelů k začlenění digitálních technologií do výuky na podporu 

učení žáků a k rozvoji digitálních kompetencí žáků, nedostatek učitelů s dostatečnou odborností 

k výuce nového informatického obsahu 

3. nedostatečný vhled do problematiky a/nebo názory a postoje těch, na kterých je realizace 

změn závislá, jsou v rozporu s tezemi a cíli navrhovaných změn 

4. komplexní revize RVP (čekat na komplexní revize RVP, znamená další odklad tolik potřebných 

inovací, revidovat pouze oblast informatiky a ICT znamená, že školy čeká relativně velká změna 

dvakrát krátce po sobě) 

5. didaktika informatiky zatím na začátku, riziko, že školní praxe se zaměří jen na praktické 

dovednosti s digitálními technologiemi, vzdělávací obsah nebude založen na vědních oborech 

informatika, počítačové obory apod. 

6. nedostatečné řízení změn120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
120 Viz reakce na zavádění RVP, např. Jak postupovat při revizích, SKAV: https://bit.ly/2I2MyuB 
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