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Úvodem	
Během posledních studijních pobytů v zahraničí jsem měl několikrát možnost 
sledovat týmové vyučování a navštívit semináře pro učitele, kteří působí na 
srovnatelném typu školy s naším druhým stupněm základní školy. Smyslem této 
práce je přispět vlastním pohledem na teorii a praxi týmové práce ve vyučování a 
přispět tak ke zvýšení zájmu o tuto formu a metodu práce mezi učiteli druhého 
stupně základní školy. 

Jen málokterý odborný výraz pedagogické teorie, ale i praxe je tak rozporuplný, 
obsahové pestrý a mezi zasvěcenými vyslovován s jistou dávkou tajuplnosti, jako 
termín „týmové vyučování“ (team teaching). V zahraniční literatuře se objevuje 
v rámci systematických třídění ve dvou různých souvislostech:  

a) jako určitá forma diferenciace, 
b) jako jedna z vyučovacích metod. 

Pokusím se obě roviny obsahově stručně charakterizovat, přičemž ale budu klást 
větší důraz na druhou rovinu chápání, která se mi jeví pro domácí situaci mnohem 
příznivější, účinnější a přijatelnější. 

1.	Týmové	vyučování	jako	forma	diferenciace	
Hovoříme-li o diferenciováni nebo seskupování (grouping) ve škole musíme 
rozlišovat tři rozdílné dimenze: 

- diferenciace žáků samotných, 
- diferenciace učitelů, 
- diferenciace žáků a učitelů najednou (např. formou týmového vyučování). 

V každé uvedené dimenzi musíme brát v úvahu různé aspekty znázorněné v tabulce 
“Týmové vyučování v kontextu forem diferenciace“. Nebudu zde popisovat kladné či 
záporné prvky jednotlivých možných způsobů diferenciace, protože si myslím, že 
tabulka je natolik přehledná, ze si čtenář může učinit úsudek sám na základě 
vlastních zkušeností a vlastních pocitů. 

V každém případě se většinou jedná o možnosti týmového vyučování s podobou tzv. 
vnější diferenciace, která byla silně prosazována v první polovině 20. století a po 
druhé světové válce, zejména od 70. let, byla jako sociálně a psychicky škodlivá 
odmítána a nahrazována formami tzv. vnitřní (zájmové) diferenciace. 

Není však smyslem této studie řešit problémy diferenciace, omezíme se jen na 
stručnou charakteristiku problematiky našeho tématu1). Jako jedna z forem 
diferenciace znamená týmové vyučování seskupování žáků a učitelů podle určitých 
kritérií (viz tab. 1). Hnutí za prosazení týmového vyučování se, nehledě na drobné 
pokusy v evropském předválečném reformním pedagogickém hnutí, začalo bouřlivě 
rozvíjet po druhé světové válce v USA, kde počátkem 60. let získalo ráz 
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nejpopulárnějšího reformního hnutí té doby. Německý historik pedagogiky R. 
WINKEL uvádí i zajímavý následný proces znetvořování dobré ideje formálním 
vývojem v USA. Další vývoj této formy vyučováni charakterizuje jako „silný proces 
rozčarování par excellence tehdy, jestliže státní moc dovolovala zasahovat do změn 
edukativních procesů ve škole jen velmi povrchně a formálně“2). Tedy bez 
podstatných nutných kvalitativních změn v oblasti struktury a organizace vyučování a 
v oblasti vztahu učitele a žáka. 

Tab. 1.: Týmové vyučování v kontextu forem diferenciace 

 
Typ diferenciace Dimenze Aspekty 

A, žáků samotných 1 . okruhy dimenze 

 

 

 

2. kritéria diferenciace 

 

 

 

 

3. způsob diferenciace 

 

 

 

4. organizace diferenciace 

1. vnější diferenciace školy 

2. vnější diferenciace třídy 

3. vnitřní diferenciace třídy 

 

1. nadání 

2. školní výkon 

3. zájmy 

4. věk 

 

1. heterogenní diferenciace 

2. homogenní diferenciace 

3. individuální diferenciace 

 

1. model výkon. kurzů 

2. flexibilní modely 

B. učitelů 1. systém třídních učitelů 

2. systém odborných učitelů 

3. symbióza obou systémů 

 

C, žáků a učitelů 1. týmové vyučování 1. týmy dle oborů 

2. nadoborové týmy 

3. všeoborové týmy 

4. příležitostné týmy 

 

Zcela jinak se vyvíjelo hnutí za týmové vyučování ve Velké Británii. Zde totiž nebylo 
chápáno jen jako organizační forma vedoucí k vyšší efektivně a úspěšnosti školy, ale 
(a to zejména) jako nový druh a způsob (metoda) vzájemného učení se, což je 
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mnohem bližší i středoevropskému pedagogickému chápání dané problematiky. 

2.	Týmové	vyučování	v	kontextu	vyučovacích	metod		
Pro přiblížení jsem použil méně známé členění vyučovacích metod podle 
německého didaktika a metodika H. Gudjonse, který dělí 17 metod do čtyř 
samostatných skupin tak, jak ukazuje převzatá tab. 2.3) 

U prvních dvou skupin metod není nebo nemusí být učitel bezprostředně účasten 
vyučovacího nebo učebního procesu. Čtvrtá skupina osmi metod již přítomnost 
učitele vyžaduje a jako vrchol uvádí Gudjons týmové vyučování s pětipólovou 
interakční formou. 

Tab.2.: Členění metod podle J. Gudjonse 

 
1. práce jednotlivce 

2. programované vyučování  

3. práce třídy  

4. domácí práce 

 

dvoupólové metody 

(žák - látka) 

5. práce ve velké skupině 

6. práce v malé skupině  

7. partnerská spolupráce  

8. simulované způsoby 

(učební hry rolí a sport) 

 

 

 

trojpólové metody  

(žák – spolužák – látka) 

 9. nabídka učitele 

10. nabídka žáka 

11. rozvíjející rozhovor 

12. doplňkový rozhovor  

13. diskuse 

14. rozhovor v kruhu 

15. debata 

16. experiment 

 

 

 

čtyřpólové metody 

(učitel - žák – spolužák – látka) 

17. týmové vyučování pětipólové metody  

(učitel – tým. učitel – žák – spolužák – látka) 

 

Týmové vyučování lze tedy chápat jako vyučovací metodu, v níž spolupracuje více 
učitelů v rámci flexibilních žákovských skupin. V ideálním případě tedy společně 
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vyučování připravují, provádějí a vyhodnocují. Vlastně lze konstatovat, že týmové 
vyučování jako metoda v sobě obsahuje předchozích 16 uváděných metod, které 
může postupně na základě didaktických rozhodnutí uskutečnit. Dále je dobré vědět, 
že Gudjons chápe týmové vyučování více jako metodu. Zatímco u nás je odlišována 
metoda i od formy, umožňující jasnější členění dle okolností. 

Pro týmové vyučování jsou důležití nejen kooperující učitelé, ale i velké a malé 
skupiny žáků střídající se v činnostech podle nabídky vlastní nebo učitelů, v rámci 
diskusí, experimentů nebo individuálních činnosti (samostudium apod.). 

Podle výzkumů, které byly prováděny pro zjištění četnosti využívání různých 
vyučovacích metod, je zřejmé, že určité metody stále dominují. Zatímco řada jiných 
je využívána pouze sporadicky a objevují se jen během návštěv školního inspektora, 
metodika, eventuálně v tzv. ukázkových hodinách během různých seminářů a 
školení4). Podle R. Tausche vykazuje známky skupinového  vyučování jen asi 4 % 
všech vyučovacích hodin, zatímco znaky tradičního frontálního vyučování více než 
65 % vyučovacích hodin5). 

Nebo lze u Tausche najit následující argumenty a čísla pro současnou 
neefektivnost vyučovacího procesu: průměrný  uč i tel vysloví 60 až  80 % 
všech slov, registrovaných během vyučování. Hovoří až  padesátkrát 
více, než  je umožněno žákovi. V průměru se na jednoho žáka dostane 
jednou za tř i  dny možnost zeptat se na něco uč i tele, zatímco uč i tel 
polož í  za stejnou dobu ve tř ídě asi 800 otázek. Na druhé straně je 
uč i tel vystaven každé 2 až  3 minuty ně jaké konfl iktní vyučovací situaci, 
na niž  ale z více jak 90 % reaguje autoritativně6). 

Stálo by jistě za prošetření, zda stálá dominance jedné vyučovací metody 
nevyvolává ve škole mezi učitelem a žákem rozporné chování a možné vyučovací 
poruchy u dětí, že tento stav brání uplatnění schopností učitelů, realizaci různě 
strukturovaných obsahů a naplnění potřeb žáků je zřejmé7). 

Proto se v posledních letech stále více nabízí možnost seznamovat se v rámci 
přípravy učitelů, jejich dalšího vzdělávání a doškolováni s týmovým vyučováním jako 
formou, v níž lze ostatní metody adekvátně využívat a uplatňovat. Tak by se mohlo 
týmové vyučování stát rozhodujícím kamenem vnitřní reformy života školy, a to ve 
smyslu společné přípravy, realizace a vyhodnocování vyučovacích procesů 
učitelským týmem v součinnosti s flexibilními žákovskými skupinami. Největší 
překážky k prosazení a úspěšnosti této cesty vidím ale v dlouholeté tradici 
izolovanosti práce učitelů, což nelze podceňovat, protože vytvořila značné 
psychicko-sociální bariéry vůči profesionální spolupráci učitelů navzájem v rámci tzv. 
úvazkové politiky, a pak i v dosud malé informovanosti o možnostech týmového 
vyučování, které není v konkrétních situacích nijak jednoduché! Proto bych se chtěl 
v následujících částech studie věnovat právě těmto problémům. Historický vývoj 
problematiky týmového vyučování organizační, školskopolitické, ale i teoretické a 
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komunikační problémy spojené s týmovým vyučováním ponechávám stranou a 
čtenáře odkazují na příslušnou literaturu8). 

3.	Základní	organizace	formy	týmového	vyučování	
Z bohatých možností,  s jejichž pomocí lze budovat týmové vyučování jsem pro 
příklad vybral dvě nejdůležitější, totiž: sestavování různých učitelských týmů a jejich 
usazování do systému školy. 

Anglosaská literatura a praxe rozeznává tři druhy učitelských týmů: 

a) tým, složený podle stejné odbornosti (discipline team), např. čtyři matematici 
nebo tři historici, 

b) tým, složený z učitelů různých oborů (interdisciplinary team), např.biolog, fyzik 
a chemik, 

c) všeoborový tým (school-within-school), který pokryje výuku např. ve všech 
elementárních třídách, sdružených do velké skupiny žáků. 

K těmto modelům je někdy řazen i tzv. příležitostný tým (ocassional team). 

Všechny uvedené typy týmů mohou ve škole působit ve třech rovinách nasazení. 
Hovoříme potom o nasazení horizontálním, vertikálním a smíšeném. 

Horizontální nasazení znamená obstarávání výuky pro paralelní třídy stejného 
ročníku (např. 3.A, 3.B a 3.C). Vertikální nasazení znamená zajišťování výuky ve 
všech třídách např. B (1.B, 2.B. 3.B atd.), které vytvářejí v rámci  vzdělávacího 
stupně velkou skupinu, ale mohou se libovolně rozvolňovat a slučovat ve skupiny 
menší (např. 1.B - 2.B, 3.B - 4.B apod.). O smíšeném nasazení hovoříme tehdy. 
vytvářejí-li např. různé třídy vlastní organizační učební jednotky (např. 3.B a 3.C 
nebo 4.A a 4.B.) 

Tyto dva aspekty (sestavení týmů a jejich nasazení v rámci) vedlo teoretiky 
k rozlišení devíti základních organizačních forem, které ukazuje následující tabulka: 

Tab. č. 3.: Organizační formy vyučování 

 
Ročník 1 2 3 4 

Třídy a     

b  Všeo-   

c  borový tým  

 

Tak lze tedy rozlišovat týmy podle sestavení a nasazení do  v těchto organizačních 
formách: 

1. oborově specifický v horizontálním, vertikálním nebo smíšeném nasazení, 
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2. nadoborový tým v horizontálním, vertikálním nebo smíšeném nasazení, 
3. všeoborový tým v horizontálním, vertikálním nebo smíšeném nasazení. 

Tyto organizační formy týmového vyučování evokují na první pohled zdání mnohých 
problémů a obtíží, které ale mizí, pokud zkoušíme vytvářet týmové vyučování 
opatrně pomocí malých mezikroků. Řada těchto malých kroků začíná tím, když si 
v různých třídách stejného ročníku učitelky začnou vyměňovat vlastní pracovní 
pomůcky (tzv. two teacher system). Po několika měsících opakovaných vzájemných 
hospitacích začnou v dalším roce společně utvářet rozvrh hodin tak, aby např. mohla 
být matematika vyučována pro více tříd společně. Tak se minimálně jednou týdně 
spojí dvě třídy třeba na deset minut společné práce a zbytek doby pracují odděleně 
menší, třídně smíšené skupinky. Pokud to někomu připomíná organizací pracovního 
dne v rámci jenského plánu, je na správné cestě. 

P. Petersen se o něco podobného snažil v rámci vlastní kurzovní výuky různé 
úrovně. Na poradách učitelů jsou pak pravidelně vyhodnocovány zprávy z průběhů 
experimentů týmového vyučování. Postupně se jistě přidá další učitel a po krátkém 
čase mohou být zainteresováni i rodiče. Již z této jednoduché modelové řady 
mezikroků zřetelně vyplývá že týmové vyučování je něco více než jen pouhá forma 
diferenciace nebo metoda v úzkém slova smyslu (tj. bez obsahových korelátů). Jde 
totiž o vhodnou cestu k vytváření školy, vyučování, učení, a vlastně celého 
výchovného procesu, které by vykazovaly rysy efektivity, vnitřní dynamiky, 
humánností, spokojenosti a pestrosti pro žáky, učitele a vlastně pro celou 
společnost. Z toho tedy ale vyplývá, že na změněné podmínky pro práci školy 
nemusí učitelstvo čekat až bude opět přijat zákon, ale současná legislativní opatření 
již umožňují značnou dynamiku svobodných rozhodování učitelů a vedení školy pro 
strukturální organizaci vyučování. Dosavadní legislativní překážky a omezení se tak 
na základě argumentace praxe stanou předmětem diskuse nad podobou nového 
zákona o vzdělání. 

Na jednu věc je ovšem nutně dávat pozor, týmové vyučování nesmí seskupováním 
žáků do velkých skupin ničit již vzniklé malé skupiny a třídní vazby. V týmovém 
vyučování totiž nejde o přelévání mas žáků ani o ekonomizaci školní práce ve 
smyslu její redukce, ale o efektivní rozšiřování možností učení v různě 
strukturovaných seskupeních - při zachování stabilních kmenových skupin, tříd apod. 
Z toho je také pochopitelně, že týmové vyučování probíhá v určitých skupinových 
aktivitách podle didaktických požadavků velkých a malých skupin, samostudia, a to 
v různých časových fázích. 

Pro realizaci týmového vyučování je potřebné také vědět, podle jakých kritérií mohou 
být jednotlivé týmy sestavovány. Právě tomuto problému byla věnována část 
semináře pořádaného Institutem pro vzdělávání učitelů v německém Špýru (SIL), 
kterého jsem měl možnost se zúčastnit. Prezentována byla zejména didaktická 
kritéria podle anglických zkušeností, která zdůrazňovala fakt, že kurikula mohou 
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vykazovat v zásadě čtyři různé struktury9). 

1. Existují vyučovací celky s věcným obsahem (bloky), které mohou být členěny 
na řadu podbloků, a to z hlediska různých aspektů. Jde tedy o to, že jedno 
určující těma proniká učební látkou a rozčleňuje se na další podtémata, která 
ale vždy nějak souvisejí s tématem hlavním. Jako příklad lze uvést vyučovací 
jednotku “válka a mír“,  “chemické prvky“,  “zisk energie a ochrana přírody“ 
nebo “populační exploze“. Na základě jejich kompletních didaktických struktur 
jsou školám doporučovány oborové homogenní nebo mezioborové týmy 
učitelů. 

2. Jiná kurikula nejsou členěna tematicky, ale vykazují od počátku nadoborovou 
(maloborovou) strukturu. Příkladem mohou být „expresionistické umění“, 
jehož probírání se týká malířství, architektury, literatury l politiky, historie a 
psychologie. Optimální jsou zde nadoborové týmy učitelů. 

3. Další skupinu kurikul lze zařadit pod pojem “obor sledující modely“, žákům 
není na začátku vyučování nabídnuto řádné hlavní téma, ale toto postupně 
krystalizuje v průběhu plnění zmíněného modelu. Dílčí témata jsou tak 
důsledně propojena a promyšlena vzájemnými souvislostmi, že spolu 
souvisejí podobně jako korálky na provázku. Jako příklad byly v semináři 
uváděny projekty “od venkova k městu“, “středověká vesnice“, “člověk jako 
biologická, sociální a psychická bytost“ a “člověk a technika“, které byly již 
v praxi autorů-učitelů, členů nadoborových týmů, s úspěchem vyzkoušeny. 

4. Existují ale i koncentricky strukturovaná kurikula, jejichž ústřední problematika 
(nut context) se vždy objevuje v otázkách a tématech, které jakoby hlavní 
téma obklopovaly ve stále širších kruzích. Možné je ale i opačné řešení, kdy 
vnější problémy směřují žáka k ústřednímu jádru tématu. Takto je 
strukturováno mnoho učební látky v základní škole. Např. model “moje třída - 
moje škola - moje ulice - moje město“. Na semináři byl prezentován i model 
vhodný pro gymnázia: “Co znamená mír? - Mezi námi - v naší škole – 
v našem městě – mezi národy? “ Podobné modely vyžadují všeoborové týmy 
učitelů, protože se podle okolností dotýkají nejrůznějších oborů. 

4.	Modely	týmového	vyučování	
V této části studie bych chtěl představit dva modely týmového vyučování, které jsem 
sledoval na jedné německé integrované škole (Gesamtschule). 

Prvním je vyučovací projekt „Nauka o teplu“, který je tematicky členěným modelem 
kurikula, nabízeným mezioborovým týmem učitelů, sestávajícím ze dvou fyziků, 
jednoho chemika a jednoho studenta učitelství-praktikanta. Tým byl nasazen 
horizontálně a současně vyučoval velkou skupinu asi 90 třinácti a čtrnáctiletých žáků 
tedy srovnatelných s naší 7. - 8. třídou základní školy. Struktura týmu nebyla 
hierarchická ale partnerská, což se zřetelně projevilo v jednotlivých rolích, které 
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týmoví učitelé střídavě přejímali. Tak jeden z učitelů představoval “režiséra“ druhý 
“hrál“ pomocníka-demonstrátora, zodpovědného za úspěšný experiment a použitá 
média a třetí přijal roli kritického pozorovatele oponenta. Během mé hospitace 
připadla praktikantovi role pomocníka druhého učitele. Toto počáteční rozdělení rolí 
se během vyučování postupně měnilo, většinou během větších přestávek, které byly 
využívány k cíleným diskusím. výměnám názorů a zkušeností. Celý tým měl po dvě 
hodiny k dispozici velkou učebnu, rozdělenou pro činnost malých skupin a čtyři 
menší laboratoře s vybavením. 

Téma bylo rozděleno do čtyř dílčích okruhu: 

1) teplotní procesy v pevných, kapalných a plynných látkách a tělesech při 
změnách teplot 

2) sestavování teploměru, 
3) technické vybaveni různých teploměrů, 
4) zásady měření teploty. 

Po skončení asi měsíční vyučovací epochy byla týmem nabídnuta kontrola zvládnutí 
látky informačním testem. 

Pozorovaná hodina začala pro všechny žáky (velká skupina) stejně: v průřezu byla 
představena celá problematika a byly demonstrovány tři základní  pokusy. Učitel-
režisér vykládal látku, učitel-pomocník za pomoci audiovizuálních pomůcek 
vysvětloval výklad “režiséra“, praktikant mezitím připravoval pokusy a postupně je za 
pomoci žáků-pomocníků realizoval. Třetí učitel „hrál“ kritického pozorovatele 
oponenta. Největší část dvouhodinovky byla využita pro praktické pokusy malých 
skupin v jednotlivých laboratořích, přičemž se jednotliví týmoví učitelé stávali členy 
pracovních skupin s úkolem radit, podněcovat, motivovat, opravovat a ptát se. 
Shrnutí výsledků vzájemné spolupráce byla vždy věnována jedna hodina na konci 
týdne. 

Během této dvouhodinovky jsem pozoroval sedm různých vyučovacích metod 
(zkušený didaktik by jich odhalil mnohem více): nabídka učitele, experiment, výuka 
velké a malé skupiny žáků práce ve dvojicích, samostudium, diskuse žáků 
s výměnou zkušeností z vlastních experimentů. Na rozdíl od často viděných 
pseudoukázek týmového vyučování, kde je zřejmě z důvodů efektivity promítnut 
v aule školy stejný film všem paralelním třídám školy, přičemž před tím a potom 
obyčejně následuje frontální vyučování (bez skupinové a partnerské práce) ve třídě, 
jednalo se zde skutečně o týmové vyučování týmové plánování a týmové 
vyhodnocování uvnitř flexibilních žákovských skupin a s pomocí nejrůznějšího 
didakticko-metodického aranžmá. Je jasné, že k podobné souhře se učitelé spolu se 
žáky propracovávali realizací řady mezikroků (rozhovory, partnerská a skupinová 
práce, samostudium apod.) 

Následující příhoda z mé hospitace může dokumentovat fakt, jak moc je týmové 
vyučování závislé na rozdílné kvalifikaci učitelů, potřebách žáků a různých 
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obsahových nárocích. Všechny tyto prvky totiž výrazně ovlivňuji celkovou kvalitu 
vyučování. K tomu se může připojovat odstraňování učitelovy izolace navazováním 
profesionálním kontaktu se žáky a kolegy, čímž je iniciována i kvalita sociálních 
učebních procesů. Učitel-režisér vysvětloval, jak má být během jednoho pokusu 
správně upevněn tyglík na stativu, učitel-pozorovatel poznal, že upevnění tyglíků 
není správné a přátelským tónem na to před zraky všech 90 žáků upozornil učitele-
demonstrátora a nabídl svoji pomoc při správném upevňování, žáci to asi považovali 
za součást „hry“ a jeden z nich se naklonil ke svému sousedovi a sdělil mu: “No, pan 
učitel se bude muset ještě moc učit!“ 

Druhý model týmového vyučování jsem viděl při projektu „Množiny na základní 
škole“. Vzhledem k potřebě orientovat výuku matematiky směrem k vlastním 
zkušenostem a činnostem dětí byl na jedné německé škole vypracován následující 
projekt pro tým čtyř mladých učitelů matematiky-praktikantů, kteří se sdružili okolo 
zkušené učitelky matematiky. Týmová spolupráce spočívala v následujících krocích. 

1.	krok:	Rozhodnutí	
Tým složený ze zkušené učitelky a čtyř začínajících učitelů se rozhodl, že převezme 
veškerou výuku matematiky na základní škole (tj. v Německu jen náš první stupeň 
ZŠ) a bude ji vyučovat na základě činnostních a množinových metod a forem práce. 
V praxi to znamenalo, že tým pěti učitelů bude mít na starost výuku asi 400 žáků ve 
12 třídách. Problémem bylo sestavení takového rozvrhu hodin, který by mu týmovou 
práci vůbec umožňoval. 

2.	krok:	Seskupení	
Všechny třídy byly seskupeny tak, že jednotlivé paralelní třídy stejného ročníku 
vytvořily velké skupiny a v rozvrhu hodin měly výuku matematiky ve stejnou dobu. 
Aby mohla být příprava uskutečněna společně, nebyla první tři týdny matematika 
vyučována a během této doby se tým po intenzívní spolupráci dohodl na společných 
pracovních plánech. 

3.	krok:	Pracovní	plán	
Pro každý ročník byl sestaven plán práce pro období vždy asi jednoho měsíce. Plán 
začínal co možná nejvěcnějším zprostředkováním učebních cílů a končil přípravou 
názorných pomůcek. Celkem bylo pro týmovou práci ve výuce matematiky 
k dispozici 84 hodin týdně. Kdyby je měl každý učitel matematiky sám pro svoji třídu, 
musel by tento předmět při rozsahu 4 hodin týdně vyučovat celkem 48 hodin (tj. 12 
týdnů). 

4.	krok:	Rozdělení	hodin.	
Výše uvedených 84 hodin týmové práce na týden bylo rozděleno mezi čtyři postupné 
ročníky německé základní školy takto: první a druhé třídy dostaly po třech hodinách 
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týdně (což bylo 9 hodin původních, ale vlastně 15 hodin týmových). Třetí třídy 
dostaly po čtyřech hodinách týdně (tedy 12 původních, ale již 20 týmových) a čtvrté 
ročníky dostaly po pěti hodinách týdně (což bylo 15 hodin původních, ale již 25 hodin 
týmové práce). Dohromady tedy dostalo 12 tříd týdně 15 hodin matematiky, což 
původně představovalo 45 hodin třídních učitelů. Tak mohlo pět spolupracujících 
učitelů dát k dispozici 75 hodin týmové práce. Přitom praktikanti byli využiti tak, aby 
dvě třetiny vyučování byli sami angažováni a zbytek věnovali přípravným pracím. 
Nakonec byly dvě hodiny týmového vyučování v matematice začleněny do 
jednotlivých denních rozvrhů.  

5.	krok:	Členění	kurikula	
Jednotlivé učební obsahy byly koncipovány tak, aby odpovídaly třem učebním 
tempům. Zkušená učitelka se věnovala pomalejším žákům v každé velké skupině a 
praktikanti převzali výuku zbylých žáků, aniž by byly zpřetrhány vazby žáků 
k ostatním kmenovým skupinám a třídám. 

6.	krok:	Členění	výuky	
Vlastní výuka probíhala v následujících krocích: 

- příležitostné vyučování velké skupiny (všech tříd jednoho ročníku), 
- intenzivní výuka malých skupin a podskupin, 
- volná práce nebo samostudium formou práce dvojic. 

7.	krok:	Variabilita	
Jednotlivé náročnější obsahy a doplňkové obsahy byly podle možností rychlosti 
probírání základní látky přiřazovány tak, jak to dovolovala metodická a didaktické 
vyspělost učitele a připravenost žáků. 

8.	krok:	Realizace	
Uskutečnění první měsíční učební jednotky podle plánu. 

9.	krok:	Revize	
Kontrola a revize strategie plánu uskutečňování týmového vyučování. 

10.	krok:	Důsledky	modelu	
Celkové zhodnocení a podle potřeby dílčí přeskupení žáků, zlepšení komunikace, 
plánování modelu týmového vyučování pro jiné předměty, zpráva pro učitelskou 
konferencí apod. 
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Závěrem	
Je zřejmé, že týmové vyučování nelze v našich současných podmínkách 
uskutečňovat ze dne na den. Překážkou nejsou jen často neadekvátní prostorové 
možnosti (nevyhovuje celková tradiční architektura tříd a škol), ale jsou to zejména 
tradiční způsoby myšlení a chování učitelů a žáků, neflexibilní rozvrhy hodin, 
nedostatek vhodného učebního materiálu a již nevyhovující hygienické a 
bezpečnostní předpisy. Dodnes totiž ani v USA, Velké Británii nebo Německu 
neexistují učebnice, které by byly důsledně sestaveny pro všechny předměty na 
základě požadavků týmového vyučování. 

V odborné zahraniční literatuře lze občas nalézt povzbuzující pasáže nebo ukázky 
popisu týmového vyučování. Např. rešerše uskutečněné R. Winkelem v roce 1974 
ukázala, že v té době existovalo v celé  SRN jen 24 škol, v nichž byla převážná část 
výuky uložena na týmovém vyučování, přičemž v dalších letech tato praxe pronikala 
zejména do vznikajících Gesamtschulen, a to zvláště ve formě modelu týmové výuky 
malých skupin, jak to dokazuje např. praxe volných alternativních škol (Freie 
Alternativschulen) v Německu nebo reformních škol v Belgii, Dánsku, Nizozemí, 
Švýcarsku nebo v USA10). 

Je ale také jasné, že organizační a metodické prvky týmového vyučování lze nalézt 
na kterékoliv běžné škole. Četné diskuse učitelů, jejich porady a přípravy na 
vyučování mohou obsahovat zárodky týmové spolupráce a týmového vyučování a 
řada teoretiků i učitelů je v tom také ráda vidí. Jak již bylo řečeno, může být 
vzájemná výměna vlastních učebních pomůcek, materiálů a postupů prvním krokem 
k postupnému zavedení týmového vyučování. 

Ani v zahraničí ale neexistují žádné státní směrnice nebo doporučení, v nichž by byli 
učitelé vyzýváni k nutné spolupráci v rámci vyučování. Ale podobné apely zůstanou 
tak dlouho nevyslyšeny, pokud bude jednotlivým školám zabraňováno v rozvoji jejich 
vlastní pedagogické a správní autonomii a pokud se v celkové přípravě učitelů na 
vysokých školách nebudou výše uvedené metody práce prosazovat nikoliv jako 
alternativní, ale jako normální a jedině efektivní. Je pochopitelně, že tzv. autonomie 
škol je úkolem pro širší časový úsek, než jaký jsou schopny pojmout dosavadní 
novely zákonů a že bude třeba zcela jinak přistoupit k formulacím nového zákona o 
vzdělání (a sice z  hlediska celkového využití lidského potenciálu ve prospěch 
společnosti). Zároveň je ale nutné si uvědomit že to, zda vyučování bude 
komunikativnější, kooperativnější a Komenského slovy i příjemnější, nezávisí ani tak 
na vůli či nevoli učitelstva, jako na strukturování pracovních podmínek, které by 
podobné změny umožnily realizovat v souladu s prosazovaným systémem a nikoliv v 
protikladu s tvrzením systému přežitého. V podmínkách, kdy jsou experimentující 
učitelé v mnohých školách chápáni a hodnoceni jako obtížný hmyz, který se vymyká 
zaběhaným kolonkám správních úředníků, nelze očekávat výraznější zlepšení. 
Reformní angažovanost učitelů v podobných podmínkách rychle na dlouho dobu 
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vyprchává. 

Udržet tyto reformní snahy předpokládá nejen spolupůsobení učitelů, ale zejména 
vhodnou a společensky podporovanou vzdělávací reformu (vnitřní změny vytvoří 
míru rámce vnějšího), formulovanou na základě širokých analýz školských politiků. 
Jinak zůstanou i nejlepší ideje pouhou utopií, tedy předstupněm rezignace. Qui 
bono? 
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Poznámky	
1) Blíže o diferenciaci viz: H. Kasíková - J. Valenta: Reformu dělá učitel aneb 

Diferenciace, individualizace, kooperace ve vyučování. Praha, ARTAMA 
1994, kde další literatura. 

2) R. Winkel: Theorie und Praxis des Team Teaching. Braunschweig 1974. 
3) H. Gudjons a kol. Unterrichtmethoden. Hamburk 1991. 
4) Např. K. Hage a kol.: Das Methodenrepertoir von Lehrern , Leverkusen 1985; 

R. Tausch, A.M. Tausch: Erziehungspsychologie, Göttingen 1971, s. 210 a 
násl. 

5) Tamtéž. 
6) Tamtéž. 
7) Hovoří o tom např. R. Winkel: Der gestörte Unterricht. Diagnostische und 

therapeustische Möglichkeiten. Bochum 1988 
8) Viz bibliografie in H. Kasíková – J. Valenta: c.d. 
9) Blíže D. Wawrick – R. Winkel: Alternativen zur Curriculum reform oder: Fünf 

englische Schulen Berichten. Heidelberg 1975, s. 62 a násl. 
10) Srov. R. WInkel: c.d.: H. Brandt – E. Liebau: Das Team-Kleingruppen Modell. 

München 1978; M. Borchert – K. Derichs-Kunstmann (vyd.): Schulen, die 
ganz anders sind. Frankfurt/M. 1979; A. Groeben – M.F. Rieger: Ein Zipfel der 
besseren Welt. Leben und Lerner in der Bielefelder Laborschule. Essen 1991. 
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