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1 . Úvod 
 
V roce 1992 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 
dlouhodobý Program podpory vzdělávacích iniciativ ExTra (Exempla Trahut). Cílem tohoto 
programu bylo co nejvíce podpořit tvořivost, aktivitu a invenci pedagogických pracovníků, 
pomoci zmapovat hlavní problémy rozvoje školství, umožnit co nejširší využití zkušenosti a, 
to zejména, přispět k zásadní proměně klimatu ve školství. 
Program ExTra byl tedy určen pro podporu projektů zpracovaných učiteli, školami, 
sdruženími či pedagogickými iniciativami a zaměřených především na změny ve výchovném 
a vzdělávacím působení školy nebo školního zařízení. 
Po seznámení s koncepcí ExTry jsem se okamžitě rozhodl projekt zpracovat a do celého 
programu se zapojit. Věděl jsem, že budu prakticky jen pokračovat v úsilí, které jsem zahájil 
již před několika lety a jehož záměrem byla skutečná změna vztahů mezi žákem a učitelem, 
případně mezi žáky a školou. V době vyhlášení ExTry jsem již druhý rok měl povolenu 
výjimku MŠMT ČR z předpisů o hodnocení žáků. Mohl jsem tak místo školních známek 
a klasifikace používat slovního, převážně pozitivního, hodnocení. 
Zpracoval jsem vzdělávací projekt „Aplikace angažovaného učení v podmínkách 1. ročníku 
učebního oboru kuchař - číšník na SOU v Železné Rudé“, který jsem obsahově zařadil do 
tematického okruhu „Změna klimatu školy a moderní formy výuky“. 
Můj projekt byl Kanceláří programu ExTra po oponentním řízení úspěšně přijat a my jsme se 
okamžitě pustili do jeho realizace. „My“ - to znamená moji žáci a já. Práce se nám dařila, 
výsledky dělí byly pro nás všechny povzbuzením. Naše činnost byla kontrolována jak 
vedením Středního odborného učiliště, tak pracovníky České školní inspekce. Vždy k jejich 
plné spokojenosti. O způsobech naší práce se přesvědčila řada návštěvníků z řad učitelské 
i neučitelské veřejností, čtenáři Učitelských novin a dalších periodik, natáčel u nás štáb České 
televize. 
Zkušenosti, které jsem během naší činnosti získal, jsem se pokusil shrnout a popsat 
v následujících kapitolách.  
 

2. Angažované učení 
 

„Přátelé angažovaného učení? Co vás to napadlo za nemožný název?" 
Redaktorka jisté nepříliš významné tiskoviny 

 
Nejprve si dovolím podotknout - „angažovaný“ není slovo sovětského, nýbrž francouzského 
původu!!! 
Tato poznámka je určena především těm, kteří se čas od času, stejně jako výše citovaná paní 
redaktorka, pozastavují nad použitím tohoto termínu. Pozastavují se nejspíše proto, že u nich 
pravděpodobně vyvolává nepříjemné asociace. Slovo samotné je ovšem naprosto bez viny. 
„Angažovanost“ je obvykle překládána jako „osobní, činná účast“, případně „aktivní zájem na 
něčem“. V tomto smyslu je pojem vysvětlován i ve Slovníku cizích slov Lumíra Klimeše1 
Dovolím si tedy uvést charakteristiku pojmu „angažované učení“ tak, jak jsem se ji sám 
pokusil formulovat. Naprosto neodborně, možná značně subjektivně. Jsem člověk z praxe, 
nikoliv teoretik. Mým definicím může mnoho chybět, jak po odborné, tak po formální stránce. 
Věřím však, ze následující charakteristika bude dostatečně srozumitelné a výstižná. 
 

                                                        
1 Klimeš. L.: Slovník cizích slov, SPN, Praha 1981 
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Angažované učení je takový typ výchovně vzdělávací činnosti, kdy dítě má samo potřebu 
poznávat, učit se a tedy i vzdělávat. Vše na základě dobrovolnosti, bez jakéhokoliv donucení 
či jiného způsobu negativní motivace. 
 
Angažované učení nemusí být pochopitelně vázáno pouze na školní práci, jeho využití 
v podmínkách škol se však přímo nabízí. 
A pokud se žák z vlastní vůle chce angažovat pro splnění určitých výchovně vzdělávacích 
cílů, pokud se chce skutečně angažovat pro dobrou práci ve škole a ví, že tato práce má pro 
něho samého smysl, pak jsou výsledky takové práce nesrovnatelně lepší, než při tradičním 
způsobu učení a vyučování. 
Při aplikaci angažovaného učení je pak nejen zbytečně žáka hodnotit klasickými školskými 
známkami, ale zkoušení a klasifikace jsou v takovém případě dokonce škodlivé. 
Hodnocení je ovšem nesmírně významnou složkou celého systému naši práce, Nikoliv ovšem 
hodnocení ve své zvulgarizované podobě, jak jej známe z většiny našich škol. 
Což o to, z naších škol ovšem známe i další, nepříliš povzbudivé skutečnosti. V následující 
kapitole se pokusím uvést některé z nich a posléze si dovolím rovněž naznačit způsoby řešení. 
Věřím, že způsoby dostatečně účinné, 
 

3. Kritika tradičního pojetí vzdělávání 
 

„Ve škole by to docela ušlo...jen kdyby to nebyla taková nuda.“ 
Jistý žák základní školy 

 
Omlouvám se všem základním školám za výše uvedený výrok. Jsem přesvědčen, že obdobně 
by mohl reagovat nejeden žák školy střední a jistě nejen střední. Na druhé straně jsem si 
vědom toho, že existují školy, kde taková stížnost prostě nepřipadá v úvahu. Dvojnásob mne 
může těšit, že tyto školy jsou umístěny nikoliv v zemích více či měně vzdálených, nýbrž se 
nacházejí v zemi naší! Trojnásob pak, že takových škol nebo alespoň tříd v poslední době 
stále přibývá. Věřím, že pozitivní prvky vnitřní školské transformace proniknou i na školy 
další. V zájmu nás. učitelů, a především v zájmu našich žáků by k tomu mělo dojít v co 
možná nejkratší době, Bohužel však jsou dosud tradiční způsoby práce na většině našich škol 
v drtivě převaze. 
Podívejme se teď na některé aspekty tzv. tradiční školy a ukažme si, jak se prohřešují právě 
na těch, jimž jsou určeny. 

A. Nerespektování osobnosti 

Žák je ve většině případů učitelem brán jako téměř nesvéprávný hlupáček. Rozhodně není 
považován za spolupracovníka, natož za partnera učitele. Jeho schopnosti, včetně schopnosti 
samostatně myslet, jsou totálně podceňovány. 
Navíc procesy, odehrávající se v jeho mysli, jsou řadě kolegů doslova a do písmene lhostejné. 
Celkový dojem bývá ještě umocněn postavením všemocného a neomylného „velkého“ 
učitele, stojícího před třídou sedících „maličkých" žáků. 
Kdysi jsem zaskakoval za chemika v blízké základní škole. Zavedli mne do specializované 
odborné učebny, kde jsem měl učit osmou třídu. Zvýšená katedra, na ní dlouhý demonstrační 
stůl, pak hluboký schod dolů a teprve potom následovaly žákovské stolky a židličky. Připadal 
jsem si jako chráněn vozovou hradbou bratra Žižky. V takové učebně byl vyučující skutečně 
pečlivě oddělen od žáčků a pokud by snad došlo k boji, měl naději vzdorovat velice dlouho. 
Nu, nevydržel jsem u tabule ani tři minuty, sešel jsem mezi děti a teprve pak jsem si začal 
připadat jako ve třídě. 
 
Typickým příkladem nevyrovnaného vztahu v našich školách je kupříkladu skutečnost, žák se 
ve škole přezouval musí, učitel nikoliv. 
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Před časem jsem byl se svými žáky na čtrnáctidenním jazykovém kurzu v Anglii. Pobyt 
zajišťovala organizace SOL (Services for open Learning). 
Naším dětem se nesmírně líbilo, že o přestávkách kurzu mohly vyběhnout z budovy školy a bez 
přezouvání se vracet zpět. Nemyslím, že bychom měli něco podobného zavést do našich škol, 
mám k přezouvání určitou výhradu už jen z hygienických důvodů A pak, v okolí školy SOL 
a i v celém městě vlastně nebylo místo, kde by si kdokoliv mohl ušpinit boty. Na rozdíl od naší 
Země bylo v tomto smyslu v Anglii všude venku pro nás až nepochopitelně čisto. 
Avšak pokud se děti u nás tedy musejí přezouvat, je naší, přinejmenším morální povinností 
činit totéž. 
Jsem snad já, pedagog víc než můj žák? A hlavně, cožpak boty učitele zašpiní podlahu méně 
než boty žákovy?!? 

B. Zaměření na aktuální výkon 

„Mám málo známek“, prohlásí pedagog v květnu a následuje několik po sobě jdoucích 
vyučovacích hodin, zasvěcených převážně nebo zcela klasifikaci. Písemky, kontrolky, 
závěrečné práce, zkoušení jednotlivců i zkoušení hromadné. Zkoušení kombinované... 
Co dítě umělo, zvládlo, dokázalo v únoru či březnu, co bude umět v červnu, červenci (!) nebo 
srpnu (!!!), je naprosto nepodstatné. Žák je tedy hodnocen za výkon, který předvede právě v 
době, kdy žádá učitel. Navíc je při hodnocení srovnáván s určitou normou. Normou, kterou 
stanovuje vyučující na základě osnov, svých zkušeností a bůhví čeho ještě. Nebo normou, 
která je v podstatě jen srovnáním s výkonem ostatních žáků třídy. Nezřídka navíc prakticky 
chybí hodnocení za práci žáka ve vyučování. 
Nevím, která z těchto norem je lepší, obávám se však, že v dané situaci není optimální ani 
jedna, A učitel si tak nevědomky připravuje půdu pro to, co ve školách téměř bytostně 
nesnáším a co jistě velice dobře známe snad všichni. 
Ano, kastování dětí. Na „jednotkáře“, dvojkaře", ale také „čtyřkaře“ a chcete-li, pak ještě 
přidejme „problémové žáky“. Slýcháme pak i takové „památné“ výroky - „Na jednotku umí 
Bůh, na dvojku já, na trojku ti nejlepší z vás a...” 
Myšleno samozřejmě jako vtip, ale v tomto případě trpím naprostým nedostatkem smyslu pro 
humor. Najmě na pozadí skutečné výchovně vzdělávací úrovně řady našich škol a úrovně 
práce mnoha našich kolegů. 

C. Soustředění se na chybu 

Jistě opět z vlastní zkušeností dobře známe následující, jistě ne neobvyklou situaci - 
Třída se zabývá vším možným, často i se školou nesouvisejícím, u tabule se potí zkoušený  
Učitel vcelku nevzrušeně naslouchá. Poklidně až do té doby, než se zkoušený dopustí omylu. 
V tom okamžiku vyučující ožije, snad i blahem nadskočí a s nadšením se okamžitě na této 
chybě začne „točit“. 
Právě v takové situaci vidím základní problém zkoušení a případné následně klasifikace. 
Vyučující se paradoxně snaží žákovi dokázat ne to, co jej naučil (ještě lepší by bylo „co se 
žák pod jeho vedením naučil“, ale to bych byl maximalista, že), ale to, že jej vlastně cosi 
nenaučil. Tato absurdita vyniká v kontextu toho, že většina našich učitelů skutečně žáky, 
především ty starší, vyučuje vlastně formou jakýchsi přednášek. Při zkoušení pak, opět 
paradoxně, prakticky zpochybňují výsledky své práce. 
Logické by bylo, kdyby se učitel co nejvíce zabýval tím, co žák ovládá, hlavně pak tím, co se 
žák mohl naučit pokud možno vlastní aktivní činností, a také tím, jak dokáže tyto poznatky 
použít v praxi, jak je umí aplikovat v dalších situacích a úkolech. Nedivme se proto 
následujícímu, téměř modelovému dialogu: 
„Ty ses vůbec neučil!“ 
„Učil!“ 
„Vždyť vůbec nic neumíš, co ses tedy učil?“ 
„To. z čeho jste mne nezkoušel!“ 



 10 

Připomíná to snad někomu něco?l? 

D. Nevhodné způsoby předávání informací 

O vyučování formou „přednášek“ jsem se již zmínil. Dítě je nezřídka nuceno přijímat 
v hotové formě sdělované poznatky a učitelem zformulované závěry. Předávání informaci se 
navíc děje v drtivé většině verbálním způsobem, což, jak známo, není právě příliš efektivní 
metoda. Informace jsou často žákem přijímány v izolované podobě, bez souvislostí a bez 
zařazení do vztahů.  
Takový způsob je samozřejmě pro učitele daleko jednodušší, námaha při přípravě verbálně 
pojaté hodiny je skutečně minimální. Na rozdíl od přípravy hodiny, kdy chceme žáky zapojit 
do samostatně tvořivé činnosti a sami hodláme takovou práci pouze řídit a koordinovat, kdy 
chceme žáky vést k tomu, aby to byli právě oni, kdo budou formulovat závěry. Vyvozovat 
zákonitosti, vyhledávat či zjišťovat pojmy. 
Efektivita „přednášek“ je skutečně z hlediska žákova učení pranepatná, navíc jsme takto my, 
pedagogové, na nejlepší cestě potlačit aktivitu a zájem a namísto toho podpořit klasickou 
školskou nudu. 
Dětem pak často nezbývá nic jiného, než mechanické učení nazpaměť, bezduché biflování 
pouček a zákonů. jimž nezřídka vůbec nedokáží porozumět. 
 
Vzpomínám v té souvislosti na jednoho učitele fyziky, který nás zasvěcoval do tajů vědy na 
střední škole. Vždy vyhlašoval, že od nás chce, abychom mysleli a abychom dokázali 
odpovídat „vlastními slovy“. Běda však, když pak při zkoušení někdo vynechal část poučky 
nebo změnil slovosled definice! 
Nemyslím, že uvedený vyučující byl zas tak ojedinělou výjimkou! 

E. Preferování encyklopedické paměti 

Místo, abychom žákům pomáhali sestavit algoritmy a umožnili jim tak pochopit podstatu, 
naplňujeme jejich mozkovou kapacitu v podstatě spoustou axiomů. I tam, kde je to naprosto 
nevhodné, i tam, kde to další učení spíše zkomplikuje. 
Přitom je zřejmé, že bychom se měli snažit co nejdříve přejít od preference vědomostí 
k rozvíjení dovedností a pěstování postojů a místo znalostí bychom měli spíše žáky naučit 
s poznatky pracovat, využívat je, zvládnout řešení problémů a uspěti ve složitých životních 
situacích. 
Dovolím si uvést několik příkladů a demonstrovat na nich právě naprosto nevhodné způsoby 
práce s poznatky a praktickou neschopnost aplikace. Tyto příklady jsem získal z výuky 
několika předmětů na střední škole, Předmětů, jejichž problematiku měli žáci alespoň 
rámcové pochopit již dávno na škole základní. Opak však byl spíše pravdou. 
" Všichni žáci, nebo alespoň jejich drtivá většina dokázali bezchybně vyjmenovat koncovky 

- „-ný, -natý, itý, -ičitý...“ 
Téměř nikdo že třídy však nedokázal vysvětlit, k čemu je to všechno vůbec dobré, a jen 
skutečně mizivá menšina dokázala s použitím těchto koncovek sestavit alespoň 
nejjednodušší vzorec anorganických sloučenin. 
" Žáci dokázali bez problémů odříkat vyňatá slova po libovolném písmenu. Věděli, že 

v takových slovech je třeba psát „y“, bylo jim (údajně) jasné, že v jiných slovech je třeba 
psát „i“. Stejní žáci pak dokázali bez uzardění napsat: 

" pyvo. výno, bidlyště, 
Mimochodem, poznáte. co znamená slovo .,zmie"? 
" Snad každý žáček v matematice dokázal zvládnout příklad 8 : 4 nebo 9 : 3 a dokonce 

18 : 2. Neskutečně problémy však nastaly, když jsem jim zadal příklad 3578 : 625! Na 
takovém příkladu si „vylámali“ zuby i někteří jinak velmi dobří žáci. Ve druhém ročníku 
střední školy!!! 
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Nejsem matematik, ale domnívám se, že stačí žákům objasnit, že násobení je vlastně jen 
několikrát opakované sčítání, dělení pak analogicky několikanásobně odčítání. Pak společně 
vytvoříme základní algoritmus příslušné matematické operace a po chvíli i průměrný žák 
zvládne složitý úkol.  
" Zeptáme-li se dětí na fotosyntézu, už na základní škole každý ví, oč jde. Někdo dokáže 

vyjmenovat všechny látky, které se toho procesu zúčastňují. Zkusme se však někdy zeptat, 
proč se vlastně tato reakce jmenuje právě tak, jak se jmenuje. Zkusme žákům položit 
otázku, proč je fotosyntéza tak nesmírně důležitá a čím je doslova unikátní. 
V nejlepším případě se dozvíme,  že „tím pro nás rostliny vyrábějí z oxidu uhličitého 
kyslík“ (!!!) 
Pro méně zasvěcené si dovolím upřesnit, že poslední věta je z vědeckého hlediska pustý 
nesmysl. 

Chápal bych vcelku, že učíme děti různé typy rozdělení od „za prvé“ k „za desáté“, pokud by 
i jim bylo jasné, proč se to učí a zejména k čemu jim to bude dobré. Alespoň v souvislosti 
s probíranou látkou budoucích hodin. Jenomže v mnoha předmětech pak slyšíme pouze 
otázky – „Kolik druhů znáš?...“ „...Vyjmenuj typy...“ „...Jak dělíme...“ atd. Veškeré vztahy 
jsou redukovány na pouhé pojmy, termíny. Nezbývá než opět bezduché biflování. 
 
V knihkupectví jsem náhodně objevil turistickou mapu okresu Plzeň-sever, kterou jsem pro 
sebe a několik svých přátel táborníků delší dobu marně sháněl. Požádal jsem dívenku za 
pultem, aby mi jich šest prodala. Jenže ouha, jedna mapa stála 7,20! 
Dívenka mne nejprve požádala o 32,30, což jsem v jejím zájmu odmítl. Na druhý pokus jí 
vyšlo něco přes sedmdesát korun, s tím jsem ovšem zase nebyl spokojen já. To už jí přišla na 
pomoc kolegyně, společnými silami a za pomoci kalkulačky se shodly na padesáti šesti 
korunách. Chvilku kroutily hlavami, ale nakonec se jim po dalším úsilí podařilo dosáhnout 
zdárně skutečného výsledku a s nejistotou v hlase mi oznámily konečnou částku. Myslím, že si 
oddechly, když jsem knihkupectví opouštěl. 
 
Dotyčným děvčatům asi do té doby nikdo neprozradil algoritmus násobení. Nebo možná 
prozradil, ale rozhodně nenaučil používat! 
 
Radek ruský jazyk natolik neovládal, že to dopracoval k opravné komisionální zkoušce. Jako 
přísedící jsem sledoval zoufalou snahu vyučujícího, který nechtěl nechat propadnout 
v posledním ročníku právě z ruštiny. Radek plaval, plaval a plaval. Nešťastný učitel jej 
nakonec požádal, aby alespoň vyskloňoval slovo „titrád“. Radek se rozzářil, nadechl se 
a s přehledem odhodlaně spustil: 
„Ja titráju, ty titráješ, on titrájet...“ 
Byli jsme svědky popletení algoritmů gramatických. 

F. Převaha imperativní atmosféry 

Na jakési přednášce vyslovil profesor Zdeněk Helus myšlenku, která mne mimořádně zaujala, 
Zde je: 
 
„Osvoboďme dítě od strachu a uvolníme tak jeho tvůrčí potenciál. “ 
 
Nic snazšího, že! Podíváme-li se však do našich škol, zajdeme-li do tříd a posadíme-li se 
v duchu do lavice při běžné vyučovací hodině, poznáme, že je tomu právě naopak. Sám za 
sebe se přiznám, že bych se vůbec zpátky do školy nijak nehrnul. 
V našich školách povětšinou využíváme, nezřídka důmyslným způsobem, negativní motivace. 
Řekl bych, že právě v tomhle jsme skutečnými mistry. Volíme hojné tresty nedůstojné jak 
žáků, tak nás, učitelů. Podařilo se nám vytvořit systém někdy dokonce logice zdravého 
rozumu odporujících nařízení. Ten pak, naštěstí nepříliš důsledně, realizujeme. 
Všechno se na našich školách točí kolem známek (jak mi kdysi napsala jedna začínající 
kolegyně - „pěti nesmyslných grafických znaků“), děti jsou rozděleny na „aktivní“ 
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a „pasivní“ (další rozdělení podle prospěchu si ani netroufám uvést!), Pepíček je „čtyřkař“, 
Maruška „jednotkářka“ Samozřejmě, je-li někdo „čtyřkař“, vůbec nemusí znamenat, že by byl 
méně kvalitním člověkem než kupříkladu právě „jednotkář“. Ale nedivme se dětem, u nich to 
takový pocit vyvolat nejen může, ale často i vyvolává. Mimochodem, znepokojují nás 
„problémoví žáci“, ale kolik ještě mezi sebou máme „problémových“ pedagogů?!?! 
Můžeme se pak divit. že se nám podařilo dovést naše dětí od nepříliš pozitivního vztahu 
k předmětům, učitelům a ke škole až k opozici vůči pedagogům? Od jistého kolegy jsem 
slyšel názor, že naše školství je klasický způsob diktatury. Obávám se, že dotyčný není zas 
tak daleko od pravdy. V mnohých konkrétních případech určitě ne. 
 
Při příchodu na domov mládeže, kde byli naši žáci ubytováni, jsem našel několik prváků, kteří 
horlivě cosi opisovali. Na moji otázku, co to vlastně dělají, mi ukázali papírky hustě popsané 
větami - „Již nikdy nebudu při hodinách tělesné výchovy žvýkat.“ 
„To jste žvýkali všichni?“ zeptal jsem se. 
„Ne, jenom Pepík. Ale on to musí napsat 1000 x, a tak my mu pomáháme.“  Shodou okolností 
jsme měli právě ten týden poradu učitelů. Využil jsem situace a rozdal tehdy svým kolegům 
papíry. Pak jsem je požádal, aby každý z nich napsal výše uvedenou větu 10 x. Během psaní 
jsem jim měřit čas stopkami (ty jsem si v předstihu půjčil právě od tělocvikáře). Průměrný čas 
byl něco kolem 3 minut. Vynásobili jsme 100 x a zhrozili jsme se. Čistý čas pro vypracování 
celého trestu by byl minimálně pět, skutečný však spíše sedm možná osm hodin. 
Vyučujícího tělocviku jsem se už jenom zeptal, co by si asi pomyslel o učiteli, který by 
obdobný trest dal jeho vlastnímu dítěti. Více slov nebylo v dané chvíli už potřeba. 

G. Centrem školy je učitel, nikoliv žák 

Tvrdím, že za své vzdělání, na střední škole pak zejména, nezodpovídá nikdo jiný, než žák 
sám! Nic to ovšem nemění na skutečnosti, že škola je ve své podstatě službou. Službou pro 
občany, centrem, poskytujícím výchovu a vzdělání. Tato služba je to nejen pro rodiče. Ale 
především pro jejich dětí. Povinnosti učitele pak je žákovo vzdělání, přesně řečeno vzdělávání 
umožňovat a zprostředkovávat. 
My, pedagogové. jsme ve škole pro děti a nikoliv ony pro nás! V řadě míst to však spíše 
vypadá, že pravý opak je pravdou! 
Ve svém učitelském zápisníku jsem míval napsáno: 
„Povinností učitele není učit, ale naučit!“ 
Mnoho kolegů se proti této, dle mého skutečně základní své povinností prohřešují. 
Nezabývají se tím, že děti to čí ono nezvládly, to či ono nedokázaly vyřešit, tomu či onomu 
nerozumějí. Oni, učitelé, mají přece své osnovy, v nich stanovené kvantum učiva, a to je třeba 
v daném čase odučit. Metodika, individuální přístup, modernizace výuky, zpětná vazba, 
pochopení problematiky tématu? Na to už přece nezbývá čas! 
Není divu, že schůzky s rodiči spíše připomínají organizované kárání a stěžování si, případně 
přenášení povinností pedagoga na ty, kterým nepřísluší, tedy na rodiče. 
 
Doslechl jsem se o jistém kolegovi, který doučoval své žáky z látky svých předmětů za finanční 
úhradu. Nejen, že mi to připadalo poněkud amorální ale především přinejmenším postavené 
na hlavu. Zvláště, když si nestanný pozorovatel uvědomí, co je pro takového učitele vlastně 
nejvýhodnější. 
Děsí mne, že mu to bez sebemenších problémů procházelo jak u vedení školy, tak u rodičů 
jeho žáků! 
 

H. Vyloučení vzájemné spolupráce 

„Napovídat, opisovat, či jinak podvádět se nemá, neboť je to nečestné!“ 
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Což o to, s výše uvedenou formulací lze jen souhlasit. Otázkou je, zda je nejlepším řešením 
právě spolupráci žáků zakázat a její projevy jako nežádoucí postihovat. 
Podvádět se opravdu nemá, ale jsem přesvědčen, že spolupráci jako takovou je potřeba 
nikoliv zakazovat ale právě naopak, co nejvíce rozvíjet a podporovat. Už jenom proto, 
že v budoucnosti nebude dítě žít izolovaně, ale naopak zařazeno do určité skupiny lidi a také 
jako člen pracovního kolektivu. A v jakékoliv pracovní i jiné skupině je nezbytným 
předpokladem její činnosti vzájemná spolupráce jednotlivých členů. 
Položme si otázku, jakou spolupráci vlastně tradiční škola umožnuje? Domnívám se, že 
prakticky žádnou, Naopak, tento systém výuky žáka nutí pracovat, pokud už vůbec pracuje, 
izolovaně. Každý jednotlivec tedy fakticky pracuje nikoliv za třídu, ale jen a jen sám za sebe. 
Spolupráce, jak už jsem podotkl, je prohlášena za nežádoucí a jako taková postihována. 
Což opět minimálně přispěje k beztak značnému odtržení školy od běžné životní praxe a často 
napomáhá vzniku nepřirozených mezilidských vztahů. 
 
„Rád bych ti pomohl, vždyť to umím a ty ne. Navíc jsi můj nejlepší kamarád... " 
(Proč mi nemůže pomoci, je už dávno hotov!) 
„Ale napovídat neumím, učitel to zakázal a já se napovídat bojím...“ 
(Kruci, čeho se tak bojí?! To mu snad záleží víc na učiteli, než na mně?!?) 
„Kdyby mne učitel přistihl, dostal bych jak já, tak i ty pětku. To bych pak nechtěl vidět, co na 
to naši!" 
(To si říká kamarád!!!) 
„Co mám teď dělat?!?!?!?!" 
 
Opět vám to snad cosi připomíná? 
 
Škola by měla žákům plně umožnit vzájemnou spolupráci. Stav, kdy ve třídě při práci 
vzájemné spolupracují děti mezi sebou a navíc ještě s učitelem, to je opravdu začátek 
pozitivní přeměny našeho školství. Vlastní výchovně vzdělávací proces, odehrávající se jako 
interakce mezi učitelem a žákem, to je opravdu východisko celé školské reformy. A taková 
změna, která proběhne ve škole, ve vyučovací hodině, má pro tuto transformaci zásadní 
význam, 
Vždyť i běžné kolektivní hry, a teď nemám vůbec na myslí jen ty sportovní, spolupráci nutně 
vyžadují. Ať už kluci stavějí „bunkr“, děvčata dělají „divadlo“, malé dětí hrají „čáp ztratil 
čepičku". Těžko však spolupráci umožníme ve třídě, kde budou děti vzorně sedět ve 
vyrovnaných odděleních a před nimi bude stát vyučující, který jim převážnou část povídá 
a povídá a povídá... 

CH. Neuspokojováni potřeb žáka 

Škola by zcela měla potřeby jednotlivce dostatečně uspokojovat a jako taková má všechny 
předpoklady být žáky přinejmenším velice oblíbená. Vždyť do školy by se měl každý těšit, 
každá hodina každý předmět a každý den, to vše by mělo být dychtivě očekáváno. Vždyť zde 
by žáci mohli a chtěli realizovat svůj intelektový potenciál a své schopnosti, zde by pociťovali 
uznání a prožívali úspěchy. Po návratu domů by pak měli příležitost vyprávět své zážitky, 
pochlubit se svojí úspěšností a ukázat výsledky své práce. Jsou místa, kde tomu tak bývá, 
a nemám na mysli jen ta, která se nacházejí právě na západ od našich hranic. Většina našich 
škol se však značně prohřešuje proti řadě naprosto běžných potřeb člověka, ať už jsou to 
kupříkladu potřeba uznání, potřeba porozumění, potřeba seberealizace či potřeba bezpečí. A, 
což je zejména na pováženou, téměř organizovaně se bráníme uspokojování potřeb 
fyziologických. 
Jako bychom si nechtěli uvědomit obecně známou skutečnost, že dlouhodobé neuspokojováni 
základních lidských potřeb může způsobit poškození zdraví jednotlivce. Navíc není sporu o 
tom, že vývoj dítěte neprobíhá izolované v oblastí fyziologické a oblastí psychické, ale ve 
vzájemné souvislosti obou těchto složek. Jednotlivé potřeby jsou tedy vzájemně úzce 
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propojeny a víme například, že dítě. které má žízeň, se dost dobře nedokáže soustředit, dítě, 
které se bojí, nemůže tvořivě pracovat, trvale neúspěšný žák ztrácí o školní práci zájem, atd. 
Co však činí škola právě v oblastí uspokojování jednotlivých potřeb, fyziologickými počínaje 
a třeba potřebou lásky konče? Vezměme si jen striktní vymezení určitých časových úseků, 
přestávek, které mají sloužit k přijímání potravy a tekutin, vylučování, v lepším případě 
i pohybu dítěte. Pochopitelně bez ohledu na individuální rytmus každého organizmu. Přitom, 
jak jsem již uvedl, je nám všem dostatečně znám právě vliv uspokojování těchto potřeb na 
schopnost soustředit se, na koncentraci pozornosti i na výkon. 
 
Dcera jedné kolegyně mívá tak velký strach z tělesné výchovy, že v den, kdy mají tělocvik na 
rozvrhu, nedokáže ráno vůbec snídat. Což však není vůbec nic proti problémům jiné dívky, 
která vždy před písemnou prací z matematiky pravidelně zvracívá. Existují i situace ve škole, 
které žáci „překonávají“ pomocí prášků na uklidnění a občas v denním tisku čteme zprávy 
o pokusech o sebevraždu. Někdy úspěšných. 
Zdá se, že přeháním? Nemyslím, že zas tak moc! 

I. Smysl a význam vzdělání se ztrácejí 

Ve školství, a nejen v něm, se nám v minulosti spousta věcí nepodařila. Kolik reformních 
snah nenašla naplnění. Kolik dobře míněných koncepci zůstalo v půli cesty, kolik zásadních 
kroků se rozplynulo kdesi ve vzduchoprázdnu. Řadu závazků jsme splnit nedokázali, mnohá 
usnesení zůstala jen na papíře. 
Jedno jsme však propracovali k úplné dokonalosti. Naše úsilí o vytvoření jednotné školy bylo 
opravdu korunováno úspěchem! Ostatně není divu, jednotná škola byla optimální jak pro 
školskou správu, tak pro inspekci (tu zejména), tak i pro vedoucí pracovníky škol. Jednotnými 
školskými dokumenty, především osnovami a dokonce centrálně zpracovanými tematickými 
plány, se pak stala optimální pro drtivou většinu našich jednotných učitelů. Nakonec se naši 
jednotní žáci učili podle jednotných učebnic nejen jednotné učivo, ale dokonce i jednotným 
tempem! 
A učili se všude naprosto všechno, ať to bylo nebo nebylo pro ně využitelné. Teď rozhodně 
nemám na mysli jen občanskou nauku a jí podobně vědy. Žáci se fakticky neučí pro praktický 
život, ale pro potvrzení o absolvování určité školy, což jim mělo pak umožnit určité profesní 
zařazení. 
V současnosti sice řada těchto skutečností přestala platit, systém výuky a především obsah 
učiva však podstatné změny nedoznal. V mnoha školách se učí nejen stejně jako před dvaceti, 
třiceti lety, ale dokonce se tam vyučuje totéž, co před stejnou dobou. 
Řada rodičů už delší čas pochybuje o významu vzdělání, žáci nezřídka postrádají smysl toho, 
co je škola povětšinou verbálním způsobem učí. Co je nejhorší, o smyslu vzdělání začínají 
pochybovati sami učitelé. 
Ekonomická i společenská situace v naší zemi těmto neblahým tendencím nepřímo 
napomáhá. Vždyť právě rezorty s obecně nejvyšším vzděláním, tedy školství a zdravotnictví, 
jsou platově katastrofálně podhodnoceny. Každý „hokynář“, zejména soukromý, si přijde na 
mnohonásobek toho, co si může vydělat chirurg nebo ředitel školy. 
Neúspěšní žáci stavějí vily a vozí své rodiny v mercedesech, jejich učitelé bydlí v bytovkách 
a přemlouvají své stařičké škodovky, aby jim ještě nějaký ten rok vydržely, neboť na favorita 
si ze svých platů skutečně ušetřit nemohou. 
Čím dříve se tyto poměry upraví ve stav, běžný ve vyspělých civilizovaných zemích, tím lépe 
pro celou naši společnost, školství nevyjímaje! 
 
Pochybnosti o smyslu vzdělání nejsou omezeny jen na základní a střední školství. Doslova za 
tragédii našeho školského systému považuji fakt, že o smyslu přípravy na povolání pochybují 
i vysokoškoláci. Dvojnásob, jde-li o studenty pedagogické fakulty, trojnásob, že zřejmě 
právem. 
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Michal Vybíral, který končí poslední ročník, prohlásil - „Abych se něco naučil. musel jsem 
odejít ze školy. " A skutečně, chodí se „učit“ přímo do praxe, pedagogickou fakultu 
samozřejmě současně dokončuje skládáním zkoušek. 
Hynek Říha z druhého ročníku k nám jezdí pravidelně na školu. Sedává při práci mezi dětmi 
a sám se také pokouší vyučovat Ten tvrdí, že za jednu hodinu u nás ve třídě se naučí daleko 
víc, než za čtrnáct dní na fakultě. 
Zajímavé je, že Michal studuje v Praze, Hynek je na pedagogické fakultě v Plzni". 
 
Nemyslím, že jsem plně vyčerpal všechny aspekty, kterými se tradiční škola prohřešuje na 
těch, pro které je určena. Přesto se domnívám, že některé, především ty hlavní nedostatky 
jsem ukázal v dostatečné šíři jejich působení. Nechtěl bych vyvolat dojem, že pojem 
„tradiční“ je synonymem slova „špatný“. Je však, dle mého, opakem slova „moderní“, a proto 
tradiční škola dost dobře nemůže odpovídat současným požadavkům na výchovu 
a vzdělávání. 
Jistě, neodpovídá, a proto se propast mezi ní a praktickým životem stále více prohlubuje. A co 
je na pováženou. Zvětšuje se rovněž odstup mezi ní a žáky, případně jejich rodiči. 
To považuji za skutečnost takřka alarmující. 
Přitom řešení, které se nabízí, nepatří rozhodně mezi nemožné. Ba dokonce je, alespoň dle 
mého, řešením naprosto nejvhodnějším v dnešní, ekonomicky velice náročné době. 
Nevyžaduje totiž žádné mimořádné náklady, je možné ho realizovat ve stávajících 
podmínkách, se stávajícím. mnohdy nepříliš vyhovujícím vybavením. Samozřejmě je nutno 
jej uskutečnit i se stávajícími žáky a učiteli, ostatně nikdo nám žádné jiné nedá. 
A, což považuji za vůbec nejoptimálnější. je možno jej začít realizovat prakticky okamžitě, 
kupříkladu zítra ráno v 8,00 hodin. Toto řešení se nazývá vnitřní školská reforma. 
 

4. Což takhle další transformaci školství? 
 
Nevím jak u vás, ale u nás jsme si různých pokusů o přeměny školství zažili dost a dost. 
Nehodlám tvrdit, že na všech těchto pokusech bylo všechno špatné. Naopak, většina těchto 
reforem, koncepcí či transformací byla jistě dobře míněna, rozhodně zodpovědně teoreticky 
připravena a často i dostatečně materiálně podepřena. A nejedna z nich přinesla do naší práce 
mnoho dobrého. 
Sám se musím přiznat. že mne velice zaujala tzv., „nová koncepce“ a právě v době jejího 
zavádění jsem získal nejvíce impulzů, které mne ve svých důsledcích nakonec dovedly 
k radikální změně mé vlastní práce, Navíc jsem se díky těmto podnětům dostal k hlubšímu 
teoretickému studiu a objevil, případně znovu objevil, mnoho zajímavých publikací. Autorů, 
návodů i praktických rad. K některým materiálům z té doby se stále rád vracím a s chutí se 
opět začtu do publikací Z. Koláře, J. Skalkově, Z. Heluse, W. Okoně. L. Zankova či 
V. Hrabala. Principů, uvedených v takové literatuře, rád ve své práci využívám dodnes a jistě 
i nadále využívat budu. 
Celá „nová koncepce“, přestože se pro její zdárně zavedení jistě dělalo mnoho, nakonec ve 
svých důsledcích naprosto selhala. Nevím, kolik finančních a jiných prostředků bylo tehdy 
vynaloženo, ale zdá se, že byly všechny vynaloženy nadarmo. Důvodem, proč byly takové 
reformní snahy, včetně „nové koncepce“ objektivně neúspěšné, je jistě celá řada. 
Domnívám se však. že mohu uvést dva rozhodující: 
1. Především bylo zásadní chybou, že tyto pokusy o transformací byly soustředěny na 

vnější stránku problému. Často šlo pouze o změny v délce trvání typů škol, zařazení 
některých a vypuštění jiných předmětů, přepracování osnov, zvýšení či snížení 
hodinových dotací. V horších případech pak pouze o změny názvů škol, předmětů a 
oborů. V lepších případech se pořádaly i metodické semináře a školení, málokdy však s 
nějak zásadním přínosem pro účastníky. 
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2. Důvodem druhým, významově však spíše prvořadým, byla skutečnost, že veškeré takové 
změny byly zaváděny nejen plošně, ale dokonce povinně. S naprostým ignorováním 
názorů těch, kteří pak měli mít rozhodující podíl na realizaci, tedy pedagogů. 

Většina učitelů pak zcela logicky brala všechny takové pokusy jako nutné zlo, naprosto se 
nehodlala ztotožnit s cíli, které před ně kladly nadřízeně orgány. Neboť to nebyly cíle jejich, 
ale cíle někoho nahoře, který rozhodl bez nich, za ně a dle jejich mínění od „zeleného stolu“, 
a tedy podle všeho i špatně. 
Posledním obdobným nešťastným pokusem z doby nepříliš vzdálené bylo kupříkladu zrušení 
známek v l. ročníku základních škol. A opět plošně, povinně a bez důkladného získání 
řadových učitelů. Přitom i neučitelská veřejnost ví, že tak zásadní změna hodnocení vyžaduje 
i následnou změnu učitelova metodického přístupu a celé jeho práce. Nic takového se však 
nestalo. 
Pedagogové to opět vzali na vědomí a vypořádali se s touto změnou a s touto novou 
skutečností po svém. Někde vesele známkovali dál a známky nedali pouze na vysvědčení, 
jinde obešli klasifikaci tak, že ji nahradili jinými způsoby (razítko včeličky = l, razítko prasete 
= 5, ostatní razítka zvířátek jsou něco mezi), a jen někde začali skutečně používat jiné, 
pozitivnější formy hodnocení, A v té souvislosti zákonitě i jiné pozitivnější formy práce. 
Ke cti mnoha vynikajících kolegů a kolegů dlužno podotknout, že mnozí zrušení známek 
s nadšením uvítali a jen pokračovali ve své vynikající, nesmírně záslužně práci. Oni totiž už 
pár let známky pro svoje vyučování nepotřebovali. 
Co ovšem vzápětí následovalo, máme dosud v živé paměti. Po skončení školního roku se 
známky opět zavedly! 
Nikdo se učitelů ani nezeptal na pozitiva a negativa, nikdo nic pořádně nevyhodnotil, nikde se 
neobjevila seriózní a pokud možno vyčerpávající analýza zkušenosti a především se nikdo 
nikdy nedozvěděl, proč vlastně byly známky do 1. ročníku ZŠ opět zavedeny. A dokonce 
i ti vynikající, kterým opětné zavedení známek neskutečně vadilo, nemohli ve své osvědčené 
práci pokračovat a jejich žádostem o výjimku z klasifikačního řádu nebylo vyhověno. Vím 
o čem píši, v té době jsem já sám neúspěšně žádal o totéž. 
Zákonitě se zde nabízí otázka, jak tedy onu transformaci školství začít a především realizovat. 
Shora, tedy z centra, nebo zdola, tedy od učitele a žáka? 
Myslím si. že je potřeba začít jak shora, tak zdola. Takto pojatá transformace může mít naději 
na skutečný úspěch, pouze taková reforma může dosáhnout cíle, kterým je opravdu pozitivní 
přeměna našeho výchovně vzdělávacího systému. 
Jako bych už slyšel námitku. dokonce z okruhu známých a spřízněných duší - „Jak to, že 
shora?? Vnitřní transformací přece není možno řídit z nějakého úřadu! Těch reformních snah, 
řízených centrálně, těch už tady bylo dost a ani jedna nebyla úspěšná!“ 
Přesto na svém stanovisku trvám. Pochopitelně si nemyslím, že by kupříkladu nějaký odbor 
MŠMT nebo třeba školský úřad se mohly nějak přímo podílet na uskutečňovaní vnitřní 
reformy, ale jsem přesvědčen, že jí mohou velice významně napomoci. A to dvěma 
základními způsoby. Mohou totiž 
1. stanovit základní pravidla hry a těmi jsou zásady školské politiky, 
2. vytvořit nezbytné podmínky pro transformaci, což znamená změnou legislativy uvolnit 

prostor pro skutečnou liberalizaci celého školského systému 
Tyto dva kroky úplně postačí. aby tvořivý učitel měl k dispozici vše, co potřebuje. Oni totiž 
tvořiví učitelé vnitřní školskou transformaci zahájili již před značným časem! 
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5. Co tedy je vnitřní školská reforma? 
 

“Největší dar, který můžeme dát svým dětem, je naše vlastní změna.“ 
Susan Kovalik, představitelka programu ITV [integrovaného tematického vyučování] 

 
V úvodu se pokusím o možná značně subjektivní vysvětlení základního pojmu. 
Za podstatu vnitřní školské reformy považuji především změnu vztahu mezi učitelem a žákem 
a s tím související změnu klimatu ve škole a zejména pak změnu práce v systému vyučování. 
Vnitřní školská reforma proběhne na úrovni řadového učitele jako změna v jeho myšlení, 
práci, postojích a jednání a současně jako změna v myšlení, v práci, postojích a jednání jeho 
žáků. 
Učitel a žák se tedy stávají skutečnými spolupracovníky, které spojuje společný cíl. Cíl, který 
je jim oběma vlastní, který oba přijímají za svůj a na jehož splnění se chtějí podílet. Chtějí 
se tedy angažovat! 
Na první pohled by se zdálo, že uskutečnění takové transformace je věcí velice snadnou. 
Pravý opak je pravdou! Právě ona změna v našem myšlení a práci je pro nás, řadové učitele, 
vůbec tou nejobtížnější, mnohdy téměř nerealizovatelnou. 
V první řadě se nám do cesty staví překážka kterou bych nazval školský konzervatizmus. 
Jeden můj známý ředitel ji označuje jako „pedagogická lenost” a myslí tím totéž. Možná 
právě jeho formulace bude pravdě blíž. Prostě jde o starou známou neochotu přijímat vše 
nove, zejména, je-li to spojeno s prací navíc. 
Za druhé je to pak takřka úděsná situace v úrovni platů v našem rezortu. Ta tam je doba, kdy 
dobří učitelé bývali placeni nedostatečně, špatní bývalí naopak přepláceni. Obávám se, že 
dnes jsou naprosto nedostatečně odměňování i pracovníci podprůměrní. Že je tato situace 
jednou z hlavních příčin odchodu učitelů, je zřejmé. Daleko horší je však skutečnost, že jako 
první neodcházejí ti průměrní a podprůměrní, ale často právě ti nejschopnější. Ti se pak 
vcelku snadno uplatní v jiných, pochopitelně lukrativnějších, profesích. Nesmíme nám však 
chybějí ve školách. 
Třetím důvodem je nedobrá situace v pedagogických sborech, především v jejích vztahu ke 
školské správě a tím pádem také opět v neochotě učitelů zlepšovat svoji práci. Téměř mizí 
tvořivost a snaha společně hledat skutečně moderní a opravdu efektivní metody práce. 
Ostatně na školách je minimální podpora tvořivosti a ocenění (teď nemám na mysli finanční) 
tvůrčích pedagogických pracovníků. 
A ještě něco! Nemohu se zbavit dojmu, že se téměř vytratila profesionální hrdost. Ne každý 
z nás je opravdu pyšný na své krásně a současně mimořádně zodpovědné povolání. Mnozí, 
jak už jsem uvedl, se ho dokáží zříci jen kvůli momentálně horší finanční situaci. 
Naštěstí ne všichni učitelé jsou takoví, jak jsem se je pokoušel vylíčit na předchozích řádcích. 
Ne ve všech pedagogických sborech vymizela snaha po zlepšení a tvořivost. Výše popisované 
negativní skutečnosti se však vyskytují na mnoha místech a velice často. Důsledkem je pak 
skutečně mimořádně nízká úroveň vzdělání v naší zemi, o čemž se v konfrontaci se vzděláním 
zejména v západních zemích dnes a denně přesvědčujeme. Stačí se jen zmínit o tom nejvíce 
do očí bijícím, o úrovni naších jazykových znalostí! 
Další námitka - Je přece dostatečně známo, že naše děti, zejména v nižších ročnících 
základních škol, jsou relativně daleko vzdálenější, než stejně staré dětí ze škol z „vyspělých 
zemí“. 
To je sice objektivní skutečnost, ale co naplat, naše „živé naučné slovníky" v letech 
pozdějších naprosto nestačí svým méně encyklopedicky  „vzdělaným“ vrstevníkům ze 
Západu. Naši žáci své, často jen izolované znalosti nedokáží využít a, to především, chybí jim 
tvořivost, schopnost logického myšlení a tolik potřebná invence. Zato umějí až do penze 
vyjmenovat vyňatá slova po libovolném písmenku. Nebo dokáží časovat slovo „titráď“, že! 
Vraťme se však zpět k úvodnímu problému a řekněme si, co je tedy naším prvořadým 
úkolem. Domnívám se. že je potřeba udělat vše pro to, aby se nám podařilo získat právě 
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řadové učitele. Aby právě oni se ztotožnili s cíli dobré školské politiky, aby sami chtěli 
uskutečňovat změny ve své práci a aby se chtěli podílet na realizaci toho, co označujeme jako 
vnitřní školská reforma. 
 

6. Principy angažovaného učení 
 
Tak jako se hrdě hlásím k autorství pojmu „angažované učení“, dovolím si neskromně uvést, 
že i jeho jednotlivé principy jsem formuloval na základě svých vlastních zkušeností. Nejsem 
si jist, zda skutečně vyčerpávajícím a opravdu nejvýstižnějším způsobem. 
Před časem jsem se zúčastnil mezinárodní konference o alternativních způsobech výuky 
v Olomouci. Velice mne a jistě i další účastníky, zaujal workshop, který tehdy vedla Patt 
Walsh, představitelka nadace Susan Kovalik [USA] na Slovensku. Sister Patt tehdy uvedla 
osm zásad, které u nich ve výchovné činnosti v rámci tzv. Integrovaného tematického 
vyučování dodržují. Sedm z nich jsem prakticky okamžitě objevil mezi svými deseti principy 
angažovaného učení. 
To mne na jedné straně potěšilo, na straně druhé jsem si ovšem vědom toho, že obdobné 
zásady či pravidla nebudou určitě „nic nového pod sluncem“. Blízká formulace samozřejmě 
můžeme objevit jak v americkém programu GATE (Global Alliance for Transforming 
Education), tak i v „gruzínské škole“ profesora Amonašviliho. To, co funguje ve švýcarské 
škole ďHumanité. může fungovat v libovolné škole české. Není totiž důvodu, aby 
nefungovalo! 
Jeden problém tu však je, bohužel, problém významu zcela zásadního. Pokud se na jisté škole 
něco pozitivního daří, je to obvykle důsledek komplexního využití určitého systému zásad či 
pravidel. Myslet si kupříkladu, že nahradím-li známky slovním hodnocením, práce žáků 
v mých hodinách se zlepší a jejich výsledky budou o poznání kvalitnější, je už na první 
pohled pustý nesmyl. Současně se změnami v hodnocení musí přijít nejen změny v práci 
učitele a práci žáků, ale samozřejmě se musejí změnit vzájemné vztahy, objevit se jine 
organizační formy, jiné typy úloh, prostě takové změny musí být komplexní. 
 
Na jedné besedě, už před několika lety, jsem se zmínil o tom, že u nás dáváme pouze 
dobrovolné úkoly. Přesto takové úkoly většinu žáků vypracuje. V diskuzi se ozvala jedna 
z přítomných a uvedla, že už má něco podobného vyzkoušela. Výsledek však rozhodně nesplnil 
očekávání, její děti dobrovolné úkoly nejen nevypracovaly, ale většinou si ani prý 
nezapamatovaly zadání. 
Když jsme celý problém rozebrali podrobněji, celkem snadno jsme se dopracovali 
k vysvětlení. 
Naše dobrovolné úkoly jsou zadány jako součást systému naší práce. Taková úloha je 
každému žáčkovi prezentována jako něco, co mu výrazně pomůže v další práci, Udělají-li 
domácí úkol, ověří si, že skutečně pochopil probírané učivo. Ten, kdo by se úkolem nezabýval, 
ten ublíží sám sobě, protože ostatní budou mít určitě náskok před těmi, kteří úlohu „hodili za 
hlavu“. 
Naše domácí úkoly samozřejmě nejsou nikdy jen bezduchým opisováním. Naopak, vyžadují 
třeba jen krátkodobé, o to však intenzivnější přemýšlení. Někdy stačí napsat dva tři vzorce, 
dokončit zajímavý výpočet, doplnit obtížnou rovnici. 
Mimochodem i tyto dobrovolné domácí úkoly však dáváme pouze výjimečně. Abych řekl 
pravdu, mám proti domácí přípravě žáků značné výhrady a jsem přesvědčen, že bychom měli 
vše potřebné zvládnout ve škole. 
Což pochopitelně činíme. 
 
Jaké jsou tedy jednotlivé principy angažovaného učení? Na tomto místě se nejprve dovolím 
všechny vyjmenovat a na dalších stránkách se pak budu zabývat jejích postupným vyplynutím 
ze systému naší práce a především pak jejich praktickou aplikací. 
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Principy angažovaného učení 
1. Princip samostatného myšlení a kolektivní spolupráce 
2. Princip angažovanosti a zodpovědnosti za svěřené úkoly 
3. Princip uplatnění pozitivní motivace 
4. Princip dobrovolnosti a uvědoměle tvořivé činnosti 
5. Princip pochopení učiva všemi žáky 
6. Princip řešení náročných problémových úkolů 
7. Princip převahy kladného hodnoceni 
8. Princip respektování osobnosti 
9. Princip funkčního využívání méně obvyklých pedagogických situaci 
10. Princip otevřeného systému výchovy a vzdělávání 

 

7. Proč, kdy a jak 
 
„Proč právě tyto a nikoliv jiné principy?“, zeptá se čtenář. Odpověď na tento vcelku logický 
dotaz je velice jednoduchá. Všechny principy vycházejí ze zkušeností mých a ze zkušeností 
mých žáků. Dospěli jsme k nim společnou prací během několika let, kdy jsme ve spolupráci 
hledali cesty, jak naši společnou výchovně vzdělávací činnost zlepšit, jak ji dostat na úroveň, 
která by vyhovovala oběma stranám. A nejen jim, ale i dalším subjektům, Kupříkladu 
rodičům, protože bez jejich souhlasu bych při sebelepší vůli nemohl opravdu radikální změny, 
jako je například vynechání tradiční klasifikace, vůbec uskutečnit. Stejně tak musela 
vyhovovat i nadřízeným orgánům, ty musely nabýt pevného přesvědčení, že naše práce je 
nejen stejně kvalitní, ale že je dokonce na vyšší úrovni. Kdyby byla pouze na úrovni stejné, 
těžko bych se, alespoň z počátku, setkal s pochopením. 
Jak jsme tedy začínali? A hlavně, kdy jsme vůbec začali změny uskutečňovat? 
 
V dobách dávno minulých se ještě na našich školách vyučoval předmět branná výchova. Šel 
jsem tehdy lesem se třídou našich učňů 3. ročníku v rámci branného kurzu a určovali jsme 
v terénu azimut. Aby nám cesta lépe ubíhala a plynové masky, pověšené přes rameno, tolik 
netlačily, povídali jsme si o všem možném. Řeč se stočila i na přípravu k závěrečným 
učňovským zkouškám. 
„Já se učil nebudu!“ prohlásila rezolutně Hanka, „Jak to?", podivil jsem se. Dívenka totiž 
patřila mezi trvale neúspěšné žáky. 
„Nebudete mi možná věřil, ale já se tady ještě ani jednou neučila. Žejó, holky! ", dovolávala 
se svědectví spolužaček a ty její slova potvrdily. 
„Vždyť jsi každé pololetí propadala a  i po druhém ročníku jsi dělala opravné zkoušky; " žasl 
jsem. 
„Dělala jsem, ale stejně jsem se neučila. Já spoléhala na to, že mě nakonec necháte prolézt. " 
Z další debaty vyplynula, že se neučí především proto, že jí m ve škole vůbec, ale vůbec 
nebaví, že sem stejně chodí jen kvůli tomu papíru, který jí pak má umožnit dělat povolání 
kvalifikovaně. Takže si holt musí ty tři roky protrpěl a bude-li mít štěstí zvládne i ty zkoušky. 
Nejhorší na tom všem bylo že většina jejích spolužáků tyto pocity sdílela. Pokud se někteří 
z nich vůbec někdy učili, byla to pouze a jen z obav před propadnutím. O zájmu o obor se 
dalo uvažovat jen u několika takřka „exotických“ jedinců. 
Hanka nakonec zkoušky, byť nepříliš úspěšně, složila. 
 
Uvědomili jsme si, že obdobná situace a obdobné vztahy mohou být a pravděpodobně jsou 
i na mnoha jiných školách. A to nejen na učilištích. Velice blízké pocity prožívala moje dcera, 
v té době žákyně základní školy. Vždy a všude přítomný strach ze známek, typické školská 
nuda, imperativní atmosféra, to vše vytvářelo nepřirozené a přinejmenším nehezké klima 
v našich školách. Už tehdy jsem byl přesvědčen. že je možná cesta z tohoto začarovaného 
kruhu. Že je tedy možno takový stav změnit a napravit pokřivené vztahy mezi námi pedagogy 
a našimi žáky. Ostatně už tenkrát jsem leccos vyzkoušel a některé poněkud 
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méně obvyklé způsoby školní práce si ověřil. Rok nato došlo na naší škole k do té doby 
nevídanému a do dnešního dne nepřekonanému rekordu. Končila tehdy „nešťastná“ třída 3.A. 
Proč nešťastná? 
Po skončení prvního ročníku vystoupil jeden z kolegů na naší poradě s návrhem, abychom 
žáky rozdělili podle schopností. Do jedné třídy by tak chodily děti, které dosahují při 
vyučování špatných výsledků. Těm by se pak pedagogové věnovali více, volili pro ně 
vhodnější metody, individuální postup, a tak dále, a tak dál. Sbor sice velké nadšení 
neprojevil, ale nakonec jsme k tomuto „experimentu“ přistoupili, zejména proto, že dotyčný 
pedagog chtěl právě takovou třídu vést jako třídní učitel. Čtenář - zkušený učitel už asi tuší, 
jak to dopadlo. Pochopitelně původní dobrý záměr selhal zcela totálně. Na individuální 
přístup, zvláštní metody a další dobrá předsevzetí nakonec nezbyl čas. Takže jsme měli 
celkem slušné třídy 3.B a 3.C a třídu s výsledky mírně řečeno špatnými, tedy onu 3.A. 
Podle mého tu nehrály rozhodující roli odlišné schopnosti žáků jednotlivých tříd, ale spíše 
jistý, řekněme psychologický moment. Žáci „nešťastné“ třídy doslova přijali za své, že byli 
pedagogy podceněni a podle toho také pracovali. Časem ztratili o školní práci zájem úplně. 
Pak přišel onen neskutečný rekord, ze 27 žáků jich v prvním pololetí 19 (slovy 
„devatenáct!!!) propadla. Někteří dokonce z více předmětů! Na konci roku, před zkouškami, 
to bylo poněkud lepší, ale je otázkou, na kolik to byla skutečná zásluha žáků. Vždyť byli ve 
třetím ročníku, že! Je nabíledni, že obdobný experiment nikomu příliš nedoporučujeme. 
Obvykle na takové snahy doplatí ti, kterým chceme vlastně pomoci. 
 
Na letošním letním táboření jsme jednou večer u ohně také probírali záležitosti školní. 
„Příští rok už nebudeme s Mákem ve stejně třídě.“ prohlásila Kostička, 
občanským jménem Markéta. 
„Co se děje?" zeptal jsem se našeho předsedy. 
„Ále, rozdělili nás na chytrý a blbý. " oznámí! Jakub-Mák. „A Kostička bude 
ve třídě těch blbejch." x 
V duchu jsem Markétu politoval, vím, že je to moc šikovné děvče. Je mi jasné, že důvod dělení 
tříd žákům jejich učitelé samozřejmě prezentovali zcela jinak. Ale při vzpomínce na náš 
nepovedený pokus jsem se Jakubově poněkud zjednodušené charakteristice ani moc nedivil. 
 
Po skončení školního roku jsem si tehdy řekl, že už musím urychleně hledat způsoby, jak 
z takové slepě uličky ven. 
Především mi bylo jasné, že tou skutečně zásadní změnou musí být to, že žáci musejí získat 
o školní práci zájem. Je třeba, aby chtěli ve škole pracovat ne proto, že je budu nutit pomocí 
různých sankcí, včetně špatných známek, ale proto, že sami budou cítit, jak je tato práce pro 
ně prospěšná. Každému jedinci ve třídě musí být jasný smysl toho, co právě dělá, co se právě 
učí. A nejen smysl pro případné další studium, ale i pro další život. 
Současně mi bylo jasné. že taková školní práce musí bavit, být pro ně zajímavá, ale současně 
jim musí hodně přinášet. Musí být tedy jak efektní, tak především vysoce efektivní. 
Samozřejmě jsem měl i neskromné přání, aby mé předměty měly děti rády, aby se na naše 
společně hodiny těšily a dokonce, aby měly pocit že právě práci v hodině chemie by 
nevyměnily nejen za hodinu tělocviku, ale ani za pobyt venku, Aby jim třeba vadilo, že už 
zvoní a hodina našeho předmětu a společné práce v něm končí, Tak naivní, abych si myslel, 
že by jim dokonce mohla vadit odpadnutá hodina chemie na konci vyučování, to jsem přece 
jen ani při svém svatém nadšení pro věc nebyl. V současné době si však troufnu tvrdit, že i 
k tomuto naivně ideálnímu stavu se občas přiblížíme. O praktických důsledcích a 
zkušenostech se ještě posléze zmíním. 
V době přípravy na další školní rok jsem si také uvědomil. že dosažení takových změn je 
podmíněno především změnami v mé vlastní práci a v mém přístupu jak k žákům, tak k učivu 
a zejména k metodice a organizaci vyučovacích hodin. Naštěstí přišly prázdniny a já se mohl 
s plnou vervou pustit jak do studia pedagogické teorie, tak do výroby příprav na první hodiny. 
které mne budou počátkem září čekat. A rovněž jsem se pustil do plánování práce na další 
měsíce. 
To nebyly ztracené prázdniny, to byly prázdniny velice krásné! 
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Nezřídka jsem se na procházce v lese přistihl, jak nejen mluvím nahlas, ale jak se pokouším 
„vyučovat" i stromy, případně jiné přírodniny. 
Pořád před sebou vidím zděšený obličej stařenky, která na kraji lesa pohrabovala seno 
a náhle mne spatřila mezi stromy. 
Ani se jí nemohu moc divit. Já jsem totiž nejen chodil a povídal a povídal, já dokonce měnil 
hlasy! Chudák babička si nejprve myslela, že se k ní lesem blíží skupina lidí. Včetně děvčat! 
Pak uviděla jednoho, podle jejího přesvědčení, přinejmenším šílence, jak poskakuje mezi 
stromy, mává rukama a vykřikuje podivným hlasem ještě podivnější formulace! 
Divíte se, že mne jedna moje velmi dobrá známá označuje jako „pedagogického devianta?“ 
 
Mimo jiné jsem právě v té době objevoval a znovuobjevoval mnohé vynikající práce mnoha 
skvělých autorů. Jak našich, tak zahraničních. A pak jsem také „objevoval“ to, co jsem 
už někdy zažil na vlastní kůži. Znovu se mi vybavily situace, v nichž jsem jak já sám, tak 
moji kolegové a také moji žáci selhávali, nedosahovali úspěchu, nezvládli problémy, 
vyhrocovali často zbytečné konflikty. Pokoušel jsem se analyzovat naše společné neúspěchy 
a přitom se mi dařilo nalézt způsoby, které by měly pomoci obdobné situace úspěšně vyřešit. 
Někdy stačilo málo, doslova drobnost. 
Když se mne dnes kdokoliv zeptá, jak by vlastně měl začít, aby mohl se svými žáky 
dosahovat totéž, co se daří nám, obvykle ho svojí odpovědí překvapím. Doporučím mu totiž, 
aby začal nejprve skoro samozřejmými maličkostmi, kupříkladu tím, že bude chodit včas do 
hodiny. Včas natolik, že se zazvoněním vstupuje do učebny. Není z mé hlavy, že velké věci 
se rodí právě z maličkosti. 
 
S výše uvedenými „drobnostmi" souvisí kupříkladu i to, že já sám, přestože jsem zástupcem 
ředitele, vcházím vždy do třídy nejen v přezůvkách, ale i se všemi potřebnými pomůckami. 
Propisovací tužkou počínaje a zabalenými sešity na přípravy konče. Věta - „podejte mi někdo 
propisku, ať můžu zapsat do třídnice!“ prostě nesmí připadat v úvahu! Požaduji-li něco na 
svých žácích, musí totéž pravidlo platit i pro mne. Jsou snad mé děti něco méně, než jsem 
já?!?! 
 
Chceme-li zlepšit práci žáků, nezbývá, než změnit také práci naši! 
 

8. Aplikace principů angažovaného učení v běžné práci školy 
 
Pojďte na chvilku k nám domů. Ne, nemusíte se přezouvat, o to více však poslouchejte. Moje 
dvě děti se právě vrátily ze školy. 
„Tak co, jak byla? "ptám se. 
„Nuda, “komentuje lakonicky starší dcera. 
„Co jste dělali?“ pokračuji v otázkách. 
„Ale nic. " 
Jsou i vaše zkušenosti obdobné? 
 
Dost dobře není čemu se podivovat. Většina vyučovacích hodin se vzájemně podobá jako 
vejce vejci. Zkoušení, výklad, shrnutí a zopakování. A jestli někdo v hodinách pracuje, pak to 
nebývá žák, ale povětšinou učitel. Na žáka se jen hrnou slova, slova a další slova. Že takové 
hodiny rovněž znáte z dob své školní docházky? Pochopitelně, a mám dojem, že se tak učí 
i dnes, transformace netransformace! A jistě ještě nějaký ten rok učit bude. Frontální způsoby 
výuky, verbalismus, zaměření na chybu. A také nezájem, pasivita a nuda. Ne všude, ale 
mnohde. 
Přitom jako bychom si vůbec neuvědomovali, v jaké době my, ale hlavně naši žáci, žijeme. 
V období informační exploze, kdy máme k dispozici všechny možné způsoby komunikace 
a předávání dat, škola nadále zprostředkovává poznání převážně verbálními, naprosto 
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neatraktivními formami. Jakoby život kolem neexistoval, nebo se před dlouhým časem 
v určitém okamžiku zastavil. 
Pasivita, nuda, nezájem...Pokusme se proti těmto pojmům postavit právě angažovanost. 

8.1. Princip samostatného myšlení a kolektivní spolupráce 

 
Jistě cítíte, že takový princip je iluzorní využít při hromadných způsobech vyučování. I já, 
když jsem si položil otázku. jak umožnit žákům spolupráci. uvědomil jsem si, že tohle 
v běžně uspořádané učebně dost dobře uskutečňovat nemohu. 
Nezbývalo nic jiného, než využít starou známou organizační formu, kterou od té doby u nás 
používáme naprosto běžně a téměř neustále. Touto organizační formou je skupinové 
vyučovaní. 
 
Převzal jsem na poslední dva měsíce školního roku český jazyk za dlouhodobě nemocnou 
kolegyni. Byla to ve druhém ročníku, kde jsem ten rok vůbec nevyučoval. Nechtěl jsem tedy 
nějak radikálně měnit navyklé způsoby výuky v této třídě. Žáci mne však hned v první hodině 
sami požádali, zda by se mohli „učit zase ve skupinách, jak se učili chemii v prváku ". 
Takže jsme si ověřili, že skupinové vyučování lze s úspěchem využít nejen v chemii, ale 
i v českém jazyce a tedy i pochopitelně v řadě dalších předmětů. Když jsem rok nato začal 
poprvé učit anglický jazyk, bez sebemenších problémů jsme okamžitě rovněž pršeli na 
skupinovou formu vyučování. 
 
Pro naši práci ovšem musíme učebnu poněkud upravit. Vpředu je učitelův stolek 
a demonstrační lavice. Ostatní žákovské stolky jsou sraženy vždy dva a dva k sobě, kolem 
sedí děti po čtyřech nebo pěti. Každá skupina natočila své pracoviště tak, aby všichni její 
členové současně viděli jak na tabuli, tak i na ostatní skupiny. Navíc jsme prostor třídy využili 
co nejúčelněji, aby mezi jednotlivým skupinami byl dostatek místa. Potom se mohu po třídě 
pohybovat nejen já, ale i každý  jdoucí k tabuli, ke mně nebo k jiné skupině. A na rozdíl 
od frontálního vyučování mohou moji žáci skutečně tvůrčím způsobem spolupracovat, hádat 
se při řešení problémů, korigovat svůj názor podle názorů spolužáků, přispívat svým dílem 
k úspěšnému řešení úkolů. A cítit úspěšnost, vnímat pozitivní hodnocení nejen učitelem, ale 
i svými vrstevníky. 
Společně si stanovíme cíl naší práce a já pro své děti obvykle připravím pracovní návody, 
podle nichž se pak snažíme cíle dosáhnout. 
A aby se nám práce ještě více dařila, zvolili jsme si po čase také tzv. skupinový výbor, 
tj. jednoho zástupce z každé skupiny. S tímto výborem se scházíme, abychom společně hledal 
cesty k dalšímu zlepšení naší práce. Žáci tak mají možnost buď sami, nebo prostřednictvím 
svých zvolených zástupců naši výuku nejen hodnotit, ale dokonce do její organizace přímo 
zasahovat a naši práci svými náměty ovlivňovat. My se přece zásadně nebudeme vyhýbat 
čemukoliv, co by pro naši činnost mohlo být užitečné! 
Nabízí se otázka, jak vlastně naše skupiny sestavujeme. Především tak. aby byly sestaveny 
optimálně pro naši práci. Z počátku, kdy se moji žáci ještě příliš neznají, vyzvu je k tomu, aby 
pouze srazili nejbližší dva stolky k sobě. Teprve po vzájemné dohodě provedeme určitě 
změny podle přání dětí. V každém případě se však snažíme dodržet počet 4 až 5 žáků na 
jednom pracovišti a také to, aby v každé skupině byly rovnoměrně zastoupeny děti 
s rozdílnými schopnostmi. 
Pokud by se v jedné skupině sešli pouze žáci vynikající, mohlo by být pak jejich tempo při 
řešení úloh vysoké, v opačném případě by na skupina pomalejších žáků mohla při práci 
zdržovat. Ale tohle si všichni brzy uvědomíme a zatím se nám vždy podařilo sestavit 
vyrovnané pracovní skupiny. A to je pro naší práci opravdu nejvhodnější. 
V předstihu odpovím hned na další námitku - nebudou se žáci v takových skupinách bavit 
třeba o mimoškolních záležitostech? Možná ano, ale jen v několika málo prvních hodinách. 
Brzy zjišťují, že při takové samostatné práci, kterou obvykle děláme, si popovídají 
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o problémech daleko zajímavějších. Je přece v silách učitele učinit pro své žáky svůj předmět 
přitažlivým a vysoce zajímavým, Nebo se snad mýlím? 
 

Uspořádání učebny při skupinové výuce 

 

 
 
Takové uspořádání není jedinou možností sestavení naší třídy. Pokud je to pro naši činnost 
v hodině účelné. Sestavíme lavice podél stěn učebny do jakési podkovy a děti sedí kolem. 
Jindy uděláme uprostřed třídy kroužek, je-li to racionální, sedíme třeba na koberci. Ten, 
bohužel, máme v naší škole jen ve dvou učebnách. 
Znám však kolegyně ze základních škol, jejichž děti si nosívají do třídy polštářky a při práci 
někdy sedávají na podlaze. A bude-li to vhodné, proč nezachovat i tradiční rozmístění lavic, 
i my takhle sestavené třídy využíváme. kupříkladu při práci se sešity programovaného učení 
nebo při vyplňování testů. 
Ale nestačí přemístit lavice v učebně posadit děti na koberec a hrdě prohlásit - „Učím 
alternativně!“ 
Není totiž vůbec důležité uspořádání třídy nebo její vybavení, daleko významnějším aspektem 
je vlastní aktivní práce žáků a především pak jejich vzájemná spolupráce. Především tou je 
pak možno skutečně dosahovat vysokého stupně rozvoje všech žáků a to je nezbytným 
předpokladem školní úspěšnosti. 
 
Jak už jsem na předchozích stránkách poznamenal, byli jsme se skupinou našich dětí na 
jazykovém kurzu SOL v Anglii. Nebylo to vůbec nic jednoduchého. Ale podařilo se nám pro 
náš záměr získat rodiče, získat nějaké prostředky od sponzorů a nakonec jsme mohli opravdu 
vyrazit. 
Během kurzu jsme byli ubytováni v anglických rodinách, část dne byla vždy věnována výuce 
jazyka, zbytek pak výletům, vycházkám a dalším formám poznávací činnosti. 
Při výuce jsme prakticky nikdy nepracovali jednotlivě a vůbec nikdy neseděli v běžných 
školních lavicích. Vzpomínám kupříkladu na velmi účinnou formu výuky záporu v anglické 
větě. Roy, náš učitel, náš rozdělil do dvou skupin, každá pak vytvořila kroužek. První 
prohlásil - „Mé jméno je Tomáš a mám rád limonádu.“ 
Další pokračoval - „Jeho jméno je Tomáš má rád limonádu, mé jméno je Jana a mám ráda 
sport.“ Následovalo - „Jeho jméno je Tomáš, má rád limonádu, její jméno je Jana, má ráda 
sport. Mé jméno je...“ 
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Ve druhém kole pak totéž v záporu, pochopitelně vše probíhalo v angličtině - „My name is 
Martina, I don't like football..." 
Samozřejmě, i my to hrávali s dětmi v našem oddíle, například - „Až půjdu do města, vezmu si 
klobouk... Že to tak znáte? A jestlipak jste si to už také zahráli ve škole, například při 
němčině?!? 
 
Když jsem se svojí skromnou angličtinou pokoušel Royovi objasnit některé metody, které 
používáme u nás ve škole a srovnával je s jeho způsoby práce, byl doslova nadšen. 
Pochopitelně jsme objevili spoustu styčných bodů. 
 

8.2. Princip angažovanosti a zodpovědnosti za svěřené úkoly 

Za dobu naší vlastní školní docházky a také po období, kdy ve školách působíme sami, jsme 
si pomalu, ale jistě zvykli na skutečnost, která je, alespoň podle mého, opět značně proti 
logice. 
Za své výsledky v našich školách nebývá zodpovědný žák, ale, což je s podivem, jeho učitel. 
Opět se však výše uvedené skutečností nedivme. Učitelka základní školy je ředitelem často 
hodnocena zejména podle výsledků přijímacích zkoušek svých  hlásících se na školy střední, 
učitelka na střední škole na tom není o nic lépe, spíše naopak. Jako noční můra jí tlačí blížící 
se maturitní zkoušky, o přijímacím řízení na vysoké školy ani nemluvě. 
Nezřídka však právě žák, kterého by se všechny tyto zkoušky měly bytostně dotýkat, spí 
vcelku klidně. A nervózní vyučující nebo dokonce třídní učitel si oddechne až počátkem 
příštího školního roku, zejména pak tehdy, když většina jeho svěřenců uspěla. 
Čím dříve tento stav změníme, tím lépe, a to především pro naše děti. My, učitelé, jsme za 
leccos zodpovědní. Například rozhodně zodpovídáme rodičům za to, že uděláme vše potřebné 
pro vzdělání a vzdělání jejich dětí. Je naší skutečně prvořadou povinností toto vzdělání 
zprostředkovat, volit co nejoptimálnější metody a formy, nabízet možnosti, poskytovat 
informace, pracovat s dětmi a jejich práci organizovat. To však vůbec neznamená, že jsme 
zodpovědní za znalosti žáků a jejich výkon. Tady už je plně zodpovědný sám žák a nejen ve 
vyšších třídách. 
 
Jinou otázkou ovšem je, jestli právě systém přijímacích řízení je nejšťastnější, a to jak na 
střední, tak na vysoké školy. Ale zdá se, že i v této oblastí se začínají prosazovat pozitivní 
změny. Tou zásadní je skutečnost, že právě toto je v současné době plně v kompetenci 
ředitelů středních a děkanů či rektorů vysokých škol. 
Svým kolegům na zahajovací poradě mimo jiné říkám: „Jste zodpovědní nikoliv za to, jaké 
budou výsledky žáků, to je věc jich samých. Ale zodpovídáte za to že práce vašich žáků bude 
co nejkvalitnější a nejefektivnější. A právě toto jste povinni zajistit.” Což jim pak ještě 
několikrát zdůrazňuji. 
Podaří-li se nám totiž v našich třídách navodit takovou atmosféru, že naši žáci cítí sami 
potřebu poznávat a jsou-li pak ochotni se opravdu angažovat pro dobrou práci ve škole a pro 
splnění daných cílů, stávají se tak i těmi, kdo jsou za výsledky takové práce, takového 
snažení, zodpovědní. Je pak pochopitelně nutné, aby si každý žák ve třídě byl vědom smyslu 
toho, co se právě učí, aby mu byla zřejmá nezbytnost činnosti, kterou právě v tom okamžiku 
provádí. Jaký význam pro něho mají, respektive budou mít, poznatky, získané v té daně 
hodině, jak může a bude moci využít vědomosti, popřípadě dovednosti v dalším učení 
a v další životní praxi. Pak se pro takového žáka stává pobyt ve škole a takové vyučovací 
hodině něčím, co považuje za něco velmi užitečného. Tak užitečného a potřebného, že 
kupříkladu netouží po tom, aby vyučování skočilo a on mohl práci přerušit nebo dokonce 
ukončit. 
Vrátím se ještě poznámkou k suplovaní českého jazyka ve 2. ročníku, Naší povinností bylo 
také napsat pololetní písemnou práci na dané téma. Ať jsem chtěl nebo nechtěl, bylo potřeba 
uzavřít klasifikaci za příslušné období, tedy v podstatě za školní rok. 



 25 

Při opravě výtvorů našich žáků jsem si uvědomil. že ve většině případů nedokázali uplatnit 
znalosti z gramatické složky předmětu, že nedokázali využít publikací pravidel pravopisu 
a mluvnice, které měli k dispozici. Že prostě nedokázali aplikovat to, co se k aplikaci přímo 
nabízelo. 
S výsledky práce jsme nebyli příliš spokojeni, proto jsme se dohodli pracovat celý příští týden 
na něčem, co by mohlo dostatečně prokázat naše schopnosti a současně nám pomoci odstranit 
chyby, kterých jsme se právě při písemné práci dopouštěli. 
 
Vzápětí se každá skupina stala redakcí a úkolem každé redakce bylo během týdne zpracovat 
a vydat jeden výtisk časopisu. Náplň nebyla striktně určena, děti měly dostatečnou vůli při 
výběru obsahu, důležitou podmínkou bylo, že se v jejich díle nesmějí vyskytovat pravopisné 
chyby ani jiné obdobné nedostatky. Za tuto část zodpovídal sám šéfredaktor, zvolený v každé 
skupině. 
Další podmínkou byla povinnost zpracovat všechny články samostatně „z vlastních zdrojů“, 
tedy nic nepřevzít, a ani neopsat. Redakce mohly své články připravovat kdykoliv, načisto 
psát však redaktoři směli jen ve škole v hodinách českého jazyka. Samozřejmě ve třídě byly 
neustále k dispozici slovníky, encyklopedie, odborné texty, pravidla českého pravopisu, 
mluvnické učebnice a další nezbytné materiály. Moje role učitele se omezila jen na jakési 
odborné konzultace a rady při skladbě celého díla. 
Během práce, která všechny členy skupin plně zaujala a vtáhla do činnosti, se brzy začala 
projevovat snaha dokončit své dílo co nejlépe a téměř se odehrávala nevyhlášená soutěž 
o nejzajímavější časopis. Je zbytečné podotýkat, že součástí díla byla pochopitelně i výtvarná 
stránka. Teď se každý žák skutečně plně angažoval pro splnění společného cíle, teď každý 
cítil zodpovědnost za svěřený úkol, respektive úkoly. A krom toho, že někteří v sobě objevili 
netušené schopnosti, že poznali, jak zajímavá a současně náročná může být práce 
opravdových reportérů, vědomosti, které získávali hledáním potřebných informací, si doplnili 
skutečně nenásilnou a ve své podstatě příjemnou formou. 
Většina žáků se tak snadno naučila to, čeho se jim při původní písemné práci nedostávalo. 
A to i přes to, že nikdo z dětí nemohl očekávat, že za práci na časopisu dostane nějakou 
známku. 
 
Marcela si záhy uvědomila jak snadné je něco říci, jak obtížné je názor otisknout a ještě 
obtížnější jej pak podepsat vlastním jménem Zvolila si totiž za cíl zpracovat anketu na téma 
„Co se mi líbí a nelíbí na našem SOU. " 
Dost brzo jí byla umožněno pochopit pojem „autocenzura“. Mně pak dalo dost práce 
přesvědčit celou redakční radu k otisknutí všech názorů, pokud si jejich autoři ovšem 
troufnou nechat uveřejnit i své jméno. Ne všichni se odvážili. 
Miloš zase přispěl recenzí právě vyšlé knihy. Vráťa zval čtenáře na nový, Oscary ověnčený 
film, Milan se pokusil o sportovní reportáž z volejbalového utkání mezi žáky a pedagogy. 
Daniela využila skutečnosti, že právě u nich ve městě hrála o víkendu populární rocková 
skupina a vydala se do zákulisí za jednotlivými členy oblíbeného Shalomu. Zpracovaný 
rozhovor však ještě obohatila o vysvětlení některých zajímavých termínů, včetně názvu 
skupiny. Tím se také dostala až k židovské kultuře a její příspěvek byl pak nejen pro čtenáře 
atraktivní, ale rozhodně velice zajímavý a poučný. Protože se s jednotlivými výtisky všech 
redakcí postupně celá třída a dokonce i žáci ze tříd jiných, myslím si, že všeobecný přehled 
řady žáků se v některých oblastech značně prohloubil. 
 
Práce na třídním časopisu byla v každém případě poučná pro děti - redaktory, neméně poučná 
byla vsak také pro mne. A vzhledem k následné závěrečné klasifikaci byla rovněž 
oboustranně mimořádně prospěšná. 
Za velice pozitivní moment navíc považují také to, že se každý z mladých redaktorů na 
„vlastní kůži“ dostatečně přesvědčil o nezbytnosti spolupráce a také o významu svého podílu 
na činnosti kolektivu při dosahování stanoveného cíle. 
V této souvislosti se domnívám, že je nanejvýš vhodné se alespoň krátce zastavit u výchovně 
vzdělávacího cíle. 
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Pří samostatné aktivní činnosti, zejména pak při činností tvořivé, potřebuje žák nutně vědět, 
jak se mu, respektive jeho kamarádům, daří plnit to, co je před ně kladeno. Jak se nám daří 
splnit námi stanovené cíle. 
Výchovně vzdělávací cíl, dříve brán učiteli jako nutné zlo, si já dovolím považovat za svého 
i žákova pomocníka. Mně slouží k přípravě hodiny, nám všem pak v jejím průběhu a při 
vyhodnocování. Cíl je nám, spolupracovníkům, společný! 
Pro nás, učitele, je velice důležité vést žáky k tomu, aby byli schopni si výchovně vzdělávací 
cíle stanovovat sami, Což při systému práce, v němž je žák ochoten se angažovat, není příliš 
obtížné. Navíc je v takovém případě cíl žákovi skutečné blízký, snadno se s ním ztotožňuje 
a jeho splnění se pro něj stává doslova prestižní záležitostí. V tvůrčí atmosféře se pak cíl stává 
navíc významným motivačním faktorem. 
My pak musíme také zajistit, aby byli žáci doslova v každém okamžiku vyučovací hodiny 
informováni o momentálním stavu dosahování cíle. U nás proto využíváme tzv. schéma 
dosahování cíle, což je prakticky graf struktury učiva, který na počátku hodiny společné 
zaznamenáme na tabuli. Přestože název zni poněkud komplikovaněji, nejedná se o nic 
složitého. 
 
Příklad schématu pro téma ,.Sacharidy": 
 

 
 
Takové schéma zůstává na tabuli po celou hodinu a jak žák, tak učitel a vlastně celý náš třídní 
kolektiv mají kdykoliv možnost zjišťovat pokrok ve vlastni práci. Odborník by možná vytkl 
určité prohřešky proti logickému či stylistickému uspořádání, na druhé straně je takový cíl 
žákům blízký nejen jazykem, ale především svou jednoduchosti a přehledností. 
Ostatně po čase, kdy jsme už dostatečné na obdobné schematické zapisování zvykli a běžně 
s ním pracujeme, volíme způsoby zápisů výchovné vzdělávacího cíle ještě o poznání 
jednodušší. V odůvodněných případech dokonce nakreslím na tabuli nebo připravím do 
pracovního návodu pouze prázdné rámečky a žáci, případně pracovní skupiny, mají za úkol 
celé takové schéma samostatně doplnit. 
Co je pro naši práci mimořádné důležité, umožňuje nám takto stanovený cíl i zpětnou vazbu, 
kterou pro naši práci zvláště' potřebujeme. Zvlášť, když je naše práce skutečné samostatná, 
tvořivá a učitelem jen nenásilně řízená. A je nanejvýš nutné, aby při ní žáci svůj omyl netajili 
a bez obav přiznali skutečnost, že cíle nedosáhli, nebo jej splnili pouze částečně. Nám přece 
musí jít především o to, aby skutečně všichni žáci pochopili celou problematiku. 
Dosáhnout cíle samostatnou aktivní skupinovou prací je nejen daleko snazší, ale vědomosti, 
případně dovednosti i návyky takto získané jsou trvalejší a především žáci je dokáží daleko 
účinněji aplikovat v praxi. 
 
S Hynkem Říhou z plzeňské pedagogické fakulty jsme se už seznámili. Nejprve chodíval do 
našich hodin a později se chtěl pokusit také jednu hodinu chemie vyučovat. Poprosil mne, zda 
by mohl v ní být se žáky sám. Samozřejmě jsem mu vyhověl a on se vydal proniknout s žáky do 
problematiky rozdělení alkoholů. Protože právě po chemii měla následoval pro žáky 
atraktivní hodina práce s počítačem, domluvili jsme se následovně. Až Hynek skončí výuku, 
hned složíme věci a odejdeme do učebny výpočetní techniky. Věděl jsem, že děti se právě ten 
den na počítače těší, protože nás čekala hodina volného programování. 
Po zazvonění, které signalizovalo konec hodiny, jsem očekával, že se dveře třídy vzápětí 
otevřou. Nic se však nedělo. Přestávka skončila a třída s Hynkem pořád pracovala. Teprve po 
dalších šesti minutách jsem se dočkal. 
„Co jste tak dlouho dělali?" ptal jsem se udiveně. „Když my to nějak nemohli pochopit," 
povídá Michala. 
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„Ono to byla maličko jinak," upřesnil Hynek. „Já jim nabízel, že skončíme a půjdeme na ty 
počítače. Ale děvčata nechtěla, říkala, že to napřed chtějí zvládnout.“ 
„Já říkal, že jsou nemožný!“ pohoršoval se Jarda. 
Mne to však potěšilo a rád jsem třídu pochválil. Nelitovali, že ztratí část atraktivní hodiny 
volného programování, nevadilo jim, že přijdou o přestávku. Šlo jim o to, aby dokázali 
proniknout do problematiky obtížného učiva chemie. Na budoucí kuchaře - číšníky to není, 
myslím, málo! 
 

8.3. Princip uplatnění pozitivní motivace 

 
Hospitoval jsem v hodině u začínající učitelky, která měla za sebou necelý půlrok výuky v naší 
škole. Právě probíhalo opakování látky před koncem pololetí a vyučující se pokoušela 
o poněkud netradiční pojetí práce formou různých kvízů. Hodina se mi líbila, děti se učily 
s chutí, i výsledky jednotlivců byly na dobré úrovni. Pravda, sem tam někteří pracovali méně 
dobře, ne každá odpověď byla skutečně správná. 
Pomalu jsem si připravoval, co své začínající kolegyni budu říkat při hospitačním pohovoru. 
Těšil jsem se, jak jí budu moci pochválit a doporučit jen malé, více méně formální změny. 
Hlavně jsem byl rád, že jí budu moci povzbudit a motivovat do další práce. 
Ve chvíli, kdy učitelka vyhodnotila výsledky kvízů, ozvalo se zvonění. 
„Nu, " povídá kolegyně, pracovali jste dnes velmi dobře. Mohu říci, že jste 
byli výborní. Děkuji vám. " 
Po takovémto závěru, už tak velmi kvalitní hodiny, jsem se mohl jen blahem 
rozplývat. Nic jiného už mi nezbývalo! 
 
Dovolím si nepatrnou radu pro učitele, nejen začínající. Vzpomeňte si, prosím, na svoji 
poslední vyučovací hodinu a zkuste spočítat, kolikrát jste žáka nebo žáky během ní opravdu 
pochválili. A můžete si rovněž spočítat, kolikrát jste je napomenuli kolikrát jste něco vytkli 
a především, kolikrát jste vzali správnou odpověd jako naprostou samozřejmost! 
A pak si také vzpomeňte, zda jste někdy náhodou nemluvili o dětech jako o „materiálu“ kolik 
dětí jste také označili za „problémové žáky“, „dvojkaře“ či „čtyřkaře“... 
Tohle všechno se nejlépe provádí po skončení vyučování, kdy se vy, učitel, posadíte 
v prázdné třídě do žákovské lavice a mimo jiné si sami sebe zkusíte představit v roli žáka při 
své vlastní hodině! 
Podívejme se teď však na náš třetí princip. Je až s podivem, jak úspěšně na našich školách 
prosazují rozmanité formy motivace negativní, hrozbou špatné známky počínaje a třeba 
mechanickým opisováním věty „Nebudu více zapomínat domácí cvičení z ...“ (nechci urazit 
žádného z vyučujících jakéhokoliv předmětu) konče. Že se nám právě těmito a dalšími 
„neméně chvályhodnými“ způsoby daří cílevědomě pěstovat v žácích odpor ke škole a školní 
práci, je nabíledni. Přitom po celou dobu, co lidstvo lidstvem jest, platí, že daleko více 
motivuje pochvala, než trest. Tohle víme samozřejmě všichni, ale znovu se ptám, kolikrát 
v naší třídě pochválíme a kolikrát napomínáme?! Ruku na srdce, dokážeme ve třídě používat 
běžně slova jako „výborně“, „bezvadně“, „Prima, moc se ti to povedlo“ a pod.? A dokážeme, 
jako naše začínající učitelka, také dětem, a třeba celé třídě, v závěru hodiny poděkovat za 
dobrou práci nebo spolupráci?! Převažuje v našich třídách a v našich školách atmosféra 
radostné práce, nebo spíše klima, které žáci obvykle charakterizují jako „dusno“? 
Občas se svých podřízených při hospitačních pohovorech ptám, zda si vzpomenou, kdy 
během vyučovací hodiny žáka nebo žáky pochválili. Obvykle si nevzpomenou, zato si snadno 
společně uvědomíme momenty, v nichž se nad výkony dětí pohoršili, napomenuli je, či 
vytýkali chyby. 
My však chceme docílit stavu, kdy se budou děti skutečně učit z vlastní vůle, kdy jim opravdu 
nikdo nemusí hrozit ničím, kdy je tradiční školské hodnocení známkou nahrazeno 
hodnocením slovním. Pak ovšem musíme používat motivaci v její pozitivní podobě tak, že se 
stává naprosto jednoznačné prvořadou a také nedílnou součásti systému naší práce. 
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Jak už jsem uvedl, důležitou motivací je především stav, kdy žák cítí konkrétní prospěšnost 
dané problematiky pro svůj vlastní rozvoj. Velice účinnou motivací pak je rovněž očekávání 
pozitivního výkonu dítěte. Žák musí nabýt přesvědčení, že učitel je soustředěn především na 
jeho dobrý výkon, že takový výkon zcela samozřejmě očekává, protože je přesvědčen 
o žákových schopnostech. Neorientuje se tedy na žákovu chybu, jak je, bohužel, dobrým 
zvykem většiny našich tříd. 
Jistě, i u nás se žák dopouští chyby, dokonce děti chybují velice často. Vždyť nezřídka řešíme 
velmi náročné úlohy problémového charakteru. Ale chyba je naprosto přirozenou součástí 
naší práce. A jako taková nám dokonce pomáhá. 
Kupříkladu vyvarovat se dalších omylů při řešení nebo nám slouží k dokonalejšímu 
pochopení učiva všemi žáky. Proč bych tedy nemohl doslova „jásat nad tou krásnou 
chybou"?!? 
Velice účinný je rovněž skupinový tlak. Každý žák chce svou prací pomoci kamarádům 
a přičinit se tak o to, že právě oni společně zvládnou zásadní úkoly stejné rychle a správně 
jako ostatní. Tvořiví žáci, kteří navíc nepracuji pouze sami pro sebe, ale své schopnosti dají 
k dispozici skupině, jsou ostatními kladně hodnoceni a získávají v kolektivu neformální 
oblibu. To je pak skutečný kontrast s „tradičními“ vztahy ve třídě, kde nejlepší žáci ovšem 
pracuji pouze pro sebe. Ti bývají pak nezřídka ostatními podezíráni ze snahy zalíbit se učiteli 
a jako takoví spíše odmítáni. 
Je vsak bezpodmínečně třeba, abychom neustále kontrolovali, není-li ve třídě někdo, komu 
dělá problematika učiva neúměrně problémy, který by opakovaně pociťoval svoji 
neúspěšnost, neschopnost zapojit se do práce a přispět tak svým podílem k činnosti ostatních, 
by mohl nabýt dojmu, že na školní práci nestačí. To pak snadno způsobí ztrátu zájmu, vyvolá 
sebepodceňováni a skupinový tlak by mohl působit negativně. Vždyť my chceme, aby učivo 
skutečně pochopili všichni žáci a pak také, aby každý ve třídě mohl nejméně jednou denně 
pocítit úspěšnost. 
Jak však konkrétně motivuji své žáky při zahájení výuky předmětů na SOU? 
Jako aktuální motivaci v předmětu chemie, kterou pravidelně zařazuji přímo do úvodní 
hodiny, ale často využívám kdykoliv se k tomu později naskytne příležitost, volím možnost 
žáků přesvědčit se na konkrétních příkladech o stále stoupajícím významu našeho předmětu. 
Děti si přece mohou přímo „sáhnout“ na výrobky chemického průmyslu, které je obklopují, 
které sami používají či dokonce nosí na sobě. Obdobně postupuji i v základech automatizace, 
kde navíc mohu ukázat na naprostou nezastupitelnost elektroniky a výpočetní techniky pro 
rozvoj celého národního hospodářství. 
A v anglickém jazyce? Tam v úvodu hodiny rozdám účty elektronické pokladny, které pro 
mne celé prázdniny shromažďovala prodavačka malého konsumu v nepatrné vesničce. Na 
zmíněném účtu je vždy vytištěno několik anglických slov 
YOUR RECEIPT 
THANK YOU 
CALL AGAIN 
Dalšího komentáře netřeba! 
Takováto motivace souvisí i s motivací dlouhodobou. Na dalších vhodných příkladech se žáci 
sami postupně přesvědčí, že se v současně době nepřipravují pro prakticky život v letech 1996 
nebo 97, ale že se učí pro dobu, kdy budou sami v nejproduktivnějším věku, tedy pro roky 
2015 až 2025. Pro skutečné třetí tisíciletí! 
A pak, protože naše předměty právě v současné době patří pro rozvoj státu mezi 
nejnepostradalelnější, nemůžeme je brát jen jako běžnou součást nezáživného studia, My si 
přece uvědomujeme, že jsme moderní lidé a současně docházíme k tomu, že máme velké 
štěstí. My totiž máme možnost se právě se základy těchto progresivních oborů seznamovat 
a získat tak mnohé důležité informace v době, kdy jsou lidé za shánění informací placení. 
 
Třída 1.B neměla tehdy právě svůj den. Přes veškerou snahu nemohli pochopit rozdíl mezi 
kyslíkatým derivátem uhlovodíků a derivátem bezkyslíkatým. (Pro měně zasvěcení - kyslíkaté 
deriváty mají kyslík přímo vázaný na uhlík, bezkyslíkaté deriváty kyslík buď vůbec nemají 
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nebo jej mají vázaný nepřímo.) Problematika derivátů tehdy připadala žákům třídy 1.B až 
neúnosně náročná. 
„Ale v první A to dokonale pochopili!" oznámil jsem jim a když nevěřícně kroutili hlavami, 
navrhl jsem - „Vyberte si někoho z áčką, já ho sem zavolám a on vám to předvede! " 
Králíková!" zajásala třída. „Zavolejte Králíkovou!" Dotyčná dívenka nepatřila rozhodně 
mezi špičku třídy, bylo mi jasné, že celá I .B kalkuluje s jejím totálním neúspěchem a těší se, 
jak budou moci argumentovat přílišnou obtížností látky. Navíc právě Alexandra Králíková 
prožívala období puberty poněkud nevšedním způsobem. 
Co se dalo dělat, zašel jsem do vedlejší třídy. Případným úspěchem jsem si nebyl moc jistý. 
„Tak, Sašo, copak je to?“ ukázal jsem model uhlovodíku dívce, která se za všeobecného veselí 
doklátila k nám do třídy. 
„Benzééééééeén," prohlásila naprosto bez zaváhání. Třída se dohihňala. 
„Dobře, Sašo, a co tohle?“ zeptal jsem se, když jsem nahradil jeden vodík skupinou -N02. 
„Nitrobenzéééééén, “ stejně nevzrušeně oznámila Králíková. A než jsem stačil položil 
poslední otázku, sama doplnila „... a je to bezkyslíkatý derivát, i když kyslík mááááááááá. On 
je totiž kyslík vázanej tuhle přes dusííííík!“ Poděkoval jsem jí a ocenil perfektní výkon. Celá 
1.B seděla poněkud zaraženě. Saša Králíková se poklidně odklátila zpět do své třídy. 
Následující hodinu v 1.A jsem vychválil Sašu za vynikající reprezentaci znalostí celé třídy 
a uvedl, že „nebýt jí, nevím, nevím, jak by 1.B pochopila problematiku derivátů". Žákyně 
Králíková se tvářila poněkud rozpačitě a potěšeně zároveň a od té doby nebyla ve třídě 
intenzivněji pracující dívky. 
 

8.4. Princip dobrovolnosti a uvědomělé tvořivé činnosti 

 
Ty tři dívenky, Maruška, Romana a Jitka za mnou chodívaly už téměř zcela pravidelně. 
Chemie jim nějak odmítala vlézt do hlaviček. A tak se pravidelně každý pátek před 
vyučováním se mnou scházely na dobrovolné „doučování“. Přestože jim nemohla hrozit 
špatná známka nebo jiná nepříjemnost. Jenom proto, že chtěly pochopit problematiku, kterou 
se jim nepodařilo pochopit ve škole při hodině. 
Ve školním roce 1992 - 93 vyšel závěrečný den školy, tuším, na středu. V úterý ráno, když 
jsem přišel do školy, objevil jsem přede dveřmi kanceláře Marušku, Romanu a Jitku. 
„Co tady děláte ?!" zeptal jsem se. 
„Přišly jsme na doučování,“ zněla téměř samozřejmá odpověď. 
„Ale proč?! Vždyť zítra se dává vysvědčení a ve druháku už chemii mít nebudete!“ 
„To nevadí. Nám není jasné to, co se dělalo minule a chceme tomu rozumět!" 
Chvilku jsem si nebyl jist, jestli to myslejí vážně. Možná to byl i důsledek toho, že u nás se 
pracuje do poslední hodiny, vysvědčení, nevysvědčení. A tak jsme předposlední den školy 
vysvětlovali problematiku biochemie! 
 
Přiznejme si, že o dobrovolnosti jako o principu si na našich školách, nebo alespoň na většině 
z nich, mohou nechat žáci nanejvýš zdát. Opět se omlouvám všem čestným výjimkám 
z tohoto pravidla, oč méně jich je, o to více si jich važme. 
Naše děti jsou však spíše zvyklé na důmyslně propracovaný systém nátlakových prostředků 
a všemožných způsobů donucení. A pak také na bohatý výběr sankcí, kterými bývají nezřídka 
postihovány. My, pedagogové, potom zcela zákonitě sklízíme plody tohoto přístupu 
a naprosto neoprávněně se pohoršujeme na tím, jaké to vlastně ty naše děti jsou! Myslím ale, 
že jsou přesně takové, jaké si my, dospělí, zasloužíme! 
Jak už jsem nejednou naznačil, je-li žák ochoten se pro dobrou prací ve škole angažovat, činí 
tak dobrovolně a naprosto bez nátlaku. Nabídnout žákům možnost učit se vskutku dobrovolně 
není, dle mého, tak velkým problémem. Naopak, u nás ve třidě dokonce dětem umožnuji 
prostřednictvím zástupců ve skupinovém výboru ovlivnit způsob naší práce, výběr metod 
a dokonce výběr učiva. 
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Zjistil jsem, že při našem způsobu práce nám rozhodně nestačí učivo, určené osnovami pro 
náš učební obor, Jak známo, vyučující má v souladu s dosud platnými předpisy možnost 
30 % úpravy tematického planu. Tuto možnost většina kolegů využívá především k redukci 
látky svého předmětu. Pokud bych já probíral s žáky pouze látku v rozsahu stanoveném 
osnovami, pravděpodobně by si děti začaly brzy stěžovat na nedostatek práce. My si můžeme 
dovolit, bez jakéhokoliv rizika přetížení žáků, zařazovat problematiku, přesahující rámec 
výuky na běžné škole našeho typu a využívat tzv. rozšířeného základního učiva. Nezřídka 
zařazujeme proto i kapitoly, které jsou určeny pro studijní obory, pro jiný typ školy nebo ani 
v běžných učebnicích středních škol nejsou obsaženy. 
Pak ovšem upozorním žáky, že právě „tohle není pro nás určeno a proto se teď mohou učit 
dobrovolníci“. Současně vyzvu také všechny žáky, kteří nechtějí právě tuhle kapitolu nebo 
její časti dělat, aby odpočívali. Ve většině případu dokonce nabídnu těm, kteří by se nechtěli 
práce navíc zúčastnit, aby klidně opustili třídu a strávili zbytek času účelněji, třeba 
procházkou. Až na skutečně řídké výjimky, kdy se však žáci spíše asi chtěli přesvědčit, že to 
myslím opravdu vážně. rozhodli se všichni pokračovat v práci. Zmíněné řídké výjimky byly 
navíc vždy jen v první hodině, kdy jsem dobrovolnou práci takto uvedl. V dalších už všichni 
chtěli dokázat, že zvládnou i problémy navíc, že budou stejně úspěšní, jako žáci na gymnáziu, 
že jsou stejně dobří, že prostě zvládnou i učivo velmi obtížné bez problémů. 
A mimochodem, oni opravdu nejsou o nic horší, než žáci na jakékoliv jiné střední škole. Jsou 
možná snad jen o trochu pomalejší, možná obtížněji chápou, asi je kdysi někdo častěji 
podcenil a utvrdil v neúspěšnosti. Ale pokud se plně zapojí do systému naší dobrovolně 
aktivní činnosti, jejich výkony jsou přinejmenším srovnatelné s výkony studentů maturitních 
směrů. Tuto domněnku si již několikrát nezávisle na sobě potvrdili návštěvníci našich hodin, 
ať už se jednalo o učitele nebo studenty pedagogické fakulty. 
V našich hodinách máme zaveden i další, možná méně obvyklý prvek. Během práce může 
kterýkoliv žák naprosto bez dovolení vstát a ze třídy na libovolně dlouhou dobu odejít. At' už 
proto, že se necítí dobře, nebo že v předstihu pochopil řešení problému nebo naopak se mu 
zdá, že probíraná látka je momentálně nad jeho síly. Toto pravidlo však dětí využívají jen 
výjimečně. Pravděpodobně zjistily, že je pro ně zajímavější účastnit se aktivně práce ve třídě, 
než odpočívat někde mimo ni. Práce, je to až k nevíře, bývá asi zajímavější! A já potřebuji 
zejména, aby moji žáci mohli být plně soustředěni na práci, mohli se dokonale koncentrovat 
na někdy mimořádně náročné problémové úkoly. Pokud nás paměť neklame, právě stav, kdy 
nejsou uspokojeny základní fyziologické potřeby takovému soustředění brání. A přece mi 
nebudou žáci střední školy oznamovat, že potřebují na záchod nebo mne žádat o dovolení, 
potřebují-li se napít! 
V odůvodněných případech a těch může být během školního roku bezpočet, mohou žáci sami 
vybrat, co se vlastně budeme učit. 
 
Zkuste někdy položit svým žákům otázku, co vlastně momentálně čtou. A jak se jmenuje autor 
jejich rozečtené knihy. Ne, nedělejte si iluze. Televize, video a satelit jsou mocnými soupeři! 
Proto si vůbec nemyslím, že prvořadým úkolem učitelů českého jazyka je seznamovat žáky se 
životem a dílem Karla Čapka. Domnívám se, že by měli vzbudit u žáků zájem, chuť přečíst si 
některou knihu právě od tohoto autora. Od ní se pak obvykle dostanou k dalším dílům 
a k Čapkovu životu sami. 
V obdobné situaci jsem byl i na závěru školního roku při dlouhodobém suplování českému 
jazyků. Navíc bylo učivo v podstatě probráno a v tematickém plánu zbývalo tzv. „specifické 
učivo". Přesně řečeno, vyberte si to, co je vhodné a prospěšné. 
Rozhodl jsem se přiblížit žákům některého z autorů, kteří se do osnov nevešli a, jak jsem se 
domníval, měli bychom o nich znát alespoň základní informace. Takže jsem svým druhákům 
nabídl možnost vybrat si mezi Borisem Pasternakem, Henrykem Sienkiewiczem a Georgem 
Orwellem. Pro snažší rozhodnutí jsem zvolil kratičké ukázky z „Doktora Živago", „Quo 
vadis" a „ 1984". Zajímavá kombinace, že! 
K mému velkému, a musím přiznat, že milému překvapení, se žáci rozhodli pro Orwellův 
román „1984". A nejen to. Během týdne sháněli další informace o tomto, do té doby pro ně 
naprosto neznámém spisovateli. Kdesi dokonce zjistili, že podle této knihy byl natočen 
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stejnojmenný film s R. Burtonem a J. Hurtem v hlavních rolích. A když shodou okolností česká 
televize vysílala právě v té době pořad o G. Orwellovi, dívala se snad celá třída. Tomáš 
z druhé lavice si ode mne "1984" vypůjčil a dlouho nevracel. Na internátě ji četli i kamarádi. 
Nakonec došlo i na „ Quo vadis", jen Boris Pasternak zbyl až na třetí ročník. 
 
Princip dobrovolnosti a uvědomělé tvořivé činnosti uplatňujeme rovněž při zadávání 
domácích úkolů. 
Právě s domácími úkoly mají žáci zkušenosti spíše negativní, Ty ve své tradiční podobě 
bývají nezřídka časové náročné, nerozvíjejí myšlení a kladou často nároky jen na 
mechanickou paměť. V horších případech mohou být i bezduchým opisováním, zejména 
pokud suplují učitele, který nestačil probrat látku v hodině. A co je ještě horší, nezodpovědný 
pedagog někdy použije domácího úkolu jako trestu. Domácí úlohy bývají často velice 
náročné, občas dokonce obtížnější než vlastní učivo a tedy i zákonitě nad síly většiny žáků. 
O tom, že mohou být i nad sily většiny rodičů raději ani nemluvím. 
To ovšem může vyvolat u labilnějších jedinců a žáků častěji neúspěšných prohloubení pocitu 
vlastní neschopnosti. Což dále vede k tomu, že žák, který má o sobě mínění, že nic neumí, se 
uchyluje v lepším případě k pomoci spolužáků či rodičů, v horším případě k opsání úlohy ve 
škole před hodinou. Postupem času pak takový  ztrácí o řešení úkolů zájem, předem se vzdává 
a rovnou se uchyluje k podvodům bez porozumění podstatě problémů. 
Mají tedy takové úkoly vůbec nějaký smysl?!? A jaký má smysl jejich případné hodnocení 
známkami?!? 
Naše domácí úkoly, pokud už je vůbec zadáváme, jsou vždy takového charakteru, aby měly 
formativní účinek. Aby každý žák musel k jejich zvládnutí vynaložit určité úsilí a zejména 
aby musel logicky myslet. Je ovšem také potřeba, aby takový domácí úkol měl pro žáka 
smysl! Je třeba, aby žáci domácí cvičení chtěli vypracovávat, aby jim taková úloha pomáhala 
v pochopení učiva! Moji žáci také nejsou nuceni vypracovávat domácí úkol z obavy před 
špatnou známkou nebo trestem, nikdo se tedy nemusí uchylovat k podvodům. Současně vědí, 
že vypracováním domácího cvičení si usnadní proniknutí do problematiky učiva a při řešení 
problému mohou opět pocítit radost z dosaženého úspěchu. Všechny naše úkoly jsou tedy 
přísně dobrovolné. 
Musím ovšem přiznat, že i takové úkoly zadáváme velice zřídka. Jsem totiž odpůrcem domácí 
přípravy žáků. Domnívám se, že jsme schopni vše potřebné úspěšně zvládnout ve škole, 
A pak si také myslím, že pokud v určitý den škola skončí, měla by opravdu skončit se vším 
všudy. To však neznamená že z vlastního zájmu nemohou žáci prohlubovat své znalosti nebo 
se zabývat něčím, co se školou souvisí, často velice úzce. 
 
Upřímně jsem záviděl některým kolegům z měst, oplývajících vysokoškolskými studenty, 
budoucími pedagogy. Leckterý zkušený učitel si adepty pedagogiky dokázal získat pro svoji 
práci a učinil z nich tak své pomocníky ve vlastním vyučování. K nám do Železné Rudy 
mohou, pokud už vůbec projeví zájem, přijet studenti pedagogické fakulty více méně jen na 
občasnou návštěvu. Takže mne nakonec napadlo, že bych si pomocníky mohl udělal ze svých 
žáků. A vida, záměr se podařil! 
Scházeli jsme se občas odpoledne a společnými silami připravovali výuku. A i při vlastní 
výuce aktivitě spolupracovali a pomáhali někteří dobrovolníci z řad dětí. Když si mi pak 
jednou postěžovala němčinářka, jak je pro ni obtížné učit ve třídě, kde je několik jedinců 
pokročilých a řada úplných začátečníků, mohl jsem konstatoval, že právě tahle mi při výuce 
angličtiny dokonale vyhovuje. Proč bych měl žákům vysvětlovat třeba průběžný čas, když to 
za mne úspěšně zvládnou třeba Daniel nebo Lukáš. A Michal ukáže tvoření přivlastňovacích 
zájmen, Honza použití předložek. Další dobrovolníci pro naše potřeby zhotovovali rozmanité 
pomůcky, zejména ti, kteří dokázali hezky malovat. Místo odpoledních procházek sedávali 
někteří z žáků, malovali karty pro anglická kvarteta, obrázky pejsků, kočiček, chlapečků 
a holčiček pro konverzaci, chemické vzorce, případně kolečka pro jednotlivé skupiny. (Právě 
kolečka se pokusím popsat a jejich použití vysvětlit v příštím principu!) 
Pak, že děti nechodí do školy rády! 
 



 32 

8.5 Princip pochopení učiva všemi žáky 

Pokoušel jsem se vysvětlit žákům problematiku názvosloví základních organických látek 
a především pak závislost koncovky názvu na vazbě daného uhlovodíku. Prvořadým 
problémem ovšem byla závislost takového názvu na počtu uhlíků. Děti dobře spolupracovaly 
a tak celá třída brzy chápala, že „methan“, kerý je prvním uhlovodíkem, obsahuje jeden 
uhlík, druhý v pořadí, „ethan“ má uhlíky dva, třetí „propan“ samozřejmě tři a „butan pak 
zcela zákonitě čtyři uhlíky. 
Vzápětí nám bylo jasné, že první část slova zůstává i u ostatních typů, mění se pouze 
koncovka, a to v závislosti na druhu vazby. I toto úskalí jsme, jak se zdálo, zdárně překonali. 
„Je to teď už všem jasné? Opravdu?" ptal jsem se pro jistotu. Souhlasné kývání ze všech 
stran. Ulehčeně jsem si oddychl a jen tak pro jistotu dodal: „Takže jeden uhlík znamená 
začátek meth-, dva uhlíky eth-, tři prop- a čtyři uhlíky, to je but-.“ Šárka se přihlásila 
a povídá: „Pane učiteli, vždyť jsme se v angličtině učili, že ‚but‘ znamená česky ‚ale‘!“ 
Ti, kteří mají alespoň jakýs takýs přehled o anglických spojkách, zřejmě pochopí, proč jsem se 
v té chvíli rozmýšlel, nemám-li náhodou omdlít. 
Najmě, když Šárka skutečně vyslovila „but“! 
 
Nemyslím, že ve třídě můžeme dosáhnout stavu. kdy budou všichni žáci umět všechno. Bylo 
by to téměř nepřirozené a ani v běžném životě tomu tak pochopitelně není. Naprosto běžně 
bychom však měli docilovat situace, kdy všichni žáci všemu rozumějí. 
A to už je nejen uskutečnitelné. ale je to dokonce základním předpokladem úspěšnosti jak 
naší, tak žáků. Většina selhání našich dětí nebývá způsobena tím, že se něco nenaučily, ale 
tím, že mnohé nedokázaly pochopit. A stávalo-li se tak už v nižších ročnících základní školy, 
není divu, že takový žák, který selhával častěji, stával se nakonec nejen žákem trvale 
neúspěšným, ale i často žákem s kázeňskými problémy a to nejen při vlastní výuce, Taktéž se 
pak stával žákem nudícím se či žákem s výrazně negativním vztahem ke škole. 
Jeden můj známý učitel l. stupně základní školy prohlašuje, že dobrý kantor je schopen s žáky 
pracovat tak, že všichni v jeho třídě mohou mít ve všech předmětech jedničky. Sám takového 
stavu běžně dosahoval. A nejen on, znám i další jemu podobné. Většina jich už nahradila 
známky slovním hodnocením. Škoda jen, že takových učitelů, jejichž svěřenci by zvládli 
všechno na samé jedničky, není ještě více! 
Na počátku roku, kdy se poprvé na úvodní schůzce setkávám s rodiči svých děti, žádám je 
o souhlas s poněkud jinými způsoby výuky, zejména pak s jiným způsobem hodnocení. 
Potřebuji jejich formální souhlas k tomu, abych mohl nahradit známky slovním hodnocením. 
Při této příležitosti jim i já něco slibuji a nabízím, Především to, že děti se nebudou muset mé 
předměty učit doma, že jejich znalosti budou přinejmenším na vyšší úrovni, než je na 
srovnatelných školách v obdobných předmětech obvyklé, a, to především, že budou 
problematice učiva rozumět (viz „dopis rodičům" v přílohách). 
Princip pochopení učiva všemi žáky je principem skutečně zásadním a měl by být 
rozhodujícím v jakémkoliv způsobu výuky či v jakémkoliv výchovně vzdělávacím procesu. 
Na každém kroku se však dnes a denně přesvědčujeme, že právě princip pochopení učiva je 
mnoha pedagogickými pracovníky podceňován. Není vůbec žádný problém učit tak, aby 
chápala učivo špička třídy, je však už jistě problém přizpůsobit naši práci tak, aby rozuměli 
všichni, včetně těch nejméně schopných a současně aby nikoho ve třídě ani nenapadlo, že 
jsou jeho schopnosti nevyužity, či snad někdo musí na někoho jiného čekat. 
 
Nejsložitější část hodiny je za námi. 
„Tak co, rozumíte všemu?“ ptám se. Děti se usmívají a sem tam někdo kývne. 
„Opravdu tomu rozumíte?“ ujišťuji se. 
Reakce je obdobná, ale nějak se mi to nezdá. 
„Je mezi vámi někdo, kdo tomu nerozumí?" 
Nikdo nic žádná ruka se nezvedá. 
„Všichni opravdu máte úplně jasno...?“ 
„Ty tomu také rozumíš?“ 
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„Ne!“ 
„A co ty, Pepíku?“ 
„Já taky ne!“ 
Pochopitelně zjišťuji, že pochopila s bídou třetina třídy. 
 
Uvedený příklad, který ostatně není vůbec atypický, spíše naopak, jen demonstruje, že se 
v žádném případě nesmím spokojit s tím, když žáci nemají žádný dotaz či nepožadují 
vysvětlení. Často totiž hraje důležitou roli ostych či obava z posměchu spolužáků. Děti se ve 
škole jen nerady přiznávají k tomu, že něco je nad jejich síly či přesahuje jejich chápání. 
Zvláště , když mají dojem, že ostatní žáci ve třídě chápou. 
My však obdobnou situaci nezažíváme příliš často, většinou se s podobným přístupem 
setkáme v každé třídě pouze jedenkrát. Vzápětí se totiž okamžitě snažím přesvědčit žáky, že 
vůbec není žádná ostuda přiznat, že jsem něco nepochopil nebo nezvládl. Naopak, povinností 
mojí a i povinnosti celé třídy je dotyčnému pomoci. Vždyť dnes nepochopíš ty, zítra nemusí 
jinou úlohu zvládnout někdo jiný. A hned se snažíme uvést co nejvíce příkladů obdobného 
selhání, které se „povedlo“ mně i ostatním. Ti nejlepší žáci takové případy uvádějí docela rádi 
a ochotně. Nakonec vcelku bez problémů dojdeme k tomu, že je naši povinnosti okamžitě se 
přihlásit a oznámit, že něco nechápeme nebo že jsme cokoliv nezvládli. 
My ovšem chceme nejen porozumět, ale také umět. A také chceme, aby nás předmět bavil. 
Základem tedy musí být skutečně pochopení dokonalé! Na naši prací se tedy musíme 
dokonale připravit. Proto před každý tematický celek zařazujeme něco, co nám posléze 
pomáhá v práci další. Takže chceme-li začít probírat kupříkladu téma „Stavba atomu“, pracují 
nejprve žáci se sešity programovaného učení stejného nazvu. Sešity programovaných učení 
jsem sestavil tak, aby žákům v přípravě na následný tematický celek pomohly. Programované 
učení umožní žákovi více méně samovolné učení tím, že on čte pozorně text a snaží se 
v návaznosti na něj určovat chybějící pojmy. Malými kroky se tedy seznamuje 
s problematikou látky a především se základními termíny. V dalších hodinách pak můžeme na 
znalosti, získané během takové přípravy, navazovat a usnadnit si tak pochopení složitých 
problémů. 
 
Během probírání vlastního tematického celku se pak snažíme co nejúčelněji využít, kromě 
běžných prostředků, také didaktické hry (ty velice často), výukové počítačové programy, 
doplňovačky s tajenkou, cvičení s chybějícími údaji, pravopisné texty, v nichž jsou záměrně 
ukryty chyby a další pomůcky. Většinu těchto pomůcek jsem sestavil buď sám, nebo ve 
spolupráci s žáky. Některé z nich jsou pochopitelně také součástí příloh. 
Na závěr tematických celků si pak žáci mohou ověřit své znalosti pomocí testů, buď 
klasických nebo zpracovaných v podobě počítačového programu. Tyto testy či zkoušecí 
programy však v žádném případě neslouží jako prostředek pro klasifikaci. Slouží výhradně 
pouze žákům, kteří pomoci nich sami poznávají, jak zvládli příslušné učivo. 
Ve vlastní vyučovací hodině pak je těžiště naší práce ve skupinovém řešení problému, což 
předpokládá vysoké pracovní nasazení všech žáků současně, jak už jsem podotkl, důkladné 
pochopení. Co pro takovou činnost já, jako učitel, především potřebuji? Ostatně totéž vlastně 
potřebují i žáci! Jistě, nezbytná je pro nás především zpětná vazba! 
Zpětnou vazbu využíváme prakticky v každé chvíli naší práce a to zejména při řešení 
náročných problémů. Já musím sledovat, není-li ve třídě někdo, komu dělá právě některý 
z problémů potíže, na druhé straně musím vědět, kdo už řešení zvládl a je připraven na další 
práci. 
Stejně jako v jiných třídách, i u nás se žáci hlásí. Já si však často dovoluji možná něco téměř 
„neslýchaného“, záměrně zakazuji hlášení a tlumím projevy žákovské aktivity. Samozřejmě 
to má pro styl naší práce význam, chceme kupříkladu dát možnost prezentovat správně řešení 
i žákům pomalejším. 
Za docela zajímavé a pro nás velice výhodné považuji používání tzv. „koleček“. Původně 
jsem je vyráběl sám, dnes mám dokonce několik druhů a všechny mi vyrobili moji žáci. Na 
jedné straně skutečného kolečka z tvrdšího papíru je modře nakreslená usměvavá holčička, na 
druhé pak červený a smutný chlapeček. Aby se ovsem některé pohlaví necítilo ukřivděno, na 



 34 

jinem kolečku je situace právě opačná. Hlavní je pouze to, že ten, kdo je nakreslen modře, 
usmívá se, červený se mračí. 
Každý vedoucí skupiny dostane před zahájením práce jedno kolečko, které dobře uschová. 
Skupina pracuje, nikdo se nesmí hlásit. Já chodím po třídě a dobře pozoruji jednotlivá 
pracoviště. Á, v první skupině nenápadně položili na okraj lavice kolečko s červenou smutnou 
holčičkou nahoře. Pro mne je to signál, že mají nějaké velké problémy, případně se nemohou 
shodnout na postupu či výsledku. Pro mne znamení, že bych měl takové skupině pomoci. 
Pokud se však objeví modře se usmívající holčička nebo chlapeček, znamená to, že problém 
byl úspěšně vyřešen a skupina je připravena k další práci. Nikdo další ve třídě neví, jak která 
skupina v práci pokročila a já jsem naopak informován o tom, zda už mohu přejít k dalšímu 
zadaní, nebo zda je ještě potřeba čekat. Pochopitelně, kolečka nepoužíváme v každé hodině, 
někdy je úplně vynecháme, jindy kombinujeme s klasickým hlášením. 
A pokud se přece jen stane, že stále ještě někdo má problémy s pochopením obtížného učiva, 
přerušíme práci a pokusíme se mu společnými silami pomoci. Další možnosti jsou tzv. 
diskusní hodiny, při nichž můžeme objasňovat jak chemické, tak i nechemické či jiné 
problémy. 
Pro ty, kteří delší dobu ve škole chyběli a ani ve spolupráci s ostatními členy skupiny nejsou 
schopni doplnit si důležité znalosti, je určeno dobrovolné doučování, která má však spíše 
charakter jakýchsi konzultací. A přestože nikomu nehrozí špatná známka a samozřejmě 
nikoho nenutím, ti, kteří nepochopili či potřebují jakkoliv pomoci, naprosto dobrovolně 
přicházejí a snaží se doplněním si znalostí dohnat své kamarády. Ne pro známku, ale proto, 
aby chápali to, co chápou ostatní, pro své znalosti a proto, aby své spolužáky v další práci 
nezdržovali. 
 

8.6 Princip řešení náročných problémových úkolů 

Vezměme si pro začátek obyčejnou, nebo lépe řečeno, běžnou hodinu českého jazyka 
a položme si otázku, kolikrát v této hodině museli žáci přemýšlet a kolikrát museli dokonce 
něco samostatně, případně ve spolupráci s ostatními, vymyslit. 
Mám obavu, že spíše ani jednou. „Ale žáci přece budou přemýšlet třeba při diktátu!“ namítne 
češtinářka. 
A co třeba matematika, tam musí být situace zákonitě diametrálně odlišná, vždyť při každém 
počínání se musí myslet, že! 
Dovolím si nesouhlasit a tvrdím, že při většině klasicky vyučovaných předmětů není žák 
prakticky téměř vůbec nucen přemýšlet, o myšlení tvůrčím a úsilí ani nemluvě. Dokonce ani 
v té matematice to není o mnoho lepší. 
Místo toho, aby žák byl nucen logickým a pokud možno intenzivním myšlením sestavovat 
algoritmus pro řešení, je mu takový algoritmus oznámen a na něm se pak požaduje už jen 
pouhá aplikace při řešení obdobných úloh. Jsme pak svědky takových nehorázností, že žák 
ovládá určitý typ vzorce a snaží se pomocí tohoto algoritmu počítat i příklad, který s ním ani 
v nejmenším nesouvisí! Vzpomeňme si jen na to, kolik absolventů je schopno správně, ale 
opravdu správně spočítat obyčejnou trojčlenkou slovní úlohu s procenty! 
Řada učitelů namítne, že je to sice pěkné, ale navodit situaci, během které by žáci měli sami 
dokázat daný algoritmus sestavit, je přinejmenším složité a navíc časově velice náročné. Oni 
se nemohou zdržovat, látky je mnoho a známek málo, proto algoritmus raději sami sdělí 
a žáky pak naučí jeho využití výpočtem praktických příkladů. 
Souhlasím s tím, že navození situace může být opravdu složité, nemyslím však příliš. 
Rozhodně však nemohu souhlasit s tím, že takové učení znamená časovou ztrátu. Naopak! 
Pokud žák sám odhalí návod na řešení, postup práce a tedy vlastní algoritmus, je mu pak 
takové řešení naprosto jasné a stačí jen pár příkladů, aby si ověřili aplikaci. A, což je naprosto 
nejpodstatnější, takový algoritmus si uchová v paměti nejen nesrovnatelně delší dobu ale, 
myšlenkové postupy je schopen zopakovat a modifikovat v případě, že se bude snažit sestavit 
algoritmus pro další obdobný úkon. 



 35 

Pro žáka je takový postup daleko efektivnější, než postupy tradiční. Doznávám, že pro učitele 
ovšem znamená důkladnější a promyšlenější přípravu, tím pádem je zřejmé, co je pro něho 
snazší. Z vlastní zkušenosti však vím, že důkladně promyšlený metodický postup pro 
samostatnou práci žáků se mnohonásobně vrátí při vyučovací hodině a nejen při ní. Jste o tom 
také přesvědčeni?!? 
Jestliže současná škola chce úspěšně realizovat svůj cíl, rozvoj všestranných tvořivých 
schopností jednotlivce, musí pro tento rozvoj vytvářet odpovídající podmínky. Chceme žáky 
aktivní, samostatné, logicky myslící, a také čestné, pracovité... To by se to pak pracovalo! Ale 
umožníme my jim ve škole takovými opravdu být? Mám oprávněnou obavu, že děláme vše 
pro to, aby takovými vůbec být nemohli! Několik mých známých učitelů realizuje úžasným 
způsobem různé formy alternativní výuky na I. stupni základních škol. Dosahují s dětmi  
mimořádně pozoruhodných výsledků. Nezřídka jejich žáci školu a práci v ní doslova milují 
a jsou neskutečně nešťastni, když kupříkladu z důvodu nemoci musejí zůstat doma. Všichni 
tito kolegové bez výjimky potvrzují jednu negativní zkušenost. O jejich třídy je na II. stupni 
ZŠ vždy mimořádný zájem, učitelé dobře vědí, že se právě s takovými žáky dá pracovat 
daleko snadněji. Avšak velice záhy, obvykle už za pololetí, jakoby kouzelným proutkem 
mávl, i z těchto děti jsou nám známí školou otrávení žáci a jejich pracovní úsilí je 
k nerozeznání od žáků ostatních tříd. Není samozřejmě sporu o tom, že chyba nebude jistě 
ukryta v dětech! 
Je třeba takový stav urychleně změnit. Jednou z možností je především volba odpovídajících 
metod a organizačních forem výuky, zejména pak problémové učení. To by se melo stát 
rozhodne vedoucí vyučování formou každé školy, protože se orientuje na samostatné aktivní 
myšlení, tvořivost žáků a tedy i na celkové zvýšení efektivity výchovně vzdělávacího 
procesu. 
Naším úkolem tedy není nic jiného, než sestavovat pro žáky úlohy, jejichž řešení budou 
muset odhalit, nejlépe spoluprací s ostatními kamarády. Klademe tedy před ně neustále 
otázky, na než přímé odpovědi neznají. Přitom jim poskytujeme některé potřebné informace, 
nebo návod, jak takové informace získat. V zásadě jde tedy o to, aby děti dokázaly objevit 
algoritmus pro řešení určité úlohy a tak i pro skupinu úloh obdobných. Na závěr takové práce 
je třeba provést ověření správnosti postupu i dosažených výsledků, formulace závěrů 
a především praktické aplikace v dalších, pokud možno také problémových úkolech. 
Při sestavování a zadávání problémových úloh musí mít vyučující neustále na paměti, jak 
velký význam při takové práci hraje motivace, Ta se však i při takové práci může projevit 
negativně, buď proto, že problém je příliš snadný, nebo naopak, je-li zcela evidentně nad síly 
našich žáků. 
Velice záleží také na formulaci problémů, které žákům nebo skupinám předkládáme. 
Rozhodně nesmíme podcenit to, co možná nevědomky klidně podceňujeme, a to typ 
a formulaci otázek. V každém případě se snažme při vyučování nahradit otázky typu „CO?" 
a „KOLIK?“ spíše formulacemi „JAK“ a především „PROČ“. 
Možná si ani někdy neuvědomujeme, jak nevhodnými formulacemi nebo přinejmenším 
problematickými typy otázek brzdíme aktivitu děti a bráníme jejich samostatnému logickému 
myšlení. 
Za nejméně vhodné považují otázky, na něž stačí odpovídat jedním slovem, nebo dokonce jen 
„ano“ nebo „ne“. Stejně tak nedoporučuji návodné otázky, kdy učitel předem usnadňuje 
žákovi odpověď. A otázky, ve kterých pedagog dítěti část odpovědi předem napovídá, to bych 
snad raději úplně zakázal. Už v zájmu pedagogů samých. 
 
Jana se pomalu propracovala ke konci závěrečné zkoušky a zbývala jen poslední otázka 
z kuchařské technologie. Tou bylo rozdělení hovězího masa. Celkem úspěšně se jí i toto úskalí 
podařilo zdárně překonat, přesto však ani tentokrát nezodpověděla otázku vyčerpávajícím 
způsobem. Mimo jiné vynechala jednu z částí, která se také jinak označuje jako panenská 
svíčková. Vyučující, který jí chtěl pomoci nápovědou, se k ní obrátil a začal: 
„Ale Jano, tak si přece vzpomeň, no – panenská...“ 
„Blána!” doplnila ztrémovaná žákyně. 
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Jaké typy otázek a především jaké typy úloh tedy volit? Jen výjimečně ty, které vyžadují 
pouhou pamětní reprodukci, spíše takové, které vyžadují jednoduché či složité myšlenkové 
operace a zejména pak takové, které vyžadují tvořivé myšlení. Tedy problémové úlohy 
náročného charakteru s obvykle novým a neznámým typem řešení, které ovšem nemůže být 
úspěšné bez odhalení složitých vztahů. A nebojme se takové úlohy opravdu zařazovat, 
netřeba děti podceňovat, dokáží někdy mile překvapit! 
Vracím se ještě jednou k otázce časových ztrát při hodině, kdy řešíme složité problémové 
úlohy. Vzpomínám si v té souvislosti dokonce na jednu vyučovací hodinu, kterou jsme 
prakticky celou věnovali jednomu jedinému, navíc nepříliš složitému, vzorci. A přiznávám, 
vzorci chemické látky, která rozhodne nepatří k těm, o nichž by nutně musel mít budoucí 
kuchař - číšník jasnou představu. Vůbec jsem však takovou hodinu nepokládal za ztracený 
čas, spíše naopak. Posuďte sami! 
Pro nechemiky si však nejprve dovolím maličkou odbočku jako vysvětlení: 
Opakovali jsme tehdy druhy kyslíkatých derivátů, mezi které mimo jine řadíme i 

a) aldehydy s funkční skupinou -CHO 
b) ketony s funkční skupinou =C0, resp. -CO- 
c) karboxylové kyseliny se skupinou -COOH 

 
Ukázal jsem tedy žákům nejprve na čtvrtce nakreslený vzoreček a vyzval je, aby zapřemýšleli, 
kam tuto látku zařadit a jak ji tedy pojmenovat. 
Dotyčný vzoreček vypadal takto: 

 
 
Třída se okamžitě rozdělila na tři různě početné tábory jeden tvrdil, že je to aldehyd, jiní 
navrhovali keton, další byli skálopevně přesvědčeni, že jde o kyselinu. 
Posledně jmenovaný příklad jsme nakonec vylučovacím způsobem zavrhli, ale zbývající dva 
tábory trvaly nekompromisně na svém. Sám jsem zůstával nestranný, postupně jsem vyzýval 
jednotlivé žáky, aby prezentovali své názory a obhajovali tak názor svůj i názor celé skupiny. 
Postupně tak vznikla bouřlivá debata, při které se účastním málem do krve hádali, 
argumentovali, přesvědčovali. Já se snažil klonit se chvíli na tu i onu stranu a logickými 
(někdy pochopitelně jen zdánlivě) výroky podporoval současně obě znesvářené skupiny. 
Ke konci hodiny to už vypadalo jako mezi dvěma rozohněnými tábory fotbalových fanoušků. 
Krom toho někteří žáci během diskuse změnili své názory a přešli do tábora druhého. Což jim 
jejich bývalí „spolubojovníci“ pochopitelně hlasitě vyčítali. Když zazvonilo, musel jsem 
vynést rozsudek a oznámit opravdu správný výsledek. To pak na jedné straně vyvolalo 
nadšení, na druhé bouři protestů. Musel jsem to celé dovysvětlit příští hodinu! 
 
 Zdánlivě jsem ztratil téměř celých 45 minut. Domnívám se však, že to nejen nebyla ztráta, 
ale že jsme spíše získali. A nejen pro školu a nejen pro chemii Mnoho se naučili žáci, mnoho 
jsem se od nich tehdy naučil já. Obdobné situace se snažím od té doby zařazovat častěji. 
A byl to tedy vůbec aldehyd nebo se jednalo o keton?!? Zkuste na to přijít samostatně, tak, 
jako, naštěstí, většina mých žáků! 
 

8.7. Princip převahy kladného hodnocení 

 
Obrátila se na mne třídní učitelka s dotazem: 
„Co bys udělal, kdyby ti žák napsal písemku červenou propiskou?" 
„Opravil bych mu ji modře," odpověděl jsem, domnívám se logicky, nevěda dost dobře, kam 
touto otázkou vlastně míří. 
„Vidíš, a Hanka přesně za tohle dala jednomu mému klukovi pětku!“ 
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Hanka byla externí vyučující která už naštěstí u nás ve škole naučí. 
 
Myslím, že je celkově zbytečné prokazovat škody, které se takovým nespravedlivými 
hodnocením povedlo napáchat na žakové duši. Na druhé straně je jistě řada kolegů, kteří 
právě k hodnocení a klasifikaci přistupují mimořádně citlivě. Tak, jak si tato velice 
problematická oblast školní práce zasluhuje. Nemalé procento učitelů si však vůbec nedovede 
představit, že by jim někdo vzal možnost „hodnotit“ děti pomoci klasických školských 
známek. 
Rozhodně nemůžeme konstatovat, že bychom na našich školách opravdu hodnocení využívali 
tak, jak moderní způsob vyučování a zejména výchovy vyžadují. Krom toho se často 
a s oblibou pojem hodnocení zaměňuje s pojmem klasifikace. Případně jsou tyto dva pojmy 
vzájemně slučovány nebo je hodnocení na klasifikaci redukováno. 
Jsou období, která žakům rozhodně nezávidím. Známe je dokonale všichni, především pak 
my, učitelé vyšších ročníků ZŠ či učitelé na školách středních. Konec května a prakticky celý 
červen se stávají postrachem nás všech, jak žáků tak učitelů! Známky, známky, známky!!! Je 
jich málo, jsou nerozhodné, někdy chybí úplně! 
Takže se zkouší, píše se jedna kontrolka za druhou, celohodinové vyvolávání jednoho žáka za 
druhým nebývá výjimkou! Nešťastní žáci jsou někdy doslova trápeni v odpoledních hodinách 
v kabinetech neméně nešťastných učitelů. Objevuje se „Staronová Progresivní Metoda“ - 
VÍŠ? - NEVÍŠ?! - PĚT!!! 
O nějaké objektivitě nemůže být ani řeči a pokud ještě nedávno panovala pohoda, je 
kompletně ta tam. Místo ní nervozita, podrážděnost, nechuť, výhrůžky, tresty, stres a tak dále 
a tak podobně. 
My, pedagogové, si pak svatosvatě slibujeme, že příště už budeme chytřejší a nenecháme to 
dojít tak daleko. Nakonec všichni, učitelé i žáci, jako štvanci prchají ze škol na zasloužené 
prázdniny, aby se po nich ve zdraví sešli a příští červen si to zase celé společně zopakovali! 
 
„Máku, dostal jsi už někdy také pětku?" zeptal se Štolík, který se právě ten den takovou 
známkou mohl chlubit. 
„No, jednou. “ 
„Taky z matiky? " 
„Ne, za pantofel“ A pak nám předseda oddílu objasnil, že ve druhé třídě při ručních pracích 
vyráběl pantofle sešíváním jakési textilie. Protože však nestačil došít celý pár, ale jen jeden 
exemplář, údajně také trochu nanicovatý, obdržel svoji dosud jedinou nedostatečnou. 
Vzpomněl jsem si při té příležitosti na svoji obdobnou zkušenost. Tehdy jsme ve školní dílně 
pracovali na našem prvním výrobku – malé dřevěné krabičce. Kolem vonělo čerstvě nařezané 
dřevo, na podlaze ležela spousta měkkých hoblin, dílnou se ozývalo skřípání pil, vrzání rašplí 
a pilníků. 
„Tak co jste dělali ve škole?“ ptala se mne odpoledne maminka. 
„Krabičku ze dřeva!“ 
„Jak se ti povedla?" 
„Hmmm...hmmmm... " 
„No co říkala paní učitelka?" 
„Ále nic... " 
„Něco přece! Co?" 
„Červenko, je to hnusné!“ 
 
Z těchto a mnoha dalších důvodů mám výhrady jak ke všemožným druhům zkoušení, tak ke 
klasifikaci vůbec. Jsem přesvědčen, že zkoušení, ať ústní či písemné, je pro žáka fakticky 
trestem. Trestem, který ho postihne, pokud se nepřipravil, trestem, kterému se, byl-li naopak 
dobře připraven, může úspěšně vyhnout. Čím dál víc zjišťujeme, že se ve škole vše točí kolem 
známek. Nikoho nijak zvlášť nezajímá, co děti umějí, ale v každém školském rozboru se 
zabýváme průměry známek, počtem vyznamenání, počtem žáků kteří prospěli, případně 
neprospěli. O tom, co rozhoduje o přijetí do většiny škol, ani nemluvě. 
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Proto jsem se již před lety pokusil získat výjimku z předpisů o hodnocení žáků a jsem velmi 
rád, že už čtyři roky nejsem povinen své žáky klasifikovat, ale slovně hodnotit. Protože 
hodnocení to je skutečně nezbytná součást jakékoliv výuky a výchovy. A při absenci známek 
potřebujeme pochopitelně hodnocení velice. Ostatně hodnocení potřebuji jak já, tak i můj žák. 
Nepřeženu, uvedu-li, že hodnocení potřebuje vlastně každý člověk. A my, učitelé, můžeme 
volit širokou škálu kladných způsobů hodnocení a rozhodně jej nemusíme soustředit na žáky 
nejlepší a nejschopnější. Naopak, jistě najdeme dostatek příležitosti jak pochválit a povzbudit 
právě žáky slabší. Nešetřeme takovým hodnocením, naopak. Používejme jej tak často, jak jen 
to bude možné. 
Možnost svobodného rozhodování se samozřejmě v současné době týká i výběru metod 
hodnocení. Je pravda, že stávající školské předpisy většinou stanovují povinnost klasifikovat, 
ale způsoby, jakými podklady pro klasifikaci získáme, to už záleží na nás, učitelích. Nemusí 
jít právě o zrušení klasifikovat potlačení jejich zvulgarizovaného významu tak, aby přestaly 
být centrem školní pozornosti. O to více pak vynikne význam slovního, doporučuji převážně 
pozitivního, hodnocení. 
Jako bych slyšel dotazy - „A to opravdu u vás nedáváte žádné známky? Ani na vysvědčení? 
Co rodiče, těm to nevadí?" 
Nedávno se mne jedna známá učitelka v dopise zeptala, zda by moji neznámkovaní žáci 
obstáli v nějakém srovnávacím testu s žáky obdobné školy. kteří jsou během roku 
klasifikováni. Asi jsem ji příliš neuspokojil. Odpověděl jsem totiž, že to pro mne není příliš 
podstatné. Jsem sice přesvědčen, že by mi moje děti rozhodne ostudu neudělaly, ale nám při 
naší práci jde o něco jiného a rozhodně ne o určité kvantum vědomostí. Nám, respektive mně 
jde především o rozvoj osobnosti žáka. Takže přestože věřím, že by mé děti ve srovnávacím 
testu více než obstály, daleko víc mne těší, že své znalosti dovedou aplikovat, a hlavně, že 
v mých hodinách pracují dobrovolně a se zájmem. A že mají tak k mým předmětům a ke 
škole pozitivní vztah. 
Známky, ty skutečně ke své práci nepotřebujeme. Naštěstí to uznávají i rodiče a jak vypadá 
„naše vysvědčení", to si může každý zájemce ověřit v přílohách. 
A jak že to je se znalostmi žáků? Jsem rád, že nemusím argumentovat pouze svými 
zkušenostmi, Mohu citovat z dopisu jedné své bývalé žákyně, svolení k otištění jsem od ní 
před časem získal: 
 
Dobrý den, pane učiteli! 
Je pondělí večer a v televizi běží pořad „Škola rodině, rodina škole“ Nikdy dříve mne tento 
pořad nezajímal, ale nyní když jsem matkou tříměsíční dcery, velmi mne zajímá budoucnost. 
Nevím, jestli si ještě vzpomenete na svou bývalou žákyni Petru... Samozřejmě po Vás nechci, 
abyste měl místo hlavy počítač. Sama na sobě jsem mohla okusit hodinu chemie bez známek. 
Ještě dnes si pamatuji vzorce a chemické reakce. Vím, že být známek, tak si nepamatuji vůbec 
nic. Byl to originální nápad a naštěstí jsou u nás ještě lidi, kteří mají pochopení pro dobrou 
věc. 
Držím Vám palce, na shledanou. 
S pozdravem 
Petra... 
 
Přeji všem kolegům hodně podobných dopisů! Musím ovšem přiznat, že pro úspěšnost práce 
není tak důležité, jestli známkujeme či nikoliv. Záleží i na tom, jak s hodnocením, tedy 
i se známkami zacházíme. Samotné zrušení klasifikace ještě z běžného systému výuky žádný 
vynikající neudělá. 
Na závěr pojednání o tomto principu si dovolím uvést jakousi reportáž z našeho vyučování. 
Může současně sloužit jako inspirace i jako vysvětlení předcházejících řádek. 
 
Je pátek, my začínáme a máme spolu tři hodiny. Obvykle je první anglický jazyk. Dnes navíc 
zahajujeme poněkud mimořádně, čeká nás písemka. 
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Jak to, namítne pohoršeně čtenář. Nejdřív spousta řečí o nezkoušení a neznámkování a teď 
tohle! A víme i o tom, že v angažovaném učení jsou zkoušky a klasifikace dokonce 
škodlivé?!?! 
Jistě, nijak jsem svůj názor nezměnil, ale... 
Na konci loňského roku jsem opětně žádal o další prodloužení výjimky a možnost 
neklasifikovat. Ke cti MŠMT přiznávám, že i pro letošní školní rok mi takový způsob 
hodnocení povolen byl. Ovšem pouze pro předměty, které jsem ve své žádosti uvedl a těmi 
byly chemie a základy automatizace. Teprve později, během měsíce srpna, jsem zjistil, že díky 
změnám v našem učitelském sboru, budu muset, byť neaprobován, učit i anglický jazyk. 
Z tohoto důvodu, milí kocourci, nás dnes ta písemná prácička opravdu čeká. 
My však nezačneme hned v úvodu rozdávat papíry, vyrovnávat si lavice, sklízet knížky, hledat 
taháky a nervózně poklepávat tužkou o stůl. Naopak, nejprve se všichni seběhneme kolem 
stolu a ukazujeme si plyšová zvířátka a další hračky. Pokoušíme se je nejen pojmenovat, 
nýbrž také hned popsat. Zkušenější zvládají i různé slovesné časy, protože „pes štěká, štěká 
právě teď, štěkal, štěkal by, bude štěkat, zítra...“. Vzápětí hračky schováme pod šátek. Běžte 
a pište „ There are a dog, a car, a horse, a ball... on the table.“ 
Ještě pořád se papíry nerozdávají, ale pozor, tohle by pak v diktátu mohlo být... 
Každá skupina žáků si bere proužky papíru s barevně napsanými slovy. Stačí je vhodně 
přeskupit a vznikne věta, kterou hned bez problému překládáme. Jsi-li hotov, pokus se ještě 
převést do záporu, otázky, do průběhového času a znovu do záporu a otázky. Hotovo?!? 
Popovídejte si s kamarády o tom, co právě děláte – „I’m afraid... Don’t worry...I’m sitting... 
We are ready...“ Díky televizním reklamám každý Čech dnes umí anglicky! „Revolution is 
coming, change is in the air...“ nebo „... Dusty, it’s great!... Se you later, Kristin!...“ 
Už budeme psát? Ale ne, ještě si zazpíváme. Honem, pojďte do kroužku, ty, Honzíku přines 
kytaru! Vzápětí následuje „Down in the valley“. 
Konečně jsme se dočkali. Ale děti vědí, že nám nejde jen o písemku a známku z ní, to pro mne, 
učitele, není právě to nejpodstatnější. A chyba nebývá určitě tím, nad čím bychom se 
pohoršeně zastavovali. 
„Za chvilku dostanete papíry. Než však k tomu dojde, mám pro vás návrh.“ 
Žáci tázavě zvedají oči. Dva studenti z pedagogické fakulty, kteří jsou u nás shodou okolností 
na návštěvě, se potutelně usmívají. Oni ovšem tuší, co bude následovat. 
„Zvaž, jaké úsilí jsi při přípravě na dnešní písemku vynaložil. A řekni, zda by stálo za to si ji 
dnes napsat. Budeš mít totiž plné právo tak zcela svobodně učinit.“ 
Dramatická pauza a neméně dramatické špitání. 
„Teď se každý z vás rozhodne, bude-li nebo nebude-li chtít psát na známku. Vrátíte se na 
místa a pak mi řeknete, kdo chce a kdo nechce odevzdat. Rozhodnout se ale musí každý ještě 
předem, než začnu diktovat.“ 
„A co v ní bude?“ reaguje nesměle Milena. 
„Angličtina!“ odpovídám. Chápavý smích a už sedíme v lavicích. 
„Kocourci, kdo z vás se rozhodl opravdu psát na známku?“ Přiznávám, že počet zdvižených 
rukou mne překvapil, jen dva nebudou odevzdávat. Vendula si asi moc nevěří a Martin, ale 
ten byl čtrnáct dní nemocen. 
„Dobře, pak si ovšem uvědomte, že nám jde o to ukázat, co opravdu umíme. Napovídání 
a opisování nemáme zapotřebí, že!“ 
Diktuji, žáci píší a dokonce to s námi zkoušejí i studenti. Pár dotazů, pomalu budeme hotovi, 
někteří už obrátili papír a položili na kraj lavice, jak bývá zvykem. Končíme! Služba se chystá 
sbírat. 
„Ne, kdepak, jen si to nechte. Naopak, opravovat budete vy, A každý svou písemku. Napíšeme 
na tabuli správné  výsledky, každý si sám označí chyby a zkusí se ohodnotit podle své 
představy.“ To už žáci příliš překvapeni nejsou. Sotva jsme s opravou hotovi, zvoní. 
„Nechte si papíry u sebe. Po přestávce sice začínáme chemii, ale ještě předtím mi to 
odevzdáte. My se teď půjdeme odívat do sborovny, jestli už přivezli svačiny.“ 
Jak já, tak i oba budoucí učitelé opouštíme třídu. Děti tak mají možnost si cokoliv opravit 
a bezstarostně se dopustit libovolného podvodu. Mají možnost, ale jsem přesvědčen, že k tomu 
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nedojde. V našem systému výuky to nemáme zapotřebí a takový podvod by znamenal shodit se 
nejen přede mnou, ale i před spolužáky. 
Po přestávce prohlížím jednotlivé papíry. Jednotky, dvojky, hele, tady klasické školské 3 – 4, 
Marcela si dokonce dala pětku! 
Jen se nebojte, ono to tak hrozné  nebude! 
Pojďme, dáme se do další práce... 
 
Uvědomuji si, že o obdobné zážitky jsem se vlastní vinou ochudil. Právě minulý měsíc jsem 
z MŠMT obdržel povolení výjimky z předpisů o hodnoceni žáků, tentokrát na dobu neurčitou. 
Pro chemii, základy automatizace a také pro anglický jazyk! 
Mimochodem, písemky jsem pak doma opravil i já sám. Kromě jednotek jsem každému 
mohl, a to bez jakéhokoliv přilepšování či „mhouření oka“ zlepšit známku minimálně o jeden 
stupeň. Jen se potvrdila moje zkušenost, že v takovém případě jsou děti samy na sebe 
většinou přísnější, než by byl jejich učitel. Ostatně ani Marcela nedostala nedostatečnou. 
Že by vás zajímalo, jaké ty známky nakonec byly? 
Ale ne. nezlobte se, to přece není důležité. Alespoň pro mne a pro mé žáky ne. 
A co pro vás? 
 

8.8. Princip respektování osobnosti 

Myslím, že bychom opět mohli zajit na chvilku k nám do třídy. Vstupujeme včas a, jak už 
jsem říkal, přezutí. Včas proto, že je nám vzácná každá minuta, protože my budeme pracovat 
a pro naši práci hodláme využit každého okamžiku. Vždyť za práci jsme tu placeni všichni! 
Nejen tedy učitel, ale i žák. Jeho pobyt ve škole přece musí někdo uhradit, ať je to stát, 
organizace, rodiče, či kdokoliv jiný, Nejsme tu tedy kvůli ničemu jinému, než kvůli práci. 
Proč vstupují do učebny přezut, to jsem již dostatečně osvětlil na předchozích stránkách. 
V souvislosti s respektováním osobnosti žáka však tato, možná na první pohled maličkost 
vystupuje výrazně do pořadí. Ostatně již před časem jsem si do svého zápisníku zaznamenal 
citát  
 
„Tajemství výchovy spočívá v úctě a respektování žáka.“ 
 
Autorem není nikdo jiný, než známý filosof Ralph Valdo Emerson. 
Není sporu o tom, že učitel by měl být pro své žáky osobností, pochopitelně v pozitivním 
slova smyslu. Jsou naši učitelé pro žáky opravdu osobnostmi? Kéž by byli! 
Stejně tak je ovšem třeba, aby byla námi, pedagogy, respektována osobnost žáka. 
Předpokladem veškeré naší úspěšnosti ve výuce a především ve výchově je vzájemná důvěra, 
vzájemná úcta a tedy vzájemné respektování se žáka a učitele. Váží-li si žák svého učitele, 
uznává-li ho jako odborníka i jako člověka, je všechno naprosto v pořádku. 
Stejně tak si musí učitel vážit svého žáka. Žák je totiž osobností se vším všudy. Je, na rozdíl 
od nás, pouze malý, respektive mladý člověk, ale osobností je v každém případě. Vždyť je 
naprosto přirozené, že i ten maličký chlapeček nebo střapatá holčička mohou být na 
společenském či profesionálním žebříčku za několik let velice vysoko, nezřídka výše, než 
jejich učitel. Albert Einstein nebo Marie Curie zajisté také navštěvovali v dětství školu 
a, nechoďme příliš daleko, i oba naši nejslavnější Jaroslavové, Seifert a Heyrovský nemívali 
vždy v mládí na čele napsáno, že je čeká Nobelova cena. Velice na pováženou však je, že 
někdy mohou být žáčci výše než někteří jejich učitelé i na žebříčku lidském! A to by se 
rozhodně stát nemělo! 
V žádném případě si ale nemyslím, že právě tento princip by se měl omezovat pouze na rezort 
školství. Naopak, úloha osobnosti ve společnosti v současné době výrazně vystupuje do 
popředí. Na rozdíl od dob minulých, kdy právě výrazná osobnost mohla být spíše 
nepohodlnou, snad i nežádoucí a jako taková bývala i zdrojem konfliktních situací. Ve škole 
často a v třídním žákovském kolektivu zejména. Je smutnou skutečností, že v mnoha oborech 
mnoha pracovníkům doslova vyhovovalo osobnostmi nebýt a skrývat se tak v běžném 
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průměru, někdy i podprůměru. Ve školství rovněž, mezi žáky především! Nepřetrvává u vás 
ještě takový stav? 
Dovolím si podotknout, že současná úroveň našich žáků je velice špatná, tragédií však je, že 
právě na této skutečnosti se naprosto zřejmě odrážejí i v morálních kvalitách dětí, mravní 
devastace občanů našeho státu se nemohla neprojevit u našich žáků. Takřka programově jsme 
je vedli tak, kde dnes opravdu jsou. Ne zcela právem se pak podivujeme nad tím, že jim 
většinou stačí průměrný či dokonce podprůměrný výkon, že často dělají vše i pro to, aby se 
mohli škole a školní práci vyhnout. Vadí nám jejich  hrubé chování k okolí, ke spolužákům 
a nezřídka i k nám, pedagogům. Zdají se nám cyničtí, vulgární, pohoršujeme se nad stále 
častějšími podvody, napovídáním a opisováním počínaje a bezostyšnou lží konče. 
Nemohu si pomoci, ale opět musím je konstatovat, že máme přesně takové děti, jaké si 
zasloužíme! V našich školách máme jistě velké množství výborných učitelů, ale také 
rozhodně nezanedbatelné procento učitelů méně výborných, spíše průměrných, a, což je 
alarmující, i těch podprůměrných. Ostatně nejinak je tomu i v jiných rezortech. I tam 
samozřejmě najdeme pracovníky špičkové na jedné straně a pracovníky, jejichž nepřítomnost 
je pro pracoviště spíše přínosem, na straně druhé. A obdobně tomu bude jistě i ve státech, 
k jejichž školským systémům někdy až nekriticky obdivně vzhlížíme. 
Ale právě školství je systém, kde přítomnost nekvalitních pracovníků působí nesmírné škody. 
Špičkový učitel má všechny předpoklady vychovat výborné žáky. Pravda, někteří z jeho 
svěřenců mohou být i méně výborní, ale průměrný učitel, ten může vychovat jen průměrného 
žáka nebo studenta. Pokud by se naskytla světlá výjimka, není to však zásluha právě takového 
učitele. 
Pojďme se teď alespoň trochu podívat prakticky na některé rysy osobností našich žáků. 
Nejsem vyučujícím občanské nauky, psychologie či obdobných disciplín. To mi však nebrání 
v tom, abychom si, většinou na počátku školního roku, našli s dětmi volnou chvilku. Při ní se 
pak některými osobnostními rysy hlouběji zabýváme. Zejména nás zajímají pozitivní lidské 
vlastnosti. 
Tuto činnost zahájíme poněkud netradičně. Pustím nejprve z magnetofonu tichou hudbu 
a vztyčím pravou ruku. Bez jediného slova čekám, kdy žáci pochopí a rovněž zvednou ruce. 
Tím se k sobě vzájemně přihlásíme a začínáme úzce spolupracovat. 
Vyzvu děti, aby zavřely oči a postupně si představovaly jeden hezký prázdninový den, snažily 
se vidět ho se všemi detaily, pokoušely se vnímat teplo slunce, vůni lesa, barvu trávy. Vzápětí 
si takový krásný letní den vrýváme do paměti, uchováme si ho a posléze se vracíme zpět do 
třídy a oči otevřeme. 
Následuje, po malé přestávce, druhé kolo. Děti opět zavírají oči, tentokrát je však vyzvu. aby 
se pokusily objevit nějakou hezkou lidskou vlastnost. A rovněž by se měly smažit vnímat její 
teplo, vůni, barvu... 
A když se opět „vrátíme“ do třídy, postupně námi objevené vlastnosti zveřejňujeme 
a diskutujeme o nich v úzkém, takřka intimním kroužku. Jaké jsou tyto vlastnosti, chceme je 
také mít? Nebo už je snad dokonce máme?!? 
Je to velice zajímavé a poučné zároveň. Chtěli bychom být čestní a pravdomluvní, současně 
se však proti tomu často prohřešujeme obyčejným zalháním nebo podvůdkem. Má se za 
každých okolností mluvit pravda, nebo jsou v životě situace, kdy je povoleno i něco jiného? 
Jak zajímavá debata se vyvinula, když jsme nastolili otázku, zda já, jako učitel, jsem o něco 
víc, než moji žáci, tedy oni. 
Jak jsme všichni strašně tolerantní. ale běda, když pak řeč zavedeme na Romy či 
Vietnamce!!! 
 
Ve třídě druhého ročníku se mne žáci při hodině suplování zeptali, zda jsem také rasista. 
Ubezpečil jsem je, že nikoliv. Současně jsem je vybídl, aby se také oni k dané problematice 
vyjádřili. Aby se přiznali, kdo nemá rád Romy, Vietnamce, černochy. 
Šárka rezolutně prohlásila, že nesnáší všechny, Romy, černochy, „rákosníky“, Židy, Indiány, 
zkrátka všechny. 
„ A koho, prosím tě sneseš? " zeptal jsem se. 
„No přece normální lidi, ne! “ suverénně odvětila dívka. 
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Její odpověď pokládám za přinejmenším pozoruhodnou. 
 

8.9. Princip funkčního využívání méně obvyklých pedagogických situací 

Do školy k nám měla přijet natáčet televize. Děti samozřejmě nic předem nevěděly, žádné 
návštěvy nikdy předem zásadně neoznamuji. Jednak mi to nedovolí profesionální hrdost, dále 
se chci vyvarovat toho, aby se děti „připravily“ a v dobré víře působily „přirozeně“. Chce-li 
tedy televize do třídy, děti jí zaregistrují teprve v okamžiku, kdy „kamera vstupuje do dveří“. 
Den předtím jsem procházel třídou, kde se mělo natáčet a v duchu si promítal předpokládaný 
průběh hodiny. Náhle jsem si všiml poškozené, propisovacími tužkami rozbodané, nástěnky. 
V první chvíli jsem se už už chystal nešťastnou dekoraci nahradit nějakým obrazem ze 
sborovny, ale potom jsem se rozhodl jinak. 
Když druhý den běželo vyučování, před televizní kamerou jsem k inkriminované nástěnce 
zavedl celou třídu. A položil všem otázku, jak se jim líbí. Rozpoutala se živá, bezprostřední 
a docela zajímavá diskuse. Včetně otázek – „To když uvidíš ležet na zemi člověka, do kterého 
čtyři další kopají, tak to si taky kopneš?“... „Proč ne, jedno kopnutí sem, jedno kopnutí tam. 
Stejně už byl rozkopanej!“ a pod. 
Kdo tyhle záběry shlédl v pořadu „Škola rodině, rodina škole“, potvrdí, že právě tyto záběry 
vyhlížely nejen reálně a přirozeně, ale dokonce vesele. 
 
Pochopitelně, obdobné prohřešky mých žáků jsou pro mne vždy vítanou možností pro 
výchovné využití. Rozhodně takový způsob bývá o poznání účinnější, než klasické a často 
používané „seřvání na tři doby“. 
Před takové či jiné situace býváme během výchovně vzdělávacího procesu čas od času 
postaveni, ať chceme nebo nechceme, Daleko výhodnější však je, když dokážeme právě tyto 
situace využít ve prospěch našich výchovně vzdělávacích cílů. Tato možnost se samozřejmě 
nabízí více než často. Krom právě my sami můžeme takové učební nebo výchovně situace 
navazovat zcela záměrně a pak je využít ke zvýšení účinnosti výchovně vzdělávacího 
procesu. 
I když jsem je v úvodu označil jako „méně obvyklé“ nic mimořádného na nich vlastně není. 
Mnohé z nich však určitě nejsou běžnou součástí tradičních hodin na našich školách. Protože 
jsem tyto situace přehledně uvedl ve své útlé knížce 
„Angažované učení“2, pokusím se teď o obdobný přehled, doplněný některými aktuálními 
postřehy. 
 
" Učení ve spánku - Dětí zkříží ruce na sešitu, položí si na ně hlavu a zavřou oči. Vyučující 

chodí po třídě a sděluje všem zadání určitého problému. Každý žák samostatně přemýšlí, 
celý problém si v duchu představuje. Ti, kteří vyřešili, si sedají a zapisují hotový výsledek 
do sešitu, Sedí-li všichni nebo alespoň velká většina, zveřejníme správný výsledek. 

" Zákaz nesmyslných zadání - Učitel diktuje podklady a záměrně se snaží udělat chybu. 
Například tím, že diktuje vzájemně se vylučující údaje (vzorec, který nemůže existovat 
ap.). Žák, který první chybu odhalí, okamžitě reaguje výkřikem „Ne!" a tím zakáže 
pokračovat do té doby, dokud učitel chybu v zadaní neopraví. Někdy dokáže reagovat 
i celá třída naráz. Určitou modifikací tohoto způsobu je obdobná situace, při níž žáci 
neprojevují svůj nesouhlas veřejně, ale každý si musí chybu opravit tajně sám a teprve 
v samém závěru práce se všichni dozvědí správný výsledek. 

" Chyba v postupu - Učitel se záměrně dopustí chyby a snaží se žákům vnutit nesprávný 
postup v očekávání, zda bude jeho „omyl“ odhalen. Pak, zejména v případě, že jde 
o evidentní nesmysl, je velice zajímavě sledovat reakce dětí, poznávajících svůj omyl. 

" Fingovaná podpora chyby - Stává se, že žák nebo skupina objeví řešení, které na první 
pohled vypadá reálně, je však ve své podstatě chybné. Učitel však může takové řešení 

                                                        
2 Červenka, S.: Angažované učení, T. Houška, Praha 1992 
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podporovat jako správně. S touto situací jsme se již setkali, že! (Aldehyd - keton - 
kyselina). 

" Utajení výsledků - Pokud žák nebo skupina dosáhli řešení, sdělí svůj výsledek tajně 
(pošeptáním do ucha, zapsáním na odvrácenou stranu tabule ap.). Ostatní žáci se pak 
stejným způsobem rovněž tajně informují o tom, zda i oni dospěli ke správnému výsledku. 

" Sedm statečných - Před lety jsme tento způsob náhodně objevili při procvičování sedmi 
organických vzorců, ale statečných v naší třídě samozřejmě může být libovolný počet. Na 
rozdíl od legendárních pistolníků naši „stateční“ žáci chodí k tabuli a teprve tam se každý 
z nich dozví, co je jeho úkolem. 

" Psychologický nátlak - Přes počáteční protesty žáků vyučující celou vahou své autority 
prosazuje chybně řešení a volí zdánlivě přesvědčivě argumenty na jeho podporu. Průběžně 
sleduje, kteří žáci důsledně trvají na svém, byť odlišném názoru, Pozor, nezneužívat 
našeho postavení a využívat tento způsob jen naprosto výjimečně! 

" „Brainstorming“ - Ten náš se poněkud liší od skutečného brainstormingu. Už i tím, že 
vlastně žáci objevují objevené. Snažme se však navodit situace, které mohou žáky 
skutečně vyprovokovat k intenzivnímu myšlení, jehož důsledkem mohou být i překvapivé 
závěry. 

" Učitelovi pomocníci - Žáci, kterým se podařilo vyřešit zadaný problém, běhají po třídě 
a pomáhají najít řešení i ostatním. 

" „Břídil, měkkýš. zoufalec" - Oblíbená hra mých dětí. Máme před sebou úkol napsat 
kupříkladu 4 - 5 vzorců. Vsaďme se, že to bude s chybami! Ne?!? Kdo tedy udělá jednu 
chybu, je břídil, dvě chyby udělá měkkýš a více chyb, to už je zoufalec. A můžete si to 
zapsat do sešitů! 

" „Z které kapsy?" - Před třídou stojí dvě řady žáků, před nimi vyučující, který má v každé 
kapse malé kartičky se vzorci (nebo třeba slovíčky, čísly a pod.). První dvojice si vybere, 
z které kapsy má být položena otázka. Když se tak stane, snaží se oba žáci co nejrychleji 
odpovědět. Ten, který první správně odpoví, si může sednout, jeho soupeř odchází na 
konec své řady a pokračuje další dvojice. Je zřejmé, že v každé kapse jsou otázky 
s různým stupněm obtížnosti. 

" Létající kulička - Zbyly mi velké barevně kuličky ze staré chemické stavebnice. Škoda je 
vyhodit, takže dnes je využíváme při angličtině. Z hrnečku vytahuji červenou kuličku 
a volám jednoho z žáků. Současně mu kuličku hodím. Pokud ví, vykřikne „RED“ 
a kuličku vrátí. Pokud ne, musí hodit kuličku dalšímu. Ten opět a někdy se stane, že 
kulička poletuje delší dobu, než si konečně někdo vzpomene. S další barvou je to obdobné. 
Po několika hodinách ztrácí hra smysl, všichni už barvy spolehlivě umíme. 

" Hudba - Zcela pravidelně pouštím žákům během hodin tichou reprodukovanou hudbu. 
Klasiku, country i rock. Navazuje to příjemnou „neškolní“ atmosféru. 

" Soutěže - Nemám rád. Prvky soutěživosti, proč ne. Ale soutěže, při nichž jde o to, kdo je 
nejlepší, nejrychlejší, nejkrásnější? To opravdu ne. Takové soutěže, to bych mohl rovnou 
začít zkoušet a známkovat! Tento typ soutěží totiž ve své podstatě dokáže vyvolat velice 
nehezké vztahy, jako jsou závist, žárlivost, posměch a podobně. 

" Diskusní hodiny - Mám rad. A mají rádi i žáci, protože si na tento typ hodiny mohou 
připravit písemně dotazy. Platí ovšem pravidlo - „Můžeš se zeptat na cokoliv, ale na jeden 
neodborný dotaz musí být položeny nejméně dva dotazy odborné.“ 
Veškeré dotazy se snažíme společně zodpovědět hned na místě, nestačí-li naše vědomosti, 
využijeme odborných publikací. Pokud však ani tak nedosáhneme úspěchu, snaží se žáci 
buď sami, nebo ve spolupráci se mnou zjistit odpověď jinak. Kupříkladu dotazem na 
nějakém specializovaném pracovišti. Platí, že musíme udělat vše pro to, aby žádný 
z dotazů nakonec nezůstal nezodpovězen. Totéž ostatně platí pro dotazy neodborné, 
povětšinou osobni, které navíc bývají i zdrojem veselí. Pro mne ovšem také vítanou 
příležitostí k výchovnému působení. 

" Humor a smích - Humor v naších hodinách nejen nevadí, ale naopak, je přímo žádoucí. 
Nesmí to však být humor na něčí účet. Snažme se však, a udělejme pro to vše, aby z našich 
tříd už nezazníval tak typický školní zlomyslný, nebo též škodlivý smích. Smích, který 
v hojné míře slýcháme. když se někomu něco nepodaří, když odpoví nesmyslně, když 
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zakopne cestou k tabuli o nataženou nohu spolužáka. Smějme se společně, když se nám 
něco podaří, usmívejme se, když jsme všichni pochopili náročné učivo! My to tak děláme! 

 
„Dej si pozor hlavně na moji 3.A," radila mi zkušená třídní učitelka když jsem se chystal na 
jednu ze svých prvních vyučovacích hodin vůbec „Jsou to pěkní rošťáci. Hlavně bacha na 
Pepíka.. " 
„Proč to?” zajímal jsem se. 
„ On je starší a přišel sem vlastně z hotelové školy. Vyhodili ho kvůli průšvihům. A tady 
dokonce ve třídě založil SNP, tedy Svaz pro ničení pedagogů!“ 
No, nazdar, to nám ten den pěkně začíná, pomyslel jsem si a v obavách vstoupil do 3.A. Snažil 
jsem se nedívat směrem, kde se měl vyskytovat obávaný Pepík a hleděl jsem si vyučování. Co 
čert nechtěl, právě u tabule bylo roztržené linoleum a já brzy pořádně zakopl. Třída, která 
měla podle všech pravidel radostně vybuchnout, nic! Jen tu u tam tlumeně hihňání. 
Pokračuji, už jsem se opět zabral do práce, najednou jsem málem upadl, jak se mi podařilo 
zakopnout podruhé. Opět vcelku ticho, jen támhle jedna dívka se drží za pusu. Taková 
příležitost pro SNP a ono zase nic. Zakopl jsem ještě přinejmenším pětkrát. Hodina však 
proběhla bez nejmenšího problému. A stejně tak i další. Třídní učitelce jsem 3.A patřičně 
vychválil a vše ostatní přičítal svému „pedagogickému mistrovství 
Teprve později jsem se dozvěděl, jak to všechno opravdu bylo. 
Nevím proč, ale něčím jsem předsedovi Svazu Pepíkovi imponoval. Snad to bylo moje mládí, 
možná trochu delší vlasy, A tak proběhl mezi žáky asi tak tento dialog. 
„Klucí, budeme mít toho novýho učitele! Podusíme ho kapku, ne?!" 
„Kdepak, pánové!“ kategoricky prohlásil Pepík. „Kdo si něco zkusí, toho podusím já. Při 
jeho hodinách bude klid a basta!“ 
Nikoliv tedy moje pedagogické umění, ale obavy z Pepíka zabránily žákům 3.A mne nejen 
„podusit“, ale dokonce se smát mému neobratnému klopýtání před tabulí. 
 
My zkusme některé z uvedených situací zařadit účelně do naší běžné práce a nebojme se je 
využívat, Pomohou nám zefektivnit naší práci jak z výukového, tak především z výchovného 
hlediska. Současně poskytují nepřeberné množství příležitostí k slovnímu pozitivnímu 
hodnoceni a mohou pro nás být i zdrojem poznatku pro pedagogickou diagnostiku 
jednotlivých žáků, pracovních skupin a celého třídního kolektivu. 
 

8.10. Princip otevřeného systému výchovy a vzdělávání 

Mnozí lidé v naší zemí si v posledních letech zvykli považovat vzdělání téměř za nutné zlo. 
Jejich děti byly posílány do školy ne proto, aby tam získaly určité znalosti, vědomosti či 
dovednosti. ale aby tam obdržely vysvědčení, pokud možno slušné úrovně. Úkolem školní 
docházky se tak stala snaha obdržet osvědčení o absolvování. To se pak mělo stát potvrzením, 
opravňujícím k vykonávání určité profese či předpokladem pro zařazení do odpovídající 
funkce. O skutečných znalostech, či dokonce schopnostech absolventa nebylo vcelku potřeba 
hovořit, vysvědčení bývalo postačujícím dokladem odborné způsobilosti. 
Druhotně pak vznikl názor, že stačí absolvovat daný typ školy, ukončit jej příslušnou 
zkouškou, obdržet potvrzení o absolvování a člověk má vystaráno. V horším případě se už do 
penze vzdělávat dále nemusí, v lepším mu postačí nějaký, pokud možno rychlý, kurz nebo 
jednorázové či cyklické školení. 
Tento stav, bohužel, přetrvává v myslích mnoha lidí dosud. Dětem je vštěpováno - „Jen se na 
té škole udržet a hlavně složit závěrečné zkoušky!“ Mylně předpokládáno, že pak se člověk 
už automaticky stane odborníkem. 
Pravý opak by měl být pravdou! Škola by nás měla jen připravit pro další naše vzdělávání, 
pro další studium, pro další život. Měla by nám poskytnout základ, na kterém my budeme 
teprve stavět. Čím dříve si tohle všichni uvědomíme, tím lépe pro nás samé. Tím dříve totiž 
můžeme dostat celý národ na kvalitativně vyšší úroveň, tím dříve zákonitě dostaneme na 
vyšší úroveň i celém školství, tím dříve získá vážnost i učitelský stav. 
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Je na čase vzít opravdu na vědomí skutečnost, že bez vzdělání, a ještě snad lépe, bez 
vzdělávání, to skutečně dál nejde! 
Právě z pohledu našeho posledního principu si musíme uvědomit, že naši žáci, ať se nám to 
líbí nebo ne, jednou opustí školní lavice a vstoupí do reálného světa. Pravě na tento život je 
musím připravit co nejkomplexněji. Tuto přípravu však nemůžeme začít uskutečňovat 
v posledních ročnících školy. Už jenom proto, že žáci vlastně v reálném životě jsou i v době, 
kdy právě naši školu navštěvují. Škola ale musí žáka připravovat tak, aby byl schopen 
správně se v praktickém životě orientovat, současně také, aby byl připraven dále se vzdělávat 
a tedy se i rozvíjet. Idea celoživotního vzdělání má i dnes, nebo spíše právě dnes, své 
opodstatnění. Úkolem školy tedy není jen vychovávat lidi vzdělané, ale především lidi 
vzdělavatelné a tedy schopné dalšího rozvoje. 
Proto pokládání právě poslední princip za princip maximálně významný jak pro školu a celý 
vzdělávací systém, tak i pro celou naši společnost. 
 

9. Zkusme projektovou výuku 
 
..No to je strašně pěkné - problémy, samostatná práce, logické myšlení, učení hrou... 
V chemii, matematice nebo fyzice, tam se to snad i přímo nabízí. Ale co třeba my, kteří učíme 
češtinu, dějepis, cizí jazyky?! A na druhem stupni! Možná tak na prvním stupni, tam by také 
leccos možné bylo, ale... 
Pokusím se odpovědět na tyto a další námitky a rád bych uvedl příklad jednoho našeho 
konkrétního projektu, v němž se výše zmíněné aspekty objevují. 
O určitém projektu během suplování českého jazyka, kdy jsme společnými silami sestavovali 
výtisky časopisu, jsem se již zmínil. Dostatečně se nám taková činnost osvědčila. 
Se žáky prvního ročníku jsme se pokusili o projekt jiného typu, nikoliv však v chemii nebo 
češtině, ale právě v cizím jazyce, konkrétně v angličtině. 
Hned v úvodu se musím omluvit všem znalcům jazyka Williama Shakespeara, především 
však aprobovaným učitelům. Sam jsem pouhým chemikem-přírodovědcem se způsobilostí 
pro výuku výpočetní techniky. Anglický jazyk vyučuji teprve první rok, navíc jsem pouhým 
samoukem. Přesto si myslím, že i náš projekt může být inspiraci pro ty, jimž je angličtina 
jazykem téměř vlastním. Právě oni mohou obdobné vyučovací metody a formy rozvinout 
daleko účinněji. 
Jak jsme naši akci zahájili? Uvědomoval jsem si základní předpoklad: mají-li moji žáci 
angličtinu umět, mají-li se ji učit s chutí a vytvořit si k ní pozitivní vztah, musí si každý z nich 
především uvědomit smysl studia a využitelnost jazyka v životě. Což se ovšem těžko podaří 
při pouhém biflování slovíček nebo gramatických pouček, zejména pak rozmanitých výjimek, 
jichž mají všechny jazyky dost a dost. Jediná – a to podtrhuji - přirozená cesta - je obsažena 
v běžné konverzaci. Nikoli ovšem ve formulacích typu - „Můj otec je vědecký pracovník, 
matka lékařka a máme nový krásný byt na sídlišti v Jižním Městě. Naše auto Škoda je starší, 
ale dosud velmi zachovalé... 
Využil jsem skutečnosti, že snad každý z nás zcela nevědomky prakticky ovládá řadu 
běžných, tedy i použitelných, anglických slov. Z televizních přenosů rozmanitých sportovních 
soutěží jsou nám známy pojmy, jako je: out, game, fifteen, forty, time, break, quiet, please, 
thank you, first, second service, a dokonce i new balls. Nevíte, jak se řekne „hrneček“? Ale 
víte! Co takhle proslulá tenisová trofej Davis Cup! 
Nebo všudy přítomné televizní reklamní klipy (mimochodem i toto slovo je původu 
anglického). Kdo by už neznal anglické ekvivalenty pro Česká slova „mýt a jít“ (wash and 
go), „vždycky“ (always), „strýček“ (uncle - jak jinak než Bens!). 
Asociace nám pomohou při výuce barev. Zajímavé je, že dospělí obvykle uvedou „Black and 
White“ a vzpomenou na dvojici pejsků na populární láhvi, když hovoří o černé a bílé. 
Teenageru vyvstane na mysli spíše „Black or white“, hit americké superstar Michaela 
Jacksona... 
Stačí? 
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Pouhá znalost slovíček je ovšem jenom základ, podstatné je dokázat je aktivně využívat. Pro 
začátek to předpokládá ztratit při běžném hovoru zábrany. Žáci by měli být schopni 
konverzovat - třeba i s chybami a neučesaným slovosledem, ale bez obav. 
Jazykové nedostatky nám cizinec odpustí. Bude nám však vděčný, pokud jeho dotaz 
pochopíme a dokážeme mu vysvětlit cestu k nádraží nebo do hotelu. K tomu, abychom to 
dokázali, abychom uměli mluvit, nám jen běžné školní rozhovory stačit nebudou. 
Začali jsme proto se žáky připravovat poněkud rozsáhlejší dlouhodobou akci, kterou jsme 
nazvali „North and South". Nechali jsme se inspirovat stejnojmenným seriálem, který v té 
době vrcholil na televizních obrazovkách. Kromě předpokládaného rozvoje jazykových 
schopnosti se tu přímo nabízelo rozšíření všeobecného přehledu. Nedělejte si iluze, že naše 
děti mají nějak zvlášť dobré znalosti světových dějin. Pro začátek bude stačit, když si 
uvědomí jen třeba historické souvislosti občanské války, seznámí se se základními daty 
a osobnostmi doby. A přestanou si kupříkladu myslet, že rozhodující podíl na průběhu výše 
zmíněného konfliktu měli James Reed a Patrick Swayze. 

I. etapa - Příprava projektu 

Seznámil jsem děti se záměrem a snažil se je pro něj získat. S radostí konstatuji, že právě 
tohle bylo to vůbec nejsnazší. Všichni okamžitě pochopili, že se jim nabízí mimořádná 
možnost „vydovádět se“, naučit se naprosto nenásilnou, hravou formou. Navíc všichni k věci 
přistoupili s potřebným nadhledem, začali přicházet s dalšími a dalšími nápady. 
Etapa se uzavřela ve chvílí, kdy jsme si rozdělili úlohy. Část třídy představovala jižní armádu, 
část vojáky Unie, pět dětí tvořilo osazenstvo polní nemocnice, další byly plantážníky, měli 
jsme prezidenty Lincolna i Davise, generály Leea i Granta, Jacksona i Shermana, velký zájem 
byl o role černých otroků. Nakonec jsme vybrali i tři členy filmového štábu, který to měl 
všechno „jako natáčet“. 

II. etapa - Získání základních informací 

Do třídy jsme nanosili spousty publikací, encyklopediemi a zeměpisnými atlasy počínaje, 
beletrií konče. Objevilo se dílo Margaret Mitchellové „Jih proti Severu“, výstřižky televizních 
programů, učebnice dějepisu. 
Kluci slibovali donést zbraně, jižanské klobouky a seveřanské čepice, děvčata chystala 
dobové kostýmy, černoši pracovní nástroje, plantážník bič. Tělocvikář poskytl obvazový 
materiál, nosítka a zdravotnickou brašnu a my si blahopřáli, že jsme po zrušení branné 
výchovy všechno nezlikvidovali. 
Generál Grant sehnal prázdnou láhev od bourbonu a já obstaral kameru, která vrčela, ale 
nefilmovala, a syntezátor vyhrávající širokou hudební škálu - od černošského blues až po 
vojenské pochody. 
Žáci začali tvořit scénáře jednotlivých epizod, režisér scénář celé akce, jejíž premiéru jsme 
plánovali na druhý lednový týden. To proto, aby přes vánoční prázdniny děti mohly ještě 
leccos sehnat. Každá armáda se totiž rozhodla vyrobit „svoji“ vlajku podle opravdových 
vlajek Unie a Konfederace. 

III. etapa - Zkoušky 

První přišly na řadu ty čtené, později jsme zkoušeli jednotlivé epizody zahrát, nejprve bez 
kostýmů a zbraní, zpočátku také v češtině. Někteří obzvlášť iniciativní bojovníci začali nosit 
první výzbroj, až byl jeden jižanský kolt zabaven při hodině matematiky a teprve po 
důkladném vysvětlení nešťastnému vojínovi vrácen. Postupně se zapojovali i filmaři. 
Pak nastala nejdůležitější část práce - ve třídě se objevily slovníky a konverzační příručky. Na 
řadu přišel překlad do angličtiny. Děti s uspokojením zjišťovaly, že není tak obtížné dát 
dohromady jednoduché věty, zejména jde-li o prostý přítomný čas. Mnozí totiž začali 
angličtinu až u nás, proto jsme se snažili jiným časům, včetně průběhových, vyhnout. Pokud 
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se přece jen vyskytla věta příliš složitá, pokusili jsme se ji nahradit jednodušší formulaci nebo 
část scénáře přepracovat. 
 

IV. etapa - Hrané zkoušky 

Konečně bylo vojsko po zuby ozbrojeno, prezident Lincoln nosil černý cylindr, Seveřané 
čepice, Jižané klobouky. Filmový štáb měl nejen kameru, ale i klapku, nezbytné štítky proti 
slunci, nad hlavami armád vlály příslušné prapory. Černoši kvíleli a plantážník práskal bičem. 
Zranění úpěli a umírali, lékařský personál dělal, co mohl. 
Právě v takových chvílích se rodily nejkrásnější nápady. 
Režisér předváděl, „jak si to on představuje“, kameraman ležel na zemi. aby dokázal „zabrat 
detail", John Brown se pokoušel přetrhnout pouta. 
„Pane učiteli, já budu jako těhotná a padnu vysílením.“ oznamuje černá Kate, občanským 
jménem Hanka. 
„Já bych mohl bejt opilej akorát, když přijde Lincoln na inspekci,“ navrhuje Jirka, jinak 
Ulysses Simpson Grant, generál Unie. Hlavní lékařka se chystá poskytovat jižanskému 
generálu uměle dýchání. 

V. etapa - Generální zkouška 

Na tabuli je nakreslena mapa USA a značena hlavní místa děje. Nápis „The Civil War 1861 – 
1865“ Třída je rozdělena na jednotlivé teritoria, pod oknem plantáž bavlny, tamhle v rohu 
nemocnice, tábor Seveřanů pod nástěnkou, Jižané u tabule. Lincolnova kancelář uprostřed 
třídy a vedle učitelského stolku pod slunečníkem členové filmového štábu s nezbytnou coca 
colou, John Brown se chystá pomáhat několika uprchlým černochům. Ve všech skupinách se 
opakuji poslední pokyny, obtížná slovíčka či špatně zapamatovatelně fráze, těhotná černoška 
se zubí na zavilého plantážníka a generál Grant, netuše, že Lincoln tu bude co nevidět, už zase 
zvedá lahev k ústům... 
Syntezátor bzučí první melodii. „Let's go!“ velí režisér a John Brown nasedá na koně.. 

VI. etapa - Představení 

„We are ready!“ Všechno je zažité, kostýmy i zbraně jsou v „plném počtu“, Lincoln dokáže 
přesvědčivě vykřiknout „Oh God!“ když se proti němu ze stanu potácí pod obraz zřízený 
generál Grant. Černá Kate pláče úplně doopravdovsky, takže plantážník se neudrží, směje se 
a „rejža“ plným právem řve „Stóóóp! It's horrible!“ a známým „Shut up!“ umlčí námitky 
kameramana. 
„Scéna třetí, černoši...podruhé!“ hlásí klapka, pochopitelně anglicky a otroci v čele s Kate 
začínají úpět. 
„Stóóoóóp!“ rve si vlasy režisér a všichni se společně úplně neanglicky řehtáme. Včetně jinak 
zcela vážného Roberta Leea, který to nakonec stejně všechno prohraje. 
S námi se smějí i diváci, protože dnes jsou tu také studenti pedagogické fakulty. Původně 
přijeli jen na chemii, ale pozvali jsme je i na náš „Sever a Jih“, 
Projektu jsme s výjimkou dvou posledních hodin, věnovali vždy asi 15 - 20 minut každé 
vyučovací hodiny, akce byla sice pro děti zábavou, nikoliv však pouhou hrou. Každý  si, 
kromě nových slovíček a frází, odnesl spoustu poznatků o historické události jako takové. 
Někteří si možná trochu zapřemýšleli i o jiných problémech. Například o rasismu, což je 
v současné době více než aktuální. 
I kdyby si na základě našeho „hraní“ jen dokázali spojit do příslušných vztahů pojmy. jako je 
Unie, Konfederace, Abraham Lincoln. John Brown, Stonewall Jackson, Mason Dixon Line, 
Washington, Georgia..., nemyslím, že je to málo. 
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Za největší pozitivum vsak považuji, vedle zřetelného rozvoje konverzačních schopností 
žáků, především skutečnost, že je akce zaujala a zároveň motivovala pro další studium. Nejen 
angličtiny. 
„Mohla bych něco takového dělat v hodinách dějepisu?“ ptala se mne jedna ze studentek. 
„Ale snadno,“ odpověděl jsem. „Popravte třeba nějakého krále!“ 
Ještě jeden poznatek na závěr. Ve druhém pololetí, tedy po skončení projektu „North and 
South“ jsme právě se žáky prvního ročníku trávili čtrnáct dní na jazykovém kurzu SOL ve 
Velké Británii. Na závěr pobytu jsme navštívili Londýn a strávili v něm dva dny. Když jsme 
se před odjezdem sešli u autobusu na nábřeží Temže, chyběla dvě děvčata. 
Po krátké chvilce však přijelo auto a obě žákyně z něho vystoupily. Že se jim povedlo 
v hlavním městě Anglie zabloudit, není nic neobvyklého. Důležité je, že problém dokázaly 
zvládnout: požádaly jistého anglického řidiče, aby byl tak hodný a dovezl je na místo srazu. 
Šlo to prý docela dobře pomocí krátkých jednoduchých vět. 
Jednou z dívek byla bývalá „těhotná černoška Kate“. 
 

10. Plánování a přípravy 
 
Před jistým časem se kdesi rozhodlo, že je potřeba odstranit zbytečnou administrativní práci 
učitelů. Asi proto, aby jim zbylo více sil na vlastní výuku. Což o to, papírování jsme si užili 
a dosud užíváme dostatečně, ale tenkrát jakýsi „osvícený“ pracovník přišel na to, že by se 
tematické plány mohly zpracovávat centrálně. Všichni učitele v republice tak postupně 
obdrželi jednotně zhotovené tematické plány, ty ovšem nebyly nic jiného, než poněkud 
podrobněji rozpracované centrální osnovy. Úsilí o jednotnou školu tak bylo završeno a 
většina pedagogů to dokonce přijala s nadšením! Ubylo jim „zbytečně“ práce! 
A nadřízeně orgány měly zajištěno nejen to, že kupříkladu v březnu budou všechny třídy 
probírat kapitolu „Králík domácí” a žádnou jinou, ale také dokonalou možnost kontroly. To 
kdyby se třeba v březnu neprobíral „Králík domácí“ ale „Králík divoký“ (!), nebo, nedej 
pánbůh, dokonce „Zajíc polní”!!! Zoologové prominou možná některé nepřesnosti 
v názvosloví, použil jsem pouze jako velice obecnou ilustraci. 
Učitelé se většinou dobrovolně vzdali jedné z posledních možností připravovat práci podle 
své představy, vložit do plánování učiva něco ze své osobností. Jistě, zbyla ještě možnost 
provést, pokud mu to schválil ředitel, účelně úpravy. Někteří učitele úpravy prováděli, jiní 
dokonce zpracovávali své tematické plány. Drtivá většina si však „zbytečnou“ práci 
nepřidělávala. 
Jsem přesvědčen, že dobrý učitel se dokonce nesmí spokojit s plánem, který mu předloží 
někdo jiny. Byť v dobré víře a v nevšední kvalitě. Naopak, dobrý učitel si své plány zhotovuje 
sám pro konkrétní podmínky své školy a třídy, pro potřeby svých konkrétních žáků. 
A dokonce, proč by nemohl takový plán zpracovávat právě ve spolupráci se svými žáky?! 
Vždyť v takovém případě se jak on, tak děti budou snažit takový plán splnit co nejlépe, vždyť 
je to jejich plán a ne plán někoho jiného. 
Z tohoto důvodu si myslím, že právě takový plán není nutno zpracovávat ještě před zahájením 
školního roku, ale teprve během měsíce září v souvislosti s výše uvedenými podmínkami. 
A co by měl takový plán obsahovat? No, to je přece věc vyučujícího a jeho žáků! A po 
schválení takového plánu ředitelem školy by už do něho nemělo být „zvenčí“ jakkoliv 
zasahováno. 
Proto ani mně nevyhovovaly tiskopisy, určené pro tvorbu tematických plánů. Byly totiž 
rozděleny na kolonky a rubriky, tam měly být „výchovné vzdělávací cíle“, tam opět „metody 
a organizační formy“, tu „prostředky“ či „pomůcky“ apod. 
S radostí mohu konstatovat, že nejen já sám, ale i někteří moji další spolupracovníci se 
nespokojovali s centrálně dodanými a zhotovovali si tematické plány sami. 
Přípravy na jednotlivé vyučovací hodiny, jak známo, nejsou nařízeny v písemně podobě, 
pouze ředitel školy muže nařídit jejich vypracování. Takže učitel se na vyučovací hodinu 
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vlastně ani připravovat nemusí. Proč by se také učitelka s desetiletou nebo dvacetiletou praxí 
ještě měla připravovat?!?! 
Nejen měla, ona se musí připravovat! A dokonce velice důkladně, pokud chce být učitelkou 
dobrou. Já sám si, po více než dvaceti letech praxe vůbec nedovedu představit, že bych snad 
šel do třídy bez důkladné písemné přípravy. Ani ne tak připravené a zpracované z hlediska 
odborného, ale zejména z hlediska metodického. Kam se asi hrabu na „mistry světa“, kteří 
považují přípravy za zbytečné zdržování?!?! 
Samozřejmě já do své přípravy prakticky během výuky nenahlížím, ale velice si potřebuji 
svoji práci, a zejména práci svých žáků, předem promyslet, rozvrhnout a připravit se i na 
některé měně obvykle situace v hodině. Ano, ten učitel, který svým žákům leta jenom 
přednáší, ten se snad po dvaceti letech bez přípravy obejde. Ten, kdo však vede své žáky ke 
tvůrčí práci, kdo chce, aby pracovali a pracovat chtěli, ten si svoji výuku bez pečlivé přípravy 
ani představit nedovede. 
Já sám se navíc často na vyučovací hodiny připravuji i se svými, protože nejsou výjimečně 
případy, kdy oni učí se mnou nebo dokonce za mne. Jsem si vědom toho, že učitel se ne vždy 
dokonale dovede v myšlení přiblížit svému žákovi. A proto mi děti často pomohou v práci 
tím, že dokáží objasnit svým vrstevníkům problematika tak, že ti ji pochopí velice rychle, 
někdy podstatně rychleji, než kdybych se o totéž vysvětlení pokusil já. 
Pokud tedy chceme výuku připravovat jako samostatnou práci žáků, nemůžeme si pokládat 
otázku ..Co budu učit? a „Jak budu učit?“, ale spíše „Co by měli žáci v hodině zvládnout?" 
a „Jak budeme postupovat, abychom to vše společně zvládli?" Z pohledu angažovaného učení 
tedy plánuji činnosti, které budou žáci pod mým vedením vykonávat, aby úspěšně splnili náš 
společný cíl. Součásti takové přípravy musí být jak důkladná analýza učiva, tak i diagnóza 
žákovského kolektivu, opírající se o moji zkušenost z předchozí práce. A po skončení opět 
následuje rozbor vyučovací hodiny, který si sám pro sebe dělám proto, abych posouzením 
práce své a práce žáků odhalil příčiny našich úspěchů i neúspěchů a mohl tak posoudit 
skutečné objektivně dosažení cílů. Tato závěrečná analýza se pak stává východiskem pro 
plánování naši další práce. 
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l 1. Několik poznámek k řídicí práci 
 

„Demokracie?! Ale ano, samozřejmě. Nejlépe, je-li podepřena dělovými čluny!" 
František Berka, ředitel školy. 

 
Bývaly doby, kdy vedoucí pracovník byl neomezeným pánem. Ve školství to platilo bez 
výjimky a dvojnásob. Nezřídka vsak bylo možno přinejmenším pochybovat jak o odborných. 
tak o morálních a lidských kvalitách takového vedoucího. A to bylo na pováženou. 
V souvislosti s rozvojem demokracie ve společnosti jsme zjistili, že s nově nabytou svobodou 
neumíme často účelně nakládat. Řada jednotlivců si demokracii vyložila tak, že si mohou 
dovolit prakticky cokoliv. Bez jakýchkoliv následků. Někteří vedoucí pracovníci jim to svoji 
nerozhodnosti a někdy až zbytečnými obavami z čehosi spíše umožnili. 
Dovolím si větu vpravdě kacířskou: Je nezbytné, aby nastala doba, kdy vedoucí pracovník 
bude na pracovišti znovu neomezeným panem! Ovšem pouze a jen za předpokladu vysoké 
odbornosti a neméně vysokých morálních kvalit! 
Ředitel školy se nesmí obávat ani svých nadřízených nebo kontrolních orgánů, ale ani, a to 
zejména, svých podřízených. Vydá-li jakákoliv nařízení, nemusí se zodpovídat žádnému 
školskému úřadu, žádnému panu inspektorovi a už vůbec ne učitelům. Pochopitelně, pokud 
neporušuje zákon nebo školské předpisy. 
Je vhodné, aby i k takovému nařízení dospěl po poradě s kolektivem pedagogů, aby se svými 
záměry seznámil žáky a jejich rodiče, aby případně konzultoval s pracovníky ŠÚ nebo ČŠI, 
ale závěrečné rozhodnutí musí být v jeho kompetenci. Jen plně kompetentní, rozhodný 
a odvážný vedoucí pracovník, který má důvěru svých podřízených i nadřízených, může 
uskutečnit to, co v současné době potřebujeme zejména. Prvním předpokladem uskutečnění 
pozitivní transformace je zavedení pořádku na pracoviště. Školy nevyjímaje! 
Samozřejmě nemam vůbec na myslí, že bychom si měli uklidit kabinety a vyzdobit nástěnky 
či utřít prach na skříních. 
Z doby direktivně administrativního způsobu centrálního řízení si jistě všichni dobře 
pamatujeme, že sice platívaly nějaké ty předpisy, ale učitelé je buď přímo nedodržovali, nebo 
se pokoušeli hledat cestičky, jak tato někdy důležitá a zcela zásadní nařízení obcházet. A jak 
své vedoucí obalamutit. 
Pokud se snažíme cokoliv ošidit, je nad slunce jasné, že naše práce nemůže být na špičkové 
úrovni, ale s bídou na úrovni průměrné. Dostávali jsme se často do paradoxní situace - učitelé, 
zástupci i ředitele si takřka nedovolili po právu kritizovat to, co skutečně špatné bylo a ke 
kritice vybízelo, ale klidně si dovolovali porušovat pracovní režim, pozdními příchody 
a zkracováním hodin počínaje, kouřením a pitím na pracovišti konče. Přitom si nemyslím, že 
se výše uvedené problémy už na našich školách nevyskytuji! 
Dovolím si uvést některé svoje zkušenosti z práce s pedagogickým sborem u nás ve škole. 
Jistě, nejsou to zkušenosti použitelné univerzálně, mohou vsak být opět pro někoho 
prospěšnou inspirací. 
Co je třeba vždy, skutečně za každých okolnosti, a se všemi? Jak s pedagogickým sborem, tak 
se třídou žáků, tak i s jakoukoliv skupinou? 
Pravidla hry!!! Nejlépe, stanovíme-li si je společně. A pak už je jen musíme vždy dodržet 
a důsledně kontrolovat jejich dodržování jednotlivými členy skupiny. 
Prvořadé jsou včasné příchody do práce. Zvládne-li kolega Novák, musí zvládnout kolegyně 
Jandová, musím zvládnout i já. Vždyť totéž požadujeme na naších žácích. Ano, stane se, že 
z vážných důvodů může výjimečně pracovník přijít opožděně. Pak ovšem jeho kroky 
okamžitě vedou k nadřízenému a následuje vysvětlení s případnou omluvou. V opačném 
případě má vedoucí nejen právo, ale dokonce povinnost, se pohoršit. Já tak činím zcela 
programově. 
Neméně významně je dodržování pracovní doby, tedy vyučovacích hodin. Žádná povídání ve 
sborovně po zvonění a už vůbec ne balení, skládání věcí a uklízeni před koncem poslední 
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hodiny. To by si pak mohl zkusit učitel, který třeba toto pravidlo sem tam poruší, začít 
povídat něco o tom, že nemá známky nebo že nestačí to či ono probrat, neboť osnovy jsou prý 
přehuštěné! 
V obou předchozích případech jsem, jako vedoucí pracovník, naprosto nekompromisní. 
Nikdo z mých spolupracovníků však nezažil, že bych snad na něho někdy zvýšil hlas. Moji 
kolegové jsou dospělí, v drtivé většině vysokoškolsky vzdělaní lidé, kterých si vážím a chci, 
aby si i oni vážili mne. Nemůžeme tedy na sebe křičet, Totéž samozřejmě musí platit i jinde, 
kupříkladu na schůzkách s rodiči. Na mne nebo na mě kolegy nebude žádný tatínek ani žádná 
maminka zvyšovat hlas. To by si mohli zkusit! I při naprosto jasném uvědomění si, že my - 
škola, jsme službou pro ně. Pochopitelně stejně tak jednáme i my s nimi, vždy před takovou 
schůzkou „tradičně“ upozorňuji své kolegy, že setkání s rodiči nesmí být organizovaným 
žalováním, ale místem vzájemné spolupráce. 
Nevím, jak u vás, ale u nás ve škole se ani nekouří ani nepije alkohol. Ostatně většina učitelů 
jsou nekuřáci a ani školník, který kuřákem je, by si ve škole zapálit nedovolil. Totéž se týká 
alkoholu. Tím ovsem nechci tvrdit, ze nedokážeme oslavit narozeniny nebo společně posedět. 
Ovšem až 
po pracovní době! 
 
Přicházel jsem právě ke školní budově, kde jsem měl ten den cosi zařizovat. Kolem se trousili 
žáci a ke schodům se také blížil mladý muž. Před vchodem naposledy potáhl z cigarety pak 
zbytek dovedně velkým obloukem odcvrnkl stranou. Několik starších žáků znalecky ohodnotilo 
tento výkon mladého pedagoga. Problém vidím především v tom, že právě tento mladý kolega 
mohl být jinak nejen dobrým učitelem, ale třeba i vzorem pro své žáky. 
 
Velice podobnou zkušenost měla i moje vlastní dcera. Jejich třídní učitelka byla jistě hodná 
a dle všeho to se žáky šesté třídy dobře uměla. 
 
„Paní učitelka je fajn, že?” řekl jsem tehdy v debatě, která se školy týkala. 
„Je, "odvětila dcera, „ale strašně smrdí!“ 
„ Cože?" podivil jsem se. 
„No, cigaretama, “ vysvětlila Zuzana. „Hlavně po velké přestávce. " 
Považte - paní učitelka, a „smrdí!“ 
 
Vraťme se však opět do naší sborovny a zastavme se u organizace naší práce. Alfou a omegou 
spokojenosti učitele z pohledu organizace jeho práce jsou rozvrhy. Každý učitel si však musí 
uvědomit, že není placen za svůj úvazek nebo dokonce za hodiny, které má ten den v rozvrhu, 
ale za 42,5 hodin týdně. Nikde není psáno, že vyučující musí mít dokonce svoje hodiny 
pohromadě. Stejně tak, pokud si kdokoliv cokoliv naplánuje v době, kdy běží vyučování a on 
pravé v té chvíli neučí, může kdykoliv dostat suplované hodiny, A vedoucí pracovník tím 
nezasahuje do jeho volna, ale využívá jen normální pracovní doby učitele. Ta je přinejmenším 
dána počátkem a koncem vyučování a nikoliv rozvrhem pedagoga. 
Rozvrhy sestavuji sám a v žádném případě si do této činnosti nehodlám nechat mluvit. Pokud 
však kdokoliv nalezne lepší řešení, má pochopitelně plné právo svůj návrh předložit. 
Neznamená to však, že takový návrh musí být akceptován. 
Sám se snažím přesvědčit kolegy, že máme naprosto stejný cíl - zajistit výuku v naší škole. 
Byť oni spíše jako složka výkonná, já spíše jako složka řídicí. Přesto se ale kupříkladu 
suplování nevyhýbám a právě v tomhle jsme si naprosto rovnocenní. A ze stejného důvodu, 
pokud to není vysloveně nezbytné, neřešíme nepřítomnost některého člena sboru odpadnutím 
posledních hodin. Už proto. že naši žáci si musejí zvyknout, že i ve své budoucí profesi 
nemohou zastavit provoz, když onemocní jeden člen kolektivu. 
Kolegy se mi, myslím, přesvědčit daří, protože zcela pravidelně, jakmile se dozvíme o nemoci 
kohokoliv, sami si rozebírají hodiny a zajímají se o suplování ve dnech dalších. 
Do této chvíle jsem uváděl způsoby řízení, do kterých si nenechám bud zasahovat vůbec, 
nebo se společně poradíme, zvážíme eventuality, abych nakonec já sám rozhodl o způsobu 
dalšího postupu. 
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Jsou však situace a záležitosti, kdy se se svými kolegy nejen domlouvám a radím, ale kdy 
klidně muže dojít k tomu, že jsem většinou svých podřízených přesvědčen, že můj nápad není 
nejlepší. Pak postupujeme úplně jinak, než jsem původně zamýšlel. Tohle mojí autoritu nejen 
nesnižuje, ale domnívám se, že dokonce upevňuje. Přiznám se, že se občas pokouším na své 
kolegy působit tak, aby původně můj nápad převzali za svůj. 
Kupříkladu jsme se u nás rozhodli zrušit dozory. Samozřejmě tím riskuji především já jako 
vedoucí pracovník. Tohle riziko však ponesu rád. Myslím si, že žádný z mých podřízených 
není „policajt“ a že se každý z nich během přestávky potřebuje připravit na další hodinu. 
Požádali jsme také o spolupráci naše děti - středoškoláky a ono to celý rok fungovalo bez 
větších problémů. Dokonce se naše škola ztišila. Jistě, v případě potřeby zasahoval kterýkoliv 
vyučující, ale nikde nebylo vyvěšeno - „v pondělí má dozor XY“. 
Co však ještě musím - musím svým kolegům stoprocentně věřit a předpokládat, že i oni na sto 
procent věří mně, tedy musíme se vzájemně respektovat a vzájemně si sebe vážit. Moje slovo 
musí platit. Vše, co mám na srdci, jim dokáži rozhodně, ale současně vhodným způsobem 
sdělit. 
A pak také musí platit, že jsem minimálně jeden z nejlepších učitelů, ne-li nejlepší učitel naší 
školy. Dle mého vůbec neobstojí argument, že vedoucí pracovník ve školství musí být 
především dobrý organizátor a teprve pak učitel. 
V některých bezpečnostních složkách, zejména protiteroristických skupinách, platí zásada, že 
velitel smí vydat jen takový rozkaz, který je on sám také schopen splnit, 
Toutéž zásadou se řídím i já. Chci-li pro něco své kolegy získat, musím jim především ukázat, 
že je to účelné a současně schůdné. Pak mezi námi musí být naprosto běžnou situace, že po 
skončení pohospitačního pohovoru mohu říci - „Pojď se mnou na další hodinu, já ti ukáží, jak 
jsem myslel tu či onu připomínku." Ostatně vzájemně hospitace jsou u nás naprosto běžná 
věc, kolegy zvu často do svých hodin a svým způsobem jsem velice potěšen, když oni naopak 
zvou mne. Často dokonce proto, že chtějí ode mne poradit a pomoci vyřešit nějaký problém, 
Dokonce jsme se několikrát dohodli, že společně připravíme hodinu ve třídě, kde dotyčný 
učitel nemůže dosáhnout úspěchu. V několika případech jsem se i pokusil jeho předmět 
v jedné jeho hodině vyučovat tak, jak bych považoval za optimální. Vyučující hodinu 
sledoval a po ní jsme se dohodli na dalším jeho postupu. 
Tato situace je ovšem důsledkem mého způsobu přístupu ke kontrolní činnosti. Moje 
představa se dá shrnout do věty - Nehledat chyby, ale snažit se najít společně způsob, jak naši 
práci ještě zlepšit. Pak mi vyučující klidně a bez obav přizná „Měl jsi štěstí, to kdybys byl 
před hodinou v 3.C, to byla hrůza!“ nebo „Teď to docela šlo, ale včera v té samé třídě, to byla 
ostuda,“ 
Moji podřízení vědí, že formálně hospituji k smrti nerad, protože takový způsob kontroly 
považuji za poněkud ponižující. Proto se raději se svými kolegy vzájemně na hodiny zveme. 
Oni také dobře vědí, že jim věřím, neboť své hodiny nikdy neodbydou či „neodfláknou“. 
A také vědí. že se na jejich názory budu ptát, že naše porady nebývají můj monolog, ale živá 
a věcná diskuse. 
A když už jsme u té porady, pak ještě jednu poznámku k poradě zahajovací. Pokusím se 
citovat to, co jim vždy v jejím závěru kladu na srdce: 
 
„Brzy předstoupíte před žáky. Tatínkové některých našich dětiček by do takového "křápu", 
kterým jezdíme my, nesedli. Maminka ba na sebe zase nevzala takové „hadry“, jaké nosíte vy, 
kolegyně. 
Právě proto vy půjdete před děti jako hrdý, špičkový profesionál, který něco umí. A umí toho 
určitě ve většině případů víc, než maminka s tatínkem dohromady! A ještě něco! Učte jak 
nejlépe umíte, ale učte si podle svého! Mně zodpovídáte jen za dodržování zákonů a předpisů. 
Jinak jste odpovědni pouze svému svědomí, svým žákům a jejich rodičům. Učte tedy opravdu 
tak, jak chcete vy!“ 
 
Jsem skálopevně přesvědčen, že nikdo nemá právo nařizovat učiteli způsob, jak má vyučovat 
své žáky. I kdybych si já myslel, že právě moje metodika je nejlepší, je to každopádně jen 
subjektivní názor. Nemohu nařídit, měl bych však udělat vše pro to, abych své kolegy pro co 
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nejlepší způsoby práce získal a také jim to pozitivní pomohl v praxi aplikovat. A tak, jako se 
oni mohou učit ode mne, tak já se učím a nadále hodlám učit od nich. 
 

12. Kudy a jak dál? 
 
Určitě si nemyslím, že právě směrem, kterým se v současné době, někdy tak trochu nešťastně, 
hodláme ubírat. Tedy směrem „západní rozvinuté školství" a pokud možno ještě rozvinuté 
školství zaoceánské. 
Jistě, je třeba se poučit, nechat se inspirovat, shromáždit všechny pozitivní zkušenosti a v naší 
praxi je využít. Ale nikoliv kopírovat! Abychom na léta přebírání principů pedagogiky 
sovětské nenavázali roky zavádění zkušeností škol amerických. Nedělejme si iluze, že právě 
v USA je úroveň běžných škol na nějak mimořádně závratné úrovni, A přestaňme si rovněž 
myslet, že všechny naše školy musejí být nutně špatné. Naopak, i my máme školy vynikající, 
a také jistě průměrné i podprůměrné. Stejně jako máme skvělé učitele na jedné straně a na 
straně druhé lidi, kteří by měli co nejrychleji náš rezort opustit. 
Osobně si vůbec nemyslím, že bychom šmahem měli zatratit vše, co se k nám, někdy dost 
složitými cestami, dostávalo ze zemí bývalého Sovětského svazu. S úctou vzpomínám na 
práci V. Šatalova z Doněcka nebo Š. Amonašviliho z Tbilisi. A pak si také uvědomme, že 
kupříkladu právě v USA probíhá v současnosti fakticky také školská reforma. Že tedy ani 
v této jistě velice rozvinuté zemi nejsou stavem školství právě nadšeni. 
Takže využijme vše využitelné, vyvarujme se zbytečných chyb, slepých uliček a extrémů. 
Hlavně pak mějme na paměti naše specifické podmínky. Vyjděme z našich nejlepších tradic, 
oprašme myšlenky našich reformních pedagogů, nezapomeňme na J. A. Komenského, ale 
nevracejme se zpět! Jděme rovně vpřed a čiňme tak co nejrychleji! 
Udělejme vše pro změny v myšlení učitelů a nejen v myslích jejich. Dejme školám plnou 
důvěru, učitelům i jejich nadřízeným dostatečnou míru volnosti a současné zodpovědnosti. 
Pomozme jim radou, zprostředkujme co nejširší přísun informací. A už konečně učitele, 
vychovatele a další pedagogické pracovníky hodnoťme tak, jak by odpovídalo jejich 
společenskému postaveni ve skutečně rozvinuté a demokratické společnosti. 
A získejme všechny pro plnění cílů dobré školské politiky. Těmito cíli, dle mého, musí být 
především humanizace a liberalizace celého českého školství. Pevně věřím, že těchto cílů 
společnou, byť nelehkou, ale o to radostnější prací dosáhneme! 
 

13. Pojďte k nám do třídy! 
 
Do konce roku zbývalo čtrnáct dní. Shodou okolností onemocněla jazykářka, a touž shodou 
okolností probíhal právě barmanský kurz. Ve třídě chyběli právě ti nejlepší a počty žáků se 
pohybovaly kolem dvaceti. 
Právě na tu dobu byla ohlášena skupina zájemců z Plzně, kteří se chtěli podívat na naši práci. 
V půl deváté zastavil před školou autobus a z něj vystoupilo přes čtyřicet učitelů, melodiků 
a dalších. 
Naše děti opět nic netušily, a já, byť poněkud překvapen počtem, jsem kolegy zavedl do třídy 
druhého ročníku. Suploval jsem tam právě anglický jazyk za nepřítomnou kolegyni. 
A pracovali jsme, i když se kolem tísnila spousta dospělých a my byli vlastně v žalostné 
menšině. 
Vzápětí jsme absolvovali další dvě hodiny v jiné třídě a pak během velké přestávky krátkou 
besedu. Vše bylo naprosto nepřipravené, nelíčené, nenahrané. A jak z ohlasů  vyplývalo, 
účastníkům se to nejen líbilo, ale bylo to pro ně, alespoň podle jejich vlastních slov, 
prospěšné a poučné. 
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I vy pojďte k nám do třídy. Přezujte se a posaďte... Ale ne, kdepak, tam dozadu přece ne, 
pěkně mezi děti! Ať jste přímými účastníky práce! Však oni vás mi žáci do ní zapojí sami. 
A spolehněte se, nebudou předem o vaší návštěvě vědět! 
Vy, které předchozí stránky zaujaly, se jistě budete chtít na vlastní oči přesvědčit, zda to, co 
jsem uvedl, se shoduje se skutečnosti. Jak jinak a jak lepe se přesvědčit, než na místě a při 
činnosti? Jste samozřejmě srdečně zváni, opakuji, nezapomeňte přezůvky! A odvahu! U nás 
se totiž pracuje, návštěvy nevyjímaje! 
Budeme se na vás těšit! 
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16 - Ukázka hodnocení žáka za klasifikační období 
 
Na úplný závěr 
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Příloha č. 1. - Dopis pro rodiče žáků 
 
Vážení rodiče! 
Nejprve dovolte, abych se Vám stručné představil. Jsem zástupcem ředitele SOU v Železné 
Rudé a budu v letošním roce učit Vaše děti chemii, základy automatizace a některé z nich 
také anglický jazyk. Přestože právě tyto předměty nepatřily na ZŠ možná mezi nejoblíbenější, 
nemusíte se ani Vy, ani Vaše děti obávat. 
V minulosti jsem se poněkud více zabýval změnami ve školní prací. Ve spolupráci s dětmi 
jsme vytvořili určitý, možná poněkud méně obvyklý způsob výuky. Neobvyklý natolik, že 
naše hodiny navštívila řada zájemců, psali o nás v novinách, vysílali v rozhlase a Pedagogická 
fakulta Plzeň používá videozáznam z naší práce jako instruktážní film při výuce budoucích 
učitelů. Před dvěma roky mi byla, jako prvnímu učiteli v republice, udělena ministerstvem 
školství výjimka pro výuku bez klasifikace. V předmětech CH a ZA žáci během roku 
nedostávají žádné známky, a to nejen v hodinách, ale ani na vysvědčení. Namísto toho jsou 
hodnoceni slovně a i na konci klasifikačního období jim předávám „dopisy“ se slovním 
hodnocením jejich školní práce. Přesto, a nebo právě proto se nám práce velice daří. 
Pochopitelně bych v tomto způsobu práce chtěl pokračovat i nadále, pokud k tomu získání 
Váš souhlas. Co Vám mohu slíbit: 
l. Děti se budou v našich předmětech učit nikoliv ze strachu před zkoušením či špatnou 
známkou. ale pouze ze zajmu o vlastní učivo. 
2. Znalosti žáků budou přinejmenším na vyšší úrovni, než je obvyklé a to především, budou 
problematice učiva rozumět. 
3. Děti se prakticky nebudou doma či na DM učit chemii, nebo základy automatizace, domácí 
úkoly, pokud vůbec jsou, jsou u nás dobrovolné! 
4. Místo známek budou děti hodnoceny slovně, pokud však bude třeba žáka klasifikovat 
(přestup, přání rodičů apod.), samozřejmě tak učiním. 
5. Máte plné právo kdykoliv navštívit naše vyučovací hodiny a na vlastni oči se přesvědčit o 
úrovni naší práce a o znalostech děti. 
Pokud by Vás více zajímal systém naší práce, můžete se o něm podrobněji dočíst v publikaci 
„Angažované učení", v níž jsem shrnul naše zkušenosti. Tu si v případě zájmu můžete 
objednat na adrese - T. HOUŠKA, nakladatel a vydavatel, Václavkova 2, 160 OO PRAHA 6. 
V závěru dovolte, abych se na vás obrátil ještě s další prosbou. Chceme naší práci stále 
zdokonalovat a ani pro nás nejsou finanční prostředky zanedbatelné. Proto, kromě souhlasu 
s neznámkováním dětí, Vám ještě nabízím možnost naši výuku malými měsíčními prostředky 
sponzorovat. Pochopitelně výši příspěvku plně ponechávám na Vašem uvážení, v době 
ekonomické transformace jsou možnosti každého z nás rozdílné. Ostatně ani v případě, že by 
kdokoliv, ať už z jakýchkoliv důvodu, se nemohl či nechtěl na sponzorování naší výuky 
podílet, má plné právo tuto možnost odmítnout. Samozřejmě vybrané částky budou beze 
zbytku sloužit pouze Vašim dětem a veškeré hospodaření s těmito prostředky bude jimi 
kontrolováno. 
 

Předem Vám děkuji za pochopení a spolupráci! 
Stanislav Červenka, zástupce ředitele 

 
 
PROHLÁŠENÍ 
 
Jméno žáka ............................... .. třída ......... .. šk.r, .......... .. 
 
A. Souhlasím s tím, aby můj syn/moje dcera nebyl/a v tomto školním roce v předmětech CH a 
ZA klasifikován/ a a místo známek byl/ a hodnocen/ a slovně. 
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B, Žádám, aby můj syn/dcera byl/a v tomto školním roce v předmětech CH a ZA 
klasifikován/ a tradičním způsobem, tj. školními známkami. 
 
C. Zavazuji se přispívat na alternativní způsob výuky v předmětech CH a ZA, případně AJ, 
částkou      Kč měsíčně, splatnou vždy v prvním týdnu každého měsíce školního roku. 
 
D. Nebudu ve školním roce přispívat na alternativní výuku CH, ZA, případně AJ. 
 
[Ponechte, prosím, pouze body, které se Vás týkají, ostatní, prosím, škrtněte!) 
 
V.................... dne..............Podpis rodičů......................... 
 
 

Příloha č. 2 - Pracovní návody - jednoduché problémové úkoly 
Nejprve si ukážeme několik jednoduchých problémových úloh, které zařazuji především do 
úvodních hodin, kdy ještě žáci nemají dostatek zkušeností z takové práce. Nadpis hodiny 
obvykle stanovuji já sám, cíl ve spolupráci s žáky. 
 

I. Základy automatizace - l. hodina ..Mechanizace a automatizace" 

Náš dnešní úkol: 
 
l. Pokus se svými slovy vysvětlit pojmy: - mechanizace, automatizace 
2. Jaký význam má automatizace pro současný život na konci 20. století? 
3. Jaké jsou výhody využiti techniky, zejména výpočetní techniky? 
4. Jaké jsou možnosti využití automatizace a výpočetní techniky v potravinářství, obchodě 
a službách? 
5. Proč se učíme předmětu Základy automatizace v našem oboru? 
 

II. Chemie - 3. hodina - „Látky a jejich složení" 

Naším dnešním úkolem bude objasnit si některé opravdu základní pojmy obecné chemie, 
Snažme se proto zodpovědět následující otázky: 
 
1, Pokus se svými slovy vysvětlit pojmy 

a) fyzikální děj 
b) chemický děj 

2. Zkus také objasnit pojmy 
a) čistá látka 
b) směs 

 
3. Pokus se převést do češtiny slovo homogenní, případně svými slovy vysvětlit význam 
tohoto pojmu. 
a) pokud znáš význam tohoto slova, pokračuj ..variantou A". 
b) pokud neznáš význam tohoto slova, pokračuj „variantou B“. 
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Varianta A 
- uveď alespoň dva příklady homogenních látek. 
Varianta B 
- uveď alespoň jedno slovo, které také obsahuje předponu „homo“ (POZOR!!! Pouze 
předponu, nikoliv podstatné jméno, které pochopitelně znamená česky „člověk“ viz „Homo 
sapiens). 
 

Příloha č. 3 - Pracovní návody - složité problémové úlohy 
 
složité problémové úlohy zařazuji v době, kdy už jsou žáci nejen zvyklí s nimi pracovat 
samostatně celou hodinu, ale kdy už jsou většinou schopni určit nejen téma hodiny, ale 
doplnit i výchovně vzdělávací cíl do prázdných rámečků. 
 
Takové úkoly však už mohu zařadit kupříkladu do 4. vyučovací hodiny, tam ovšem jak 
s nadpisem, tak i s cílem. Postupně jsou úkoly stále více náročnější a u posledních příkladu 
prakticky všechny důležité pojmy doplňují žáci samostatnou činnosti. 
 

I. Chemie - 4. hodina - „Roztoky“ 

Nadpisem dnešní hodiny bude kapitola „ROZTOKY“. 
A náš úkol? 

 
 
Předpoklad – V běžném životě látky většinou existují v podobě směsí, nikoliv v podobě 
čistých látek. Většina chemických dějů probíhá ve vodném roztoku!!!!! 
1. Pokus se svými slovy charakterizovat roztok (pojmy z minulé hodiny)! 
2. Doplň následující rozdělení roztoků: 

a) podle obsahu rozpuštěné látky 
b) podle skupenství 

3. Zkus zvládnout tento příklad – Kolik gramů NaCl potřebujeme na přípravu 200 gramů 20 
% vodného roztoku, a dále – Kolik % roztok získáme z 25 gramů soli a 75 g vody? 
4. Dobrovolné domácí cvičení – Vymysli si obdobný příklad! 
 

II. Chemie – 10. hodina – „Valenční elektrony“ 

Téma – VALENČNÍ ELEKTRONY 
 
Pomozte stanovit náš úkol –  
1. Pokusme se na základě znalostí ze ZŠ a našich posledních hodin vysvětlit pojem „valenční 
elektrony“. Kde se nacházejí? 
2. Napiš vše, co víš o těchto prvcích, včetně elektron. konfigurace: 

 

Pokuste se určit u těchto atomů valenční elektrony! 
3. Bez problémů teď už doplníme následující poučky: 

a) končí-li elektronová konfigurace orbitalem s, ..................... 
b) končí-li elektronová konfigurace orbitalem p, .................... 

4.Urči valenční elektrony atomů, které si navzájem budeme zadávat! 
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III. Chemie – 13. hodina – „KOVALENTNÍ VAZBA“ 
Téma „Kovalentní vazba pro nás znamená úkol 

 
 
1.Předpoklad – všechny atomy se snaží mít elektronový zápis valenčních elektronů 
.................. tedy počet val. e. = ....... 
2. Pokus se vyřešit následující logický problém, který by nám měl pomoci vyřešit 

problematiku kovalentní vazby. 
Pevnost hlídalo 12 vojáků, které pohledem z hradby 
kontroloval velitel. Vojáci se domluvili a několik jich 
odešlo do vesnice. Přesto velitel, pokud se podíval 
z jakékoliv strany hradeb, uviděl vždy stejný počet vojáků, 
jako předtím, tedy 3. Jak to ti vojáci vlastně udělali? 
3. Pamatuj si jedno důležité slovo z předchozího problému 
a zkus na základě znalostí o valenčních elektronech sestavit 

vazbu mezi dvěma atomy fluóru. Vznik iontů pochopitelně nepřipadá v úvahu! 
4. Obdobně se pokus sestavit molekulu O2 a také N2. 
5. Závěr – formuluj charakteristiku kovalentní vazby! 
6. Proveďme sestavení molekul F2, O2, a N2 pomocí fólií na zpětném projektoru! 

IV. Chemie – 38. hodina – („Deriváty“) v návodu bez nadpisu!!! 

1. Určete po domluvě nadpis dnešní hodiny, jestliže známe kompletní rozdělení organických 
sloučenin 
 Nadpis ........................................................... 
a náš úkol:  

 
2. Pro snadnější práci si zopakujte: 

a) rozdělení org. Sloučenin 
b) rozdělení uhlovodíků 
c) pojem alkyl, izomerie, adice 

3. Napiš adici ethin + Cl2 -> + HF -> 
4. Charakterizuj naši novou skupinu látek! 
5. Pokus se rozdělit na dvě základní skupiny podle obsahu důležitého prvku (hledej případně 
v knize – str. 311 a str. 319!) 
6. Společně se pokusme stanovit pravidla pro tvorbu názvů 

a) pomocí předpon 
b) pomocí číslic 

7. Dobrovolný domácí úkol 
a) lehká varianta – pokus se napsat vzorec trichlórmethanu 
b) obtížná varianta – pokus se napsat vzorec 1,2,3 trichlór 2,3 dijód propan 

 

Příloha č. 4 - Programované učení 
Programované učení je založeno na principu „samoučení“ prostřednictvím postupu malými 
kroky. Každý žák může pracovat se svým sešitem a volit své vlastní tempo, dle potřeby se 
může i vracet. Na závěr si ověří své znalosti pomoci kontrolních otázek. Programované učení 
nám umožní připravit se na příslušné téma a většinu učiva máme zpracovánu ve formě 
takových sešitů. Uvádím jeden z autentických příkladů. 
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Téma: STAVBA ATOMU 
 
Cíl: Na základě předchozích znalostí z dané problematiky pochopit princip stavby atomu, 
zákonitostí výpočtu elementárních částic, seznámit se s pojmem izotopy, ujasnit si podstatu 
tvorby iontů. 
 
Cílové vědomosti: Atom, atomové jádro a obal, elementární částice a jejich náboje, umístění 
těchto částic v atomu, izotopy, ionty a jejich tvorba, protonové a hmotnostní číslo. 
 
Cílové dovednosti: Určení protonového a hmotnostního čísla atomu, výpočet elementárních 
částic, tvorba izotopu a iontu, Vyhledávání jednotlivých prvků v periodickém systému prvků. 
 
NÁVOD: Přečti první otázku, snaž se odhadnout chybějící slovo a pak obrat' na další list, 
kde najdeš odpověď a další otázku. Tak pokračuj až do konce. 
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KONEC PROGRAMU 
Pokračuj kontrolními otázkami na další straně! 
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Kontrolní otázky: 
 
1. Charakterizuj svými slovy atom. 
2. Které jsou jeho elementární částice, jaký mají náboj a kde jsou umístěny? 
3. Která z elementárních částic má zanedbatelnou hmotnost? 
4. Čím je tvořena hmotnost atomu? 
5. Čím se vzájemně liší izotopy? 
6. Proč má kation kladný náboj? 
7. Proč je atom elektroneutrální? 
8. Určí mezi těmito atomy izotopy: 

 
9. Vyhledej v periodické soustavě prvky: 

 
10.Doplň čísla následujících atomů a jejich částic: 

 
Dobrovolný domácí úkol: 
Hmotnostní Číslo je obvykle vyšší, než číslo protonové. Zjisti, za jakých okolností platí vztah 

HČ = PČ ! 

Příloha č. 5 – Doplňovačky s tajenkou 
 
Soubor doplňovaček s tajenkou nám neslouží jenom k tomu, abychom pouze vyluštili tajenku. 
O každém pojmu uvedeme hned základní informace, jde-li o doplňovačku jazykovou, 
okamžitě utvoříme jednoduché věty. 
 
1. ukázka – tajenka = „DERIVÁT“ 
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2. ukázka – tajenka = „LETTERS“ (česky – „dopisy“) 

 
3. ukázka – tajenka = „I AM READY“ (česky „jsem hotov, jsem připraven“) 

 
4. ukázka – tajenka = „METALLICA“ (název oblíbené metalové skupiny) 
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Příloha č. 6 - „Překladatelé a textaři" 
 
Pokusíme se společně o překlad a také tak trochu o „přebásnění" textu. Rozdáme si papíry 
s připravenou písničkou a poslechneme si nahrávku. Pak, pochopitelně ve skupinách, 
s pomoci slovníků překládáme a přitom máme možnost ještě několikrát písničku slyšet. Jako 
ilustrace jistě postačí pouze první sloka. Otištěno bez laskavého svolení autorky, americké 
zpěvačky D. Parton. 
 
APPLEJACK 
 
l. He lived by the apple orchard in a little orchard shack. 
his name was Jackson Thompson, but folks called him Applejack 
And Applejack was loved by everyone he ever knew. 
Applejack picked apples, but he picked the banjo too. 
 
Chorus: Play a song for me, Applejack, Applejack, 

  Play a song for me and I'll sing. 
  Play a song for me, Applejack, Applejack 
  Play a song, let your banjo ring. 

 
Pomocné poznámky: 
shack : chatrč, bouda 
lived = minulý čas od „live“ 
called = min. čas 0d „call“ 
was : min, čas od „is“ 
knew : min. Čas od „know“ 
picked : min, čas od „pick“ 
was loved : „být milován" 
ev‘ryone = „everyone“ 
Chorus - I'll = I will (budoucí čas) 
 
A takhle vypadal jeden ze skutečně autentických překladů: 
 
1. Žil v malé zahradní boudě u jablkového sadu, 
jmenoval se Jackson Thompson, ale říkali mu Applejack, 
milovali ho všichni, kteří ho znali, 
Applejack trhal jablka a brnkal na banjo. 
 
Rf:  Hraj písničku pro mě, Applejacku, Applejacku. 

hraj písničku pro mě a já budu zpívat 
hraj písničku pro mě, Applejacku, Applejacku, 
hraj písničku, nech své banjo zvonit. 

(slušné, že!) 
 

Příloha č. 7 - Didaktické hry 
 
Jsou velice významnou složkou naší práce a myslím, že by měly být důležitou složkou práce 
ve všech třídách a ve všech školách. Vůbec nemyslím, že jen ve školách základních. Pro 
chemii máme několik her, které nám pomáhají v důkladném osvojení si názvosloví. například 
Chemické domino, nebo Velkou cenu chemie, Obě hry jsem však už popsal v publikaci 
„Angažované učení“, proto se teď zaměřím na dvě hry, které používáme při výuce anglického 
jazyka. 
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l. ANIMALS (česky ..zvířata“) 

Tuto hru jistě také znáte. Všem hráčům se rozdají malé papírky, na kterých jsou napsané 
názvy různých zvířat. Všechna jsou ale napsána vždy dvakrát. Každý hráč se podívá tajně na 
svůj papírek a poté začne vydávat odpovídající zvuky. Současně hledá svého partnera. Je 
zakázáno mluvit, pouze se štěká, mňouká, bučí... 
Modifikace pro angličtinu vypadá takto: Rovněž rozdáme papírky s anglickými názvy 
zvířátek. Nejprve však musí každý v duchu přeložit, je-li třeba pomocí slovníku. Teprve když 
každý ví, které zvířátko bude představovat, na znamení začnou vydávat zvuky. 
Jako bych slyšel námitku i „To ale nejde při normálním vyučování, děti by zbořily školu!" 
Ale kdepak! Stačí je motivovat tím, že např. „...takhle štěká pejsek tak asi z mateřské školky. 
My jsme středoškoláci. Jak štěká středoškolsky pejsek? Žáci to vezmou s patřičným 
nadhledem, chodí po třídě a decentně poštěkávají čí bučí! 
 

2. There is a free chair... ("Tady je volná židle...") 

Hraje se rovněž v češtině, hráči sedí v kruhu, po pravici jednoho z nich je volná židle a on 
začíná. „Po mé pravé straně je volna židle, volám Tomáše, protože... (je můj kamarád,... sbírá 
motýly,... má krásné oči...) Zmíněný si sedne na volnou židli a ten, kterému se uvolnila po 
pravici místo, obdobné pokračuje. 
Tuto hru hrají s oblibou jak děti, tak dospělí, lze při ní sledovat nejen vynalézavost hráčů, ale 
i mezilidské vztahy ve skupině. Je však vhodné uvést, že hra neslouží v žádném případě k 
demonstraci oblíbenosti či neoblíbenost hrajících. 
A v angličtině? Totéž, jen převedena do cizího jazyka: 
„There is a free (nebo “vacant“) chair on my right side. I am calling..., because she is very 
pretty girl!" 
Samozřejmě obdobných her existuje celá řada a my jich máme do angličtiny převedena 
pochopitelně více. Zkuste si také něco podobného přizpůsobit. A nejen pro cizí jazyky! 
 

Příloha č. 8 - „Skládanka 

 
 
Tyto a ještě některé další obdobně kartičky dostávají vždy žákovské skupiny na začátku 
hodiny. Rozloží je před sebou a společnými silami se podle pokynů vyučujícího pokoušejí 
skládat jednoduché věty. Pomoci kartiček lze dokonale procvičit časování slovesa „TO BE“ 
a „TO HAVE“. dát dohromady jednoduché fráze typu „I am sorry. I am late", ukázat si 
pouhým přeskupováním tvorbu otázek, záporů, záporných otázek, naučit se časování 
obyčejných sloves i tvorbu různých druhů slovesných časů. 
Obdobnou skládačku v poněkud větší podobě pak používá i vyučující na magnetické tabuli. 
Považuji takové skládačky za poněkud pracné, ale vysoce účinné pomůcky. 
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Příloha č. 9 - „Slovosled“ 
 
Slovosled v anglických větách je záležitost velice významná, změnou slovosledu se může 
měnit věta oznamovací na větu tázací, přeskupováním slov měníme význam celé věty 
a podobně. 
Žákovské skupiny se proto snaží nejen sestavit větu, ale také ji přeložit. V některých 
případech musí řešitel rovněž doplnit některá chybějící slova, která jsou záměrně vynechána. 
Krom toho jsou obvykle jednotlivě úkoly v odlišných barvách, takže se může současně také 
učit názvy barev v cizím jazyce. 
 
Příklad č. 1 

 
 
Příklad č. 2 

 
 
Příklad č. 3 

 
 
Příklad č. 4 

 
 
Příklad č. 5 (právě v tomto příkladu je část vynechána) 

 

Příloha č. 10 - „Cvičení s chybami" 
 
Skupiny obdrží rozmnožené kopie cvičení, ve kterých spoluprací vyhledávají chyby, opravují 
je a obvykle ještě překládají do češtiny. Často záměrně zařazuji věty, které chybu neobsahují 
(např. třetí věta cvičení 1), nebo se kterými není možno požadovanou operaci provést (např. 
3. věta cvičení 2). 
 
Cvičení 1. 
Toto cvičení psal určitě začátečník. Vyhledejte jednotlivé chyby, cvičení přepište správné do 
sešitu a připravte si překlad! 
l. Try its! 2. Yes, I em. 3. No. we are not. 4. Peter iz from Czech Republic. 5. Oupen yor 
books! 4. Jarka is mai gerl. 
 
Cvičení 2. 
Pokuste se uvedené věty stahovat! 
1. l am sorry. 2. Are they not here? 3. Is she pretty girl too? 4. We are not late. 5. They are 
Czech. 6. Are you not fine? 
Cvičení 3. 
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Zase to napsal nějaký břídil. Pokuste se opravit chyby! 
1. He taking his exercise-book. 2. She sit on her livingroom. 3. l like this game verry much. 4. 
My uncle have a smyll new flat in the country. 5. They need not cros the street. 
 
Cvičení 4. 
Opět se pokusíme najít chyby v následujících větách. 
1. Peter play football. 2. Jane are writting his letter. 3. Excuse me, I must to go home. 4. We 
are going in the cinema. 5. This boy is tall, that girl is taller, my uncle is tallest. 6. Tom does 
not like to play tennis, he are keen on football. 
 
Cvičení 5, 
Pokus se nejprve odhalit chyby sám, potom se domluv s kolegy! 
l. Do you reading this book? 2. I am learning English every day. 3, Don't you listen to music 
now? 4. We can to cross the street. 5. He make breakfast for his younger sister. 
 

Příloha č. 11 - „TEST“ - ukázka 

části testu „Obecná chemie" 

Test. ze kterého je následující ukázka, je součásti zkoušecího počítačového programu 
„CHEMIE“, který jsem sestavil pro školní mikropočítače PMD 85-3. Vlastní program 
obsahuje pět takových testů z různých oblastí chemie. Obdobné programy máme zpracovány 
i pro jiné předměty, včetně základů automatizace. Pro anglický jazyk jsem sestavil také 
zkušební program, který pomáhá žákům obohatit slovní zásobu. 
Testový program „Obecná chemie“ obsahuje 20 otázek, uživatel vždy zvolí správnou 
eventualitu a vzápětí je informován o správnosti své odpovědi. Po skončení celého programu 
je mu pak oznámen celkový výsledek a jeho výkon počítač zhodnotí. Takový test nemá jen 
funkci zkoušení, ale pomáhá také žákům doplnit si znalosti dané problematiky. 
 

Zkoušecí program - test: „Obecná chemie“ 

3. Roztoky jsou 
a) sloučeniny látek 
b) homogenní směsi látek 
c) heterogenní směsi látek 

 
4. Jednojadernou nejmenší částici hmoty je 

a) atom 
a) proton 
b) elektron a neutron 

 
5. Každý atom musí obsahovat aspoň tyto částice 

a) proton a elektron 
a) proton a neutron 
b) elektron a neutron 

 
6. Izotopy se vzájemně liší počtem 

a) elektronů 
a) protonů 
b) neutronů 

 
11.Atom chloru s protonovým číslem 17 má počet val. elektronů 
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a) 17 
b) 7 
c)  5 

 

Příloha č. 12 - „Kytka" 
 
Takové „květiny“ obdrží všechny skupiny. Žáci se nejen snaží doplnit do středu květu 
písmenko, ale okamžitě překládají všechna vzniklá slovíčka, Společně je pak správně 
vyslovujeme a snažíme se tvořit s jejich použitím jednoduché věty. 
 

 

Příloha č. 13 - Počítačový program 

„Podnikání“ - ukázka 

 
Počítačový program „Podnikání“ opět navazuje na téma „Stavba atomu“ a nám slouží 
k procvičování tohoto učiva a k dokonalému upevnění znalosti. Forma hry je pro  velmi 
přitažlivá. Uživatel, tedy žák, je nejen neustále informován o úspěšnosti svých odpovědí, ale 
i o stavu svého „konta“. Při splnění úkolů mu vždy určitá částka přibyde, po chybné odpovědi 
naopak určitý obnos ztratí. Může se rovněž rozhodnout a zvolit několik prémiových úkolů, 
které jsou honorovány více. V závěru je každý žák hodnocen jako úspěšný či méně úspěšný 
„podnikatel“. Program je samozřejmě ošetřen proti běžným chybám v zadávání. 
 
Jako ukázku jsem vybral několik typických části celého programu, především návod, část 
hlavního programu a data pro dvě první otázky. Vlastní program je zpracován v jazyce 
BASIC pro Školní mikropočítač PMD 85. 



 70 

 
115 GCLEAR 
120 PRINT 3,14;„NAVOD“ 
125 PRINT AT 5,14;„---„ 
130 PRINT AT 8,4;„Na pocatku zadej vklad pro podnikani,“ 
135 PRINT AT 10,4;“nejmene 1000,-Kc,“ 
140 PRINT AT 12,4;“Za vyreseny ukol urcity obnos ziskas,“ 
145 PRINT AT 14,4;“za chyby naopak peníze ztracis,“ 
150 PRINT AT 16,4;“Pocitej ovsem s tim, ze kazda informace“ 
155 PRINT AT 18,4;“tw bude take pochopitelne něco stat!!!“ 
160 PRINT AT 20,4;“Svoji uspesnost poznáš na konci hry.“ 
360 READ A$,B$,C$,D$,E$ 
365 PRINT AT 8,2;A$;AT 10,2;B$;AT 12,2;T$ 
370 DISP „Chces pomocne informace? A/N“:INPUT I$ 
373 IF I$=“A“ THEN PRINT AT 18,2;C$;AT 20,2;D$:LET U=U+100 
375 DISP „Zadej spravnou odpověď“:INPUT O$ 
377 IF O$=E$ THEN PRINT AT 24,18;“SPRAVNE““LET S=S+200“GOTO 380 
379 IF O$E$ THEN PRINT AT 24,18;“SPATNE““LET U=U+200 
384 PRINT AT 3,10;“STAV TVEHO KONTA :“ 
385 PRINT AT 8,5;“Pocatecni stav – „;V;“Kc“ 
386 PRINT AT 10,5;“Zisk – „;S;“Kc“ 
387 PRINT AT 12,5;“Ztrata – „U;“Kc“ 
388 PRINT AT 15,5;“Celkem zbyva – „;K;“Kc“ 
999 REM +++ DATA PRO 1. UKOL +++ 
1000 DATA Kolik neutronu ma atom sodiku s protonovym 
1001 DATA cislem 11 a hmotnostnim cislem 23? 
1002 DATA 
1003 DATA Pocet neutronu zjistis podle vzorce n=HC-p 
1004 DATA 8 
1005 DATA 12 
1100 DATA Kolik protonu ma atom kysliku s hmotnostnim 
1101 DATA cislem 17 a poctem neutronu devet? 
1102 DATA  
1103 DATA Pocet protonu zjistime podle vzorce p=HC-n 
1104 DATA 
1105 DATA8 
 

Příloha č. 14 – „Karty“ 
 
Jednotlivé karty a obrázky jsou dílem dětí a jsou samozřejmě barevné. Využíváme je při 
výuce cizího jazyka, každý žák si vybere jednu kartičku a konverzuje „s obrázkem, o obrázku, 
pro obrázek“, případně „píše obrázku dopis či přání k vánocům“. 
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Příloha č. 15 – „Kolečka“ – Vysvětlení na straně 54 
 

Příloha č. 16 - „Ukázka hodnocení žáka za klasifikační období" 
 
HODNOCENÍ 
za druhé pololetí školního ruku 1990 - 91 
 
jméno: Petr Bláha 
třída: S - 1. 13 
 
Na základě povolení výjimky MŠMT ČR z Hodnocení a klasifikace žáků středních škol 
č. j. 21 548/90 r 21 ze dne 4. prosince 1990 sděluji hodnoceni v předmětech chemie a základy 
automatizace. 
 
CHEMIE 
 
Během období jsi patřil mezi velmi dobré žáky, problematice učiva jsi dobře rozuměl a při 
práci dosahoval výborných výsledků. Škoda jen tvého určitého výpadku v závěru pololetí. 
 
ZÁKLADY AUTOMATIZACE 
 
Během celého pololetí jsi opět pracoval velmi dobře. Přestože ne vždy jsi plně chápal 
problematiku učiva, oceňuji tvoji snahu zvýšeným úsilím vše zvládnout. 
 
V Železné Rudě Dr. St. Červenka, 
dne 28. 6. 1991 vyučující CH a ZA 
 
Poznámka: 
Uvedená ukázka je skutečným a autentickým příkladem, pouze jméno žáka jsem si dovolil 
změnit. 
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Na úplný závěr: 
 
„Hurá!!!“ zajásá učitel. „Připravím si několik pracovních návodů, sem tam nějakou křížovku, 
rozmnožím pár cvičení s chybami. Nezapomenu na programové učení, určitě dva tři testy. 
A není nic snazšího, než učit angažovaně...!“ 
 
Doufám, že s těmito formulacemi nesouhlasíte! Pokud snad ano, pak všechny předchozí 
stránky jste nečetli dostatečně pozorně. Podstata angažovaného učení tkví úplně někde jinde. 
Tyto přílohy měly pouze posloužit jako určitý návod na obohacení výuky, mohou sice značně 
práci usnadnit a pomoci žákům leccos pochopit, ale domnívám se, že hlubší význam nemají. 
Stejně tak, jako sebelépe materiálně vybavena škola vůbec nezajisti kvalitu výuky a výchovy. 
Navíc jsem přesvědčen, že nic z toho, co jsem uvedl, není možno dost dobře mechanicky 
přebírat a domnívat se, že tím změníme výchovné vzdělávací proces pozitivním směrem. Nic 
nevyřeší sebepečlivěji sestaveny sešit programového učení, sebeoriginálněji vyrobená 
pomůcka, sebelépe fungující počítačový program. 
Nic totiž v systému naši práce nedokáže zastoupit dva rozhodující faktory - učitele a jeho 
žáka! 
 
Mnoho úspěchů v práci 

přeje 
Standa Červenka 
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