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Renomovaný český autor předkládá několik stovek různých metod výuky 
a aktivit pro práci s žáky, které by každý učitel měl znát a ve své praxi po-
užívat. Popisuje všechny aspekty vyučování novým, moderním způsobem 
a ukazuje cestu k efektivnímu vyučování. Knihu ocení nejen pedagogové, 
ale i studenti pedagogických oborů na vysokých školách.

Existuje jistě velké množství pedagogů, pro které bude tato kniha procházkou 
po cestách, které již důvěrně znají. Bohužel je ještě větší množství učitelů, kteří 
tyto výukové metody sice znají, ale používají z nich jen zlomek. Možná se i ptají: 
„Proč bych je měl znát? Nestačí si stoupnout před třídu a diktovat jim hromadu 
poznatků?“

Tato publikace neopakuje teoretické výčty definic předchozích autorů, ale čtivou 
formou ukazuje cestu k efektivnímu praktickému vyučování. Výukové metody 
a aktivity jsou vybrány a popsány tak, aby byly použitelné pro všestranné použití, 
a zpravidla jsou doplněny ilustrativními příklady. Jednotlivé kapitoly rozdělují me-
tody podle způsobů použití a umožňují rychlou a přehlednou orientaci. Klíčovou 
částí je lexikon výukových metod, které jsou popsány metodologicky a didakticky, 
stejně jako metody hodnoticí. Publikace je pro moderního učitele výborným vo-
dítkem a nepostradatelným rádcem.
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Ú
vo

dÚvod

České školy, podobně jako i jiné instituce, nepřekročily nové tisíciletí v dobrém stavu. 
Srovnávací výzkumy a různá další šetření mluví jasně – naše školství není tím, čím by-
chom se mohli chlubit. A i když to vezmeme různými pohledy, analyzujeme a interpre-
tujeme zleva zprava, jeden výsledek se vždy vynoří: nekvalitní je především didaktika, 
tedy způsoby výuky ve třídách. Učitelé neumějí příliš dobře učit, hodnotit, komunikovat, 
a právě to je hlavní příčina zvětšujícího se počtu apatických, nepracujících, studijně 
slabých a neukázněných žáků. Didaktika v českých školách je v kritickém stavu, „umění 
učit“ je v českých sborovnách podceňovanou a nijak zvlášť nerozvíjenou dovedností. 
Učitelé ztrácejí celé generace žáků, znechucují jim vzdělávání, a to zejména díky tomu, 
jak špatně se učí na českých školách. Opatření, která snad měla za úkol zlepšit situa-
ci, se totálně minula s účinkem. Podívejme se např. na portály, které slouží učitelům 
k výměně příprav na vyučovací hodinu. Samé powerpointové prezentace, suchopárné 
podklady pro výklad, křížovky, pracovní listy k nerozeznání od znalostních testů. Jasné 
indikátory bídného stavu české didaktiky na školách. Alespoň trochu zajímavé materiály 
aby člověk hledal s lupou. Pokud se přikloníme k názoru, že tyto přípravy věší na web 
ti aktivnější, kvalitnější z pedagogů, je to velmi smutné prohlížení. Takzvané digitální 
učební materiály skýtají pohled snad ještě horší. Pokud se někdo diví, že učitelé jsou 
nejhůře placení vysokoškoláci, možná by měl zavítat tam, kde tito „profesionálové na 
vzdělávání“ odhalují přípravy na svou práci.

Za tento špatný stav na školách ale učitelé mohou jen částečně. Příčin lze nalézt 
několik a ne všechny mohli a mohou učitelé ovlivnit:

Učitelé pestré metody a aktivní vyučování sami nezažili. Vtisk, který zásadně ovliv-
ňuje jejich pojetí výuky, známe: žáci mají v klidu sedět, poslouchat a psát si. Sami jsme 
přeci seděli ve třídě a psali a psali a psali a byli zticha, s výjimkou okamžiků, kdy jsme byli 
zkoušeni. Byli jsme vyučováni strategií „pán a jeho nevolníci“: všichni mají poslouchat. 
Hluk do třídy nepatří, ve třídě má být slyšet jen hlas učitele, případně na jeho otázky 
odpovídajících žáků. V takovém vyučování žák za školní rok popíše celý sešit, někdy 
i sešit a půl. Hodiny jsou nudné a jako přes kopírák. Učitel je dozorcem, který vymáhá 
od žáků práci jako někde na galejích. Nad hlavami žáků visí hrozba špatné známky 
a učitelova represe je jejich každodenním chlebem. Bohužel: tak jak jsme to zažili, tak 
to i sami vymáháme. Sociální učení pracuje proti modernímu vyučování, neboť to jsme 
se nápodobou a pozorováním (v rolích žáků) naučit nemohli.

Další vzdělávání učitelů na školách má nevhodnou stavbu a nedostatečnou úro-
veň. Školení nejsou zaměřená prakticky, často jsou doslova „o ničem“ a didaktických 
dovedností se netýkají ani vzdáleně. Učitelé na ně chodí otrávení a zoufale nemotivovaní. 
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Někteří se dokonce domnívají, že takové vzdělávání je „něco navíc“, mimo jejich pracovní 
náplň. Vůbec si neuvědomují, že jde o nutnou součást práce jakéhokoliv profesionála 
v oboru. Pokud se už učitel vzdělává, tak především ve svém oboru (dějepisář jede na 
historický seminář), ale ne v didaktice obecné nebo oborové. Také úroveň lektorů je 
rozdílná. Odpovědnost za nedostatky ve vzdělávání sboroven nese jednoznačně vedení 
školy. Vedení školy by mělo využívat jen kvalitní lektory. Pokud takového získá, mělo by 
aplikaci získaných poznatků a dovedností požadovat od svých učitelů, umět ji evaluovat 
a v opačném případě vyvodit důsledky. Na středních školách (a především gymnáziích) 
je úroveň didaktického vzdělávání (a tedy vzdělání) ještě o mnoho horší než na školách 
základních.

Praxe
Ze všech mých zkušeností a jinými výzkumníky vyšetřených poznatků uvedu jeden příklad. Vedl 
jsem seminář na základní škole v Broumově o výukových metodách. Byl dobrovolný a začínal ve 
14 hodin. Přesto přišly čtyři pětiny sborovny, ostatní učitelé měli povinnosti (kroužky, odpolední 
vyučování apod.). Učitelé velmi pěkně pracovali, zapisovali si metody, některé zkoumali z hlediska 
různých předmětů, měli výborné nápady a dělili se navzájem i se mnou o různé aktivity, které se 
jim při vyučování povedly. Sám jsem si zapsal pár poznámek a jednu aktivitu jsem použil i v této 
publikaci. Všichni účastníci byli (troufnu si tvrdit) spokojeni, vedení školy se se mnou dohodlo 
na dalším semináři, učitelé mě zastavovali na chodbě a ještě po semináři jsme hodnou chvíli 
debatovali. Následující den mi dva z pedagogů psali maily, ve kterých mi děkovali za inspiraci do 
další práce. Skromnost mi zapovídá reprodukovat, jakými slovy seminář chválili („nejlepší, jaký 
za celou učitelskou kariéru slyšeli“, „maximálně užitečný a motivující“ apod.).

Ten samý týden, o tři dny později, jsem ve stejné budově (!), jen o patro výš, měl stejný seminář 
pro učitele gymnázia v Broumově. Začátek byl ve 13 hodin (tedy jejich vyučování skončilo dříve), 
zřejmě proto, aby učitelé neměli pocit, že přicházejí o tolik „svého“ času. Účast byla povinná, učitelé 
seděli v lavicích se zjevnou nechutí, která byla doslova hmatatelná a při jejich reakcích dobře čitel-
ná. Někteří si donesli svou práci, takže během semináře se skloněnou hlavou opravovali písemky, 
vyplňovali výkazy, ťukali do notebooků apod. Už během naprosto stejného začátku semináře jako 
u jejich kolegů ze základní školy někteří učitelé (bez přihlašování nebo jiných známek slušného 
chování) pronášeli různé komentáře. Například: „Jo, tyhle názvy, proč nejsou v češtině?“ (u INSERT 
značek), nebo: „Já jsem byl na vysoké škole, a ty přednášky, to je hrůza!“ (což samozřejmě nebylo 
nijak relevantní k tomu, o čem jsem mluvil). Jeden z učitelů měl dokonce nohy položené na ved-
lejší židli a právě ten mě poučil, že všichni tito učitelé „mají svoje metody“ a „další nepotřebují“. 
Nabídl jsem učitelům, že se tedy před každou metodou zeptám, jestli ji znají a pokud ano, tak ji 
přeskočím, abychom maximálně využili čas. Zeptal jsem se, jaké metody práce s textem používají. 
Jedna kolegyně nesměle po chvíli řekla: „Dramatizace?“ Odpověděl jsem, to že ne, že se ptám na 
metodu práce s odborným textem, kterou by bylo možné použít ve více předmětech. Rozhostilo 
se ticho. Tak jsem několik metod práce s textem představil, včetně příkladů z různých předmětů. 
Vtom jedna učitelka prohlásila, že se cítí vedením semináře uražena a odešla. Kabát a tašku už měla 
vedle sebe v učebně, takže pravděpodobně zamířila rovnou domů. Další dvě ji následovaly. Jiný 
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