


Obsahem



Úvodní aktivita





Budování 
profesní identity



Pravidla hry

• Pilíř kvalitní výuky

• Vedení výuky = plnění nepsané smlouvy mezi studentem a vámi (lektorem) 
a tato smlouva by měla mít předem daná práva a povinnosti pro obě strany

• Budete se tak moci odvolávat na jasně stanovená kritéria docházky, 
vzájemné komunikace, hodnocení jednotlivých úkolů, ale i závěrečné 
klasifikace studentů

• Čím dříve studentům vysvětlíte, jak budou ve vašem předmětu hodnoceni, 
tím lépe

• Časová dotace pro předmět, který učíte (cca 13 týdnů), kreditová zátěž 
předmětu







Nastavování 
vzdělávacích cílů 



Umět stanovit vzdělávací cíle výuky = jeden u nejdůležitějších aspektů vzdělávání

Vzdělávací cíle = představy lektora o změnách v poznávací (kognitivní) a postojové 
složce psychiky studenta

Typologie vzdělávacích cílů

• Různé, např. Bloomova taxonomie vzdělávacích cílů

• stanovuje strukturu vzdělávacích cílů ve vztahu k úrovni myšlenkových procesů

• při určování vzdělávacích cílů postupujte podle hierarchie cílů od těch 
jednodušších, jako jsou znalosti studentů, po ty nejsložitějších, jako je schopnost 
studentů provádět analýzy nebo hodnocení a vytvořit něco nového 

• typy úkolů, které lze u každého vzdělávacího cíle využít k tomu, abyste si ověřili, že 
studenti daného cíle dosáhli 



1 Znalost

2 Porozumění

3 Aplikace 

6 Tvorba

5 Hodnocení 

4 Analýza 

Bloomova taxonomie vzdělávacích cílů 

výstup typ úkolu





Jak motivovat studenty k žádoucí činnosti / spolupracujícímu 
chování



Čeho se vyvarovat 
v edukační práci se studenty





Podpůrné nástroje

• Jazyk 
• Srozumitelnost - jasné, přesné a výstižné vyjadřování
• Spisovná čeština, dobrý psaný projev 
• Vyvarujte se neodborných výrazů, neformálních označení a familiárností

• Názorné pomůcky 
• napomáhají srozumitelnosti výuky 
• uvádět příklady z vlastní zkušenosti z výuky
• „hraní rolí“ (například ve výuce tématu vyhledávání informací propůjčuje učitel  studentům role dokumentu, 

informace, uživatele nebo databáze a vysvětluje tuto problematiku divadelním stylem) 

• Konkrétní příklady 
• více si pamatuje ten, kdo si problematiku propojí s živými příklady z reálného světa kolem sebe
• obrázky, grafy, příklady z praxe a konkrétní publikované výzkumy
• sejte studentům do rukou skutečné „doklady“
• zprostředkujte studentům na YouTube přednášky expertů ze Stanfordu nebo Berkeley
• zařiďte pro studenty předmětu exkurzi do firmy nebo výzkumné instituce
• zvěte do výuky odborníky z praxe
• otevírejte studentům dveře do skutečného světa
• studenti potřebují vědět, proč se danou problematiku vlastně učí a jaké je jejich potenciální uplatnění v reálné 

praxi



Podpůrné nástroje

• Logická stavba znalostí 
• Teorii sítí je možné aplikovat i na strukturu znalostí - lidský mozek je mnohem výkonnější 

a efektivnější, jestliže si může uspořádat znalosti do provázaných struktur a systémů
• Učivo probírané v hodinách + samostudium + četba + praktické úkoly, to vše by studentům 

mělo souznít
• Koncipujte látku od konkrétního k abstraktnímu, od jednoduchého k obecnému, od známého 

k neznámému, tak jak k tomu vedl učitele už Jan Amos Komenský 

• Navazujte na jiné předměty a obory 
• Snažte se odkazovat a upozorňovat na předměty, které učí vaši kolegové
• Na některé můžete navazovat, jiné budou vaši studenti absolvovat až po vašem předmětu
• Vhodné překrývání témat je ku prospěchu- studenti si tak utvoří celistvý obraz o struktuře 

témat a oboru









Vzdělávací cíl Co zjišťujeme Jaké otázky můžeme klást

Znalost fakta Kdo? Co? Kdy? Kde? Jak? 

Porozumění míru porozumění Co znamená …? Jak lze 
vysvětlit …? Proč …?

Aplikace aplikaci Jaké jsou další příklady?

Analýza analytické dovednosti Jaké jsou typické znaky …? Jak 
lze rozložit …? Jaké jsou 
důkazy pro …?

Hodnocení schopnost hodnotit, 
argumentovat

Co si myslíte o …? Podle čeho 
usuzujete …? Z jakého důvodu 
považujete …?

Tvorba schopnost syntézy znalostí Jak bychom mohli přispět …? 
Jak vyřešit …? Jak lze dospět 
k …?

Propojení Bloomovy taxonomie vzdělávacích cílů s otázkami 







• Umožněte tedy studentům pracovat na reálném 
projektu

• Studenti budou vedeni k tomu, aby využívali 
všechny své dosavadní teoretické znalosti 
a aplikovali je na komplexní problém

• Studenti pracují v bezpečném prostředí 
univerzity s minimálními negativními dopady 
v případě neúspěchu

• Projekt může být individuální nebo týmový
• V případě projektu, který studenti zpracovávají 

v týmu, se učí také vůdčím schopnostem a řízení 
týmu

• Rizika týmových projektů však tkví v černých 
pasažérech, kteří často parazitují na práci 
ostatních - tomu lze předcházet stanovením 
jasných pravidel nebo odevzdáváním pracovních 
výkazů





Důležitost formativní 
zpětné vazby!
• Studenti v případě projektové výuky 

často řeší problém v několika fázích 
a odevzdávají nebo prezentují dílčí 
výstupy

• Buďte připraveni na to, že je třeba z vaší 
strany poskytovat zpětnou vazbu

• Studenti potřebují vědět, zda se ubírají 
správným směrem

• Komentujte a hodnoťte úkoly průběžně, 
nikoli až na konci semestru











Kritické myšlení ve vysokoškolské výuce

• Schopnost neustále se učit a kriticky myslet = dvě základní 
kompetence, které bychom měli u studentů rozvíjet

• Naším cílem by mělo být, aby studenti uměli nezávisle posoudit 
a kriticky analyzovat informace, zkoumat předkládané informace 
z více perspektiv a posoudit jejich význam a hodnotu

• Kritické myšlení je nezávislé myšlení, schopnost tvořit si vlastní názory, 
hodnoty a přesvědčení













Četba = most k myšlení

• Díky četbě si student nejen osvojuje konkrétní znalosti, ale trénuje také kritické a 
analogické myšlení a zlepšuje schopnost úsudku

• Percepce digitálního textu (čtení zpráv, statusů na Facebooku nebo Twitteru) 
způsobuje, že se mění čtenářské návyky - čteme rychle, přeskakujeme, hledáme 
pouze klíčová slova; čteme zkrátka povrchně

• Tento způsob čtení, provázený problémy s pozorností, hlubším pochopením textu 
a kontextu informací, si bohužel analogicky přenášíme také na četbu odborné 
literatury

• Veďte tedy studenty k soustavnější četbě a interpretaci odborných textů různých 
žánrů, např. výzkumných zpráv, vědeckých článků, monografií apod. 
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