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Základní informace o předmětu 
 
Cílem předmětu je seznámit studenty s aktuálními trendy v oblasti 

vysokoškolského vzdělávání, s podmínkami úspěšnosti při studiu na vysoké 

škole a s možnostmi systémové a individuální podpory. Důraz bude kladem na 

autodiagnostiku vlastního studijního stylu a předpokladů, analýzu silných a 

slabých stránek v učení a souvisejících dovedností. Studenti budou prakticky 

seznámeni s celou řadou metakognitivních, kognitivních, ale také sociálních a 

afektivních strategií a technik užitečných pro zvýšení efektivity studia.  

 
 

Úvod do studia předmětu (anotace) 
 

Cílem předmětu je seznámit studenty s aktuálními trendy v oblasti 

vysokoškolského vzdělávání, s podmínkami úspěšnosti při studiu na vysoké 

škole a s možnostmi systémové a individuální podpory. Důraz bude kladem na 

autodiagnostiku vlastního studijního stylu a předpokladů, analýzu silných a 

slabých stránek v učení a souvisejících dovedností. Studenti budou seznámeni s 

celou řadou metakognitivních, kognitivních, ale také sociálních a afektivních 

strategií a technik užitečných pro zvýšení efektivity studia a budou vedeni 

k jejich vyzkoušení a reflexi zkušeností.  
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1 Aktuální trendy ve vysokoškolském vzdělávání 

 Cíle 
 

Po prostudování této kapitoly: 

 získáte přehled o základních trendech, které se v současném vysokoškolském 
vzdělávání uplatňují; 

 budete schopni vysvětlit, jak mohou být Vaše studijní výsledky těmito trendy 
ovlivněny. 

 Časová náročnost 
2 hodiny 
 
 

  
Pojmy k zapamatování (klíčová slova) 
 

 masifikace vzdělávání 
 Boloňská deklarace 

 EHEA (Evropský 
otevřený prostor 
vysokého školství)  

 koncept transformací 
vysokoškolských 
systémů M. Trowa 

 

 elitní vzdělávání 
 masové vzdělávání  

 univerzální vzdělávání  
 důsledky změn  

na úrovni institucí 

 důsledky změn   
na úrovni pedagogů 

 důsledky změn  
 na úrovni studentů 
 

 změny při přechodu 
ze střední  
na vysokou školu 

 modularizace 
kurikula 

 ICT-gramotnost 
 autonomní učení 
 autoregulace 
 individualizace 

výuky 
 

 

1.1 Změny na podkladě masifikace vysokoškolského vzdělávání  

Současné české vysokoškolské vzdělávání má za sebou více než dvacet let poměrně 

prudkého vývoje. Mezi události, které se na startu tohoto vývoje v České republice od 

90. let minulého století podílely, patří zejména pád totality a příklon k hodnotám 

západoevropských zemí. Po vzoru těchto států se také v českém prostředí stává 

vzdělání nezbytnou investicí do úspěšné budoucnosti, za kterou jsou lidé ochotni 

platit. Od 90. let 20. století se začínají v českém vysokém školství připravovat 

reformy, jejichž podstatou je zejména zpřístupňování vysokoškolského vzdělávání 
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rostoucímu počtu studentů. K tomuto účelu začínají růst počty vysokých škol, z nichž 

nezanedbatelný podíl tvoří soukromé vysoké školy. 

 

Proces změny v evropském měřítku nastávají zejména v roce 1999, po podpisu tzv. 

Boloňské deklarace. V tomto ujednání se ministři 29 evropských zemí zavázali 

k vytvoření otevřeného prostoru vysokého školství v Evropě (European Higher 

Education Area – EHEA).  Ke konkrétním opatřením, se kterými ministři vyjádřili 

souhlas, patří vytvoření systému srozumitelných stupňů studia a systému kreditů 

(ECTS), podpora mobility studentů i učitelů a zabezpečování kvality.1 Pro české 

školství mělo být připojení se k těmto hodnotám zárukou rychlého překonání totalitou 

poznamenaného stavu a posunu směrem k západoevropským zemím.   

 

Rychle rostoucí počet studentů, je dominantním vývojovým trendem nejen českého 

vysokého školství, který přinesl spoustu změn ve vysokém školství. Procesy 

masifikace vysokoškolského vzdělávání a jejich důsledky reflektuje řada modelů, 

z nichž k nejznámějším a nejcitovanějším patří koncept transformací vysokoškolských 

systémů od Američana Martina Trowa (2005), který vznikl již v 70. letech 20. století. 

V závislosti na podílu narůstajících vysokoškoláků v populaci autor popisuje tři fáze 

vzdělávání:  

 Fáze elitního vzdělávání je ohraničena maximálním podílem studujících 

z příslušné věkové kohorty 15%. V této vývojové fázi je vysokoškolské 

vzdělávání přístupné pouze pro elitu společnosti, kterou přestavují vysoce 

disponovaní jedinci a vysoce společensky postavení občané.  

 

 Po překročení 15%- ního podílu vysokoškolské populace v dané věkové 

kohortě Trow hovoří o fázi masového vzdělávání. Funkce vysokoškolského 

vzdělávání se z cíle připravit elitu národa na rozhodování o celé společnosti, 

jak tomu bylo ve fázi elitní, mění na přípravu řídících složek ekonomických 

organizací a předávání již konkrétních dovedností spíše nežli kultivace celé 

osobnosti jedince. 

 
 Po překročení hranice 50%-ního podílu vysokoškoláků v příslušné věkové 

kohortě nastává fáze univerzálního vzdělávání. Cílem vysokoškolského 

vzdělávání, které je v této fázi již pro řadu profesí povinném, je přispívat k 

adaptaci populace na prudké a všudypřítomné sociální a technické změny.  

 

                                                 
1
 Dostupné z:<http://www.bologna.cz>. [citováno: 2. 2. 2014]. 

 
 

http://www.bologna.cz/
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S rychle rostoucím počtem studentů nabývají na objemu změny požadavků a nároků 

na jednotlivé složky systému. V následujících odstavcích popíšeme několik 

nejdůležitějších z nich. 

 

Změny na úrovni institucí  

 

 Projevují se nejenom v růstu jejich počtu, ale rovněž v rostoucí diverzitě 

vysokoškolských institucí. Od malých, vzájemně si podobných univerzit se 

systém proměňuje a vznikají další, např. soukromé a různorodé terciární 

instituce. Dospět ke konsenzu akademických obcí takto rostoucích univerzit je 

čím dál méně reálné. Často proto dochází k rozmělnění hodnot a k oslabení 

pocitu sounáležitosti jednotlivých zaměstnanců s univerzitou. 

 

 Z hlediska pravomoci a rozhodovacích mechanismů se elitní univerzita, 

která se vyznačovala tím, že nositeli většiny pravomocí jsou zejména rektoři, 

ve fázi masové a univerzální mění v instituci, do jejíhož rozhodování jsou 

zapojeny další zainteresované strany – političtí představitelé, zástupci 

potenciálních zaměstnavatelů a rovněž veřejnost. Akademici tak ztrácí svou 

jedinečnost a privilegovanost.   

 

 Další změny se objevují ve správě univerzit. Správa institucí, dříve 

realizovaná prostřednictvím vyučujících bez manažerského a administrativního 

vzdělání se stále více profesionalizuje  a je závislá na odbornících jako jsou 

ekonom či projektový specialista. S růstem počtu studentů se oslabuje 

akademická samospráva a roste podíl pravomocí státu.  

 

 

Změny na úrovni pedagogů a vysokoškolských zaměstnanců 

 

 Vysokoškolské kurikulum je zpravidla modularizováno, tj. členěno do 

menších celků a jednotek, které jsou přístupnější pro řady studentů z jiných 

oborů nebo přicházejících ze zahraničí. Modularizace vzdělávání spolu s 

kreditovým systémem je v českém terciárním školství podporována v 

souvislosti se snahou o získání nástroje pro uznávání dílčích částí studia a dále 

k zajištění horizontální prostupnosti studia mezi školami různého zaměření 

včetně škol v zahraničí. Takto členěné kurikulum však kromě výše zmíněných 

předností může mít i své nevýhody. Problémy může způsobit například v 

případech, kdy v rámci jednotlivých předmětů nedochází k dostatečné 

integraci a syntéze poznatků díky chybějící komunikaci mezi garanty a 

vyučujícími jednotlivých předmětů. Dílčí součástí jsou v takových případech 
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nahlíženy jako na sobě vzájemně nezávislé. Pedagog pak nemusí projevovat 

zájem o stávající úroveň znalostí studenta a v rámci snahy o realizaci pouze 

kurikula „svého“ předmětu může opomíjet nedostatečné znalosti studenta a 

nastavit studijní cíle příliš vysoké. Jindy se obsah jeho přednášek může naopak 

dublovat s jinými předměty. Také velké množství studentů a vysoká 

anonymita univerzitního prostředí přispívá k situacím, kdy mezipředmětové 

vztahy, komparace a integrace poznatků ustupuje do pozadí.  

 

 Ve způsobu předávání kurikula začíná dominovat přednáška, redukovány 

jsou individuální kontakty vyučujících se studenty. Kontakty vyučujících ve 

výuce jsou často omezovány na počáteční instrukce a kontrolu závěrečných 

výstupů bez možnosti postihnout vývoj jednotlivých kompetencí studenta či 

potřeby skupiny jako celku, tím méně potřeby některých „více odlišných“ 

jednotlivců. Roste podíl kvantifikovatelných ukazatelů ve vzdělávání. Pokrok ve 

studiu se vyjadřuje množstvím získaných kreditů, univerzity jsou hodnoceny 

podle množství absolventů. Kvalitu zatím spolehlivě zjišťovat neumíme.  

 

 Stále častější formou vyučování se stává kombinované a distanční vzdělávání, 

které vytváří podmínky pro intenzívní využívání počítačových technologií a 

zejména e-learningu. Bez dovednosti elektronické komunikace, využívání 

internetu a e-learningu se dnešní vyučující ani student již neobejde. Je to 

způsob, jakým se přihlašuje ke studiu, odevzdává úkoly, komunikuje s 

vyučujícími a diskutuje s kolegy. V tomto formátu se také realizuje veškerá 

studijní agenda, což může být zátěžové jak pro pedagogy, tak i pro studenty v 

počáteční fázi studia. Vedle nutnosti koncentrace na obsah předmětového 

kurikula jsou nuceni se zaměřit také na dovednosti pracovat s fakultním 

informačním systémem, textovým editorem, komunikačními portály a využívat 

počítač jako zdroj důležitých informací a sdělení.  

 

 Rostoucí počet studentů přináší pro mnohé vysokoškolské zaměstnace vyšší 

pracovní zátěž a více administrativy. V souvislosti s rozvojem používání 

ICT také nutnost dále se vzdělávat nikoli pouze ve svém oboru, ale v různých 

souvisejících oblastech (cizí jazyky, práce v nejrůznějších počítačových 

aplikacích). Růst diverzity studujících pak přináší povinnost přizpůsobovat 

kurikulum více odlišným skupinám (např. studentům se specifickými 

potřebami, studentům kombinovaného studia, kteří jsou již delší dobu v praxi 

apod.) Podle mnohých vzdělavatelů na terciární úrovni naopak klesá úroveň 

požadavků, které mohou postavit před rozdílně disponované studenty, a tím i 

kvalita ve vzdělávání. Podle Trowa (2005) přináší univerzální fáze rezignaci na 

standardy. Namísto toho se terciární instituce v univerzální fázi vývoje 
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zpravidla orientuje na otázku, co má univerzita přinést různým skupinám 

studentů.  

 
 Individuální práci, cílenou diferenciaci a podporu některých studijních skupin 

(např. absolventy SOU) téměř vylučuje omezený počet vysokoškolských 

pedagogů a některé další faktory související s řízením lidských zdrojů na 

vysokých školách. Beneš a Závada (2011) v této souvislosti upozorňují na 

rigiditu kariérního systému s přísnými habilitačními požadavky, která nemusí 

odpovídat potřebám současného diverzifikovaného terciárního systému. V 

jejím důsledku z řad vysokoškolských pedagogických pracovníků odcházejí 

experti z praxe, kteří jsou demotivováni nízkým finančním ohodnocením 

související s profesní pozicí, ke které je systém přiřazuje.  

 

 

Změny na úrovni studentů 

 

 S rostoucím počtem studentů rostou rovněž rozdíly mezi nimi jako skupinou. 

Dnešní student nenastupuje nutně na vysokou školu ihned po maturitě, velký 

podíl studentů studuje v pozdějším věku při zaměstnání. V centru jeho 

pozornosti potom není pouze studium, ale také jeho práce a zpravidla také 

rodina.  

 

 Rovněž vstupní motivace studentů ke studiu a k učení se v souvislosti 

s jejich diverzitou liší. Přestože mezi studenty stále existují ti z nich, kteří 

studují z vlastního rozhodnutí a ze zájmu o obor, nezanedbatelný podíl tvoří 

studující, jejichž vysokoškolské vzdělávání představuje jedinou možnost, jak se 

na své aktuální pracovní pozici udržet či se dostat do vyšší platové třídy.  

 

 Vysokoškolští studenti tvoří různorodou skupinu nejenom z hlediska motivace 

ke studiu, ale také z pohledu studijních předpokladů a dispozic 

(intelektové schopnosti, pozornost, paměť, vyjadřovací schopnosti, emoční 

stabilita, síla volních vlastností apod.). Zároveň se mezi nimi dnes již běžně 

vyskytují studenti s handicapem, kteří mají ze zákona nárok na poradenské 

služby speciálně-pedagogických center. 

 
 

1.2 Změny při přechodu ze střední na vysokou školu 

 

Vysokoškolské akademické prostředí klade důraz na samostatnost, informovanost a 

odpovědné rozhodování. Na významu nabývají také kompetence kriticky myslet a 
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řídit vlastní učení. To však může být v rozporu s pojetím učení, ve kterém byli, 

zejména studenti kombinovaných a distančních forem studia, v průběhu svého života 

vzděláváni. Objevuje se nejistota, pocity zmatení a zaskočenost možností volby. 

Studenti pak od vyučujícího před zkouškou žádají kompletní materiál, ze kterého 

bude prověřovat znalosti. Mohou mít také problém s kritickým myšlením. Je na 

vyučujícím, zda studentům vyhoví nebo zda je povede k samostatnému získávání 

poznatků z různých zdrojů a ke kritickému myšlení. V porovnání s tím, čím studující 

prošli na střední škole, má učivo zpravidla nejen větší objem, ale i vyšší náročnost. 

Obvykle nemusí být ani přesně dán fixní rozsah učiva a předpokládá se také, že 

budou studenti využívat různé zdroje. Většina vyučujících od svých studentů očekává 

více než jen pamětní zvládnutí obsahu přednášek – chtějí studenty, kteří jsou schopni 

samostatně uvažovat, ochotni řešit nové problémy a kriticky myslet. To může být 

příčinou počátečních obtíží a nutnosti přivyknout si na jiný způsob práce. Studenti se 

pak mohou cítit ztraceni v množství nejrůznějších informací a obávat se, že je stihnou 

přečíst. Z hlediska organizace studia je další zásadní změnou skutečnost, že 

student nemá povinnost každodenní školní docházky. To vytváří požadavek na 

odpovědné řízení vlastního času a řízení procesu vlastního učení a motivace. Bez toho 

nemá šanci velké množství učební látky, které je třeba se ke zkoušce naučit 

zvládnout. Odlišný je také způsob hodnocení. Výsledky jsou požadovány až na konci 

semestru, hodnocení zpravidla nebývá bezprostřední, průběžné a formativní, ale 

student je hodnocen jednou za semestr. Z pedagogicko-psychologických výzkumů 

našeho vysokoškolského prostředí (např. Košťálová, Miková a Stang, 2008) vyplývá, 

že na většině vysokoškolských institucí chybí průběžné monitorování výkonu studentů 

a propojování dílčích poznatků do smysluplných větších celků. Dalším z významných 

faktorů je například velikost studijních skupin. Příliš početné skupiny vedou 

k anonymitě a limitují přirozenou výměnu názorů a zkušeností i vrstevnickou 

podporu. To může také přispívat k nervozitě a trémě studentů před vystoupením, a 

tak blokovat jeho přirozenou zvídavost. Toto však je také značně ovlivněno přístupem 

samotného pedagoga k zprostředkování učiva a podpoře diskuse uvnitř skupiny. 

 

 

 

  
Poznámka 

 Pokuste se zhodnotit podmínky organizace Vámi studovaného oboru/oborů. 

Které z nich považujete za funkční a které naopak Vaše studium ztěžují? Co 

byste změnili, pokud by to bylo ve Vašich možnostech?  
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 Kontrolní otázky 
 

1. Které události nastartovaly změny v českém vysokém školství v posledních 25 

letech?  

2. Co je hlavním trendem těchto změn? 

3. Která událost nastolila změny v terciárním vzdělávání v celoevropském 

měřítku? 

4. Jaké fáze vývoje vysokoškolského vzdělávání rozlišuje Martin Trow ve svém 

transformačním modelu? Co je jejich kritériem a podstatou? 

5. Jaké důsledky přinesly masifikační změny na úrovni vysokoškolských institucí? 

6. Jaké důsledky přinesla masifikace vysokoškolského vzdělávání pro 

zaměstnance těchto institucí (zejména pro pedagogy)? 

7. Jaké důsledky přinesly masifikační procesy pro studenty?  

8. V čem spočívají obecné odlišnosti studia na vysoké škole od středoškolského 

studia? 

 Souhrn 
 

Text této části přinesl výčet změn, které se v českém vysokém školství v posledních 

25 letech udály. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně značné změny, jejich 

důsledkem je řada problematických momentů a nároků, které jsou na všechny 

zúčastněné kladeny. Prudký kvantitativní rozvoj a nedostatek prostředků k 

financování terciálního vzdělávání omezuje možnost adaptace vysokoškolských 

institucí. Podle Prudkého a kol. (2010) jsou na vině nedostatečné adaptace taktéž 

postoje některých vysokoškolských pracovníků – akademiků, kteří se odmítají smířit 

s odlišnou funkcí současného vysokoškolského vzdělávání a stále se snaží prosazovat 

své postoje a požadavky, které platily v elitní fázi vysokoškolského vzdělávání. Jak si 

ukážeme v další kapitole, je počet úspěšných absolventů závislý vedle počtu 

vstupujících studentů také na nastavených požadavcích a nárocích. Právě 

přizpůsobení se požadavkům aktuálním potřebám různých skupin studentů a nové 

definování funkcí a cílů vysokoškolského vzdělávání bude východiskem pro úspěšnou 

realizaci vysokoškolského vzdělávání v univerzální fázi masifikace. V rámci nového 

nastavování cílů bude třeba počítat rovněž s odlišností některých skupin studujících a 

zavést do systému efektivní mechanismy jejich podpory. V opačném případě se bude 

prodlužovat doba setrvání studentů v systému, což bude již pro podfinancovaný 

systém neúnosné.   
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2 Koncepce studijní ne/úspěšnosti a strategie prevence 
studijního selhání na vysokých školách v ČR 

 Cíle 
 

Po prostudování této kapitoly: 

 se seznámíte s konceptem studijní úspěšnost a s jejími podmínkami;  

 dozvíte se o výsledcích dvou průzkumných šetření týkajících se studijních 

obtíží a jejich zvládání u českých vysokoškoláků; 

 získáte přehled o aktuálních nástrojích prevence studijního selhání na českých 

vysokých školách. 

 budete schopni rozlišovat mezi pojmy tutoring, mentoring a koučování. 

 

 Časová náročnost 
2 hodiny 

 

 Pojmy k zapamatování (klíčová slova) 
 

http://www.bologna.msmt.cz/
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 studijní úspěšnost 

 školní zdatnost 

 obecná inteligence 

 temperament 

 studijní přístup 

 studijní styl 

 autoregulace v učení 

 primární prevence 

 adaptační kurzy 

 tutoring 

 

 mentoring 

 koučování 

 podpora sebeřízení 

(autoregulace) 

 rozvojové kurzy 

 

 

 

2.1 Koncepce studijní ne/úspěšnosti a faktory, které ji ovlivňují 

 
Studijní úspěšnost je jedním z ukazatelů efektivity vysokoškolského vzdělávání, který 

často figuruje v globálních hodnoceních stavu vzdělávacího systému stejně jako 

v podkladech pro financování vysokých škol. Studijní úspěch ve vysokoškolském 

prostředí vyjadřuje fakt, že student postupně absolvuje předměty podle sestaveného 

časového plánu. Tento plán se pak stává jak měřítkem studijní úspěšnosti 

jednotlivých studentů a potažmo i kritériem efektivity vzdělávací instituce. O čem 

bohužel nevypovídá, jsou charakteristiky konkrétního a kvalitativního rázu, jako je 

výše nároků uplatňovaná v jednotlivých předmětech, postoje studentů ke vzdělávací 

instituci, k pedagogům a ke studiu a jejich profesní připravenost a budoucí 

uplatnitelnost na trhu práce.   

 

Klasické pedagogicko-psychologické pojetí školní úspěšnosti zdůrazňuje jeho 

důležitost pro sebepojetí učícího se subjektu (Vágnerová, 2005).  Hrabal (1989) tyto 

kompetence souhrnně označuje jako školní zdatnost. Součástí školní zdatnosti jsou 

obecné rozumové i dílčí specifické schopnosti, dovednosti a návyky, hodnoty a 

sociální kompetence.  

 

Tradičně uznávaným předpokladem úspěšného studia je dostatečná úroveň obecné 

inteligence, kterou je podmiňována schopnost abstraktního myšlení, schopnost 

reflektovat a hodnotit vlastní myšlení (metakognice), schopnost učit se nové věci 

s porozuměním a dovednost aplikovat získané poznatky v nových situacích 

(Vágnerová, 2005).  

 

Z mimointelektových charakteristik hrají při studiu důležitou roli zejména 

temperament, motivace, studijní styl a strategie, schopnost autoregulace a úroveň 

sociální inteligence. Temperament jako „dispozice k emocionálním reakcím“ 

(Praško, 2003, s. 22) odráží vrozenou, konstituční složku osobnosti, která se podle 

Cloningera (1993)  projevuje ve čtyřech dimezích (cit. dle Praško, 2003):  
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 vyhledávání nového; aktivační systém spouštějící poznávací a exploratorní 

chování; 

 vybývání se ohrožení; inhibiční systém chování, blokující kontakt s riziky, 

nepříjemnostmi a související s depresivitou a úzkostí; 

 závislost na odměně; negativní prožívání separace a posílení chování, které 

vedlo k příjemným pocitům; související s impulzivním chováním, sklonem 

k závislosti na alkoholu a  drogách a s antisociálními a agresivními rysy 

osobnosti; 

 odolnost; systém vytrvalosti projevující se ve schopnosti překonat 

momentální nepříjemnosti a odložit aktuální uspokojení z důvodu očekávání 

trvalejší odměny v budoucnu. Psychická odolnost byla výzkumně potvrzena 

jako důležitá kvalita ve vztahu k úspěchu studenta na vysoké škole (např. 

Cassidy a Eachus, 2000).  

 

Osobnostní charakteristikou se zásadním vlivem na studijní úspěšnost je motivace. 

Langer (2001) v této souvislosti mezi studujícími rozlišuje (in Vašutová, 2002):  

 typ orientovaný na vědní obor (studuje pro vědu); 

 typ orientovaný na profesi; 

 typ přelétavý (studuje pro přítomnost); 

 typ nepravého studenta (studuje pro sociální příslušnost); 

 typ, který chce vyniknout přes status (studuje pro budoucí vysoké společenské 

postavení); 

 typ, který chce vyniknout přes kompetence (studuje pro expertní vědění).  

 

Motivace určuje, jaké úsilí student do studia vkládá, nakolik je ochoten překonávat 

překážky. Hovoříme o studijním přístupu. Přístup studenta, který se učí ze zájmu o 

obor, a studenta, jehož hlavním motivem je získání vysokoškolského diplomu, se 

zcela jistě bude lišit. Studenti se skutečným zájmem o obor tíhnou k hloubkovému 

přístupu k učení, který potřebuje učivu důkladně porozumět. Velká část studentů má 

však zejména v počátcích studia sklon přistupovat k učení povrchově, kdy učivo 

zpracovávají mechanicky a následně reprodukují. Ve vysokoškolském prostředí bývá 

tento přístup v rozporu nejen se zadáním a obecnými principy, ale také s množstvím 

látky, a proto zpravidla nebývá efektivní. Volí jej významně častěji studenti prvních 

ročníků vysokých škol, u kterých ještě nedošlo k rozvoji adekvátních kognitivních a 

metakognitivních strategií (Diseth a Martinsen, 2003). Jako třetí typ je v anglosaské 

literatuře popisován přístup strategický. V naší literatuře bývá překládán jako 

utilitární (např. Mareš, 1998). Strategický přístup je spojován se snahou o získání co 

nejlepšího hodnocení prostřednictvím přizpůsobení se požadavkům. Jeho primárním 

motivem je soutěžení s ostatními. Student s tímto přístupem nevyužívá vyhraněných 

učebních strategií, spíše používá to, co vede k úspěchu (Entwistle, 1981).  
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V rámci teorie motivace byla popsána rovněž motivace ke školnímu výkonu. 

Tento koncept rozlišuje mezi jedinci orientovanými na dosahování studijního úspěchu 

a jedinci vyhýbajícími se neúspěchu (Pavelková, 2002). Podle výsledků výzkumných 

studií motivace k úspěchu koreluje s hloubkovým a strategickým přístupem, zatímco 

jedinci motivovaní vyhýbat se neúspěchu volí nejčastěji povrchový přístup k učení 

(Diseth a Martinsen, 2003). 

 

Variabilita přístupů ke studiu však není pouze důsledkem odlišné motivace, ale 

rovněž výrazem způsobu, jakým jedinec přijímá, zpracovává a využívá informace. 

Tyto interindividuální odlišnosti jsou označovány jako kognitivní styly. Jejich 

součástí jsou styly učení. To jsou individuální zvláštnosti, které se projevují 

v průběhu učebních aktivit. Souvisí s osobností studenta, jeho motivací a rovněž 

věkem. Projevuje se zejména ve strategiích učení a volbě taktik a má významný vliv 

na učební výsledky.  Za důležité dimenze učebních stylů jsou  považovány (Mareš, 

1998): 

 počitky – intuice, potřeba přímého vjemu – preference fantazijních 

představ; 

 aktivita – reflektivita, upřednostňování aktivního způsobu získávání 

poznatků – preference reflektivity; 

 globálnost – analytičnost, celostní přístup ke studiu – analytický přístup. 

 

Diseth a Martinsen (2003) rozlišují například styl asimilující, který interpretuje nové 

události ve smyslu existujících znalostí a preferuje racionální a analytické zpracování 

informací a dodržování pravidel, styl explorující, využívající strategie hledání 

informací formou pokusu a omylu a styl akomodující, jenž kombinuje oba předchozí 

styly podle požadavků okolí.  

 

Schopnost autoregulace byla již zmíněna v souvislosti s úrovní obecné inteligence. 

Z autoregulačních aktivit jsou v souvislosti s efektivním studiem nejčastěji uváděny 

následující: 

 time-management, schopnost efektivně využívat osobní čas;  

 automotivace, schopnost klást si krátkodobé i dlouhodobější cíle a za účelem 

jejich dostahování mobilizovat zdroje; 

 volní monitorování, reflektování vlastního průběhu dosahování cílů, 

zvažování možnosti využití dalších postupů.  

 

Podle Kuhla a Krasky (1996, citováno dle Mareš, 1998) vývoj autoregulovaného učení 

závisí na získaných  znalostech a dovednostech zejména ve dvou oblastech – 

metakognitivní (znalost a dovednost ovlivňování  vlastní poznávání) a 
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metamotivační (znalost a dovednost řízení vlastní motivace).  Autoři dále 

předkládají 4 kritéria zralosti autoregulace u žáka: 

 dovednost řídit vlastní motivaci 

 dovednost řídit svou pozornost 

 dovednost řídit své emoce 

 dovednosti zvládat neúspěchy 

 

K úspěšnému fungování v roli studenta patří také sociální dovednosti. Student 

s přiměřeným vztahem k vlastní osobě má zdravý vztah také ke svému okolí. Dokáže 

navazovat užitečné kontakty se spolužáky, vzájemně spolupracovat a podporovat se. 

Důležité jsou také komunikativní dovednosti, díky kterým studentovi nečiní problém 

požádat pedagoga o konzultaci, prezentovat výsledky své práce, diskutovat 

probíranou látku na semináři nebo požádat spolužáky o půjčení studijního materiálu.  

 

2.2 Překážky úspěšného studia na vysoké škole 

 
Podle Kolibové (2001) má studijní selhání na vysokých školách jak rozměr vnitřní (viz 

schopnosti a dispozice zmíněné v předešlém oddíle), tak i vnější (podmínky studijního 

prostředí). Ten představují nároky kladené studijním oborem, ale také vnější podpora 

ze strany pedagogů, poradenských středisek, sociálních skupin a akademického 

prostředí. Beneš a Závada (2009) popisují ne/úspěšnost ve vysokoškolském studiu 

jako systém se třemi proměnnými: počtem vstupujících studentů, obsahem a nároky 

studijního programu a počtem absolventů. Autoři ve své kvantitativně zaměřené 

studii uzavírají, že dvě z těchto proměnných je možné nastavit, zatímco třetí je 

závislá. V praxi se to projevuje například tak, že zvýšíme-li nároky na obsah 

studijního programu, předurčujeme tím úspěšnost ve studiu a tím i počet absolventů. 

Naopak, může být úspěšnost ve studiu ovlivňována přizpůsobením obsahu a nároků 

studijního programu. Jakkoli se mohou jevit tyto úvahy jako zjednodušující, postihují 

základní souvislosti a vyjadřují potřebu přizpůsobit nároky a další faktory 

akademického systému diverzifikované skupině studentů do programů vstupujících, 

má-li být tato studijně úspěšná.  

 

Protože příčinnost studijního selhávání u vysokoškoláků nebyla dlouhodobě 

systematicky sledována, vychází tento oddíl z výsledků dvou šetření realizovaných 

v rámci celostátních průzkumných šetření, realizovaných v letech 2009 a 

2011vysokoškolskými poradenskými pracovišti.  

 

V dubnu 2009 byl realizován na Vysokém učení technickém (VUT) v Brně pilotní 

průzkum mezi studenty mapující základní překážky při průchodu studiem a z nich 
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plynoucí konsekvence pro práci poradenských center. Výroční zpráva VUT z roku 

2007 poukazuje na 15% neúspěšných studentů, v případě bakalářských studijních 

programů na 19% studentů. S cílem postihnout problematiku předčasného 

ukončování studia a objevit příčiny případného studijního neúspěchu byli požádáni o 

vyplnění elektronického dotazníku studenti, kteří v posledních dvou letech projevili 

zájem o akce Poradenského centra ICV VUT, případně absolvovali propagaci služeb 

centra v období zápisu. Dotazník vyplnilo 157 studentů s těmito výsledky:  

 41% studentů hodnotilo studium jako „poměrně náročné“. Pokud studenti 

neuspěli u zkoušky, 50% z nich to přikládalo nízké znalosti učiva, 22% vysoké 

míře nervozity a 17% neschopnosti se přesně vyjádřit. 66% studentů uvedlo, 

že učení odkládají na poslední chvíli a 63% studentů uvedlo, že se na zkoušku 

připravuje několik dní předem, přičemž průměrná doba přípravy činila 3,5 dne. 

48% z nich bojuje s nižší schopností se na učivo soustředit a 34% má potíže si 

učivo zapamatovat. 32% studentů uvádělo neochotu investovat do učení příliš 

mnoho času a nízkou motivaci dosáhnout u zkoušky dobrého výsledku. 27% 

studentů uvedlo nerealistické naplánování průběhu učení, 26% nadměrné 

soustředění na detaily a 7% nadměrné množství přípravy.  

 

 Na otázku, co by studentům pomohlo při přípravě do školy a na zkoušky, 

odpověděli, že by ocenili, kdyby uměli lépe pracovat s pamětí (62%), lépe si 

plánovat svůj čas (57%) a osvojit si efektivní techniky učení (60%). Více než 

třetině studentů (34%) by pomohlo najít vyšší motivaci k učení a umět 36 % 

pracovat se svojí nervozitou (Čihounková, Šustrová, 2009). 

 

 

Na podzim 2011 realizovala Juklová (2011) průzkumné šetření podpořené 

grantem  centralizovaného rozvojového projektu MŠMT, jehož cílem bylo zmapovat 

četnost výskytu různých typů studijních obtíží a analyzovat jejich okolnosti, příčiny a 

způsoby, jakými se s nimi studenti vypořádávají. Součástí výzkumu byla také analýza 

postojů a zkušeností studentů s vysokoškolským poradenstvím v dané oblasti. 

Metodou sběru dat byl dotazník vlastní konstrukce, při sběru dat byly kombinovány 

formy on-line a tužka-papír.  

 

Zkoumaný soubor zahrnoval 585 studentů z 6 vysokých škol České republiky, které 

již několik let spolupracovali v oblasti poradenství (VŠE v Praze, Univerzita Karlova v 

Praze, Vysoké učení technické v Brně, Masarykova univerzita, Mendelova univerzita v 

Brně, Univerzita Palackého v Olomouci a Univerzita Hradec Králové). Z každé 

vysokoškolské instituce bylo dotázáno kolem 100 studentů, jejichž obory byly zvoleny 

tak, aby reprezentovali co nejširší spektrum vysokoškolských studijních oborů. 

Konkrétně byly relativně rovnoměrně zastoupeny společenské vědy, právo, humanitní 
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obory, ekonomické obory, technické obory, pedagogické obory, medicína a přírodní 

vědy. Z výsledků vybíráme:  

 

 Shluková analýza na vzorku studentů identifikovala tři typy studijní 

motivace: studenti s motivací získat co nejkvalitnější teoretické a praktické 

poznatky z oboru (71%), studenti motivovaní zejména získáním 

vysokoškolského diplomu (20%) a studenti s nedostatečnou studijní motivací 

(9%).  

 

 Z hlediska typu studijních obtíží byly faktorovou analýzou extrahovány dva 

faktory: porozumění (pochopení probírané látky, selekce toho, co je důležité, 

stres při zkouškách, komunikace s vyučujícími a vyjadřování názorů před 

skupinou studentů) a sebeřízení (tvorba časového harmonogramu, vůle začít 

se učit a setrvat u učení až do konce, učit se tak, abych si byl/a schopen/a 

učivo zapamatovat). Soubor dotazovaných studentů se z hlediska těchto dvou 

dimenzí rozdělil do 4 typů: s nedostatečnou vůlí a nízkým sebeřízením (22%), 

s nízkým pochopením učiva (29%), studenti bez výrazných obtíží (28%), 

studenti se silným pochopením učiva (22%). 

 

 Z okolností, které za studijními obtížemi stojí, byly identifikovány studenti 

bez výrazných negativních vlivů (43%), studenti s potřebou skloubit studium 

s jinými aktivitami (studium více vysokých škol, vrcholový sport, práce apod – 

29%) a studenti s výraznými osobními těžkostmi (rodinné problémy, psychické 

obtíže – 28%). Studenti posledního typu bývají nejčastějšími konzumenty 

poradenských služeb.  

 

 Rovněž způsoby, jakými studenti své obtíže řeší, se lišily: konzultací s kolegy, 

ostatními studenty (46%), konzultací s příbuznými (12%) a závažnější typ 

problémů je řešen konzultací s institucí – poradenským centrem, studijním 

oddělením a vyučujícími a někdy také přerušením či ukončením studia (42%).  

 
 Ze studentů, které průzkumný tým oslovil, využilo služeb vysokoškolského 

poradenství 11%. Na hypotetickou otázku, zda by v případě studijních 

problémů poradenských služeb využili, odpovědělo 40% studentů kladně, 60% 

záporně. 77% z nich však uvedlo, že by uvítali informace o možnostech řešení 

studijních obtíží. Studenti se o nabízených poradenských službách se cítili být 

spíše nedostatečně informováni (v posledních 3 letech se informovanost mírně 

zlepšila), efektivitu tohoto druhu poradenství vnímali jako průměrně úspěšnou.  
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2.3 Možnosti  prevence  studijního selhání a poradenské podpory 
na vysokých školách v ČR 

 

Poradenství na českých vysokých školách se začalo rozvíjet po roce 1990 v souvislosti 

s masifikací vysokoškolského vzdělávání a se snahou rozšířit přístup ke vzdělávání 

pro různé skupiny české populace. Poskytováno je zpravidla bezplatně a bylo 

finančně podporováno Fondem rozvoje vysokých škol i různými rozvoj 

Zákonnou oporu mu poskytl poradenství zákon o vysokých školách č. 111/1998 Sb., 

který v § 21, odst. 1, písm. d) ukládá veřejným vysokým školám „poskytovat 

uchazečům o studium, studentům a dalším osobám informační a poradenské služby 

související se studiem a s možností uplatnění absolventů studijních programů 

v praxi“. Zákon pochopitelně nepředpisuje organizační formy ani způsob a rozsah 

poskytovaných služeb. Tyto záležitosti jsou v pravomoci každé vysoké školy, která je 

přizpůsobuje svým potřebám a možnostem i cílových skupinám (Nováček, 2006). 

 

Aktuálně je v rámci vysokoškolského vzdělávání uplatňováno poradenství v několika 

oblastech: 

 Psychologické a psycho-sociální poradenství, zaměřující se na podporu při 

řešení psychických a vztahových obtíží; 

 

 Studijní poradenství, řešící problémy se studiem, zejména z oblasti studijních 

předpokladů a struktury nadání, práce s motivací, s pamětí a s porozuměním;  

 

 Poradenství pro studenty se specifickými potřebami, zajišťující servis pro tyto 

studenty s cílem umožnit jim přístup ke vzdělávání a zajistit je potřebnými 

kompenzačními pomůckami a opatřeními; 

 

 Kariérové poradenství, v jehož náplni je diagnostiku v souvislosti s volbou 

budoucí profese, studijního oboru či podpora při dalším rozhodování o studiu, 

kontaktování s potenciálními zaměstnavateli a  podpora rozvoje žádoucích 

dovedností  potřebných při vstupu do praxe (psaní životopisu a žádosti o práci, 

příprava na výběrové pohovory se zaměstnavateli a na konkurzy,  komunikační 

dovednosti, assessment centra,  asertivita, koučování pro větší výkonnost, 

práce se stresem   apod.)  

 

Práce v oblasti studijního poradenství zahrnuje prevenci, diagnostiku, a poradenskou 

intervenci. V rámci primární prevence, která by měla pomáhat vzniku problému 

předcházet, je vhodné působit na studenty prvních ročníků celoplošně. V této 

oblasti lze v prostředí vysokých škol využívat řadu mechanismů.  
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Podpora studijního úspěchu nemusí být záležitostí výlučně poradenských center, ale 

měla by být zájmem pracovníků všech univerzitních úrovní, kteří se do aktivit s ní 

souvisejících mohou zapojit. Jakkoli byla v dřívějších letech neformální součástí výuky 

a vedení studentů, dnes, v době velkého nárůstu počtu studentů, kdy pedagogům na 

tyto záležitost mohou chybět kapacity, je však vhodné se těmito postupy cíleně 

zabývat a explicitně je vymezit.  

 

V rámci usnadnění přechodu studentů na vysokou školu jsou využívány kurzy pro 

studenty anebo podpůrné vztahy s vyučujícími nebo se zkušenějšími studenty. Z 

preventivních kurzů se již na mnohých vysokých školách etablovaly tzv. adaptační 

kurzy, které jsou jako povinná součást oborového kurikula určeny celým studijním 

skupinám a kolektivům. Jejich cílem je blíže seznámit frekventanty se specifiky 

vyučovaných předmětů, jejich pedagogy i mezi sebou navzájem. Obvykle jsou 

realizovány v mimofakultním prostředí, které přispívá k utváření méně formálních 

kolegiálních vztahů.  

 

Kurzy zaměřené na prevenci studijního selhání jsou obvykle nepovinnou 

složkou studia, pořádanou poradenskými centry. Jejich náplň je zpravidla dvojí: 

jednak přiblížení fungování školních mechanismů, způsobů komunikace se 

zaměstnanci fakulty na různých úrovních a možností využívání různých zdrojů 

univerzitní podpory, a dále obsah zaměřený na podporu učení, zahrnující seznámení 

s možnostmi autodiagnostiky a nácvik studijních dovedností a kompetencí vedoucích 

k překonávání adaptačních problémů.  

 

Z podpory na principu vztahů jmenujme tutoring, založený na vztahu studentů s 

vyučujícím. Cílem tohoto druhu podpory je usnadnění adaptace studentů na 

univerzitní prostředí skrze pravidelný kontakt s vyučujícím, který nabízí možnosti, 

informuje a poskytuje konstruktivní zpětné vazby. Výsledkem podpory tohoto druhu 

bývá obvykle utváření vztahu k oboru, pozitivní ovlivnění studentovy vnitřní motivace 

a rozvoj jeho kompetencí v oblasti komunikace v akademickém prostředí. Tento typ 

vztahu se často rozvíjí mezi studentem závěrečné práce a jeho vedoucím anebo 

mezi vedoucím oboru. Předpokládá však pravidelný kontakt a aktivní zapojení 

pedagoga.  

 

V případě mentoringu jde rovněž o podpůrný vztah založený na obdobném 

principu, tentokrát však mezi studentem (mentee) a jeho starším kolegou z praxe 

(mentor) nebo, v univerzitním prostředí častěji, mezi zkušenějším kolegou z vyššího 

ročníku (peer-mentor). Opět zde platí princip dobrovolnosti, ovšem na rozdíl od 

neformálních vztahů studentů nižších a vyšších ročníků je třeba v případě oficiálního 

mentoringu dostát některým zásadám. K nejdůležitějším z nich patří oficiální 
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nominace mentora na základě jasně vymezených pravidel, odborný výcvik a supervize 

zkušeným odborníkem. Mentoring by měl být přínosný pro obě strany zúčastněných: 

začínajícímu studentovi by měl pomoci překonávat bariéry a zvyšovat jeho pocit 

jistoty, kompetentnosti a angažovanosti, v případě peer-mentorů by měly být ziskem 

zkušenosti v oblasti vedení lidí.  

 

Specifickou formou podpory zaměřené na oblast rozvoje vlastního potenciálu je 

koučování. Metoda, která se rozvinula v oblasti vrcholového sportu a pevně usadila 

ve sféře managementu, nyní expanduje také do oborů jako je pedagogika, sociální 

práce a pastorační služba. V pedagogice je považována za přínosnou a 

aplikovatelnou zejména jako metoda, která klienty (žáky a studenty) stimuluje k:  

 přebírání odpovědnosti za vlastní činnost a rozhodování; 

 zvyšování jejich motivace;  

 podpoře tvořivosti; 

 většímu přemýšlení o vlastním učení/studiu. 

 

Koučování je realizováno buď skupinově, nebo individuálně pod vedením 

vyškoleného odborníka. V individuálním poradenství je oceňováno zejména pro 

jasnou orientaci na cíl a v porovnání s psychoterapií také pro menší časovou 

náročnost a z toho důvodu také nižší nákladnosti.  

 

Navozování odpovědného a efektivního přístupu ke studiu by však mělo být 

organickou součástí výuky, v rámci které by měly být vyučujícími vytvářeny podmínky 

k reflektování vlastních přístupů k učení, identifikování předností a nedostatků a 

hledání možností jejich dalšího rozvoje. V této souvislosti je vysokoškolským 

pedagogům doporučováno (Pol, 2008): 

 

 vytvářet se studenty učební kontrakty, 

 oceňovat a podporovat jejich individualitu, 

 stimulovat ke sledování vlastních postupů při učení, reflexi studijního stylu, 

jeho hodnocení a optimalizaci, 

 podporovat partnerské učení 

 předkládat problémy blízké reálným životním situacím 

 podporovat učení prostřednictvím praktické činnosti, práce na projektech 

 pomáhat studentům vidět smysl a cíle učení. 

 

Pokud se již problém se studiem objeví, je třeba jej řešit se studentem individuálně. 

Jakémukoli opatření by měla předcházet analýza studijních obtíží, která by měla vést 

k posouzení předpokládané příčiny či skupiny vyvolávajících vlivů a zdrojů na straně 
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klienta tyto obtíže zvládnout. Od těchto zjištění se následně odvíjí rozsah a styl 

poradenské intervence.  

 

 Poznámka 
 

 Pokuste se analyzovat vyučovací styl a metody vybraného vysokoškolského 

pedagoga a porovnat jeho přístup s výše uvedenými doporučeními (viz Pol, 

2008). Posuďte, jak a v čem Vám přístup tohoto pedagoga ne/vyhovuje. 

 

 

 Kontrolní otázky 
 

1. Co vyjadřuje termín studijní úspěšnost ve vysokoškolském vzdělávání? Jak se 

jeho význam liší od školní zdatnosti?  

2. Z jakého důvodu je pro studijní úspěšnost důležitá určitá úroveň obecné 

inteligence?  

3. Které z mimointelektových hrají důležitou úlohu při studijní úspěšnosti?  

4. Které autoregulační aktivity jsou pro úspěšnost studia významné?  

5. Jak se mohou na úspěšnosti studia projevit sociální dovednosti studenta?  

6. Jaké typy studentů můžeme rozlišit z hlediska studijní motivace? 

7. Jaké typy studentů můžeme rozlišit z hlediska studijních obtíží? 

8. Které typy poradenství jsou obvykle na vysokých školách v ČR nabízeny a 

realizovány?  

9. Co je náplní studijního poradenství? 

10.  Za jakým účelem jsou studentům nabízeny tzv. adaptační kurzy?  

11.  Čím se zabývají kurzy zaměřené na prevenci studijního selhání? 

12.  V čem spočívá rozdíl mezi tutoringem a mentoringem a co mají naopak 

společné? 

13.  Jaké mohou být účinky koučování?  

 

 

 Souhrn 
Z výsledků prezentovaných průzkumných šetření vyplývá několik závěrů nejenom o 

charakteristikách studentů a poradenství, ale o celém aktuálním systému vzdělávání 

a o postojích studentů k němu. Více než polovina našeho vzorku studentů udává 

studijní potíže, ať už mají původ v obtížích s pochopením látky či se sebeřízením. 
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Zhruba čtvrtina studentů zároveň připouští vážnější osobní či rodinné obtíže. Tato 

poměrně vysoká čísla svědčí o potřebnosti psychologického poradenství na vysokých 

školách. Dostanou-li se studenti do potíží, mají tendenci řešit je nejprve autonomně, 

oslovením kolegů či příbuzných. Teprve v případě ohrožení možnosti pokračování v 

jejich studiu se obracejí na institucionální orgány – studijní oddělení, poradenská 

centra, vyučující. Individuálně využilo služeb psychologického poradenství 11 % 

studentů, z celého souboru by však více než tři čtvrtiny studentů uvítaly více 

informací a podpory v oblasti řešení studijních obtíží.  
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3 Učení z pohledu několika teorií 

 

 Cíle 
Po prostudování této kapitoly: 

 získáte přehled o klíčových teoriích, které se v psychologii pokouší vysvětlit 
zákonitosti učení.  

 budete schopni vysvětlit a porovnat přínos jednotlivých teoretických směrů a 
tím získáte základ pro jejich aplikaci do praxe.  
 

 Časová náročnost 
2 hodiny 

 
 

 Pojmy k zapamatování (klíčová slova) 
 

 behaviorismus 
 klasické podmiňování 
 instrumentální 

podmiňování  
(zákon efektu) 

 operantní 
podmiňování 

 „Skinner box“ 
 sociálně-kognitivní 

teorie 
 observační učení 
 triadický reciproční 

 teorie o zpracování informací 
 metakognice 
 autoregulace 
 studijní strategie 
 konstruktivismus 
 exogenní konstruktivismus 
 endogenní konstruktivismus 
 dialektický konstruktivismus 
 genetická epistemologie 
 ekvilibrace 
 asimilace 
 akomodace 

 konkrétní operace 
 formální operace 
 sociokulturní teorie 

poznání 
 kognitivní vývoj 
 sociální interakce 
 internalizace 
 mentální operace 
 mediace 
 situované učení 
 zóna proximálního 

vývoje 
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model kauzality 
 modelování 
 

 senzomotorické období 
 předoperační období 

 

 

3.1 Behaviorismus  

  

Behaviorismus se začal rozvíjet na začátku 20. století na pozadí sporů strukturalistů 

s funkcionalisty.  Za jeho zakladatele je považován J. B. Watson (1878–1958), který 

uvažoval o školách zabývajících se lidskou myslí jako o nevědeckých. Má-li se stát 

psychologie vědou, musí být vystavěna po vzoru věd přírodních, které zkoumají 

pozorovatelné a měřitelné jevy. Proto se právě chování stalo objektem studia 

behavioristů. Introspekce je nespolehlivá, vědomé zkušenosti nepozorovatelné a 

lidem, kteří o nich podávají zprávu, není možné věřit, že to dělají přesně. Watsona 

proto zaujal Pavlovův model podmiňování, který se stal východiskem vědy o lidském 

chování. Byl okouzlen přesností Pavlovova měření pozorovatelného chování a 

domníval se, že tento model může být rozšířen na různé formy učení a osobnostní 

charakteristiky. Například novorozenec projevuje tři druhy emocí: lásku, strach a 

vztek. Pomocí Pavlovova podmiňování mohou být tyto emoce spojeny se stimuly a 

vytvořit komplexní dospělý život. Svou důvěru v sílu podmiňování Watson vyjádřil 

slovy: „Dejte mi tucet zdravých, dobře rostllých dětí a můj vlastní svět, ve kterém je 

mohu vychovat, a já vám zaručuji, že z kteréhokoli z nich vychovám odborníka 

různého druhu – lékaře, právníka, umělce, obchodníka, ale také žebráka a zloděje – 

bez ohledu na jeho nadání, sklony, schopnosti, a rasu jeho předků.“(Watson, 1926b, 

p. 10, cit. dle Schunk, 2012). 

 

Behaviorismus je založen na myšlence reakce na podnět (S – R). Pomocí tohoto 

jednoduchého vztahu jsou popisovány nejkomplexnější učební situace. Behavioristé 

jej nejprve zkoušeli na zvířatech, ale jeho principy dokládali rovněž na pozorování lidí. 

Uplatňují se například v situacích, kdy je vyžadována okamžitá reakce. Ta je 

nacvičována mnohonásobným opakováním, až dojde k naučení se (např. výkon 

činností vojáků, požárníků nebo pilotů letadla).  

 

Mezi nejvýznamnější výzkumníky, kteří ovlivnili využívání behaviorálních principů 

v pedagogické praxi, patří autoři tří teorií o podmiňování: I. P. Pavlov, E. L. 

Thorndike a B. F. Skinner. S těmito teoriemi se nyní blíže seznámíme.  

 

I. P. Pavlov (1849-1936), autor teorie o klasickém podmiňování, na konci 19. a 

začátku 20. století se svými kolegy studoval zažívací proces psů. Během výzkumu si 

vědci u těchto zvířat povšimli změn v načasování a množství slinění. 
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Pavlov a kolegové došli ke zjištění, že je-li maso umístěno poblíž nebo přímo do tlamy 

hladového zvířete, to začne produkovat sliny. Protože maso vyvolalo automatickou 

odpověď, bez předešlého tréninku nebo podmiňování, maso je považováno za 

nepodmíněný podnět. (NP). Podobně, protože se slinění objevilo automaticky 

v přítomnosti jídla, také bez nutnosti tréninku nebo zkušenosti, je tato odpověď 

považována za nepodmíněnou reakci. (UR). 

 

Zatímco maso způsobí produkci slin, přítomnost jiného podnětu jako např. zvonění, 

slinění nezpůsobí. Podněty, které nemají vliv na odpověď, jsou nazývány neutrální 

podněty neboli stimuly (NS). Pavlovovy experimenty ukázaly, že je-li původně 

neutrální podnět (NS) zkombinován s podnětem  nepodmíněným (NP), stane se 

z něho podnět podmíněný (PP) a získává schopnost vyvolávat reakci stejnou jako 

podnět nepodmíněný (NP). To znamená, že samotné zvonění nakonec vyvolá u psů 

slinění. Tento proces Pavlov nazval klasické podmiňování.  

 

Svými experimenty Pavlov ukázal na to, jak učení ovlivňuje nedobrovolné, reflexní 

chování jako např. slinění. Důležitost jeho práce spočívá jak v metodách, tak ve 

výsledcích. Jeho dílo ukazuje, jak složitě byl Pavlov se svými kolegy schopen sledovat 

a měřit odpovědi psů na různé podněty. Jeho důraz na pozorování, pečlivé měření a 

systematickou exploraci množství aspektů učení bylo ve své době významnou 

součástí vědeckého studia učení. Jeho závěry jsou však obtížně aplikovatelné na 

školní učení.  

 

E. L. Thorndike (1874-1949), autor teorie instrumentálním podmiňování (neboli 

tzv.  zákona efektu), byl spolu s dalšími americkými kolegy zabývajícími se 

výzkumem, inspirován Pavlovovou prací. Ve svém raném díle Thorndike považoval 

chování za odpověď na podněty v prostředí (všimněte si paralely s Pavlovem). Názor, 

že podněty mohou způsobit odpovědi, byl předchůdcem teorie známé jako S – R 

(stimulus – response) teorie.  

 

Thorndike stejně jako mnoho dalších raných behavioristů spojoval chování 

s tělesnými reflexy. Některé reflexy jako např. vykopnutí kolena po jeho udeření se 

vybavují bez účasti mozku. Vědci předpokládali, že ostatní chování je rovněž 

determinováno reflexně, podněty přítomnými v prostředí spíše nežli vědomým nebo 

nevědomým myšlením.  

 

V mnoha svých experimentech Thorndike pracoval s kočkami umístěnými do klece, 

které měly získat potravu tím, že najdou cestu ven. Zjistil, že časem se kočky 

opakováním toho chování naučily najít cestu z klece mnohem rychleji. Naopak, bez 
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opakování docházelo k neefektivnímu chování. Na základě těchto experimentů 

formuloval tzv. zákon efektu. Ten říká, že je-li chování doprovázeno uspokojivou 

změnou v prostředí, pravděpodobnost jeho opakování se zvyšuje. Naopak, je-li 

chování následováno neuspokojivou změnou v prostředí, šance na opakování chování 

se snižuje. Prokázalo se, že důsledky současného chování hrají klíčovou roli 

v determinaci budoucího chování.   

 

Autorem třetí behaviorální teorie zvané operantní podmiňování byl B. F. Skinner 

(1904-1990). Zatímco Pavlov se obecně zaměřoval na chování, které bylo podle jeho 

soudu vyvoláváno specifickými podněty, Skinner se domníval, že tento druh chování 

tvoří pouze malou část všech aktivit.  

 

Skinner upozornil na jiný druh chování, které nazval operantní, protože probíhalo 

(operovalo) v prostředí za nepřítomnosti nepodmíněných podnětů jako např. potrava. 

Skinnerova práce se soustředila na vztah mezi chováním a jeho důsledky. Například 

chování, které je okamžitě následováno příznivými důsledky je jedincem používáno 

častěji. Využívání příznivých a nepříznivých důsledků ke změně chování Skinner 

označil jako operantní podmiňování.  

 

Skinner často pracoval tak, že umístil subjekt do kontrolovaných podmínek a sledoval 

změny jeho chování způsobené systematickými změnami důsledků jeho chování. 

Jeho přínos, stejně jako u Pavlova, spočíval nejenom v tom, co objevil, ale také 

v metodách, kterých užíval.  

 

Skinner je známý vyvinutím a používáním aparátu nazývaného „Skinner box“. Jednalo 

se o velmi jednoduchý aparát pro sledování chování zvířat, nejčastěji krys a holubů. 

„Skinner box“ připomínal skleněné terárium pro krysy, které obsahovalo otevírací 

páčku. Tu byly krysy schopné snadno zmáčknout. Krysa nemohla vidět ani slyšet nic 

z vnějšku klece, všechny podněty byly experimentátorem kontrolovány. Ve 

Skinnerových dřívějších experimentech byla klec nastavena tak, že když krysa 

zmáčkla páčku, dostala porci potravy. Po několika náhodných zmáčknutích začala 

krysa mačkat páčku často, přičemž pokaždé dostala dávku potravy. Chování krysy 

bylo napodmiňováno tak, že posilovalo mačkání páčky a oslabovalo jiné formy 

chování (např. procházení klecí). V tomto momentě může výzkumník podniknout 

různé věci. Páčka využívaná dosud jako dávkovač potravy může být elektronicky 

nastaveny tak, aby dávka potravy byla podmíněna několika stisky páčky nebo tak, že 

některá stisknutí páčky nepovedou k vydání jídla. V každém případě bude chování 

krysy automaticky zaznamenáno. Možnost přesného vědeckého pozorování 

v kontrolovaném prostředí je důležitou výhodou „Skinner boxu“. Jeho experimenty 

tak mohou být zopakovány kýmkoli s daným zařízením.  
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Skinnerova průkopnická práce s krysami a holuby ustanovila řadu zákonitostí 

chování, které byly podpořeny stovkami studií provedených na lidech i zvířatech.  

 

Behavioristiké principy založené na učení metodou mnohonásobného opakování se 

uplatňují v mnoha oblastech lidského učení a díky své široké praktické využitelnosti 

se ustálily také jako pořekadlo v běžné řeči: „učení dělá mistra“ nebo „opakování je 

matka moudrosti“. Je však třeba upozornit, že v případě pamětního zvládnutí nemusí 

nutně dojít k uvědomění a porozumění. 

 

 

3.2 Sociálně-kognitivní teorie učení 

 

Další významnou teorii vysvětlující principy učení patří sociálně-kognitivní teorie, u 

jejíhož zrodu stál Albert Bandura (nar. 1925) a jeho zkoumání vývoje dětského 

agresivního chování (Bandura, 1976).  

 

V kontrastu s behavioristy tento přístup zdůrazňuje význam kognitivních 

(poznávacích) aspektů pro učení. Bandura přichází s teorií observačního učení - 

lidé se mohou učit novým věcem skrze pozorování ostatních při daných aktivitách. 

Není potřeba, aby tyto aktivity v době učení vykonávali sami (tj. posílení ve smyslu 

behaviorálních teorií učení není nezbytné). Pozorováním ostatních lidí si tak 

osvojujeme znalosti, pravidla, dovednosti, strategie, hodnoty a postoje. 

 

Pozorováním souvislostí mezi lidským chováním a prostředím Bandura dospěl k tzv. 

triadickému recipročnímu model kauzality. Chování jedince je ovlivňováno jeho 

osobnostními faktory a prostředím. Tato triáda jevů se vzájemně ovlivňuje a 

podmiňuje (determinuje). V různých časových momentech může některý z faktorů 

zesílit svůj vliv (např. když jedinec produkuje aktivitu pro své potěšení, je v popředí 

osobnostní vliv, jestliže volí aktivitu podle přání rodiny, pak sílí vliv prostředí). 

 

 

 

osoba                                    chování 

 

 

 

     prostředí 

 



32 

 

V souvislosti s recipročním determinismem definoval Bandura 5 základních 

vlastností osobnosti, které jsou v individuálním vývoji buď kultivovány, nebo 

zůstávají nerozvinuté: 

 schopnost symbolizace – zpracování a transformace přechodné 

zkušenosti do vnitřních modelů; 

 myšlenková anticipace – předvídání důsledků vlastního chování do 

budoucna; 

 zástupné učení  - získávání zkušeností skrze pozorování chování 

druhých a důsledků z toho plynoucích. Přijímání vnitřních norem 

(standardů), hodnocení rozdílů mezi normami a činnostmi a vznik 

sebehodnotících reakcí a 

 autoreflexe (mentalizace) – hodnocení a měnění vlastního myšlení 

včetně pozorování vlastních schopností vyrovnávat se s různými 

událostmi.  

 

Bandura dále vyzdvihl důležitost procesu modelování. Jde o behaviorální, kognitivní 

a afektivní změny objevující se vlivem pozorování jednoho nebo více modelů. 

Užitečnost a přiměřenost chování se učíme od modelů. Původně bylo modelování 

ztotožňováno s imitací, ale je to pojem mnohem širší. Zahrnuje tři funkce: posílení 

odpovědi, vznik zábran/ snížení zábran a observační učení.  

 

V případě posílení odpovědi vytvářejí sociální podněty motivační pobídky pro 

pozorující (k modelování chování) – „jít s davy“, např.  skupinka lidí dívající se jedním 

směrem slouží jako model toho, kam je zajímavé se podívat. V této souvislosti byl 

také popsán tzv. efekt chameleon – situace, kdy se modelování objevuje bez 

vědomé kontroly. Chartrand a Bargh (1999) došli k závěru, že lidé nevědomě 

mimizují a afektují lidi ve svém sociálním prostředí. Pozorování chování může spustit 

tendenci chovat se stejně.  

 

Zábrany chovat se dle modelů se objevují v situacích, kdy jsou modelové za své 

chování trestáni.  Zábrany mizí, když modelové chovající se zakázaně nezažívají 

negativní důsledky nebo vyjadřují, že to bude mít stejné důsledky pro pozorující. Tyto 

informace mohou ovlivňovat i emoce (zvýšení nebo snížení úzkosti) a motivaci. 

Učitelé tedy mohou vytvářet nebo tlumit zábrany žáků svou reakcí na chování 

modelů.  

 

Observační učení skrze modelování se objevuje, když pozorující vykazují nové 

vzorce chování, které by se před jeho vystavením modelovanému chování objevovalo 

s nulovou pravděpodobností, a to i v případě vysoké motivace. (Bandura, 1969). 

Observační učení zahrnuje několik procesů - pozornost, retenci, produkci a motivaci.  
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 Pozornost přitahují výrazné rysy jako je neobvyklá velikost, tvar, barva nebo 

zvuk. Ovlivňují ji také funkční hodnoty modelovaných aktivit (užitečnost, 

úspěch, symbolický ukazatel kompetentnosti – titul nebo pozice) 

 

 Proces retence neboli uchování v paměti je další podmínkou observačního 

učení. Vyžaduje kognitivní organizaci – opakování, kódování, transformování 

modelovaného chování. Klíčovou roli hraje opakování. 

 

 Produkcí je v případě observačního učení označován převod vizuálních a 

symbolických koncepcí do zjevného chování.  Problémy s produkcí nastávají 

např. v situaci, kdy si chce dítě zavázat tkaničky u bot, ale nedokáže to podle 

ukázky zopakovat. Totéž může ve školním prostředí platit např. o studentech 

s poruchami učení, kteří z důvodu poruchy nejsou schopni produkce dle 

ukázky. Z tohoto důvodu by měli být zkoušeni jiným způsobem. 

 

 Poslední složkou observačního učení je motivace. Důsledky modelovaného 

chování informují pozorovatele o jeho funkčnosti a přiměřenosti. Mohou 

motivovat očekáváním vyšších výsledků a zvýšením self-efficacy (viz dále). 

 
Na základě svých četných výzkumů Bandura dospěl k faktorům, které observační 

učení ovlivňují:  

1. vývojový stupeň jedince,  

2. prestiž a kompetentnost modelu, 

3. zprostředkované důsledky, 

4. očekávané výsledky, 

5. nastavené cíle, 

6. hodnoty jedince a  

7. self-efficacy (vědomí vlastní zdatnosti) – pozorovatelé následují model, pokud 

věří, že jsou schopni se učit a chovat podle něho.  Pozorování stejných modelů 

ovlivňuje vědomí vlastní účinnosti (když to umí oni, tak já taky). 

 

3.3 Teorie o zpracování informací 

 

Teorie o zpracovávání informací nahlíží na učení jako na kódování informací 

v dlouhodobé paměti. Učící se aktivují příslušné části dlouhodobé paměti a nové 

poznatky včleňují do těch existujících v pracovní paměti. Informace, které jsou 

organizované a integrované, se nejenom snadněji do pracovní paměti integrují, ale 

také se déle pamatují (viz obr. níže) 
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Obr. 1: Model fungování paměti 

 
 

K řízení vlastního učení je v tomto přístupu potřeba znát:  

 učební úkol (co má být naučeno, kdy a jak) a  

 vlastní kvality (schopností, zájmů a postojů) a  

 strategie potřebné k dosažení úkolu (monitorování úrovně učení, rozhodování 

se, kdy zvolit jiný přístup a posuzování připravenosti).  

  

V roce 1998 Winne a Hadwin rozvinuli model zpracování informací, který je 

použitelný v různých oblastech vzdělávání. Vychází z přepokladu, že učení je složitý 

proces, v němž učící se jedinec zapojuje metakognici (uvědomování si vlastního 

poznávání) a autoregulaci (řízení vlastního poznávání). Zahrnuje několik fází:  

 

 definici úkolu (co má byt naučeno, kdy a jak), kdy žák zpracovává 

informace o podmínkách charakterizující úloh a snaží se je jasně definovat. 

Autoři rozlišují dva zdroje informací. Podmínky úkolu zahrnují informace o 

úkolu, které jedinec odvozuje z vnějšího prostředí (např. učitelovo řízení 

úkolu), kognitivní podmínky pak jedinec vybavuje ze své dlouhodobé paměti. 

Zahrnují informace o tom, jak se mu dařilo v předchozích úkolech a motivační 

proměnné (např. vnímaná míra vlastní kompetentnosti, a atribuce – 

přisuzování příčin vlastnímu úspěchu a neúspěchu).  

 Ve druhé fázi se jedinec rozhoduje o konkrétních cílech a plánech k jejich 

dosažení. Jsou formulovány rovněž strategie. 

 Třetí fáze již odpovídá aplikování studijních strategií a hledání vhodných 

taktik. 

 Adaptační fáze zahrnuje změny plánů založené na evaluacích úspěšnosti 

předchozích kroků.  
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V každé z fází dochází ke zpracovávání informací a vznikají nové nebo informace.  

 

Studijní (učební) strategie jsou kognitivní plány orientované na úspěšné vykonání 

úlohy (Pressley a kol., 1990). Strategie zahrnují:  

 aktivity jako je selekce (výběr) a organizace informací, opakování 

látky, která má být zapamatována, vztahování nové látky 

k informacím již uložených v paměti a zvyšování smysluplnosti látky. 

  

 techniky, které utvářejí a udržují pozitivní učební klima – např. 

způsoby, jak se vyvarovat úzkosti ze zkoušky, jak zvýšit pocit vlastní 

účinnosti, ocenit hodnotu učení a rozvinout očekávání pozitivních 

výsledků a pozitivní postoje.  

 
 Jejich používání  je součástí seberegulovaného učení, protože strategie dávají 

žákovi lepší kontrolu nad zpracováním informací. 

 
 provázejí kódování ve všech fázích. Žák nejprve zpracovává informace o 

úloze a přenáší je ze senzorického registru do pracovní paměti, potom 

aktivují související znalosti v dlouhodobé paměti, vytvářejí spoje 

mezi novými informacemi a původními poznatky a integrují je do 

schémat v dlouhodobé paměti.  

 

Seberegulativní studijní metody jsou specifické postupy nebo techniky zahrnuté ve 

strategiích budou probrány v kapitole 4.  

 

3.4 Konstruktivistické teorie 

 

 
Konstruktivismus jako psychologický a filozofický směr postuluje, že lidé  se učí 

nebo dosahují porozumění skrze formování konstruktů (Bruning et al., 2004, 

cit. dle Schunk, 2012).  

 

Konstruktivismus nemá jednotný pohled. V rámci tohoto směru existuje několik 

perspektiv. Exogenní (vnější) konstruktivismus předpokládá, že získávání 

znalostí se děje rekonstruováním vnějšího světa. Tento svět ovlivňuje konstrukce 

skrze naše zkušenosti s ním, skrze vliv modelů a vyučování. Znalosti jsou přesné do 

míry, do které je odráží vnější realita. Endogenní (vnitřní) konstruktivismus 

postuluje původ znalostí z dříve získaných znalostí, a ne přímo z interakcí v prostředí. 

znalost nezrcadlí vnější svět, ale je rozvíjena prostřednictvím kognitivní abstrakce. 

Dialektický konstruktivismus předpokládá, že znalosti jsou odvozovány 
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z interakcí mezi lidmi a jejich prostředími. Konstrukce nejsou ani neměnně svázány 

s vnějším světem, ani výsledkem naší mysli. Spíše reflektují výsledky mentálních 

rozporů vycházejících z interakcí jedince s prostředím. Tato perspektiva je spjata 

s mnoha současnými teoriemi (např. Bandurova sociálně-kognitivní teorie, kognitivní 

konstruktivismus a vývojové teorie Brunera a Vygotskyho).  

 

Zásadní vliv na rozvoj konstruktivismu měla teorie a výzkum lidského kognitivního 

vývoje od J. Piageta a L. N. Vygotského.  

 

J. PIAGET (1896-1980) byl švýcarský filozof, biolog a vývojový psycholog. Studoval 

dětské myšlení a stal se průkopníkem konstruktivistické teorie poznávání. Jeho 

teorie kognitivního vývoje (nazývaná také genetická epistemologie) nebyla 

příliš povšimnuta, když se objevila, ale postupně se stala jednou ze zásadních teorií 

v oblasti lidského vývoje. Přestože dnes již není vedoucí teorií kognitivního vývoje, 

zůstává důležitou a má soustu implikací pro vyučování a učení. 

 

Podle Piageta závisí proces poznávání na čtyřech faktorech: biologické zrání, 

zkušenost s fyzickým prostředím, zkušenost se sociálním prostředím a ekvilibrace. 

První tři jsou samozřejmé, ale jejich efekt závisí na tom čtvrtém. Ekvilibrace 

znamená biologickou pohnutku k udržování optimálního stavu rovnováhy (nebo 

adaptace) mezi kognitivními strukturami a prostředím. (Duncan, 1995, cit. dle 

Schunk, 2012). Ekvilibrace je klíčovým motivačním zdrojem, který stojí za 

kognitivním vývojem. Koordinuje aktivity ostatním tří faktorů a dává do souladu 

vnitřní mentální schémata s vnější realitou. Při učení se novému vzniká nesoulad, 

kognitivní konflikt. K vyřešení konfliktu může jedinec použít jednoho ze dvou 

procesů ekvilibrace - asimilace nebo akomodace. Asimilace znamená 

přizpůsobení vnější reality existující kognitivní struktuře. Povahu vnější reality 

přizpůsobujeme našemu kognitivnímu schématu tak, aby se tam dala zařadit. 

Akomodace znamená změnu vnitřních schémat tak, aby byla v souladu s vnější 

realitou. Měníme své názory tak, aby dávaly smysl s vnější realitou. Asimilace a 

akomodace jsou komplementární procesy. Realita je asimilována a kognitivní 

struktury akomodovány. 

 

Piagetův výzkum dospěl ke čtyřem stadiím, přes která postupuje kognitivní vývoj. 

Tato stadia rozlišil dle pohledu na svět a vzorců operací, které děti umí použít při 

poznávání světa. Pro stadia platí následující pravidla: 

 Stadia jsou nespojitá, kvalitativně odlišná a oddělená. Posun s 1 stadia do 

druhého není věcí postupného mísení 

 Vývoj kognitivních struktur je závislý na předchozím vývoji 
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 Přestože pořadí struktur je neměnné, věk, ve kterém se jedinci v určitém 

stadiu nachází, se může interindividuálně lišit. Stadia by neměla být dávána 

do souvislosti s věkem. 

 

1. Senzomotorické období (prům. 0-2). Dětská aktivita představuje pokusy 

o porozumění světu. Porozumění je zakotveno v přítomné aktivitě. Jde o 

období rapidní změny. Děti aktivně ekvilibrují, přestože na primitivní úrovni. 

Kognitivní struktury jsou konstruovány a měněny, a motivace k těmto 

aktivitám je vnitřní. Na konci období jsou dosahujjí děti takové úrovně, že 

mohou postoupit do dalšího stadia, stadia symbolického myšlení. 

2. Předoperační období (prům. 2-7). Děti si dokáží představit budoucnost a 

reflektovat minulost, avšak svým vnímáním a poznáváním jsou převážně 

v přítomnosti. Nejsou schopni uvažovat ve více nežli jedné dimenzi v jeden 

čas, jejich myšlení odráží nevratnost – jsou-li věci jednou udělány, nemohou 

být změněny. Mají obtíže v rozlišování fantazie a reality. Jde o období 

rapidního vývoje jazyka. Jsou méně egocentričtí, uvědomují si, že ostatní 

mohou přemýšlet a cítit jinak než oni sami. 

3. Konkrétní operace. (prům. 7-11). Děti začínají vykazovat prvky 

abstraktního myšlení, přestože je typicky definováno majetkem a aktivitami 

(čestnost je např. vrácení peněz osobě, která je ztratila). Děti vykazují méně 

egocentrismu v myšlení a jejich jazyk se stává sociální. Reversibilita v myšlení 

se objevuje v souvislosti s klasifikací a s řazením – dovednosti důležité pro 

matematiku.  

4. Formální operace (prům 11- dospělost). Myšlení již není vázáno na 

hmotné jevy, děti jsou schopné uvažovat hypoteticky, uvažují ve více 

dimenzích a abstraktních vlastnostech. Egocentrismus se objevuje 

v adolescentním porovnávání reality s ideálem – často vykazují idealistické 

myšlení.  

 

Kritici Piagetových stadií vyslovili zejména následující námitky:  

 děti dokáží aktivity dříve, nežli Piaget předpokládal; 

 kognitivní vývoj neprobíhá ve všech doménách rovnoměrně; 

 totéž platí pro dospělé – o určité oblasti mohou uvažovat na různých úrovních 

(např. baseball může znamenat hodit balón a utíkat (předoperační), co dělat 

v různých situacích (konkrétní operace) anebo proč zakřivený míč zatáčí 

(abstraktní operace). 

 

L. S. Vygotskij (1896-1934), sovětský psycholog židovské národnosti je autorem 

sociokulturní teorie poznání, díky které se stal nejuznávanějším sovětským 

psychologem v západním světě. Narodil se na území dnešního Běloruska. Roku 1924 
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na kongresu v Leningradě kritizoval Pavlovovu reflexologii a poukázal na souvislost 

podmíněných reflexů s lidským vědomím a chováním. Domníval se, že oproti 

zvířatům, která na prostředí pouze reagují, mají lidé kapacitu toto prostředí měnit pro 

své vlastní účely. Tato adaptivní kapacita je odlišuje lidi od nižších forem života. Jeho 

řeč na kongresu udělala dojem na Alexandra Luriju, který Vygotského pozval, aby se 

připojil k prestižnímu Institutu experimentální psychologie v Moskvě. On přijal a 

pomohl ustanovit Institut defektologie. 

 

Po celý svůj další život psal o sociálním zprostředkování učení a roli vědomí – často 

ve spolupráci s Lurijou a Leontievem. Vygotskij byl marxista, jeho myšlenky dobře 

zapadaly do revolučních cílů – změnit kulturu v socialistický systém. 

 

Mezi hlavní principy Vygotského teorie patří následující: 

 Sociální interakce jsou zásadní. Znalost je konstruována mezi dvěma 

nebo více lidmi. 

 Seberegulace je rozvíjena skrze internalizaci (rozvoj vnitřních 

reprezentací), aktivity a mentální operace, které se objevují 

v sociálních interakcích. 

 Lidský vývoj se děje kulturním předáváním nástrojů (jazyk, 

symboly). 

 Zóna proximálního vývoje je rozdíl mezi tím, co dítě umí samo a tím, 

co dokáže za asistence druhých. Interakce s dospělými a s vrstevníky 

v ZPV podporuje kognitivní vývoj. 

 

Jedním z hlavních příspěvků V. k psychologickému myšlení byl jeho důraz na 

sociálně smysluplné aktivity jako na důležitý činitel ovlivňující lidské 

vědomí. Lidské myšlení Vygotskij nahlížel novým způsobem: odmítal introspekci, ale 

i behaviorální vysvětlování činností předchozími aktivitami. Hledal něco mezi – vliv 

vlivů z prostředí vzhledem k jejich efektu na vědomí. Zdůrazňuje interakci 

mezilidských (sociálních), kulturně-historických a individuálních faktorů 

v lidském vývoji. 

 

Interakce s druhými v prostředí stimulují vývojové procesy a urychlují 

kognitivní vývoj. Nejde o interakce v tradičním slova smyslu, ale situace, kdy si 

děti transformují své zkušenosti založené na jejich znalostech a vlastnostech a 

reorganizují své mentální struktury. Učení a vývoj nemohou být odděleny od 

kontextu. Způsob, jakým žáci pracují se svými světy – lidmi, objekty a institucemi – 

transformuje jejich myšlení. Významy konceptů se mění v procesu jejich propojování 

se světem. 
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Sociální aktivita je fenomén, kterým V. vysvětluje změny ve vědomí. Vytváří tak 

psychologickou teorii, která sjednocuje chování a mysl. Sociální prostředí ovlivňuje 

poznávání prostřednictvím nástrojů – kulturních objektů, jazyka a sociálních institucí. 

Sociální interakce pomáhají koordinovat vývojové vlivy.  

 

Kognitivní změna má původ v používání kulturních nástrojů, v sociální 

interakci, v  internalizaci a mentálním transformování těchto interakcí 

(Bruning a  kol., 2004, cit. dle Schunk, 2012). 

 

Vygotskij je stoupencem dialektického konstruktivismu, protože zdůrazňuje interakci 

mezi lidmi a jejich prostředími. Klíčovým mechanismem ve vývoji a v učení je 

mediace (zprostředkovávání). Všechny vyšší mentální funkce mají původ 

v sociálním prostředí. Nejvlivnějším procesem je jazyk. Kritickou součástí 

psychologického vývoje je zvládnutí externího procesu přenosu kulturního vývoje a 

přemýšlení skrze symboly jako je jazyk, počítání a psaní. Jakmile je tohoto dosaženo, 

dalším krokem je používání těchto symbolů k ovlivňování a seberegulaci myšlení a 

chování. Seberegulace používá důležitou funkci soukromé řeči.  

 

Pozdějiší výzkum ukázal, že Vygotského výrok o původu vývoje v sociální interakci je 

příliš silný. Malé děti se zdají být biologicky predisponovány k získávání konceptů, 

které nezávisí na prostředí. Ačkoli sociální učení ovlivňuje konstruování znalostí, 

tvrzení, že učení je odvozeno ze sociálního prostředí, se zdá být přehnané.  

 

Kritici konstruktivismu nejčastěji namítají, že konstruktivistické předpoklady nedokáží 

zcela vysvětlit učení a porozumění. Mezi nejčastěji zpochybňující výroky a  

předpoklady patřily následující: 

 „Myšlení spočívá v intelektu (paměti, rozumu) spíše nežli v interakci mezi lidmi 

a situacemi.“ 

 „Procesy učení a myšlení jsou relativně jednotné u všech lidí, a některé situace 

podporují myšlení vyššího řádu více než ostatní.“ 

 „Myšlení pochází ze znalostí a dovedností rozvinutých ve formálně nastaveném 

vzdělávání více než z obecných konceptuálních kompetencí, majících původ 

v jedinečné zkušenosti a ve vrozených schopnostech.“ 

 

Konstruktivisté tyto předpoklady odmítají. Mají důkazy toho, že přemýšlení se děje 

v situacích a že poznání je konstruováno jedinci jako funkce jejich 

zkušenosti v těchto situacích (Bredo, 1997, in Schunk, 2012). Zdůrazňují přínos 

samotných jedinců pro jejich učení. Sociální konstruktivisté akcentují sociální 

interakce v získávání dovedností a znalostí.  
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Konstruktivismus není teorie, ale spíše epistemologie (věda o poznávání) nebo 

filozofické vysvětlení povahy učení. Konstruktivismus nepostuluje, že existují učební 

principy, které mohou být objevovány a testovány, ale spíše myšlenku, že učíce se 

vytvářejí své vlastní učení. Odmítají existenci vědecké pravdy, která může být 

objevena a ověřována. Říkají, že žádné tvrzení by nemělo být nahlíženo jako 

pravdivé, spíše s rozumnou pochybností. Svět může být mentálně konstruován 

nejrůznějšími způsoby, proto žádná teorie nemá patent na pravdivost. 

Existuje mnoho rozmanitosti a žádná z verzí by neměla být nahlížena jako správnější 

než ostatní. Spíše nežli jako na pravdy pohlížejí konstruktivisté na znalosti jako na 

pracovní hypotézy. Znalost není uložena vně člověka, ale je spíše formována uvnitř 

něho. Lidská konstrukce je pravdou pro jednoho člověka (jejího autora), ale nemusí 

být pravdou pro nikoho dalšího. Je tomu tak proto, že lidé vytvářejí své poznatky na 

základě svých domněnek a zkušeností v situacích, které se od sebe vzájemně liší. 

Proto je každý poznatek subjektivní a osobní výtvor našeho poznávání. Učení je 

situováno v kontextech (Bredo, 2006, in Schunk, 2012). 

 

Klíčovým předpokladem konstruktivismu je myšlenka, že učící se jsou 

aktivní a rozvíjí své znalosti sami. Aby látce dobře porozuměli, musí objevit 

základní pravidla.  

 

Dalším konstruktivistickým předpokladem je, že učitelé by neměli předávat učivo 

skupině studentů, ale měli by spíše strukturovat situace tak, že žáci budou 

mít možnost aktivně manipulovat s látkou skrze sociální interakce. Tyto 

aktivity zahrnují pozorování jevu, sběr dat, vytváření a testování hypotéz a 

spolupracování s ostatními. Učitelé různých předmětů plánují kurikulum společně. 

Studenti jsou vedeni k autoregulaci a ve svém učení jsou aktivní skrze stanovování si 

cílů, monitorování a vyhodnocování procesu a překračování základních požadavků 

zkoumáním toho, co je zajímá.  

 

 

Zásadní konstruktivistickou premisou je tvrzení, že kognitivní procesy jsou umístěny 

ve fyzickém a sociálním kontextu. Situované poznávání zahrnuje vztahy mezi 

osobou a situací. Poznávací procesy tedy nespočívají pouze v mysli. Domněnky a 

znalosti jsou formovány interakcí lidí v situacích. Výzkum potvrzuje důležitost 

situovaného učení jako prostředku porozumění vývoji v doménách jako je 

gramotnost, matematika a přírodní vědy. Situované učení má rovněž pozitivní vztah 

k motivaci. Motivace v pojetí konstruktivismu závisí na kognitivní aktivitě 

v interakci se sociokulturními a vyučovacími faktory, které zahrnují jazyk a formy 

podpory (scaffolding). 
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Sociální interakce jedinců podporuje kognitivní vývoj v případě, že probíhá 

v jejich zóně proximálního vývoje (ZPV). ZPV představuje obtížnost a množství 

učení možné pro konkrétního studenta v konkrétních vyučovacích podmínkách. Je 

třeba ZPV nejprve u každého jedince identifikovat. Jde v podstatě o test žákovy 

vývojové připravenosti nebo intelektuální úrovně ve specifické oblasti. Může být 

nahlíženo jako alternativní koncepce inteligence. Práce v ZPV vyžaduje dobře 

vedenou spolupráci mezi jedincem a jeho další osobou, která zprostředkovává žákovi 

nové poznání. Funkcí této asistence by mělo být: poskytování podpory, měla by být 

nástrojem, rozšiřovat obzory žáka a umožňovat dosažení cílů, kterých by jinak být 

dosaženo nemohlo. Práce v ZPV by měla být používána selektivně pouze v případě, 

že je to třeba. 

 

Podle Vygotského je školní vzdělávání důležité ne proto, že poskytuje tuto asistenci, 

ale proto, že rozvíjí větší vědomí sebe sama, jazyka a jejich role ve světovém 

pořádku. 

 

 

 Poznámka 
 

Která teorie Vás nejvíce zaujala? Která se nejvíce uplatňovala ve Vašem dosavadním 

učení? Kterou z teorií byste se rádi nechali inspirovat pro své vlastí působení v roli 

učitele?  

 

 Kontrolní otázky 
 

1. Jak na učení nahlíží behavioristické teorie? 

2. Co je podstatou teorie o klasickém podmiňování?  

3. Kdo je autorem zákona efektu? Kterou zákonitost tato teorie popisuje? 

4. Čím se od klasického a instrumentálního podmiňování liší teorie B.F.Skinnera a jak 

se nazývá?  

5. Popište, jak vypadal „Skinner box“. 

6. Vysvětlete teorii observačního učení. 

7. Kterých pět vlastností osobnosti je v pojetí A. Bandury klíčových pro učení?  

8. Co označuje A. Bandura jako „modelování“? Jaké má tento proces funkce?  

9. Kterých sedm faktorů má vliv na úspěšnost a efektivitu observačního učení?  

10. Co je podstatou „efektu chameleon“?  

11. Jak na učení pohlíží teorie o zpracování informací? 

12. Co znamenají procesy metakognice a autoregulace?  
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13. Co jsou to studijní strategie a jaká je jejich úloha v učení?  

14. Co je podstatou kontruktivismu?  

15. V čem se odlišují jednotlivé konstruktivistické perspektivy (vnitřní, vnější a 

dialektický konstruktivismus)?  

16. Kteří dva výzkumníci zásadně ovlivnili vznik a vývoj konstruktivismu? Popište 

stručně podstatu jejich hlavního přínosu. 

17. Co znamená ekvilibrace? Které dva dílčí procesy zahrnuje?  

18. Jak Vygotskij pohlíží na původ kognitivních změn? Jakou roli v těchto procesech 

hraje jazyk?  

19. Co znamená proces mediace?  

20. Co je podstatou situovaného poznávání? 

21. Čím se vyznačuje zóna proximálního vývoje?  

 

 Souhrn 
 

Tato kapitola přinesla čtyři různé pohledy na lidské učení. Behavioristické teorie 

vysvětlují učení bez zahrnování vnitřních procesů (myšlení, představy, pocity). Ne 

proto, že by neexistovaly, ale proto, že původem učení jsou pozorovatelné události z 

prostředí. V kontrastu s behavioristy sociálně kognitivní teorie zdůrazňuje význam 

kognitivních (poznávacích) aspektů pro učení. Bandura přichází s teorií 

observačního učení - lidé se mohou učit novým věcem skrze pozorování ostatních 

při daných aktivitách. Není potřeba, aby tyto aktivity v době učení vykonávali sami 

(tj. posílení ve smyslu behaviorálních teorií učení není nezbytné). Pozorováním 

ostatních lidí si tak osvojujeme znalosti, pravidla, dovednosti, strategie, hodnoty a 

postoje. Teorie o zpracovávání informací považuje učení za kódování informací 

v dlouhodobé paměti. Učící se aktivují příslušné části dlouhodobé paměti a nové 

poznatky včleňují do těch existujících v pracovní paměti. Podle autorů těchto teorií je 

pro efektivitu učení důležitá metakognice (uvědomování si vlastního poznávání) a 

autoregulace (řízení vlastního poznávání). Konstruktivismus zdůrazňuje v procesu 

získávání znalostí interakce lidí a situací. Tím je v rozporu s teoriemi o posilování, 

které zdůrazňují vliv prostředí na jedince a také s teoriemi o zpracovávání informací, 

které umísťují dominanty učení do mysli, aniž by věnovaly pozornost kontextu, ve 

kterém k němu dochází. Se sociálně-kognitivní teorií naopak sdílí předpoklad, že lidé, 

chování a prostředí spolu vzájemně interagují.  
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4 Studijní prostředí ve vztahu ke školní ne/úspěšnosti.  

 

 Cíle 
Po prostudování této kapitoly: 

 získáte přehled o možnostech aplikace nejvýznamnějších teorií učení do praxe 

 

 Časová náročnost 
2 hodiny 
 

 

 Pojmy k zapamatování (klíčová slova) 
 

 důsledky 

 posilovače 

 tvarování 

 opačné řetězení 

 diskriminace 

 generalizace 

 seberegulace 

 self-efficacy 

 

 očekávané 

výsledky 

 smysluplné učení 

 překódování 

 zapomínání 

 opakování 

 mentální 

mapování 

 bikamerální 

myšlení 

 asimilace 

 akomodace 

 ekvilibrace 

 kognitivní konflikt 

 soukromá řeč 

 internalizace 

 učení 

objevováním 

 učení 

dotazováním 
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4.1 Implikace inspirované behaviorismem 

 

V rámci praktických důsledků behaviorálních teorií si přiblížíme důležitost důsledků 

chování (zahrnujících posilovače a tresty) a seznámíme se s několika dalšími 

praktickými principy odvozenými z behaviorálních teorií (tvarování, opačné 

řetězení, vyhasínání, diskriminace a generalizace).  

 

Klíčovým principem behaviorálních teorií je teze, která říká, že chování se mění 

podle okamžitých důsledků. Příjemné důsledky chování posilují, zatímco 

nepříjemné je oslabují. To znamená, že příjemné důsledky zvyšují frekvenci, se 

kterou jedinec provádí chování, zatímco nepříjemné důsledky tuto častost snižují. 

Jestliže hladová krysa dostane potravu po zmáčknutí páčky, bude ji mačkat častěji. 

Jestliže namísto toho dostane elektrický šok, bude páčku mačkat méně často, 

případně ji mačkat zcela přestane. Příjemné důsledky jsou obecně nazývány 

posilovače, nepříjemné důsledky jsou tresty.  

 

 

Posilovače 

 

Posilovačem je jakýkoli důsledek, který zvyšuje frekvenci chování. Nelze tvrdit, že 

určitý důsledek je posilovačem, dokud nemáme důkaz, že posiluje chování určitého 

jedince.  

 Například bonbony mohou být obecně považovány za posilovač pro malé děti, 

ale po vydatném jídle nemusí dítěti připadat bonbóny příjemné a některé děti 

nemusí mít rády bonbóny vůbec. Když učitelé říkají: „Posiloval jsem jeho 

setrvání na místě na hodině matematiky chválou, ale nefungovalo to“, vlastně 

používají termín „posilování“ nevhodně, protože nemají důkaz, že pochvala je 

skutečný posilovač tohoto konkrétního studenta.  

 

Žádná odměna nemůže být považována za posilovač za všech podmínek.  

 

Typy posilovačů 

 

Existují dvě široké kategorie posilovačů: primární a sekundární. Primární 

posilovače uspokojují základní lidské potřeby. Například jídlo, voda, bezpečnost, 

teplo a sex. Sekundární posilovače jsou posilovače, které nabývají hodnoty ve 

spojení s primárními posilovači nebo jinými osvědčenými sekundárními posilovači. 

 Například peníze nemají pro malé dítě hodnotu, dokud se nenaučí, že za ně lze 

koupit věci, které jsou samotné primární nebo sekundární posilovače. Známky 

mají pro studenty malou hodnotu, pokud si jich jejich rodiče nevšímají a 
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nehodnotí je. Rodičovské ocenění je cenné proto, že je spojováno s láskou, 

vřelostí, bezpečností a dalšími posilovači. 

  Peníze a známky jsou příkladem sekundárních posilovačů, protože nejsou 

hodnotné samy o sobě, ale jsou asociovány s primárními posilovači nebo 

osvědčenými sekundárními posilovači.  

 

Existují tři základní kategorie sekundárních posilovačů: 

 sociální posilovače (ocenění, úsměv, objetí, pozornost) 

 posilovače aktivitami (přístup k hračkám, hrám, zábavným aktivitám) 

 poukázkové (symbolické) posilovače (peníze, známky, hvězdičky, 

body, které mohou být vyměněny za jiné posilovače) 

 

Posilovače lze také rozlišovat na pozitivní a negativní. Posilovače používané ve 

škole jsou obvykle věci dávané studentům. Říká se jim pozitivní posilovače a patří 

mezi ně např. ocenění, známky a hvězdičky.  

 

Jiný způsob posilování chování je použít jako důsledek chování odpuštění  nějaké 

nepříjemné aktivity. Například učitel může odpustit studentům domácí úkol, pokud se 

pilně pracují při vyučování. Je-li domácí úkol vnímán jako nepříjemný, jeho odpuštění 

může posilovat. Posilovačům, které představují odpuštění nepříjemných situací, 

říkáme negativní posilovače.  

 

Další možnou aplikací behaviorálních principů je tzv. Premackovo pravidlo.  To 

spočívá v používání oblíbených aktivit k posílení účasti na méně oblíbených aktivitách.  

 Například učitel řekne: „ Hned jak dokončíte svou práci, můžete jít ven.“ Nebo 

„Ukliďte si své kresby a já vám přečtu příběh.“ Učitelé tak mohou střídat 

oblíbené aktivity s méně oblíbenými a účast na oblíbeném podmiňovat 

úspěšným dokončením méně oblíbeného. Například může být dobrým 

nápadem vyučovat hudební výchovu (o níž se předpokládá, že bude pro 

většinu žáků oblíbená) za nějaký obtížný předmět. Žákům je sděleno, že 

pokud se vyhýbají práci na obtížném úkolu, spotřebovávají část své oblíbené 

hodiny hudební výchovy.  

 

 

Tresty 

 

Důsledky, které neposilují chování, se nazývají tresty. Všimněte si, že rozdíl mezi 

negativním posílením (žádoucí chování je posilováno odpuštěním zproštěním od 

nepříjemné aktivity) a trestem, který je zaměřen na redukci chování využitím 

nežádoucích důsledků.  
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V definici trestu je stejná podmínka jako u posílení: pokud zjevně nepříjemný 

důsledek nevede k redukci frekvence chování, které následuje, nejedná se o trest. 

 Například poslání studentů do ředitelny nebo vykázání z učebny se jim může 

líbit, protože je uvolňuje z toho, co považují za nepříjemnou situaci. Jiní 

studenti mohou být také rádi, jsou-li hubováni, protože tím získávají pozornost 

učitele a možná i zvýšení jejich statusu mezi vrstevníky.  

 

Stejně tak jako u posilovačů platí u trestů, že jejich efektivita nemůže být 

předpokládána, ale musí být demonstrována.  

 

Trestání má dvě primární formy. První forma trestání představuje použití 

nepříjemných důsledků nebo aversivních podnětů.  

 např. když má žák stokrát napsat „nebudu mluvit při vyučování“ nebo je mu 

vyhubováno nebo dostane pohlavek.  

 

Další formou trestání je odejmutí posilovačů. 

 např. když se žák musí vzdát volby, stát v hale nebo ztratí privilegium.  

 

Pozorné používání trestů může zlepšit chování žáků. 

 V jedné studii (Hall et al., 1971, cit. dle …) je např. popsán jednoduchý postup 

při trestání za účelem redukování doby, po kterou deset emocionálně 

narušených žáků tráví čas mimo své lavice bez povolení. Výzkumníci 

instruovali učitele, aby přinesl tabuli se jmény oněch žáků. Kdykoli žáci opustili 

svá místa bez dovolení učitel napsal k jejich jménu značku znamenající 5 

minut po škole. Výsledky ukázaly, že tento program byl úspěšný a redukoval 

nežádoucí chování žáků. Později se ale ukázalo, že když program skončil, 

chování žáků se opět zhoršilo.  

 

Otázka jak trestat je zdrojem kontroverzí nejen mezi učiteli, ale také mezi 

behavioristy. Někteří tvrdí, že efekty trestání jsou přechodné, že trestání vyvolává 

agresi, vede k vyhýbání se prostředí, ve kterém je užíváno. Jiní předložili důkazy proti 

těmto tvrzením. Avšak dokonce i behavioristé obecně podporující užívání trestů 

souhlasí s tím, že: 

 k trestání by se mělo přistoupit až v případě, kdy se posílení ukázalo jako 

neefektivní; 

 a i v tomto případě by měl trest mít co nejmírnější podobu; 

 trestání by mělo být používáno vždy jako součást pečlivého plánu, nikdy ne 

bez rozmyslu a jako důsledek frustrace; 

 fyzické tresty jsou obvykle zamítány z důvodů etických, ale i odborných. 
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V další části se seznámíte několika dalšími behaviorálními principy, které lze 

aplikovat v učení. (tvarování, opačné řetězení, vyhasínání, diskriminace a 

generalizace).  

 

Neodkladnost důsledků 

 

Behavioristé zjistili, že časné důsledky následující chování je ovlivňují mnohem více 

nežli důsledky, které nastávají se zpožděním.  

 Kdybychom např. zpozdili dávku potravy pro krysu, která ve „Skinnerově 

boxu“ zmáčkla páčku, vytvoření spojení mezi mačkáním páčky a potravou by jí 

trvalo déle, protože nežli by dorazilo jídlo, mohla by mezitím dělat něco jiného 

než mačkání páčky. 

 

Menší posílení udělené okamžitě má obecně větší efekt nežli velké posílení 

udělené později. Toto zjištění je velmi důležité pro porozumění lidskému chování.  

 Například vysvětluje, proč je pro lidi těžké vzdát se kouření nebo přejídání. 

Přestože zisky plynoucí z přestání kouřit nebo zhubnutí jsou významné, malé, 

ale okamžité posílení typu „jenom jednu cigaretu“, „jenom jeden věneček“ 

často předčí behaviorální efekt velkého, ale zpožděného posílení.  

 

Ve škole je tento princip také velmi důležitý. Zvláště pro mladší žáky je okamžitá 

pochvala za dobrou práci silnějším posílením nežli známka udělená mnohem později. 

Obdobně může být okamžitý feedback efektivnější nežli zpožděný. A to ze dvou 

důvodů - objasňuje spojení mezi chováním a důsledkem a dále zvyšuje informační 

hodnotu feedbacku.  

 

Tvarování (shaping) je technikou, která může zvyšovat motivaci. Spočívá 

v rozčlenění úkolu do malých kroků a v průběžném poskytování feedbacku. Většina 

žáků potřebuje posilovat už v průběhu učení. Vede-li učitel žáky k cíli povzbuzováním 

po malých krůčcích, pak užívá techniku zvanou tvarování.   

 Měla se učitelka v mateřské škole odkládat posilování, dokud se dítě nenaučí 

odříkat celou abecedu? Určitě ne. Lepší bude oceňovat děti za každé písmeno, 

později dovednost říci několik písmen a nakonec za naučení se všech písmen 

abecedy.  

 Když máme např. žáky naučit si zavázat tkaničky, neprovedeme to tak, že jim 

to prostě ukážeme a potom budeme s posílením čekat, až bude celá práce 

hotova, ale posílíme je nejprve za uzel, dále za smyčku atd. dokud nebudou 

schopny provést zbytek úkolu.  
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Tvarování je používáno efektivně, pokud se žáci rychle pohybují od úspěchu 

k úspěchu. To vyžaduje rozčlenění úkolu do malých kroků. Proces se nazývá 

řetězení (chaining). 

 

Další zajímavou techniku, kterou můžeme aplikovat ve vzdělávání, je opačné 

řetězení (reverse chaining). Jak napovídá název, jde o postup, při kterém je 

dovednost vyučována pozpátku – od kompletního výsledku po dílčí části.   

 Například při výuce ve psaní článků (slohu) nejprve dáme studentům článek, 

ve kterém chybí pouze závěrečná věta. Finálním výsledkem tohoto cvičení by 

byl celý článek. Výhodou tohoto postupu je, že studenti jsou dříve posilováni. 

Urazí cestu k posílení tímto způsobem rychleji.  

 

Už bylo naznačeno, že po odejmutí důsledků chování, dochází k vymizení chování, 

které je buď posilováno nebo trestáno. Chování je méně časté a nakonec zmizí. Jde o 

proces vyhasínání dříve naučeného chování (extinction). Je to poměrně mírný 

proces. Po odebrání posilovačů jedinec obvykle na malou chvíli zvyšuje frekvenci 

chování. 

 Například když přijdeme ke dveřím, které jsou většinou nezamčené, a zjistíme, 

že nejdou otevřít, často to zkoušíme silou znovu a znovu, otáčíme klikou, 

eventuelně kopeme do dveří. Postupem času frekvence našeho pohybu 

směrem ke dveřím ubývá až zcela zmizí.  

 

Diskriminace znamená využití nápověd, signálů a informací k předpovědi, za jakých 

podmínek bude žádoucí chování pravděpodobně posíleno.  

 Kdy je nejvhodnější doba pro požádání šéfa o zvýšení platu? Když jeho 

společnost prosperuje, šéf vypadá spokojeně a vám se právě něco velmi povedlo? 

Nebo když šéf dostal zprávu o ubohém ekonomickém výsledku, je rozladěný a vy 

jste právě něco zvorali? Samozřejmě, že v první situaci pravděpodobněji 

dosáhnete zvýšení platu.  

 

Aby se žáci naučili diskriminovat, musí mít zpětnou vazbu o správnosti a 

nesprávnosti svých odpovědí. Laboratorní studie prokázali, že žáci nejvíce 

potřebují dát vědět v situaci, kdy jsou jejich reakce nesprávné. Oceňování studentů 

za správné odpovědi bez zpětné vazby na chyby proto není dobrou strategií dávání 

feedbacku. 

 

Učení je převážně záležitostí zvládnutí více a více složitějších diskriminací.  

 Např. všechna písmena, čísla, slova a matematické symboly jsou 

diskriminativní podněty. Malé dítě se učí rozlišovat mezi písmeny „a“ a „b“, 
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starší žák se učí diskriminovat mezi slovy „aktivní“ a „pohotový“ a studenti 

učitelství se učí diskriminovat mezi „posilovači“ a „tresty“.  

Efektivní využívání diskriminačních stimulů je velmi důležité pro vedení třídy. 

Teoreticky by učitel mohl čekat, dokud žák neudělá žádaný projev a ten potom 

posílit, ale to byl velice neefektivní způsob vyučování. Učitelé by proto měli raději 

sami dávat žákům informace typu: „co bude oceněno“ (pochvalou, známkou nebo 

body). Touto informací se učitel může vyhnout tomu, že žáci budou trávit čas 

špatnými aktivitami. Když žáci vědí, že to, co dělají, se jim vyplatí, většinou se více 

snaží.  

 

Princip generalizace se zabývá převáděním chování naučeného za určitých 

podmínek do jiných situací. Nemělo by se předem počítat s tím, že žáci automaticky 

dokáží přenést své znalosti a dovednosti do jiných podmínek. Namísto toho se učí 

diskriminovat.  

 Zvláště malé děti, které se naučily, co se smí a co nesmí v mateřské škole, což 

odlišují od toho, co je dovoleno a co zakázáno doma. Jejich chování je trochu 

jiné v obou prostředích.   

 

Aby došlo ke generalizaci v učení, je třeba se tomu aktivně věnovat.  

 Studenti budou například potřebovat učit se porozumět symbolismu u mnoha 

autorů nežli si osvojí obecnou schopnost interpretovat jej u všech spisovatelů. 

 

Pokud se generalizace z jedné oblasti učení na druhou nedaří, žáci možná nepostřehli 

signály o podobnosti mezi těmito dvěma oblastmi. Dalším důvodem však může být 

také fakt, že nejsou motivováni k odpovědi.  

4.2 Implikace inspirované sociálně-kognitivní teorií 

 

Princip observačního učení postulující, že pozorováním ostatních se můžeme učit  

novým věcem a přitom si osvojovat znalosti, pravidla, dovednosti, strategie, hodnoty 

a postoje, lze využít v oblastech učení se učení kognitivním, motorickým a sociálním 

dovednostem, v oblastech učení se seberegulaci, v tématech o násilí (např. ve 

filmech), morálního vývoje, vzdělávání, zdraví a sociálních hodnot. 

 

Učitelé se sami mohou stát modely anebo svými reakcemi na modely jiné eliminovat 

nebo vytvářet u žáků zábrany k jejich následování. Bylo zjištěno, že pozorovatelé 

následují model, pokud věří, že jsou schopni se učit a chovat podle něho.  

 Z tohoto vyplývá, že nejefektivnějšími modely jsou vrstevníci žáků se 

srovnatelnými vlastnostmi a schopnostmi. Pokud se stanou modelem, vzniká u 

pozorujících jedinců dobré vědomí vlastní účinnosti. („když to umí oni, tak já 

taky“). 
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Další specifikum sociálně-kognitivní teorie je důležitost, kterou připisuje 

seberegulativním funkcím. Lidé se nechovají určitým způsobem, aby vyhověli 

preferencím ostatních. Většina jejich chování je motivována a regulována jejich 

vnitřními standardy a sebeevaluativními reakcemi na vlastní chování. Chováme se 

podle víry ve své schopnosti a očekávaných výsledků našeho chování. 

 

Klíčovou roli, která ovlivňuje naše chování při učení, hraje podle Bandury tzv. self-

efficacy (vědomí vědomí vlastní účinnosti). Zjistil, že důvěra ve vlastní 

schopnost učit se nebo vykonávat aktivity na určité úrovni má silný vztah k motivaci 

a k výsledkům. Z dalších významných zjištění vybíráme: 

 self-efficacy může ovlivňovat volbu aktivit (studenti s nízkým self-efficacy se 

mohou vyhýbat úkolům, ti s vysokým se naopak připravují horlivě); 

 student s vysokým self-efficacy obecně vyvíjí více úsilí a vytrvá déle, když 

čelím problémům; 

 lidé získávají self-efficacy v různých oblastech skrze vykonávání různých 

činností, pozorování modelů, sociální podněty a fyzické odezvy; 

 aktuální výkon je nejvalidnější informací o vlastní účinnosti. Úspěch efficacy 

obecně zvyšuje a neúspěch snižuje (trvalý, ne občasný); 

 

Self-efficacy je tedy důležitým činitelem s dopadem na motivaci a výkon.  

 

 Bandura rozšířil svou teorii na vysvětlení, jak lidé hledají kontrolu nad 

důležitými událostmi ve svém životě skrze seberegulaci svých myšlenek a 

událostí (hlavní procesy zahrnují stanovení cílů, odhad očekávaných 

výsledků svého chování, vyhodnocení procesu vzhledem k cílům, a 

seberegulativní myšlenky, emoce a chování).  

4.3 Implikace inspirované teoriemi o zpracovávání informací 

 

Jejich seznam ukazuje následující tabulka:  

 

Kategorie uč. Metody Typy  

Opakování Doslovné opakování informací,  

Podtrhávání,  

Shromažďování 

Zpracování (elaborace) Používání obraznosti, 

Používání mnemotechnických pomůcek: 

akronymy, věty, příběhy, pegwordy, 

metoda Loci, klíčová slova, 
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Kladení si otázek, 

Dělání si poznámek 

Organizace Používání mnemotechnických pomůcek, 

Shromažďování do skupin 

Dělání přehledů 

Mapování 

Monitorování porozumění Sebedotazování, 

Opakované čtení, 

Kontrola shod, 

Parafrázování 

Afektivní  Zvládání úzkosti, 

Udržování pozitivní víry: ve vlastní 

účinnost, v očekávané výsledky, postoje, 

Vytváření pozitivního prostředí, 

Zvládání času 

 



 

 

 

Efektivní strategie učení 
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Procvičování  

 

Procvičování může mít různé formy: doslovné přeříkávání informací, 

podtrhávání nebo shromažďování.  

 

Přeříkávání informací doslova je efektivní metodou pro úlohy vyžadující 

prostou memorizaci. Je však třeba mít na paměti, že tento způsob opakování 

nepřispívá k tvorbě spoje s již naučeným ani ji do schémat v dlouhodobé paměti 

nijak neuspořádává. Dlouhodobá paměť má problém s uchováním takto uložené 

informace a vybavení je po nějakém čase obvykle obtížné. Procvičování může 

být užitečné pro učení, pokud zahrnuje více nežli jenom doslovné opakování 

látky. Jedním z užitečných doplňků je např. podtrhávání/zvýrazňování. Je 

však třeba mít na paměti, že materiál, který podtrhneme/zvýrazníme, by měl 

představovat body, které nejvíce odpovídají studijním cílům. Shromažďování 

je další metodou, která může přispět k procvičování látky. Spočívá v tom, že 

studenti vyjádří hlavní myšlenky vlastními slovy (ústně nebo písemně). Obdobně 

jako u podtrhávání však platí, že s ztrácí efektivitu s množstvím informací. Právě 

omezení délky přehledu nutí studenty identifikovat hlavní myšlenky. Sumarizace 

je např. součástí Palincsarovy a Brownovy (1984) reciproční metody učení, 

kde je prostředkem pro zvýšení porozumění textu. Reciproční učení je založené 

na Vygotskyho (1978) zóně proximálního vývoje nebo množství učiva, které se 

student může naučit za předpokladu vhodných učebních podmínek. Učitel 

instruuje žáky tím, že sám činnost vykonává, následně ji s ním vykonávají i žáci. 

Postupným vývojem žáci získávají více odpovědnosti a učí jeden druhého. 

Palincsar a Brown učili děti sumarizovat, dávat si otázky, ujasňovat si a 

předvídat. Průběžně dělaly souhrn toho, co četly, kladly si otázky, které obvykle 

klade učitel, ujasňovaly si nesrozumitelná místa textu a předpovídaly, se se 

v něm bude dít dál. Čtenáři by měli zaznamenat, že tyto postupy nejsou 

jedinečnými pro porozumění textu, ale mohou být s úspěchem použity jako 

metody řešení problému napříč obory (např. přírodní vědy, matematika, sociální 

vědy).  

 

Elaborace zahrnuje postupy jako je používání obraznosti, mnemotechnických 

pomůcek (akronymů, vět, příběhů, pegwordů, methody of loci a klíčových slov), 

kladení si otázek a dělání si poznámek. Obraznost (imagery) dodává 

mentální obraz. Člověk se může vzhled rostliny naučit doslovným popisem jejích 

částí anebo se podívat na obrázek a utvořit si mentální obraz, který následně 

spojíme s definicí. Mnemotechnické pomůcky jsou populární elaborační 

metodou (Weinstein, 1978). Vytvářejí smysl tím, že se vztahují k něčemu, co již 

známe. Mají různé formy. Akronymy kombinují první písmeno materiálu, který 

má být zapamatován, do smysluplného slova. Např. HOMES je akronym pro pět 

velkých jezer  (Huron, Ontario, Michigan, Erie, Superior). Větní 
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mnemotechnické pomůcky používají první písmena materiálu 

k zapamatování jako prvních písmen slova ve větě. Například věta „My Very 

Educated Mother Just Served Us Nine Pizzas“ pomáhá zapamatovat pořadí 

planet Sluneční soustavy podle vzdálenosti od Slunce (Merkur, Venuše, Mars, 

Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluto). Další možností je přetvoření materiálu 

k zapamatování do odstavce nebo příběhu. Ten je vhodný pro dlouhý výčet 

položek, které mají být zapamatovány (např. hlavní města amerických států). 

Akronymy vytvořené samotnými studenty jsou stejně efektivní jako ty, které 

byly vytvořeny někým jiným.  

 

Metoda pegwordů nejprve vyžaduje zapamatování si sady objektů rýmujících 

se s integer neames: např. one-bun, two-shoe, three-tree, four-door, five-hive, 

six-sticks, seven-heaven, eihgt-gate, nine-wine, ten-hen. Žák si poté vytváří 

obraz položek k zapamatování a spojuje si je s odpovídajícími obrazy naučených 

objektů. Např. Joan potřebuje koupit tři věci v potravinách (máslo, mléko, 

jablka) si může pomoci tím, že si představí máslem namazaný bun, mléko 

v botě a jablka dozrávající na stromě. K vybavení svého nákupního seznamu 

stačí si zopakovat sled naučených rýmů a jejich spoje.  

 

Metoda Loci vyžaduje představu známé scény, např. pokoje ve vlastním 

domě. Poté se v duchu po tomto pokoji prochází a zastavují u každého 

významného předmětu. Každá položka ze seznamu k zapamatování by měla být 

„spárována“ s jedním tímto předmětem v pokoji. Za předpokladu, že v pokoji je 

stůl, lampa a televize a že použijeme předchozí Joanin nákupní seznam, pak si 

Joana představí máslo na stole, lampu v barvě mléka a jablka na vršku televize. 

K vybavení nákupního seznamu je třeba, aby se Joana v duchu prošla po 

místnosti a vybavila si příslušné předměty.  

Mnemotechnické pomůcky jsou založeny na principech opakování a vztahování 

nové informace k existující znalosti. Mezi studenty jsou těmi nejvíce oblíbenými.  

 

Kladení si otázek vyžaduje periodické zastavování se v průběhu čtení a 

pokládání si otázek. Studenti si mohou klást otázky typu: Jak se tato informace 

vztahuje k tomu, co autor diskutoval v předchozí sekci?, čímž míří k vyšším 

vzdělávacím cílům (syntéza) nebo Jak může být tato myšlenka aplikována 

v uspořádání školy? (aplikace). Výzkumy zjistili, že kladení si otázek nevede 

pokaždé ke zvýšení porozumění. Důležitou podmínkou je, aby se vztahovalo 

k vědomostem vyšší úrovně, ne k faktickým znalostem. U starších žáků je dále 

nejužitečnější, týká-li se delších pasáží, ne kratších textů. U menších dětí je 

stejně užitečné jako opakované čtení či přehled, což výzkumníci vysvětlují jejich 

omezenou schopností klást efektivní otázky.  
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Dělání si poznámek je další elaborační technikou, která vyžaduje, aby si žáci 

konstruovali smysluplné parafráze nejdůležitějších myšlenek z textu. Je 

podobné shrnutí, až na to, že oproti shrnutí není závislé na okamžité 

dostupnosti informace. Při pořizování si poznámek mohou studenti kombinovat 

nový textový materiál s dalšími informacemi osobně smysluplným způsobem. 

Aby byly poznámky efektivní, nesmí být doslovným opisem textu. Doslovné 

opisování textu je formou opakování a může přispívat k snadnějšímu 

vybavování, ale nejde o elaboraci! Záměrem tvorby poznámek je propracování 

(integrace a aplikace) informací. Studenti potřebují být poučeni o tom, jak dělat 

dobré poznámky, aby byly efektivní. Účinnost této metody dále vyžaduje, aby 

obsah poznámek byl vysoce relevantní ke vzdělávacím cílům.  

 

Techniky organizování zahrnují používání mnemotechnických pomůcek, 

shromažďování do skupin, tvorbu přehledů a mapování. Organizování učiva 

samotnými žáky je efektivní pomoc při vybavování: žáci si nejprve vybaví 

organizační schéma a poté dílčí poznatky (Weinstein a Mayer, 1986). Je 

užitečné zejména při vysoké komplexitě materiálu.  

 

Tvorba přehledů (outlining) vyžaduje stanovení nadpisu (hlavičky? 

Headings). Je to opět technika zvyšující porozumění, ale vyžaduje dobrou 

dovednost. Jednou z cest, jak učit žáky dělat přehledy je použít text 

s nadpisem, který odstraníme stejně jako tučně tištěná slova  či slova psaná 

kurzívou. Jiným způsobem je nechat žáky identifikovat klíčové věty nebo body 

(místa? Points), která se k nim vztahují. Je třeba mít na paměti, že tvorba 

přehledů nemá smysl, pokud žák nerozumí celému procesu.  

 

Mapování je další organizační technikou, která zvyšuje studentovo povědomí o 

struktuře textu. Zahrnuje identifikování důležitých myšlenek a specifikování 

jejich vzájemného vztahu. Koncepty nebo myšlenky jsou identifikovány, 

kategorizovány a vztaženy k ostatním. Přesnost mapy se liší v závislosti na jejím 

obsahu a typu vztahů. Při vedení studentů k tvorbě map jsou užitečné 

následující kroky: 

1. Diskutovat vzájemný vztah různých vět v odstavci s využitím 

následujících kategorií: main idea, příklad, porovnání/kontrast, časová 

souvislost, inference. 

2. Modelovat aplikaci těchto kategorií na příkladě odstavců. 

3.  Zajistit studentům asistované procvičování v kategorizaci vět a 

vysvětlování pro jejich volbu. 

4. Nechat studenty pracovat samostatně na odstavcích. Jakmile získají 

základní dovednosti, je možné používat komplexnější textový materiál 

i s novými kategoriemi. 



 

 

 

Efektivní strategie učení 
 

55 

Mapa je konceptuálně blízká propoziční síti, neboť mapování zahrnuje tvorbu 

hierarchie s hlavními myšlenkami nebo nadřazenými pojmy umístěnými na 

vrchu, následovanými podpůrnými body, příklady a podřadnými koncepty. 

Větvení (odbočování) od hlavní hierarchie představují výroky nebo blízké pojmy, 

kterých může být použito při kontrastování konceptu s koncepty příbuznými. 

Příkladem je mapa na obr. 4.2.  

 

Výzkum ukazuje odlišnou efektivitu v používání mapování jako prostředku 

zvyšujícího porozumění textu (Snowman, 1986). Dovednost postihnout některé 

vztahy se učí snáze (např. hlavní myšlenka – příklad) nežli postižení vztahů 

jiných (například příčina – efekt). Žáci mohou mít rovněž potíže s vyjádřením 

vztahů mezi jednotlivými oddíly či odstavci. Je proto vhodné vést žáky nejprve 

k postihování vztahů v rámci jednotlivých sekcí či odstavů a následně tyto mapy 

spojovat. Mapování je důležitou pomůckou pro žáky, kteří mají potíže 

s integrováním myšlenek.  

 

Monitorování porozumění pomáhá studentům určit, zda správně aplikují 

deklarativní a procedurální poznatky na učební materiál, ohodnotit, zda látce 

rozumí, rozhodnout se, zda je jejich strategie efektivní nebo zda by byla lepší 

jiná a ujasnit si, proč (a jak) právě použitá strategie přispěje k efektivnějšímu 

učení. Dovednost monitorovat vlastní porozumění je centrální komponentou 

podobných programů. Sebedotazování, opakované čtení, kontrola shod a 

parafrázování jsou procesy, jejichž použitím lze monitorování provádět. Podle 

výzkumných výsledků (Green a Azevedo, 2009) tyto aktivity významně zvyšují 

porozumění komplexním vědeckým tématům.  

 

Sebedotazování vychází ze zkušenosti s některými studijními materiály, 

jejichž součástí jsou otázky k textu. Pokud student tyto otázky využívá a snaží 

se na ně hledat odpověď, pak provádí sebedotazování. U textů, jejichž součástí 

otázky nejsou je na studentovi, aby si je pokládal sám. V takovém případě by 

měl pravidelně zastavovat čtení a sám sebe se ptát (např. kdo, co, kdy, kde, 

proč, jak).  

 

Opakované čtení souvisí se sebedotazováním. Pokud student nedokáže 

odpovědět na otázky k textu nebo má potíže s porozuměním, je třeba, aby si 

pasáž znovu přečetl.  

 

Hledání shod (konzistencí) je postup, kterým posuzujeme, zda je text vnitřně 

konzistentní, tj. zdali si některé části textu neprotiřečí a zda závěry vycházejí 

z informací, které byly v textu diskutovány. Pocit, že je text obsahově 

nesouvislý je podnětem k jeho opakovanému přečtení a k posouzení, zdali je to 
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tím, že autor je skutečně nekonzistentní nebo zda čtenář nezvládl vnímat celý 

obsah.  

 

Studenti, kteří při čtení periodicky zastavují a parafrázují text zároveň 

kontrolují míru svého porozumění. Fakt, že jsou parafrázovaní právě čteného 

textu schopni, je indikátorem, že další jeho čtení není nutné. 

 

Užitečnou metodou pro výuku monitorování porozumění je Meichenbaumův 

(1986) sebeinstruktážní trénink. Kognitivní modelování představuje 

systematický přístup k porozumění spojující výroky ke kontrole vlastního 

porozumění  a k nápravě postupu, je-li třeba. Učíme-li studenty monitorovat 

porozumění, můžeme jim říkat následující výroky (Meichenbaum a Asarnow, 

1979):„Nežli začnu číst příběh a také v průběhu čtení mám  na paměti tři velké 

věci. První je dotázat se sebe sama, co je hlavní myšlenkou příběhu. O čem ten 

příběh je? Za druhé, zjistit důležité detaily objevující se v průběhu příběhu. 

Pořadí událostí nebo jejich sekvence je obzvlášť důležitá. Třetí věcí je zjistit, jak 

se postavy cítí a proč. Takže zjistěte hlavní myšlenku. Sledujte posloupnosti. 

Zjistěte, jak se postavy cítí a proč.“ 

 

Žáci se naučí výroky nazpaměť a postupně si je zvnitřňují, až se stanou jejich 

součástí, aniž by musely být vysloveny. Vhodným mezičlánkem je také jejich 

šeptání.  

 

Afektivní techniky jsou postupy vytvářející příznivé psychologické klima pro 

učení (Weinstein a Mayer, 1986). Pomáhají se jedinci vypořádat s úzkostí, 

rozvíjet pozitivní očekávání (pocit vlastní účinnosti, očekávání výsledků a 

postoje), stanovovat cíle, určovat pravidelný čas a místo pro studium a 

minimalizovat rušivé vlivy (zaváděním pravidel jako je zákaz telefonování či 

sledování televize). Pomáhají učícímu se dále zaměřovat pozornost na důležité 

aspekty, efektivně využívat čas a minimalizovat úzkost. 

 

Vnitřní řeč (mluvení sám pro sebe) pomáhá zejména s udržením pozornosti 

na úkol. Na začátku práce na úloze si student může pomyslet: „To bude těžké. 

Je třeba, abych dával pozor na to, co učitel říká.“ Když si v průběhu práce 

povšimne, že jeho pozornost klesá, může si pomyslet: „Přestaň myslet 

na…Potřebuju se soustředit na to, co učitel říká.“ 

 

Stanovování si cílů je efektivní strategií pro time-managament. Studenti, kteří si 

vytyčují celkové cíle, člení je na krátkodobější cíle a periodicky vyhodnocují svůj 

pokrok, regulují své studium. Očekávání pokroku posiluje jejich pocit vlastní 

účinnosti pro další učení (Schunk, 1995).  
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Úzkost spojená se zkoušením, známkami a selháním působí na učení rušivě. 

Studenti, kteří se ve své mysli zabývají potenciálním neúspěchem, ztrácejí čas a 

posilují pochybnosti o svých schopnostech. Program na redukci úzkosti 

zahrnuje systematickou desenzibilizaci, modelování a řízenou sebemluvu. 

Modely vyslovují očekávání pozitivních výsledků (např. „Vím, že ten test 

napíšu“.) spíše než negativní výroky („Nedokážu napsat ten test“). Zvládání 

modlů, které jsou z počátku úzkostné, ale používají efektivní seberegulační 

učební metody a setrvání dokud se nedostaví lepší výkon jsou důležitými 

terapeutickými činiteli změny.  (Schunk, 1987). Pro studenty s potížemi při 

psaní testu existují specifické programy, které je učí dovednosti potřebné pro 

úspěšné psaní testů (Kirkland a Hollandswoth, 1980). Zpravidla je učí rozdělit si 

test na dílčí oddíly a pro každý z nich si stanovit časový limit, aby student 

netrávil příliš mnoho času na jedné úloze. Dále jsou studenti vedeni k nácviku 

relaxačních technik pro zvládnutí negativních myšlenek, které je ruší od práce. 

Výkon v testu a očekávání vykazují vzájemný reciproční vztah: zkušenost 

úspěchu posiluje pocit vlastní účinnosti, který vede k produktivnějšímu chování 

a lepšímu výkonu v budoucnu.  

 

Zásady smysluplného učení (J. Mareš) 

 očekávání  

 motivování  

 aktivování dosavadních poznatků 

 překódování  

 opakování  

 zpětná vazba  a hodnocení  

 monitorování 

 integrace, syntéza 
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Obr. 4.1 Model fungování paměti 

 

 
 

Jak podpořit fungování paměti? ¨ 

 Mnemotechnické pomůcky 

 Bikamerální myšlení 

 Metoda Loci 

 Myšlenkové mapování 

 

Co paměti naopak škodí: 

 rušivé prostředí při vnímání  

 únava 

 nepochopení učiva 

 špatná organizace učiva 

 podobnost informací, které se ruší (interference) 
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Obr. 4.2 Ukázka mentální mapy 

 

 
 

 

4.4 Implikace inspirované konstruktivismem 

 

Piaget 

Ekvilibrace je vnitřní proces. Kognitivní vývoj se objevuje pouze v situacích 

nerovnováhy neboli kognitivního konfliktu. Proto aby došlo k učení, musí 

nastávat situace, které vytvářejí zmatek v dětských kognitivních strukturách a 

dojde k tomu, že dětské názory neodpovídají pozorované realitě. O řešení 

konfliktu se postará ekvilibrace – skrze procesy asimilace a akomodace.  

 

Podle Piageta probíhá vývoj přirozeně skrze pravidelné interakce s fyzickýcm a 

sociálním prostředím. Impuls k vývojové změně je vnitřní, faktory z prostředí 

jsou vnější – mohou ovlivnit vývoj, ale nemohou jej řídit. Toto ve vyučování 

znamená, že vyučováním má malý vliv na vývoj. Učitelé mohou připravit 

prostředí, které způsobí konflikt, ale jakým způsobem jej žáci vyřeší, nelze 

předpovědět. 

  

Ještě o konfliktu: konflikt by neměl být příliš velký, aby spustil ekvilibraci. 

K optimálnímu učení dochází, když dojde ke konfliktu a děti jsou ve fázi 

přechodu mezi stadii. Informace musí být totiž nejprve pochopena 
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(asimilována) dříve nežli způsobí strukturální změnu (akomodaci). Proto je vývoj 

limitován vývojovými překážkami.  

 

Podle Schunka (2012) mohou být však děti, pokud jsou učeny efektivně 

používat kognitivní procesy, na vyšších kognitivních úrovních nežli Piaget 

předpokládal.  

 

Implikace pro vyučování 

Přestože Piaget předpokládal, že kognitivní vývoj nemůže být ovlivněn učením, 

výzkum v této oblasti ukazuje opak. Zde je několik bodů, které mohou vést 

k lepším výsledkům v kognitivním vývoji:  

- Vědět, na jaké úrovni kognitivního vývoje jednotliví žáci fungují 

- Udržovat děti v aktivitě 

- Vytvářet inkongruence (konflikty) – problémové učení, feedback atd. 

- Poskytovat dostatek sociálních interakcí – názory ostatních pomáhají, aby 

naše vlastní názory nebyly tolik egocentrické 

 

Vygotskij 

Přestože se zdá, že konstruktivismus je poměrně mladým směrem, jeho 

základní premisy jsou v souladu s mnoha, již dříve známými principy učení.  

Konstruktivismus ovlivnil teorii a výzkum učení a vývoje a dále úvahy o 

vzdělávání, kurikulu a vyučování. Podporuje důraz na integrované kurikulum, 

v rámci kterého je téma studováno z mnoha perspektiv. Myšlenky 

konstruktivismu lze najít také v mnoha profesních standardech jako je tomu 

např. u principů orientovaných na žáka rozvinutých Americkou Psychologickou 

Asociací (APA).  

 

 

APLIKACE KONSTRUKTIVISMU 

 zejména v oblasti výuky a sestavování kurikula 

 doporučení: zahrnout studenty aktivně do jejich učení a poskytnout jim 

zkušenosti, které provokují (vyzývají) jejich myšlení a nutí je reformovat 

své myšlenky (beliefs).  

 Reflektující vyučování 

 Učení se ve skupinách a vrstevnická spolupráce je užitečné (pokud si 

studenti vzájemně modelují dovednosti, pak se učí nejenom 

dovednostem, ale také zvyšují svou self-efficacy pro učení (Schunk, 

2012). 

 

 

Učitelská podpora (instructional scoffolding) 

- Má 5 hlavních funkcí:  
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o poskytuje podporu,  

o funguje jako nástroj,  

o rozšiřuje obzory žáka,  

o dovoluje dosažení cíle, kterých by jinak být dosaženo nemohlo,  

o je používána selektivně pouze v případě, že je to třeba. 

 Reciproční učení – interaktivní dialog mezi učitelem a malou skupinou 

studentů. Nejprve učitel modeluje aktivity, poté se s žáky střídá v tom, kdo 

je učitel. 

 

 Vrstevnická spolupráce – při spolupráci na řešení úloh může společenská 

interakce mít funkci vyučování.  

 

 Sociální vedení prostřednictvím učňovství – novici pracují blízko expertům  a 

provádějí společně některé aktivity.  

 

 Buddy systém 

 

Soukromá řeč 

 Centrální premisou konstruktivismu je, že učení zahrnuje transformování  a 

internalizaci sociálního prostředí. V tomto procesu hraje klíčovou roli jazyk.  

 

 Soukromá řeč – sada řečových jevů, která má seberegulativní funkci, ne  

sociálně-komunikativní. 

 Lurija – výzkumně zaměřil na přechod dítěte z první do druhé signální 

soustavy. Předpokládal 3 stadia:  

 1. Řeč ostatních je primárně odpovědná za řízení chování dítěte (1 a půl – 2 

a půl roku) 

 2. Zjevná řeč dítěte iniciuje jeho chování, ale nemusí je tlumit (3 – 4 roky),  

 3 . soukromá řeč dítěte je schopna iniciovat, řídit a tlumit jeho motorické 

chování (4 a půl – 5 a půl let). 

 Vygotsky: soukromá řeč pomáhá rozvíjet myšlení skrze organizování 

chování. Otevřená verbalizace roste až do věku 6-7 let, poté jí ubývá a stává 

se převážně skrytou – kolem věku 8-10 let. U starších dětí a dospělých se 

objevuje pouze v případech, kdy čelí nějakým těžkostem.  

 Verbalizace pravidel, postupů a strategií může pomoci zvýšit efektivitu 

učení.  

 Pro koho je verbalizace užitečná? Pro žáky s obtížemi s pamětí, 

s pozorností, s poruchami učení, a mentální retardací.  

 Nebezpečí – může rušit učení.  

 Vývoj soukromé řeči  - od zjevné ke skryté – až po její internalizaci 

 Proces seberegulace zahrnuje postupnou internalizaci jazyka a konceptů.  
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Konstruktivistické pojetí učebního prostředí 

 

1. Překládejte žákům problémy, které jsou relevatní, vhodné. 

2. Učení strukturujte kolem hlavních konceptů. 

3. Hledejte a hodnoťte názory žáků. 

4. Přizpůsobte kurikulum, aby odpovídalo úrovni žáků.  

5. Hodnoťte učení studentů v kontextu s vyučováním. 

 

 Principy zaměřené na žáka dle APA  

 Učení objevováním 

 Učení dotazováním 

 Asistované učení (vrstevnické) 

 Kooperativní učení 

 Reflektivní učení 

 
 

 

 Poznámka 
 

 Která z teorií učení v praxi podle Vás nejvíce uplatnitelná. Svou volbu 

zdůvodněte.  

 

 

 Kontrolní otázky 
1. Vysvětlete rozdíl mezi pozitivními a negativními posilovači. Uveďte 

konkrétní příklady. 

2. K čemu je dobré v praxi využívat tzv. Premackovo pravidlo? 

3. Vyjmenujte několik principů, které je vhodné při posilování odpovědí 

používat, aby učení bylo co nejefektivnější. 

4. K čemu je při učení užitečné používat mentální/pojmovou/kognitivní 

mapu? 

5. Co je to učitelská podpora? 

6. Jak rozumíte termínu reflektivní učení?  
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5 Osobnost a individualita studujícího  

 Cíle 
Po prostudování této kapitoly budete schopni objasnit a rozlišovat mezi 

studijními styly, studijními přístupy a studijními strategiemi. 

 

 Časová náročnost 
2 hodiny 
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 Pojmy k zapamatování (klíčová slova) 
 

 

 

 

Tradičně uznávaným předpokladem úspěšného studia je dostatečná úroveň 

obecné inteligence, kterou je podmiňována schopnost abstraktního myšlení, 

schopnost reflektovat a hodnotit vlastní myšlení (metakognice), schopnost učit 

se nové věci s porozuměním a dovednost aplikovat získané poznatky v nových 

situacích (Vágnerová, 2005).  

 

Z mimointelektových charakteristik hrají při studiu důležitou roli  zejména 

temperament, motivace, studijní styl a strategie, schopnost autoregulace a 

úroveň sociální inteligence. Temperament jako „dispozice k emocionálním 

reakcím“ (Praško, 2003, s. 22) odráží vrozenou, konstituční složku osobnosti, 

která se podle Cloningera (1993) projevuje ve čtyřech dimezích (cit. dle Praško, 

2003):  

 vyhledávání nového; aktivační systém spouštějící poznávací 

a exploratorní chování; 

 vybývání se ohrožení; inhibiční systém chování, blokující kontakt s 

riziky, nepříjemnostmi a související s depresivitou a úzkostí; 

 závislost na odměně; negativní prožívání separace a posílení chování, 

které vedlo k příjemným pocitům; související s impulzivním chováním, 

sklonem k závislosti na alkoholu a drogách a s antisociálními a 

agresivními rysy osobnosti; 

 odolnost; systém vytrvalosti projevující se ve schopnosti překonat 

momentální nepříjemnosti a odložit aktuální uspokojení z důvodu 

očekávání trvalejší odměny v budoucnu. Psychická odolnost byla 

výzkumně potvrzena jako důležitá kvalita ve vztahu k úspěchu studenta 

na vysoké škole (např. Cassidy a Eachus, 2000).  

 

Osobnostní charakteristikou se zásadním vlivem na studijní úspěšnost je 

motivace. Langer (2001) v této souvislosti mezi studujícími rozlišuje (cit. dle 

Vašutová, 2002):  

 typ orientovaný na vědní obor (studuje pro vědu); 

 obecná 
inteligence 

 metakognice 
 temperament 
 motivace 

 

 studijní přístup 
 studijní styl 

 kognitivní styl 
 motivace ke 

školnímu výkonu 

 autoregulace 
 metamotivace 

 sociální 
dovednosti 
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 typ orientovaný na profesi; 

 typ přelétavý (studuje pro přítomnost); 

 typ nepravého studenta (studuje pro sociální příslušnost); 

 typ, který chce vyniknout přes status (studuje pro budoucí vysoké 

společenské postavení); 

 typ, který chce vyniknout přes kompetence (studuje pro expertní 

vědění).  

 

Motivace určuje, jaké úsilí student do studia vkládá, nakolik je ochoten 

překonávat překážky. Hovoříme o studijním přístupu. Přístup studenta, který 

se učí ze zájmu o obor, a studenta, jehož hlavním motivem je získání 

vysokoškolského diplomu, se zcela jistě bude lišit. Studenti se skutečným 

zájmem o obor tíhnou k hloubkovému přístupu k učení, který potřebuje učivu 

důkladně porozumět. Velká část studentů má však zejména v počátcích studia 

sklon přistupovat k učení povrchově, kdy učivo zpracovávají mechanicky a 

následně reprodukují. Ve vysokoškolském prostředí bývá tento přístup v rozporu 

nejen se zadáním a obecnými principy, ale také s množstvím látky, a proto 

zpravidla nebývá efektivní. Volí jej významně častěji studenti prvních ročníků 

vysokých škol, u kterých ještě nedošlo k rozvoji adekvátních kognitivních 

a metakognitivních strategií (Diseth a Martinsen, 2003). Jako třetí typ je v 

anglosaské literatuře popisován přístup strategický. V naší literatuře bývá 

překládán jako utilitární (např. Mareš, 1998). Strategický přístup je spojován 

se snahou o získání co nejlepšího hodnocení prostřednictvím přizpůsobení se 

požadavkům. Jeho primárním motivem je soutěžení s ostatními. Student s 

tímto přístupem nevyužívá vyhraněných učebních strategií, spíše používá to, 

co vede k úspěchu (Entwistle, 1981).  

 

V rámci teorie motivace byla popsána rovněž motivace ke školnímu výkonu. 

Tento koncept rozlišuje mezi jedinci orientovanými na dosahování studijního 

úspěchu a jedinci vyhýbajícími se neúspěchu (Pavelková, 2002). Podle výsledků 

výzkumných studií motivace k úspěchu koreluje s hloubkovým a strategickým 

přístupem, zatímco jedinci motivovaní vyhýbat se neúspěchu volí nejčastěji 

povrchový přístup k učení (Diseth a Martinsen, 2003). 

 

Variabilita přístupů ke studiu však není pouze důsledkem odlišné motivace, ale 

rovněž výrazem způsobu, jakým jedinec přijímá, zpracovává a využívá 

informace. Tyto interindividuální odlišnosti jsou označovány jako kognitivní 

styly. Jejich součástí jsou styly učení. To jsou individuální zvláštnosti, které se 

projevují v průběhu učebních aktivit. Souvisí s osobností studenta, jeho 

motivací a rovněž věkem. Projevuje se zejména ve strategiích učení a volbě 

taktik a má významný vliv na učební výsledky. Za důležité dimenze učebních 

stylů jsou považovány (Mareš, 1998): 



 

 

 

Efektivní strategie učení 
 

66 

 počitky – intuice, potřeba přímého vjemu – preference fantazijních 

představ; 

 aktivita – reflektivita, upřednostňování aktivního způsobu získávání 

poznatků – preference reflektivity; 

 globálnost – analytičnost, celostní přístup ke studiu – analytický 

přístup. 

 

Diseth a Martinsen (2003) rozlišují například styl asimilující, který interpretuje 

nové události ve smyslu existujících znalostí a preferuje racionální a analytické 

zpracování informací a dodržování pravidel, styl explorující, využívající 

strategie hledání informací formou pokusu a omylu a styl akomodující, jenž 

kombinuje oba předchozí styly podle požadavků okolí.  

 

Schopnost autoregulace byla již zmíněna v souvislosti s úrovní obecné 

inteligence. Z autoregulačních aktivit jsou v souvislosti s efektivním studiem 

nejčastěji uváděny následující: 

 time-management, schopnost efektivně využívat osobní čas;  

 automotivace, schopnost klást si krátkodobé i dlouhodobější cíle a 

za účelem jejich dostahování mobilizovat zdroje; 

 volní monitorování, reflektování vlastního průběhu dosahování cílů, 

zvažování možnosti využití dalších postupů.  

 

Podle Kuhla a Krasky (1996, citováno dle Mareš, 1998) vývoj autore-

gulovaného učení závisí na získaných znalostech a dovednostech  zejména 

ve dvou oblastech – metakognitivní (znalost a dovednost ovlivňování 

vlastní poznávání) a metamotivační (znalost a dovednost řízení vlastní 

motivace). Autoři dále předkládají 4 kritéria zralosti autoregulace u žáka: 

 dovednost řídit vlastní motivaci 

 dovednost řídit svou pozornost 

 dovednost řídit své emoce 

 dovednosti zvládat neúspěchy 

 

K úspěšnému fungování v roli studenta patří také sociální dovednosti. 

Student s přiměřeným vztahem k vlastní osobě má zdravý vztah také ke svému 

okolí. Dokáže navazovat užitečné kontakty se spolužáky, vzájemně 

spolupracovat a podporovat se. Důležité jsou také komunikativní dovednosti, 

díky kterým studentovi nečiní problém požádat pedagoga o konzultaci, 

prezentovat výsledky své práce, diskutovat probíranou látku na semináři nebo 

požádat spolužáky o půjčení studijního materiálu.  
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 Poznámka 
 

 TEST: Jaký jste typ čtenáře? 

Č. 
ot. 

Charakteristika Ano Ne 

1. 
Čtu méně doporučené literatury, než se ode mě v daném 
předmětu očekává.   

2. 
Velmi se snažím si zapamatovat to, co čtu – důležitá fakta na 
každé stránce.   

3. 
Když čtu, snažím se hledat souvislosti s informacemi v jiných 
blízkých tématech.   

4. 
Když čtu článek nebo knihu, snažím se přesně pochopit, co chtěl 
autor svým textem sdělit.   

5. 
Často se sám sebe ptám, co vlastně čtu a o co autorovi textu 
vlastně jde.    

6. 
Když čtu, soustředím se především na to naučit se pár informací, 
které jsou nutné k tomu, abych zkoušku zvládl.   

7. 
Když čtu, občas se zastavím a snažím se reflektovat, co mi text 
dává a co si pamatuji.   

8. 
Když čtu, pečlivě se zaměřuji na detaily, abych zjistil, jak zapadají 
do zbytku textu.   

9. 
Mám rád knihy, které vvbízejí k zamýšlení a vysvětlují to, co bylo 
nakousnuto v přednáškách a seminářích.    

10. 
Mám rád knihy, ve kterých najdu základní fakta a informace, které 
lze snadno pochopit.   

11. 
Když si najdu nějaký časopisový článek k tématu, přečtu jej od 
začátku do konce.   

12. Dělám si při čtení poznámky. 
  

Volně podle Price a Maier (2010, s. 234-5) 

Test, který vznikl na základě práce N. Entwistla (Price, Maier, 2010), rozlišuje 
mezi dvěma přístupy: povrchovým a hloubkovým. Pokud jste odpověděli „ano“ 
na otázky 1,2,6,10,11 a 12, máte ke čtení povrchový přítup. Čtete proto, abyste 
si zapamatovali důležitá fakta a použili je u zkoušky nebo při psaní práce. Máte 
však problém s porozuměním textu, nedokážete být kritičtí a vaše čtení je 
značně neefektivní. 
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Pokud jste odpověděli „ano“ na otázky 3,4,5,7,8 a 9, je váš přístup spíše 
hloubkový. O informacích, které přijímáte, přemýšlíte a snažíte se jim 
porozumět v širším kontextu svých znalostí. Jste iniciativní. 

 
 

 

 Kontrolní otázky 
 

1. Které charakteristiky patří k tradičně uznávaným předpokladům 

úspěšného studia? 

2. Co znamená termín metakognice? 

3. Které typy motivace rozlišil Langer mezi studujícími? 

4. Co je podstatou strategického přístupu k učení? 

5. V čem se od studijních stylů odlišují kognitivní styly? 

6. Co jsou to metakognitivní a metamotivační dovednosti? 

7. Podle kterých kritérií lze definovat úroveň autoregulace? 
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6 Strategie pro efektivní učení v praxi  

 Cíle 
Po prostudování této kapitoly získáte přehled o strategiích, prostřednictvím 

kterých můžete své vlastní učení zefektivnit. Podrobněji budou jednotlivé 

strategie probrány v následujících tématech.  

 

 Časová náročnost 
2 hodiny 
 

 

 Pojmy k zapamatování (klíčová slova) 
 

 sebereflexe 
 seberegulace 
 metakognitivní 

dovednost 

 akademické 

výstupy 

 sociální 

dovednosti 

 eustres 

 distres 

 

6.1 Sebereflexe 

 

Poznání našich vlastních předností a nedostatků je jedním z hlavních momentů 

pro to, abychom byli při studiu úspěšní. Poznáme-li, co jsou naše silné stránky, 

můžeme je efektivně využít. Uvědoměním si vlastních slabých stránek snáze 

odhalíme ty oblasti, které nám dají více zabrat. To pak můžeme následně využít 
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při plánování našich učebních strategii, a to jak při rozvrhování času, tak při 

volbách učebních metod. Vím-li například, že je můj rukopis natolik neúhledný, 

že po sobě často nepřečtu poznámky, mohu si přednášky zapisovat do 

notebooku. Stejně tak pokud o sobě vím, že se mi lépe učí z vlastních 

poznámek, než z učebnic a zápisků spolužáků, mohu poctivě chodit na 

přednášky a dělat si vlastní záznamy. Poznání sama sebe nám tedy nemalou 

mírou usnadňuje pozdější práci a může ušetřit mnoho „zbytečného“ času a 

pozdějšího stresu. 

 

6.2 Seberegulace 

Hodnotit a řídit sám sebe v učebním procesu je pro úspěšné zvládnutí studia 

zcela klíčové. Odborníci hovoří o tzv. metakognitivních dovednostech. 

Student, který je ovládá, dokáže o vlastním poznávání a učení přemýšlet a 

vědomě je řídit. Mezi tyto dovednosti patří (Mareš, 1998):  

1. plánování procesu učení 

2. vlastní řízení procesu učení, příprava a porozumění podmínkám, které 

usnadňují proces učení 

3. sebemonitorování 

4. efektivní využívání svého učebního stylu a učebních strategií 

5. identifikace problémů při učení nebo při řešení konkrétní úlohy 

6. hodnocení vlastních schopností, množství zvládnutého učiva apod. 

Osvojením si těchto dovedností získáte kontrolu nad procesem svého učení, což 

vám ušetří spoustu času a starostí. Jde o to, rozpoznat již v samotném procesu 

– tedy ještě dříve, než nastane „den D“ – jak „na tom jsem“, jak se mi daří 

učivo zvládnout. V následujících oddílech si některé z těchto dovedností 

probereme. 

 

6.3 Příprava a vlastní práce s učivem 

Samotnému „zasednutí ke knize“ zpravidla předchází (nebo by předcházet měla) 

příprava na učení. Je třeba se zorientovat a získat přehled o předmětech, které 

budu muset v daném období absolvovat, utvořit si představu o požadovaných 

výstupech a jejich časové náročnosti. Časové kritérium je totiž ve 

vysokoškolském studiu jedním z významných faktorů a předpokladů úspěchu. 

Jeho nezvládnutí může být důvodem, proč např. i nadaní studenti ve studiu 

selhávají. Obecně tedy platí, že čím důkladnější je příprava, tím klidnější a 

efektivnější je samotné učení a jeho výsledky. Před samotným učením je třeba 
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vyhledat vhodné zdroje učiva, zamyslet se nad způsobem, jakým si 

budeme dělat poznámky a jak budeme celé učivo organizovat. 

Učební zdroje nám leží na stole, poznámky jsou zapsány v sešitě. Pořadače a 

zvýrazňovače připraveny. Jak se všechnu látku naučit, jak jí porozumět a 

zapamatovat si jí, je předmětem této kapitoly. Konkrétně se dozvíte, jak 

postupovat při čtení odborného textu, jak podpořit jeho porozumění a 

zapamatování a jak kriticky myslet. 

 

6.4 Akademické výstupy 

 

Nejobvyklejšími formami výstupů vysokoškoláků jsou prezentace, písemná 

práce a příprava na zkoušku. Jedná se o aktivity komplexního charakteru, 

jejichž podstatou jsou dílčí dovednosti, které jsme již probrali. Ve většině 

případů tedy půjde o schopnost flexibilně využívat dílčích efektivních 

dovedností, a to nejenom kognitivních, ale také afektivních, sociálních a time-

managementu. U každého z výše zmíněných výstupů však zároveň vstupuje do 

popředí specifická, dosud nezmíněná dovednost, což je důvod, proč je dále 

rozvádíme. 

 

Dovednost prezentace nastudovaného tématu, zkušeností nebo výsledků 

výzkumné činnosti bývá jedním z obvyklých požadavků studia na vysoké škole. 

Snad proto, že se jedná o dovednost důležitou i pro další, nejenom profesní, 

život, je po vysokoškolských studentech často požadována v seminářích. Jde o 

komplexní dovednost, která má z hlediska svého průběhu dvě části - část 

přípravnou a část realizační. 

 

Tvorba písemné práce je v podmínkách vysokého školství jednou z nejčastějších 

činností požadovanou vyučujícími na výstupu. Proč je tak oblíbená? Důvodů je 

více: rozvíjí vyjadřovací schopnosti, trénuje myšlení, pomáhá studentům 

zapamatovat si důležité informace, čímž je vlastně připravuje na zkoušku a 

mimoto je také průpravou pro budoucí psaní závěrečné práce. 

 

Proces přípravy na zkoušku je velmi komplexní činnost zahrnující většinu již 

dříve probraných dílčích dovedností. Na tomto místě proto upozorníme na ty 

strategicky nejdůležitější. Užitečné sociální dovednosti 
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6.5 Užitečné sociální dovednosti 

 

Někdy se vám může stát, že jste dobře připraveni na zkoušku, ale máte pocit, 

že váš výkon (i bez ohledu na výsledek) nestál za nic. Pokud neumíte „prodat“ 

to, co jste se naučili, můžete být ohodnoceni hůř, než pokud jsme tzv. „sociálně 

zdatní“. Může se vám zdát nespravedlivé, že i ti spolužáci, kteří toho vědí 

objektivně méně, než vy, dostanou nakonec stejnou známku, protože „to prostě 

umí okecat“. Pokud se chcete naučit dovednosti sociální zdatnosti, pomohou 

vám v tom následující techniky. 

 

6.6 Zvládání emocí 

 

Úspěšné studium na nás klade nemalé nároky, ať již časové, motivační, 

znalostní, ale také nemalé emoční. Výkonové situace mohou často působit 

stresově. Tato kapitola bude věnována tomu, jak můžeme se stresem a zátěží v 

procesu učení i v situaci výkonu pracovat. 

Stres, ať již ve své pozitivní nebo negativní formě, na nás v souvislosti se 

studiem působí téměř neustále. Pozitivní stres, tzv. eustres, který se pojí s 

libými pocity, pokud se nám daří, nebývá problematický. Je však třeba o něm 

vědět, jelikož stejně jako každá emočně nabitá situace, je určitým způsobem 

zátěží. To je důležité mít na vědomí zejména z hlediska odpočinku. Pamatujme, 

že i úspěšná zkouška, je zátěží a žádá si svůj díl odpočinku! 

Problematičtější je poté negativní forma stresu, tzv. distres. Ta na nás působí 

nejen na emoční rovině ve formě zátěže, ale také negativními pocity. Naše 

tendence vyhnout se stresu jsou tedy opodstatněné. Toto vyhýbání se však 

může paradoxně způsobovat řadu obtíží. Ve snaze vyhnout se stresu tak 

můžeme například vynechávat přednášky, jelikož jejich obsahu často 

nerozumím a připadám si „hloupě“, nebo zbytečně odkládat zkoušky, často 

opakovaně, „rozvolňovat“ si studium, podvádět při zkouškách atd. To vše však 

působí kontraproduktivně. Je tedy dobré uvědomovat si stresový charakter 

studijních situací a namísto vyhýbání se stresu se naučit s ním pracovat. 

 

 Kontrolní otázky 
 

1. Co označuje termín sebereflexe a proč je při studiu důležitá? 

2. Které dovednosti obsahuje seberegulace? 

3. Které činnosti zahrnuje práce s učivem včetně přípravy? 
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4. Jaké hlavní akademické výstupy znáte? 

5. Co znamená eustres a jakou plní v našem životě úlohu? 

6. Co je podstatou distresu a v čem spočívá jeho efekt? 
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7 Sebereflexe a seberegulace 

 Cíle 
Tato kapitola Vám pomůže reflektovat základní otázky týkající se Vašeho studia.  

 

 Časová náročnost 
2 hodiny 
 

 Pojmy k zapamatování (klíčová slova) 
 sebereflexe 
 seberegulace 
 studijní 

předpoklady 

 časová 
náročnost 

 volba oboru 
 

 studijní motivace 
 závislý student 
 nezávislý student 
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7.1 Otázky, které si můžete při sebereflexi vlastního studia 
klást 

 

Jaké jsou moje studijní předpoklady? 

O tom, že můj intelekt je alespoň průměrný, vypovídá mimo jiné i fakt, že jsem 

úspěšně složil přijímací zkoušky. Je však třeba být k sobě upřímný a zvážit také 

to, zda jsem byl „na čele tabulky“ nebo zda „to bylo o fous“. To vám pomůže 

lépe rozpoznat, zda jak hodně se budu muset snažit, zda mohu očekávat, že mi 

učení půjde samo, nebo to bude pěkná dřina. V případě pochybností je vhodné 

se obrátit na místní vysokoškolské poradenské centrum, kde vám studijní 

předpoklady otestují, případně vás odkáží na příslušné odborníky. 

U studijních předpokladů jde jednak o ty obecné, tedy intelektové. Studijní 

výkon a zejména úspěšné zvládnutí nároků budoucího povolání však také 

ovlivňují další předpoklady, jako např. zájem o obor, komunikativní dovednosti, 

emoční a osobnostní zralost, studijní dovednosti, dovednost psaní na počítači, 

dovednost práce s textem apod. Těm nejdůležitějším se budeme věnovat v 

dalších oddílech. 

 

Vybral/a jsem si správně obor?  

Z hlediska naší motivace, bez které je procento naší úspěšnosti při studiu 

mizivé, je poměrně velký rozdíl., zda jsem o oboru, který jsem se rozhodla 

studovat, snil už jako dítě, nebo jsem „se prostě dostal“. Při odpovídání se 

vyplatí být k sobě upřímný. Pokud nejsem rozhodnutý, že ve studovaném oboru 

chci po ukončení studia pracovat, budu pravděpodobně potřebovat více 

motivovat k dokončení studia. Může se stát, že zjistíme, že v daném studiu již 

pokračovat nechceme. Je vhodné nedělat ukvapená rozhodnutí, celou věc si 

dobře promyslet, probrat s kolegy a případně požádat o konzultaci 

vysokoškolského poradce. 

 

Kolik času věnuji učení?  

Jistě mi dáte za pravdu, že je poměrně velký rozdíl mezi studiem filozofických, 

technických nebo medicínských oborů. A to nejen po stránce obsahu, 

náročnosti, ale také z hlediska času, který je třeba studiu věnovat. Je tedy 
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dobré vědět nejen to, kolik času si studium žádá, ale také to, zda jsem 

ochoten/na jej studiu věnovat. Pokud jsem například zvyklý chodit 3 x týdně do 

posilovny, večery rád trávím s kamarády, každý víkend se účastním různých 

akcí a tento životní styl nejsem ochotný měnit, nebudu pak - a to i přes mé 

vynikající předpoklady - zřejmě úspěšný v oborech, u nichž se předpokládá 

náročná domácí příprava, jelikož patrně nejsem ten typ studenta, který bude 

denně usedat nad medicínské „bichle“.  

 

Jaké jsou další okolnosti mého studování?  

 

Je určitě velký rozdíl mezi tím, když bydlím tzv. „za rohem“ a cesta na 

přednášku mi zabere nanejvýš 5 minut, nebo musím-li na cestu z koleje do 

přednáškové místnosti počítat více jak hodinu času nebo dokonce denně 

dojíždím ze „vzdálených končin“. A to nejen z hlediska času, který cestou 

strávím (nakonec i ten mohu využít k učení), ale je třeba zvážit například i to, 

zda mě cestování nevyčerpá natolik, že večery ve všední dny přijdu a usnu. 

Stejně tak pokud mám doma děti, o které se musím starat, budu mít na 

studium méně času i energie. A do extrému vzato, pokud jsem vozíčkář a 

přednášková místnost nemá bezbariérový přístup, technicky vzato se sám na 

přednášku nedostanu. 

 

 

7.2 Techniky k sebereflexi 

V následujícím odstavci si představíme několik metod, které pomohou vaše 

přednosti a nedostatky ještě více zpřehlednit. 

1. Vytvářejte seznamy vlastních předností a nedostatků 

I když se tato metoda na první pohled zdá být až příliš primitivní, opak je 

pravdou. Pokud na jednu stranu papíru napíšeme, jaké přednosti se 

domníváme, že máme a na druhou stranu stejně tak nedostatky, lépe se 

pak budeme sami v sobě orientovat. Znázornění je téměř vždy účinné! 

2. Sepisujte „důvody“ 

Tato metoda úzce navazuje na předchozí. K vytvořeným seznamům je 

možné doplňovat, proč – na základě jaké naší zkušenosti – se domnívám, 

že danou vlastnost mám nebo nemám. Tak můžeme účinně ověřovat, do 

jaké míry je naše přesvědčení pravdivé. Tím pak korigujeme naše 

tendence k nadhodnocování nebo naopak podhodnocování sebe sama. 
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3. Zamýšlejte se nad dosavadními „překážkami“ 

Zde je opět vhodná písemná forma. Jde především o to, uvědomit si, co 

mi dosud dělalo při studiu potíže, s jakými nesnázemi jsem se dosud 

potýkal, zda mám nějaká zdravotní oslabení, postižení, zda jsem žákem 

se specifickou poruchou učení (a jaký je její současný stav) atd. Pokud 

například zjistím, že mou předností je matematické nadání, ale 

matematika mi v reálu začala jít, až když mi bylo dovoleno používat 

kalkulačku, mám další informaci pro sebepoznání – příčinou mých obtíží 

pravděpodobně nebude matematika jako taková (matematický cit), ale 

oslabení těch funkcí, které souvisejí s prováděním jednoduchých výpočtů 

(pravděpodobně deficit v koncentraci pozornosti a operační paměti). Pro 

učení to pak znamená, že v matematice budeme úspěšní ve chvíli, kdy 

budeme moct používat kalkulačku. 

4. Vytvářejte „listy řešení“ 

Pokud jsme identifikovala, co mě při učení „brzdí“, je třeba také najít, jak 

tyto překážky překonat. Způsoby jsou v podstatě pouze dva. Buď opět 

využiji svou minulou zkušenost, tedy uplatním ten postup, který v 

minulosti vedl k překonání obtíže, nebo – pokud se s tímto problémem 

potýkám stále – budu více „tvůrčí“ a pokusím se vymyslet (a zapsat si!), 

co by mohlo k odstranění překážky vést. Je možné, že námi navržený 

postup nebude účinný a budeme jej muset změnit, upravit. Na „listy 

řešení“ pak budeme zapisovat ta řešení, která se nám v praxi osvědčila. 

Tento přehled pak při následném učení můžeme používat s trochou 

nadsázky jako „hotový návod“ k vyřešení aktuálního problému, k 

odstranění překážky. 

Přesto, že se neustálé zapisování a vytváření listů a seznamů, může na první 

pohled zdát jako zbytečné a zdlouhavé, nepodceňujte jej! Pro praktické použití 

jsou neuvěřitelně účinnou pomůckou. 

 

 Poznámka 
 

 Motivace k učení je jednou z nejdůležitějších podmínek, které ovlivňují 

vaše studijní výsledky. Předurčuje váš přístup k celému studiu a úsilí, 

které mu věnujete. Součástí efektivního přístupu k učení je převzetí 

odpovědnosti. Student, který je za své učení odpovědný, je do značné 
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míry nezávislý na svém okolí. Je si vědom toho, že učení je proces 

celoživotní a je nutné se v něm stále zlepšovat. Následující test vám 

pomůže zjistit, zda máte blíže k závislému či nezávislému učení. 

Rozhodněte se vždy pro jednu nebo druhou variantu: 

Jak se 

učím? 
A. Závislý student B. Nezávislý student 

Motivace 

k učení 

Mou motivací je hlavně získat titul 

a nevadí mi, že moje studijní 

výsledky jsou průměrné či 

podprůměrné. Očekávám, že nám 

vyučující poskytnou zajímavé 

studijní materiály, abych látce 

porozuměl. Vypracovávám pouze 

úkoly, které se hodnotí známkou. 

Pokud je moje výsledná známka 

špatná, je to proto, že se jedná o 

špatný předmět nebo špatného 

vyučujícího. 

Očekávám dobře organizovaný 

předmět a vstřícného vyučujícího, 

ale vím, že výuka je oboustranný 

proces. K vypracování zadaných 

úkolů je třeba si samostatně 

vyhledat spoustu informací a 

přečíst velké množství literatury, 

ze které mohu čerpat pro své 

argumenty. Jsem si vědom toho, 

že výsledná známka nebude 

reflektovat pouze organizaci 

kurzu a výkon vyučujícího, ale 

také moje úsilí předmět úspěšně 

dokončit. 

Studijní 

zdroje 

To, z čeho studuji, určuje můj 

vyučující a omezuji se na to, co 

mám od něho k dispozici. Zkouška 

spočívá v tom, že se naučím 

nazpaměť potřebná fakta. To mi 

nedělá problém, protože mám 

velmi dobrou paměť. 

Ačkoli nám vyučující doporučili 

několik knih, ze kterých máme 

studovat ke zkoušce, obstaral/a 

jsem si další prameny. Pomohou 

mi více látku pochopit. Nestačí mi 

hromada faktů.Ads by Rich Media 

ViewAd Options 

 

Čas 

Vyučující často vyhlašují termíny 

zkoušek či odevzdání prací tak, že 

se kryjí. Musím se pak biflovat 

všechno najednou. Moje metoda 

spočívá v tom, že těšně před 

termínem se vrhám do práce a 

pracuji do poslední minuty. Bylo by 

samozřejmě příjemnější, kdyby se 

vyučující na jednotlivých termínech 

domluvili tak, aby se studenti pak 

nezbláznili. 

Přestože termíny zkoušek či 

odevzdání prací bývají velmi 

blízko u sebe, dozvídáme se o 

nich v dostatečném předstihu, 

takže si sám pro sebe udělám 

plán, kdy budu na čem pracovat, 

abych nemusel dělat vše naráz. 

http://asrv-a.akamaihd.net/sd/apps/adinfo-1.0-p/index.html?bj1SaWNoIE1lZGlhIFZpZXcmaD1hc3J2LWEuYWthbWFpaGQubmV0JmM9Z3JlZW4mbz13c2FyJmQ9JnQ9MTsyOzM7NDs1OzY7Nzs4Ozk7MTA7MTE7MTI7MTM7MTQmYT00MzAwJnM9MTAwOSZ3PWxpZGUudWhrLmN6JmI9YmQyJnJkPSZyaT0=
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Reflexe 

studia 

Zatím jsem měl velmi málo 

příležitostí zamyslet se nad tím, co 

jsem se naučil. Ve škole to po mně 

nikdo nechce, tak proč bych se s 

tím zatěžoval. V jednom předmětu 

to po nás vyučující vyžadoval, ale 

přišlo mi to zbytečná ztráta času.  

Vím, že hodnocení toho, co a jak 

jsem se nového naučil, je 

přínosné. Zejména konzultace a 

semináře mi pomáhají si 

uvědomit, čemu rozumím a čemu 

ne. Vždycky mě také zajímá, v 

čem bych se měl zlepšit. 

Volně podle Price a Maier (2010, s. 15-16 ) 

Ke kterému typu studenta máte blíže? Co by vám mohlo pomoci se 

zlepšit? 

 

 Kontrolní otázky 
 

1. Co znamená termín sebereflexe a v čem nám může být při studiu 

užitečná? 

2. Co označuje termín seberegulace a jak souvisí se sebereflexí?  

3. Které otázky si můžeme při sebereflexi vlastního studia klást? 

4. Co jsou to studijní předpoklady? 

5. Kterými technikami můžeme při sebereflexi postupovat? 
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8 Vlastní práce s učivem 

 Cíle 
Po prostudování této kapitoly získáte přehled o možnostech vyhledávání 

relevantních zdrojů, metodách tvorby poznámek, způsobech organizace učiva, 

čtení odborného textu s porozuměním a kritického myšlení. 

 

 Časová náročnost 
2 hodiny 
 

 

 Pojmy k zapamatování (klíčová slova) 
 

 relevantní zdroje 
 tvorba poznámek 
 organizace učiva 

 

 čtení odborného 
textu 

 čtení 
s porozuměním 

 kritické myšlení  
 

 

8.1 Vyhledávání relevantních zdrojů 

 

1. Hledejte v sylabech a předmětových plánech – informují o základní 

literatuře, na níž je předmět vystavěn, a dalších, rozšiřujících zdrojích. Je 

vhodné si některé z těchto knih opatřit ještě před zahájením výuky a 

pročíst si jejich obsah, seznámit se s klíčovými pojmy, což následně 

usnadní pochopení učiva při přednáškách a tvorbu myšlenkového rámce, 

do kterého budou pozdější poznatky dobře zapadat. Ze sylabu se dále 

dozvíte, jaká bude posloupnost jednotlivých témat při přednáškách a 

cvičeních, což mu pomůže ujasnit si jejich vzájemné vztahy a také 

porovnat program přednáškových témat s tématy v literatuře. To vše 

vede k zpřesnění představy o předmětu studia, jeho dílčích částech a 

vlastnostech. Při přednáškách se budou studentovi snadněji psát 

poznámky a rozlišovat to, co je důležité od toho méně důležitého. 

2. Choďte na přednášky a semináře – přestože mnohé nejsou povinné, 

účast má také spoustu nedocenitelných výhod. Vyučující na nich 
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zpravidla studenty informují o výstupech, upřesňují, kterým poznatkovým 

zdrojům mají dát přednost a proč, a pokud ne, lze se jich zeptat. 

3. Buďte v kontaktu s ostatními studenty – obohatí vás o informace o 

dostupnosti zdrojů v knihovnách, knihkupectvích, mohou vysvětlit pasáž, 

kterou student při přednášce nepochopil či se s nimi lze domluvit na 

kolektivním vypracovávání poznámek. V takovémto stavu bohaté 

informovanosti se bude snáze provádět selekce materiálů pro 

samostudium, ale i podstatných myšlenek pro zaznamenávání. 

4. Opatrně s internetem – může pomoci získat informace rychle a v 

pohodlí domova, ne všechny jeho zdroje jsou však důvěryhodné a v 

odpovídající kvalitě. Obecně lze doporučit internet využívat jako zdroj 

informací o existenci různých zdrojů, o jejich dostupnosti, jako doplňující 

pomocník – např. online slovník cizích slov a odborných termínů, 

cizojazyčný online slovník či encyklopedie pro získání základního 

přehledu. Přímo studentům jsou určeny také specializované e-

learningové internetové stránky a studijní materiály zavěšené na 

fakultním webu od vyučujících. Internet obsahuje také spoustu 

neoficiálních webových stránek s vypracovanými otázkami ke zkouškám. 

Spolehnout se jen na ně může být kamenem úrazu při zkoušce – díky 

tomu, že jste nečetli původní zdroj, vám pomohu uniknout cenné 

souvislosti, což znemožní pochopení látky. Tyto Materiály mohou navíc 

obsahovat chyby. 

 

8.2 Tvorba kvalitních poznámek 

 

Poznámky jsou klíčovým zdrojem studijních informací, které získáváme buďto v 

průběhu přednášek nebo při zpracovávání odborného tištěného textu. K jejich 

vytváření se vyplatí přistupovat od začátku odpovědně a s rozmyslem. Budete je 

totiž dále využívat v průběhu semestru pro porozumění celému oddílu poznatků, 

pro psaní seminárních prací a dále pro přípravu na zkoušku. Kvalitně vedené 

poznámky navíc vydrží až do konce studia pro přípravu na státní závěrečnou 

zkoušku. Vytváření poznámek je proces, na kterém se podílí řada dílčích 

dovedností. Odborníci doporučují: 

1. Buďte připraveni - seznamte se programem přednášky, se zněním 

všech témat předmětu, s klíčovými pojmy a pročtěte si některou z 

doporučené literatury. Vezměte si s sebou na přednášku skriptum a 

dělejte si pouze doplňující poznámky do již existujícího textu. Během 



 

 

 

Efektivní strategie učení 
 

81 

výkladu vás to udrží v aktivitě a přitom získáte prostor pro porovnávání 

myšlenek. Budete také mnohem uvolněnější při dotazování se učitele. 

2. Analyzujte to, co čtete nebo slyšíte – ptejte se sami sebe: Proč o 

dané věci přednášející mluví? Jak daná věc souvisí se zbytkem tématu? 

3. Pracujte s klíčovými pojmy – zapisujte si je, zjistěte si později jejich 

význam. Jak souvisí s celým tématem a prezentovanou teorií? 

4. Vybírejte podstatné informace a odlišujte je od těch méně 

důležitých – položte si otázky: Jedná se o zásadní informaci nebo o 

příklad? Jedná se o nové téma či podtéma? 

5. Porovnávejte informace – ptejte se sami sebe: Souhlasí to, co 

přednášející právě popsal, s tím, co víte, co jste už četli, nebo si dané 

informace odporují? 

6. Vytvářejte si vlastní souhrny – zaměřte se na otázku: K čemu se 

snaží přednášející dojít? 

7. Vyzkoušejte různé formáty poznámek - a vyhodnotit, který typ je 

pro mě samotného vzhledem k individuálním zvláštnostem, ale také k 

specifikám vašeho studijního oboru nejužitečnější. 

 

8.3 Organizace učiva 

 

Průběžně vytvářené poznámky je třeba někam ukládat. Důslednost při zakládání 

poznámek je nutná a podaří-li se nám vytvořit tento návyk, máme na své straně 

spoustu výhod: přehled o právě probírané látce, usnadnění zpětného 

vyhledávání, efektivněji strávený čas vymezený na studium a tím i dosahování 

lepších výsledků v testech a u zkoušek. Jak postupovat? 

1. Rozhodujte – celý proces organizování učiva můžeme přirovnat k sérii 

rozhodnutí. Volíme pravidla pro třídění učiva, způsob jejich řazení i 

označování. Nemusíte se bát se rozhodnout, je na nás, jak se 

rozhodneme, důležité je, aby nám zvolená kritéria vyhovovala, byla 

přehledná a snadno zapamatovatelná. 

2. Třiďte – vytvořte si sklady pro učivo a poznámky v různých předmětech. 

V jednotlivých předmětech zakládejte poznámky např. chronologicky – 

podle data, ze kterého pocházejí nebo abecedně, případně podle jiných 

kritérií 

3. Označujte informace – dnes je nám logika řazení jasná, ale nemusí 

tomu tak být za pár týdnů. Proto usilujeme o co nepřesnější popis a 

označení jednotlivých zdrojů a příspěvků 
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4. Pište seznamy – tím celý soubor poznatků zpřehledníme a přispějeme 

k rychlé orientaci v něm. 

5. Číslujte témata, stránky a nadpisy – tento jednoduchý způsob 

označení pomůže také k lepší orientaci v celém souboru 

6. Vytvářejte souhrny – stručné souhrny z poznatků pomohou pro snazší 

pochopení látky. 

7. Využívejte různé pomocníky - počítač, kroužkový blok, rychlovazače 

či šanony, případně i kartotéka. Dále je vhodné využívat také barev, 

např. v podobě barevných papírů, značkovačů, zvýrazňovačů či štítků. 

*Pokud nejste zvyklí je používat, naučte se to! 

 

8.4 Čtení odborného textu 

 

Čtení je zdrojem nezbytných informací, které jsou nutné se zvládnutím studia, 

ale také předpokladem úspěchu v životě a v budoucím zaměstnání. Zároveň 

stimuluje myšlení. 

Začneme tzv. „listováním“. To nám pomůže shromáždit co největší množství 

informací za co nejkratší dobu. Technika „listování“ spočívá ve využití vizuálního 

vnímání textu s citlivostí pro podstatné nadpisy, zvýrazněné pasáže, klíčová 

slova, shrnutí. Dále je doporučováno si všímat podstatných jmen (informují o 

obsahu textu), sloves (vyjadřují vztahy mezi podstatnými jmény) a spojovacích 

výrazů (důležitý stylistický prvek vyjadřující celkový význam textu). Výsledkem 

listování je spíše celkový přehled nebo dojem z textu nežli podrobné znalosti. 

Ten však může být velmi užitečný při rozhodování se, zda je materiál pro naše 

účely vhodný či nikoliv. 

 

8.5 Čtení s porozuměním 

Odborný text bývá různě složitý. Jisté však je, že nejde pouze o to jej přečíst, 

ale porozumět mu a vytěžit z něho podstatné informace a sdělení. Podle (Price, 

Meiera, 2010) dovednost porozumění odbornému textu má tři úrovně:  

1. Základní – zahrnuje osvojení si dovednosti čtení, získání přiměřené 

plynulosti, porozumění jazyku textu, tématu a terminologii; 

2. Pokročilá – jde o porozumění slohu odborného textu, dovednost 

analyzovat myšlenky různých autorů a reflektovat je; 
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3. Profesionální – spočívající ve schopnosti porovnávat a spojovat 

myšlenky různých autorů, vyhodnotit důvěryhodnost celého textu a 

vytvoření vlastního kritického názoru na přečtené. Schopnost rozpoznat 

kontroverze a dvojsmyslnost v textu. 

Cílem studenta vysoké školy by mělo být rozvíjení svých čtenářských dovedností 

tak, aby byl schopen porozumět stále složitějšímu odbornému textu. 

 

8.6 Kritické myšlení 

Podstata kritického čtení spočívá v hloubkovém přístupu, v rámci kterého 

hledáme v textu nikoli pouze dílčí informace, ale celé komplexy způsobů 

myšlení. To, že jsme při čtení „správně kritičtí“, poznáme podle toho, že jsme 

schopni: 

1. pochopit, co chtěl autor sdělit, 

2. průběžně si při čtení klást otázky, 

3. nabalovat nové informace na dosavadní znalosti, 

4. aplikovat nové principy ve známých situacích, 

5. uvažovat nad logikou argumentů, 

6. posoudit opodstatněnost závěru. 

Kritické myšlení je také označováno jako schopnost „číst mezi řádky“. Jde o 

schopnost učinit si od čteného textu odstup a analyzovat argumentaci, 

nacházet a kriticky hodnotit důležité výrazy a pasáže, umět ohodnotit 

důvěryhodnost zdrojů a oprávněnost tvrzení. 

K jeho rozvíjení je třeba si při čtení průběžně klást otázky typu:  

 Jaké jsou hlavní argumenty textu? 

 Čím autor argumenty dokládá? 

 Jaká hypotéza se skrývá za uvedenými důkazy? 

 Je text důvěryhodný? 

 Jakým způsobem autor uvažuje? 

 Lze důkazy vyvrátit? 

Součástí dovednosti čtení je také volba relevantních literárních zdrojů přiměřené 

úrovně, management časového zvládnutí čtení a jeho začlenění do osobního 

života. 
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 Poznámka  
 

TEST 1: 
Jak si děláte poznámky? 
 

Které z těchto tvrzení se vás týká? Ano Ne 

1. Zápisky si téměř nedělám. 
  

2. Poznamenávám si většinou ke každému tématu jedno dvě slova. 
  

3. Snažím se zapisovat si výklad slovo od slova. 
  

4. Zjišťuji, že občas mi unikne celá část výkladu. 
  

5. Když své poznámky po nějaké době otevřu, připadá mi, že nedávají 
smysl.   

6. Nedokážu zároveň poslouchat i zapisovat, co vyučující přednáší. 
  

7. Moje zápisky jsou pro mě téměř nečitelné. 
  

8. Dělám si zápisky ve formě celých vět. 
  

9. Rád/a si zápisky člením do odstavců. 
  

10. Při zapisování využívám různé barvy. 
  

11. Začnu zmatkovat, pokud nevím, jak se nějaké slovo či jméno píše. 
  

12. Při zapisování používám odrážky 
  

13. Informace raději zpracovávám do podoby konceptové mapy. 
  

14. Pokud někdo mluví příliš rychle, nedokážu si dělat poznámky. 
  

15. Nedokážu rozpoznat, co z výkladu vyučujícího si není třeba 
poznamenat.   

16. Všechny své poznámky mám v jedné složce. 
  

17. Ve svých poznámkách používám zkratky pro běžná a často se 
opakující slova.   

18. Mám svůj vlastní systém zkratek. 
  

19. Ke svým poznámkám se téměř nevracím. 
  

20. Poznámky si zapisuji do notebooku. 
  

21. Poznámky si nahrávám pomocí diktafonu nebo jiného přístroje. 
  

Volně podle Price a Maier (2010, s. 95 ) 

Způsob zapisování poznámek se může u jednotlivých studentů lišit. Měl by být 
však efektivní a umožnit nám se k poznámkám vrátit později a využít je k učení, 
psaní prací a opakování. Výše uvedené otázky vám pomohou si vlastní postup 
uvědomit. Následovat by mělo také zvážení, jak jsou pro mě jednotlivé postupy 
užitečné a zda bych se je měl pokusit případně změnit. 
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TEST 2:  

Jak rychle čtete? 

Součástí efektivního studia je také přiměřená rychlost čtení. Průměrný student 

na vysoké škole dokáže přečíst 250 slov za minutu. Efektivní čtenář zvládne 

přelétnout blok slov za dobu kratší než čtvrt sekundy. Jak jste na tom vy? Pro 

otestování postupujte následovně:  

1. Připravte si studijní text, který neznáte. 

2. Nastavte si stopky na 10 minut. 

3. Spočítejte, kolik slov jste za tu dobu přečetli a vydělte deseti. 

4. Získaný výsledek porovnejte s údaji výše. Pokud je váš počet slov přečtený 

za 1 minutu menší než 150, rozhodně byste se měli pokusit se zlepšit. 

Následující tipy vám v tom pomohou:  

o Trénujte - čím více budete rychlé čtení cvičit, tím lépe. Pro začátek si 

vyberte méně náročné texty. 

o Zvyšujte množství informací, které může váš mozek přijmout třeba jen 

„koutkem oka“ - zkuste číst spíše celou větu nežli jednotlivá slova. 

Trénink vám pomůže naučit se přečíst v tahu i velmi dlouhé věty. 

o Čtěte rychleji a s lepším porozuměním - obtížné pasáže je lepší přečíst 

klidně dvakrát, ale rychle nežli jednou a velmi pomalu. 

o Zlepšujte plynulost čtení – zkuste se nevracet k pasážím, kterým 

nerozumíte, přerušíte tím také rychlost porozumění informacím 

o Vyhledávejte nové termíny – termíny, kterým nerozumíte, si předem 

vyhledejte ve slovníku nebo encyklopedii. Před každým čtením věnujte 

5 minut seznámení s klíčovými pojmy 

o Pozor na „ozvěnu“ v hlavě – snažte se postupovat tak, že se na slova 

pouze díváte a pohybujete očima (Volně podle Price a Maier, 2010). 

 
UKÁZKA: 

Vyzkoušejte různé způsoby tvorby poznámek: 

Lineární text – školní klasika; nejčastější a nejjednodušší způsob využívající 
odrážky a číslování 

Polární medvědi  

 Základní informace:  
o Arktičtí praobyvatelé  

 Severní pól 
 Zmrzlé prostředí 
 Dobře maskovaní 
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 Udržet teplo  
o Kožešina obsahuje velrybí tuk  

 Vrstva 8-10 cm  
 Zadržuje teplo 
 Následek toho, že se živí tuleni 

o Vnější srst  
 silná 

o Vnitřní srst  
 načechraná 

 Potrava  
o Masožravci 
o Živí se kořistí 

Příklad lineárního způsobu tvorby poznámek (volně podle Price, Maier, 2010) 

b. Tabulky – metoda používaná v případě, že látku opakujeme, jsme schopni ji 
komplexně pochopit, kategorizovat a shrnout. Vhodná je také pro opakování 
látky a zlepšení porozumění. 

Typ 
inteligence 

Teoretik Stručný popis Komentář 

Jednoduchá Spearman 
Jeden typ mentální 
schopnosti ovládá 
jednání a myšlení. 

Tradiční pohled na věc. 
Lehce změřitelný. Závislý na 
rychlosti zpracování 
informace. Hodně odpůrců. 

Mnohočetná Gardner 

Devět různých typů 
inteligence, např. 
hudební, jazyková, 
matematická apod. 

Není shoda v tom, jaké typy 
inteligence vlastně do této 
teorie zahrnout. Obtížně 
měřitelné. 

Triarchická Sternberg Má 3různé složky. 
Analytická a praktická složka 
jsou oddělené . Vychází z 
Gardnerovy teorie.  

Příklad systematického shrnutí učiva do tabulky (volně podle Price, Maier, 2010) 

c. Diagramy a hierarchie – ilustrují spíše souvislosti než podrobná data a 
umožňují rychlý přehled. Následující obrázek je příkladem větvícího se diagramu 
(volně podle Price, Maier, 2010) 
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d. Cyklické vývojové diagramy – shrnují informace o procesu nebo postupu 
a zdůrazňují pořadí jeho částí 

 

Případ vývojového diagramu na téma Postup při výuce studentů se specifickými 
nároky (volně podle Price, Maier, 2010) 
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e. Konceptové mapy – poměrně náročná metoda vyhovující studentům, kteří 
potřebují při učení vizualizovat a zapojovat obě hemisféry. Je potřeba ji 
dostatečně natrénovat, ale postupem se stane i zábavnou činností, která 
pomůže udržet naši pozornost při přednáškách. 

 

Příklad konceptové mapy (volně podle Price, Maier, 2010) 

f. Zkratky a pravidla – využívání slovních i grafických symbolů (např. šipek 
pro zobrazení vztahů, barev pro různé úrovně informací, vynechávání koncovek, 
samohlásek či používání počátečních písmen termínů. 

Pravidlo Příklad 

Vynechávat koncovky slov v pá odevzd. pís. pr. 

Vynechávat některé hlásky ptže = protože; div = divadlo 

Pouze počáteční písmena termínů KO = krevní oběh; NS = nervový systém 

Zkratka Význam 

Viz podívej se na 

srov. srovnej 

.´. proto 

´.´ protože 

+ k tomu; a 

Příklady pravidel a zkratek používaných při tvorbě poznámek (volně podle Price, 
Maier, 2010) 

g. Cornellova metoda – komplexní metoda vyvinutá profesorem Paukem před 
40 lety na Cornellově univerzitě. Jde o šablonu, která zohledňuje více fází práce 
na poznámkách – v průběhu přednášky, brzy po přednášce a pozdější studium. 
Cílem je naučit studenty s poznámkami efektivně pracovat. 
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A. Název přednášky: Datum: Jméno přednášejícího: Číslo stránky: 

B. Místo pro zapisování 
poznámek během 
přednášky: 

C. Dodatečné poznámky po přednášce:  

 Klíčové pojmy 
 Klíčové principy 
 Klíčoví teoretikové/jména 
 Dodatečné informace, které si zapamatovali 

z výkladu, ale neměli čas poznamenat 

D. Pozdější studium:  
Otázky:  
Komentáře:  

Formulář pro zapisování poznámek dle Cornellovy metody (volně podle Price, 
Maier, 2010) 

 

 

 Kontrolní otázky 
1. Z jakého důvodu je při vyhledávání studijních zdrojů a podkladů 

doporučována obezřetnost při práci s internetem?  

2. Jakými postupy můžete zkvalitnit poznámky, které si při přednáškách 

pořizujete?  

3. Čím vším si můžeme při organizaci učiva pomoci? 

4. Čím obvykle začíná čtení odborného textu? 

5. Jaké tři úrovně porozumění odbornému textu rozlišujeme? 

6. Co je podstatou kritického myšlení? 

7. Podle čeho poznáme, že naše myšlení je efektivním způsobem kritické? 
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9 Práce na výstupech I.  

 

 Cíle 
Po prostudování kapitoly získáte přehled o tom, jak správně postupovat při 

přípravě i při realizaci ústní prezentace. Dozvíte se také, co je podstatou 

písemné (seminární) práce a jak k tomuto úkolu přistupovat. 

 

 Časová náročnost 
2 hodiny 
  

 

 Pojmy k zapamatování (klíčová slova) 
 

 ústní prezentace 

 písemná 

(seminární práce) 

 plagiát 

 plagiátorství 

 citační norma 

 ústní prezentace 

 písemná 

(seminární práce) 

 
 
9.1  Ústní prezentace 

Charakter prezentace záleží na mnoha okolnostech a má-li být efektivní, je 

třeba mít co nejvíce okolností pod kontrolou. Jak se na prezentování dobře 

připravit? Nejprve hledejte odpověď na následující otázky:  

1. Jaké je přesné téma prezentace? 

2. Kdo bude mluvčím? 

3. Jaký je účel prezentace? 

4. Pro jaké publikum má být vytvořena? 

5. Jak má být prezentace dlouhá? 

6. Kolik prostoru zbývá pro diskusi? 

7. Jaká metoda bude k prezentaci využita? 

8. Bude vhodné připravit ještě handouty? V jakém množství? 

9. Jak bude rozvržena prezentační místnost? 

10. Jaký bude program celého dne? Jsem jediný řečník nebo jeden z mnoha? 
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11. Kdy si prezentaci vyzkouším? 

12. Jaká jsou hodnotící kritéria prezentace? 

Jak vystavět strukturu ústní prezentace?  

1. Úvod – by neměl být zkracován nebo dokonce opomíjen. Chybou je 

přejít hned k podrobnostem. V úvodu by nemělo chybět dostatečné 

objasnění kontextu informací a informace o zdrojích. 

2. Hned po úvodu – je vhodné zmínit souvislosti a případné kontroverze či 

problémy. 

3. Podrobnosti - teprve poté je možné zařadit informace o poznatcích, 

výsledcích a závěrech. 

4. Vizuální opora - kvalitu a úroveň ústní prezentace lze zvýšit použitím 

obrazového materiálu. Nejčastěji používanou formou je počítačová 

prezentace v aplikaci Powerpoint přenášená dataprojektorem na plátno v 

místnosti. 

5. Pozor na slidy - jejich funkcí je vzbudit pozornost, evokovat zájem a 

podpořit porozumění. Měly by proto obsahovat hlavně fotografie a 

obrázky, diagramy znázorňující vzájemné vztahy a souvislosti a klíčová 

slova a často používané fráze. Naopak do slidu nevkládejte dlouhý text 

ve větách a obrázky, které s obsahem textu nesouvisí. 

Připravené sdělení nezbývá než „odprezentovat“. Jak na to?  

1. navažte oční kontakt s publikem 

2. představte se a stručně publikum seznámit se strukturou sdělení 

3. přizpůsobte výšku hlasu obsahu sdělení a v průběhu prezentace intonujte 

4. myslete na publikum – a jemu přizpůsobte rychlost přednesu. Dále mějte 

na paměti, že publiku nemusí být známy souvislosti, které jsou známy 

vám. Snažte se proto uvádět informace do souvislostí a ujišťovat se, že 

jste pro posluchače srozumitelní. 

5. osobního sdělení – v podobě vlastního názoru, zkušenosti apod. je 

vhodné zařadit na závěr prezentace 

6. úplná tečka – má podobu poděkování publiku za pozornost a výzvy k 

otázkám. 

7. diskuse – spolu se začátkem prezentace patří k nejobávanějším 

momentům, které jsou často doprovázeny nervozitou. Přestože s 

přibývajícími zkušenostmi roste sebejistota, většina zkušených řečníků 

určitou míru nervozity před zahájením projevu přiznává. Na zmírnění se 

doporučuje zklidnit emoce hlubokým dýcháním anebo vizualizací 

nějakého řečnického idolu. Také hodnocení výkonu spolužákem může 

pomoci. Některým „překvapením“ v podobě otázek při závěrečné diskusi 
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je možné předejít vytipováním toho, na co by se publikum mohlo ptát. 

Často však přijde také dotaz, na který připraveni nebudete. Nesnažte se 

odpovídat ihned, přemýšlejte nahlas a pokud na nic nepřijdete, prostě to 

upřímně přiznejte. 

 

9.2 Písemná (seminární) práce 
 

Psát písemnou práci znamená vytvořit souvislý text členěný do odstavců s 

určitou vnitřní strukturou. Tomu však předchází příprava. Jak tedy 

postupovat dříve nežli začneme psát?  

1. analyzujte učitelovo zadání 

2. shromážděte dostatečné množství kvalitních informací 

3. argumentujte – seznamte se s 6 nejčastějšmi typy argumentů - 

rozpoznání problému, příčina a následek, začít postřehem či hypotézou, 

zvažovat význam určitých slov, přínos a význam určitého jevu, srovnání a 

souvislosti. 

4. dejte si pozor na plagiátorství - při psaní je třeba věnovat pozornost 

citačním normám a správnému odkazování se na použité zdroje. 

5. Neopomínejte korekturu - součástí psaní práce je také její čtení s 

několikadenním odstupem a oprava. Nechte si na ni dostatečnou 

rezervu. 

 

 Poznámka 
 

 Rozluštěte zadání své seminární práce 

Máme-li odevzdat dobře napsanou práci, je třeba věnovat pozornost jejímu 

zadání. Seznamte se s technikou BUG, která vám s tím pomůže. Postup spočívá 

v označení textu zadání následovně:  

1. Box – rámeček. Slova vyjadřující akci, dejte do rámečku. Říkají vám co 

dělat nebo jaký druh práce se po vás požaduje. 

2. Underline - podtrhněte slova v otázce. Jde o slova klíčová, která vás 

vedou k samotnému jádru. 

3. Glance back to check – rekapitulujte. Ověřte si, zda jste si všimli všech 

důležitých výrazů. 
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 Kontrolní otázky 
1. Které otázky bychom měli promyslet při plánování ústní prezentace? 

2. Která je celosvětově nejčastěji používaná vizuální opora při ústních 

prezentacích?  

3. V jakých ohledem se při plánování i realizaci ústní prezentace 

přizpůsobujeme publiku? 

4. Co bývá závěrečným bodem (body) většiny ústních prezentací? 

5. Jakými formami můžeme v písemné práci argumentovat? 

6. Co to znamená plagiát?  

7. Zjistěte, která citační smlouva je aktuálně platná a doporučovaná pro 

tvorbu Vašich závěrečných prací. 
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10 Práce na akademických výstupech II.  

 Cíle 
Po prostudování kapitoly získáte doporučení, jak se efektivně připravit na 

zkoušku. Dozvíte se, co vše můžete podniknout, abyste uspěli. 

 

 Časová náročnost 
2 hodiny 
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 Pojmy k zapamatování (klíčová slova) 
 

 klíčové pojmy 
 myšlenkové mapy 
 studijní rutiny a  

rituály 
 

 vizualizace učiva 

 vrstevnické učení 

 

 

Proces přípravy na zkoušku je velmi komplexní činnost zahrnující většinu již 

dříve probraných dílčích dovedností. Na tomto místě proto upozorníme na ty 

strategicky nejdůležitější. Co neopomenout:  

1. Zjistit očekávání vyučujícího, jeho hodnotící kritéria a doporučené zdroje 

poznatků 

2. Udělat si akční plán, co vše bude třeba udělat 

3. Do plánu zahrnout rozvahu o množství potřebného času 

4. Doplnit učení rituály 

5. Při učení respektovat osobní biorytmy 

6. Odměňovat se za práci 

7. Být v kontaktu se spolužáky 

Jak si učivo zapamatovat?  

Spolu s porozuměním nám jde také o trvalost zapamatování. Pro lepší 

zapamatovatelnost přečtených informací, jejich vzájemné vztahy a shrnutí je 

vhodné je co nejvíce hloubkově propracovat, porozumět jim a vhodně 

je vizualizovat. Je tedy konkrétně možné pro lepší zapamatování doporučit?  

1. Pracovat s klíčovými pojmy a hlavními myšlenkami – vybrat 

nejdůležitější pojmy a kolem nich organizovat ostatní učivo. 

2. Uspořádávat poznatky do tabulek, myšlenkových map a grafů – 

jde o velmi užitečný způsob, jak na relativně malý prostor vyjádřit 

podstatu mnohdy značně objemné a komplikované látky. 

3. Vytvářet vlastní asociace k zapamatování vztahů a souvislostí – 

výčet pojmů, názvy součástí či pořadí kroků, které je třeba si 

zapamatovat, můžeme zkusit vzájemně „propojit“ pomocí příběhu, míst 

na nám známé cestě apod. Zapojením fantazie a vizualizací cesty či 

příběhu tak vznikají spoje, které si budeme dobře pamatovat. 

4. Využívat barvy a jiné vizuální pomůcky – je také velmi efektivní. 

Psychologové to dokládají poznatky o funkční specializaci mozkových 
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hemisfér: v případě převedení textu do obrazu, schématu, který ještě 

barevně zvýrazníme, dochází při učení k zapojování pravé tvořivé 

hemisféry, která je často opomíjena. Tím se zvýší kapacita naší paměti a 

výkon je mnohem větší. 

5. Diskutovat s kolegy a s vyučujícím - posiluje paměť na odborné 

pojmy a termíny, podporuje jejich vhodné využívání a pomáhá 

sumarizaci a integraci získaných poznatků. Diskusi lze proto doporučit 

jako vhodnou učební metodu v průběhu seminářů nebo při jakékoli 

příležitosti. 

6. Učivo opakovat již několik hodin po naučení – pro trvalejší 

zapamatování je preferováno opakování v častějších intervalech a menší 

množství učiva. K největšímu zapomínání totiž zpravidla dochází v 

prvních dvou dnech po učení. 

7. Využívat otázek z učebnice – o významu otázek jsme se již zmínili. 

Ne všechny otázky musíme vymýšlet sami, mnohé studijní materiály již 

otázky obsahují. Navíc jsou obvykle zaměřeny na fakta, na která sám 

učitel klade důraz a proto je pokládá také při ústním či písemném 

zkoušení. 

8. Vrstevnické učení - pro opakování látky bývá užitečné využít jiný úhel 

pohledu, tentokrát v podobě kamaráda. Je možné se tak „nanečisto“ 

vzájemně vyzkoušet, nechat si vysvětlit látku, které dobře nerozumím, 

upozornit se na nepřesnosti apod. Navíc je možné vzájemně si pomoci 

rozptýlit napětí a trému před zkouškou. 

 Poznámka 
 

TEST: Které paměťové triky využíváte? 

Následující tabulka vám pomůže reflektovat možné metody posilující vaši 

paměť. Zároveň si uvědomte, jak často tyto triky používáte: 

Paměťová strategie Ano/ne 

Myšlenkové mapy, diagramy a grafy 
 

Asociace - vnímání vztahů mezi informacemi 
 

Vypisování informací 
 

Pamatování si informací pomocí seznamů – přeřazování slov v 

seznamu tak, že jejich první písmena dávají nějaké hloupé či směšné 

slovo – mnemotechnické pomůcky 
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Používání rámečků a barev 
 

Přeříkávání si informací – v duchu nebo nahlas 
 

Znázorňování na poste 
 

Různé magnety na lednici 
 

Dělit informace na různé úseky 
 

Vymýšlení příběhů o daných faktech 
 

Kartičky se shrnujícími informacemi 
 

Cokoli jiného, co vám pomáhá 
 

Volně podle Price a Maier (2010, s.219) 

 

TIP:  

Vyzkoušejte metodu SQ3R 

Jde o velmi populární metodu, která pomáhá text více propracovat a pochopit. 

Zahrnuje následující kroky (Price a Maier, 2010):  

1. Survey – udělejte si přehled. Začněte čtením obsahu a prolistováním 

části textu. 

2. Question – ptejte se sami sebe, proč text čtete, co od něho očekáváte, 

na co je třeba se zaměřit. 

3. Read – čtěte - text si rozdělte na menší úseky, pečlivě pročtěte a snažte 

se najít hlavní myšlenku. 

4. Recall – rekapitulujte. Pokuste se zodpovědět otázky kladené na 

počátku. 

5. Review – zpětně zkontrolujte, zda jste z daného textu zjistili vše, co jste 

potřebovali. 

 

 Kontrolní otázky 
1. Které postupy nám umožní hloubkově propracovat učivo? 

2. Které pomůcky můžete využít ke zpřehlednění učiva? 

3. V čem spočívá užitečnost diskutování učiva s kolegy nebo vyučujícími?  

4. Jak fungují při práci s pamětí otázky?  

5. Co je podstatou vrstevnického učení? 

6. Které studijní rituály jste zvyklí realizovat? V čem jsou užitečné? 
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11 Rozvoj sociálních dovedností  

 

 Cíle 
Po prostudování kapitoly se dozvíte, proč je třeba pracovat také na sociálních 

dovednostech. Získáte doporučení, jak na svých sociálních dovednostech 

pracovat a budete více rozumět přednostem pracovních týmů.  

 

 Časová náročnost 
2 hodiny 
  

 

 Pojmy k zapamatování (klíčová slova) 
 

 sociální úspěšnost 
 verbální 

komunikace 
 

 neverbální 
komunikace 

 tým 
 

 sociální úspěšnost 
 verbální 

komunikace 
 

 

11.1 Předpoklady sociální úspěšnosti 

 

1. důvěřujte si! – základním předpokladem k tomu, abyste u zkoušky 

podali co nejlepší výkon, je důvěra ve vlastní schopnosti. Sebejistý člověk 
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vždy působí lépe, než „uzlíček nervů“. Nespoléhejte tedy na to, že se 

zkoušející slituje, ale buďte (zdravě!) sebejistí. Vzpomeňte si na situace, 

které jste v minulosti zvládli, a vaše sebedůvěra poroste. A nezapomeňte 

také, že komunikujeme i neverbálně! 

2. myslete pozitivně – přistupujte ke zkoušce s rozhodnutím udělat ji, 

nikoli neudělat. Zaměřte se na to, co umíte, nezdůrazňujte, co neumíte. 

Ve svých vnitřních promluvách si vyjádřete důvěru. Nahlížejte na 

zkouškovou situaci jako na výzvu, zkušenost, nikoli jako na zátěž a 

trauma. Nesituujte se do role „žáčka“, ale „studenta“. I vaše vnitřní 

naladění se značně promítá do vašeho projevu a ovlivňuje tedy dojem. A 

dobrý dojem z vás, je prvním krokem k úspěchu. 

3. nelžete - pokud skutečně neznáte odpověď na otázku, je lepší 

nevědomost přiznat. Zkoušení toho, zda to „přeci jenom nevyjde“, často 

působí komicky nebo trapně a zbytečně snižuje dojem z vašeho výstupu. 

4. mějte svá tvrzení podložena – v situacích, kdy se s vyučujícím 

neshodnete na odpovědi, je dobré vědět, kde jste danou informaci 

načerpali. Vždy lépe působí, pokud máte pro svá tvrzení podklad. Pokud 

jste informaci, kterou obhajujete, získa/a z doslechu, její váha 

pravděpodobně nebude příliš vysoká. Máte-li pro své tvrzení podklad 

(např. „Jak uvádí pan doktor Křivohlavý ve své knize Jak zvládat stres“), 

snadněji svoje stanovisko obhájíte. 

5. nevzdávejte se bez boje, ale nehádejte se – jistě se při zkoušce 

dostanete i do takové situace, kdy odpověď není zcela jednoznačná. 

Pokud jste o svém tvrzení nebo názoru přesvědčeni a můžete ho 

odpovídajícím způsobem vysvětlit, nevzdávejte se. Diskuse při zkoušce 

není chybou, mnohdy může být naopak obohacující. Pamatujte však, že 

diskuse není zaryté trvání si na svém, ale vzájemné předkládání 

argumentů, které svědčí pro naše stanovisko! 

6. důvěřujte citu – připomeňme si, že i učitelé jsou jenom lidé. To 

znamená, že se při vzájemné interakci nemůžete vyhnout 

sympatiím/nesympatiím, emocím, „lidské chybě“ při hodnocení. Snáze 

pak „vytušíte“, co je v danou situaci vhodné. I tato „citlivost“ může 

významně ovlivnit to, jak druzí posuzují váš výkon. 

 

11.2 Řeč těla 

Kromě verbální komunikace, tedy obsahů, komunikujeme též neverbálně. 

Neverbální sdělení často prozradí více, než slova. Proto při zkoušce, pracovním 

pohovoru atd. dodržujte následující zásady:  
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1. seďte vzpřímeně – ukazujete tím svoji sebejistotu 

2. navazujte přiměřený oční kontakt – neseďte se sklopenýma očima, 

čas od času pohlédněte druhému do očí, do tváře, komunikujte očima 

3. omezte zbytečné mimoděčné pohyby a zároveň nebuďte strnulí 

– obě tyto polohy o těla poukazují na nervozitu a nejistotu 

4. neprovokujte – je dobré umět se na zkoušku či pohovor obléknout a 

upravit tak, aby váš vzhled působil přirozeně a důstojně. Zapomeňte tedy 

na výstřednost se záměrem upoutat na sebe pozornost. Taktéž vaše 

gesta a „pózy“, by neměly být nepřirozené nebo vyzývavé. 

5. nenechte případnou nervozitu nebo strach zastínit váš úsměv – 

pokud se čas od času také usmějete (přesto, že nám nemusí být zrovna 

do smíchu), druhý to bude vnímat jako přátelské gesto. Snadněji pak 

získáte sympatie druhých. 

6. mluvte plynule, přiměřeným tempem, „nekuňkejte“, nekřičte 

7. pozor na tón, jakým s druhým mluvíte – intonace a tón našeho 

hlasu druhému napovídá, jaké mínění o druhém máme. Pohrdavý nebo 

naopak “ustrašený“ tón vašeho hlasu připisuje minusové body. 

8. vždy mluvte ke zkoušejícímu – sdělujete tím „mluvím k vám“, 

„mluvím s vámi“. „Nedrmolte“ tedy naučené sami pro sebe, sdělujte! 

9. pečlivě naslouchejte – jde přece o vzájemný dialog! Pokud budete 

mluvit přespříliš, druhý to pravděpodobně vyhodnotí jako nezájem. A ten 

pravděpodobně v této situaci sdělovat nechcete! 

 

11.3 Efektivní využívání sociálních situací 

 

V interakcích s druhými nepochybně získáváte spoustu rozličných informací. 

Tato forma „obohacování.“ je všudypřítomná. Abyste však dokázali rozpoznat 

relevantní a užitečné informace, které budete moci v budoucnu sami 

uplatňovat, je nutné naučit se rozlišovat podstatné od nepodstatného. K tomu 

je možné využít například tyto techniky:  

1. zhodnoťte získanou informaci z hlediska zařazení do okruhu 

vašeho zájmu – pokud ji můžete prakticky využít, ponechte si ji 

2. informace, které se netýkají pole vašeho zájmu, ponechte 

stranou 

3. pokud je pro vás informace získaná od druhého cenná, vyhledávejte 

aktivně související informace, tvořte ucelený obraz 

4. „okoukejte“ techniky učení druhých, o kterých víte, že druhým 

učení usnadňují a otestujte je sami na sobě (zda i vám vyhovují) 
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5. zapisujte – přesto, že se může zdát, že informace získané z rozhovorů s 

druhými jsou natolik „jasné a přirozené“, že si je zapamatujete, jejich 

zapsání vám přinese jistotu 

6. vytvářejte soupisy toho, co se druhým i vám při učení osvědčilo – při 

nesnázích pak můžete podobné situace řešit analogickým způsobem 

7. pamatujte, že to, co přineslo úspěch druhým, nemusí fungovat 

obecně – nahlížejte na ně tedy jako na možnosti, nikoli jako na hotová 

řešení a vždy prvně ověřte jejich „účinnost“ sami na sobě 

8. opakujte učivo ve skupinách, jedná se o jednu z nejúčinnějších 

taktik, jak si zapamatovat učivo a zároveň ohodnotit své znalosti. 

 

11.4 Vytváření pracovních týmů 

 

Tým je skupina lidí, která společně pracuje na úkolu a usiluje o dosažení 

nějakého cíle. Celý úkol je rozdělen na dílčí úkoly, které jednotliví členové 

vypracovávají. Díky této organizaci jsou na sobě jednotliví členové vzájemné 

závislí, protože danou práci lze dokončit jedině díky vzájemné spolupráci. 

Výhodou týmu je schopnost řešit velmi složité problémy, na které by jedinci 

nestačila kapacita. Spolupráce s různými lidmi je přirozenou součástí naší 

činnosti a přípravou na vaše budoucí zaměstnání. Proto je dobré ji začít rozvíjet 

již nyní. Jak poznat, že naše skupina tvoří fungující tým?  

1. Členové týmu jsou ztotožněni s cíli. 

2. Členové týmu mají rozdělené role tak, že využívají individuálních 

předností. 

3. Členové týmu nesou společnou odpovědnost za dané cíle. 

4. Členové týmu společně naplánují, jak dosáhnout stanovených cílů. 

5. Rozdělení úkolů pro jednotlivé členy týmu je spravedlivé a všichni s tím 

souhlasí. 

6. Členové týmu umí řídit svůj čas. 

7. Členové týmu si sebe navzájem váží. 

8. Členové týmu si navzájem důvěřují. 

 

Jak vytvořit a udržet fungující tým? 

Podle odborníků na vedení by měl vůdce mít na paměti tři skupiny cílů: 

dosažení úkolu, budování a udržování týmu a individuální potřeby členů. Pro 

dosažení úkolu je třeba (Price a Meier, 2010):  
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 Seznámit se s úkolem 

 Přidělit každému v týmu určitou roli a odpovědnost za určitou činnost 

 Vytvořit si plán 

 Rozdělit práci 

 Rozpoznat silné stránky týmu 

 Kontrolovat průběžně výkonnost týmu v souladu s plánem 

Pro udržování týmu J. Adair (Price a Meier, 2010)doporučuje:  

 Povzbuzovat ostatní členy k dosažení cílů 

 Dbát na efektivní komunikaci mezi všemi 

 Rozvíjet dovednosti každého člena 

 Udržovat disciplínu 

 Vybudovat týmového ducha 

 Navzájem si naslouchat 

V rámci rozvoje jedince dbát na:  

 Rozpoznání vlastních dovedností a jejich využívání 

 Pomoc a oporu ostatním 

 Dávat každému členovi zpětnou vazbu 

 Povzbuzovat introvertní členy k větším projevům 

 Vážit si všech členů 

 

 

 Poznámka 
 

 

TEST: 

Jaký je Váš vztah k týmové práci?  

 

Mnohdy je však třeba řešit různé potíže. Jak byste si poradili s následujícími? 

Potíž v týmu 
Jak bych 

situaci řešil? 

1. Ve skupině je vždycky pár lenochů, za které jejich práci 

musí udělat někdo jiný a oni se jen vezou.  

2. Tempo skupiny mě zpomaluje a to mě rozčiluje. 
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3. Téma, na kterém má naše skupina pracovat, mi nesedí a 

mám strach, že ostatním nebudu stačit.  

4. Někteří členové skupiny někdy nedokončují své úkoly 

(vůbec, včas).  

5. V některých případech práce ve skupině není spravedlivě 

rozdělená.  

6. Někdy jste nuceni pracovat se studenty, kterým nezáleží na 

tom, jakou známku dostanou.   

Volně podle Price a Maier (2010, s. 146 ) 

Doporučení a tipy na řešení jednotlivých situací: 

Ad.1 Stanovte si v týmu základní pravidla. Odsouhlaste opatření pro ty, kteří 

nebudou mít svou práci dokončenou včas. Pokud taková situace nastane, 

pravidla dodržte! 

Ad.2 Promluvte si o tom s ostatními členy týmu, je možné, že se mýlíte. Buďte 

k sobě otevření a poctivě posuďte přínos celého týmu. 

Ad.3 Informujte tým o své nejistotě a sdělte, v čem jste opravdu dobrý a co 

byste mohl nabídnout. 

Ad.4 Zjistěte, zde jsou porušena základní pravidla a žádejte nápravu! 

Ad.5 Snažte se vyvarovat vytváření podskupin v týmu. Každý ze skupiny by měl 

mít pocit důležitosti. 

Ad.6 Ověřte si, zda si tito členové uvědomují, že na nich závisí všichni ostatní. 

Měli by je tedy o svých rozhodnutích informovat. Může se jednat opět o 

porušení základních pravidel a je potřeba zjednat nápravu. 

 

 

 

 Kontrolní otázky 
 

1. K čemu nám může být užitečná sociální úspěšnost a co je její podstatou?  

2. Jak můžeme vlastní sociální úspěšnost podpořit formou verbální 

komunikace? 

3. Které neverbální taktiky pomáhají být při zkoušce úspěšný? 
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4. Jak lze využívat sociálních situací? 

5. V čem spočívají přednosti pracovních týmů? 

6. Jaké jsou znaky pracovního týmu? 
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12 Posilování emoční stability a redukce stresu   

 Cíle 
Po prostudování této kapitoly získáte přehled o možnostech redukce 

zkouškového stresu. Dozvíte se o možnotech práce s akutním, ale rovněž 

dlouhodobým až chronickým stresem. 

 

 Časová náročnost 
2 hodiny 
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 Pojmy k zapamatování (klíčová slova) 
 

 prevence stresu 
ze zkoušek 

 prevence stresu 
ze zkoušek 

 prevence stresu 
ze zkoušek 

 

12.1 Prevence stresu 

 

Pokud máte stresu účinně čelit, jde vlastně o to, podniknout ty kroky, které 

povedou k minimalizaci jeho výskytu nebo dopadu. To znamená, že již v 

průběhu procesu učení/přípravy na zkoušku bychom měli:  

1. motivovat se k soustavnému učení - neučit se jen tzv. „nárazově“ 

2. naplánovat si studium – viz. time-management 

3. studovat soustředěně – omezit rušivé vlivy okolí, zbytečně se 

nerozptylovat 

4. studovat ve vhodném prostředí – vhodné a dostatečné osvětlení, 

vyhovující teplota, vyvětraná místnost, uspokojení biologických potřeb 

5. co nejvíce využívat čas ve škole - chodit na přednášky, semináře, 

pečlivě si zapisovat a třídit informace již během výkladu 

6. pracovat efektivně se studijní literaturou – tzn. "naučit se učit“ - 

vyhledávat v systému knihoven, na internetu, v on-line databázích, 

využívat rejstříky, anotace, vyhledávání pomocí klíčových slov 

7. trénovat paměť – počítačové programy zaměřené na rozvoj 

kognitivních schopností, absolvování kurzů (např. Feuersteinův kurz 

instrumentálního obohacování) 

Osvojením a uplatňováním výše zmíněných technik povede k zefektivnění 

přípravy. A laicky řečeno: „Štěstí přeje připraveným!“ – tedy být dobře 

připraven znamená méně stresu ve výkonové situaci, tedy při zkoušce. 

 

12.2 Práce se stresem 

 

Ve výkonové situaci, tedy např. při zkoušce, je možné využít následující 

techniky, vedoucí ke zvládnutí aktuálně působícího stresu:  
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1. práce s dechem – ke zklidnění někdy stačí, když se zhluboka 

nadechneme a vydechneme, tuto techniku můžeme použít vždy, když 

pociťujeme úzkost nebo napětí, lze jej několikrát opakovat, použít lze 

téměř kdykoli a kdekoli, bez toho, aniž by jej druzí nutně zaznamenali. 

Takže – nádech, výdech a jdeme na to! 

2. soustředěnost – před výkonem se potřebujeme nejen zklidnit, ale také 

koncentrovat. Neměli bychom se tedy zbytečně rozptylovat. A to ani tak 

často používaným rozprávěním se spolužáky o tom, „jak moc látku 

neumím“. Pokud na vás naopak tyto (nebo jiné) věty „útočí“ z úst vašich 

spolužáků, raději poodejděte stranou a soustřeďte se sami na sebe. Uleví 

se vám. 

3. zvládnutí „náhlé paniky“ – může se stát, že i přes všechny vaše 

pokusy o zklidnění a maximální soustředění se ve chvíli, kdy dostanete 

otázku, „zpanikaříte“. Nyní je dobré naslouchat svému tělu, zopakovat 

nádech a výdech, pokusit se v co největší míře uvolnit, na okamžik 

odhlédnout od zadání, rozhlédnout se po místnosti a poté se teprve vrátit 

k zadání otázky/úkolu 

4. odbourání „strachu z učitele“ – ano, i při studiu na VŠ se můžete 

setkat s prostým „strachem“ ze zkoušejícího, bez ohledu na to, o jakou 

látku se jedná a zda jste na zkoušku připraveni. Ať je již situace vyvolána 

tím, že je pro vás učitel velkou autoritou, nebo jste o „něm už leccos 

slyšeli“. Říká se, že i zkoušející jsou jenom lidé. K odbourání nadměrného 

iracionálního strachu z nich tedy mnohdy postačí, představit si jej 

jednoduše jako „lidi“, tak, jak nás stvořil Bůh. Pokud usedáme s bušícím 

srdcem před celou komisi, můžeme jej ve své mysli vidět jako „prosté 

lidi“, nebo dokonce jako „blechy“, které nám nemohou uškodit více, než 

drobným „kousnutím“. A to přeci není tak moc! 

 

12.3 Dlouhodobě proti stresu 

 

Stresem je doprovázena i samotná dlouhodobá příprava ke zkoušce, např. 

semestrální prověrky, zkouškové období. Míra stresu v jednotlivých obdobích se 

zde může odvíjet od toho, jak úspěšný/neúspěšný při učení jsem nebo také od 

toho, jak rychle/pomalu se zkouška blíží. K tomu, abychom dlouhodobou 

emoční zátěž zvládli, můžeme – kromě uvedených metod k zefektivnění 

přípravy – použít i následující techniky, které uplatňujeme dlouhodoběji:  

1. pravidelná fyzická aktivita – ani v situacích, kdy se intenzivně 

připravujeme na zkoušku, bychom neměli zapomínat na pravidelnou 
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fyzickou aktivitu. Udržuje zdraví, tělesnou kondici, uvolňuje napětí, 

působí proti stresu, přispívá k celkové duševní pohodě. 

2. dostatek spánku a odpočinku – kromě fyzického podporuje i 

psychické. Pokud jsme odpočatí, dokážeme se lépe koncentrovat, učit se 

efektivněji, více si pamatujeme (odpočinek má vliv na ukládání do 

paměti), dokážeme podat lepší výkon. Zapomeňte proto na učení od 

rána do noci (stejně tak jako od noci do rána) a odpočívejte! 

3. pravidelně jezte, nepřejídejte se, pijte dostatek vody, alkoholu 

se vyhýbejte – tak snadněji dosáhnete cíle a udržíte se fit 

4. střídmost! – stresové situace v nás často probouzejí podvědomé 

tendence k „přehánění“. Ať již se jedná o přejídání, hladovění, usilovné 

učení bez odpočívání, podceňování se, nadhodnocování se, pité alkoholu, 

braní léků na spaní atd. Pokud si tyto naše tendence uvědomíme, snáze 

se nám podaří „udržet se na uzdě“. Toto udržování se ve zdánlivé „šedi a 

nudě“, však přinese své ovoce. Jen to zkusme! 

 

 

 Poznámka 
 

TEST: 

Jak jste na tom s trémou? 

Posuďte sami sebe pomocí čtyřech následujících tvrzeních: sílu jejich platnosti 

ohodnoťte podle následujících pravidel: 1 = zřídkakdy; 2 = někdy; 3 = vždycky 

Charakteristické znaky trémy 
Moje hodnoty: 1-

3 

Plány na 

řešení 

1. Děsivý pocit, že se na mě někdo bude 

dívat.   

2. Pocit, že ostatní si myslí, že jste hloupí. 
  

3. Strach, že zapomenu, co chci říct.  
  

4. Strach, že ztratím niť a zapletu se. 
  

Volně podle Price a Maier (2010, s. 185 ) 

Doporučení a tipy na řešení jednotlivých situací: 
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Ad.1 Jakmile s diváky navážete kontakt a budete se na ně dívat, tento pocit 

téměř zmizí. Zkuste si představit, jak se cítíte, když s někým hovoříte. 

Nebudete-li se dívat do publika, tento pocit bude čím dál silnější. 

Ad.2 Jedná se o problém vašeho sebevědomí uvědomte si, že máte prezentaci 

několikrát vyzkoušenou a dobře jste se připravili. 

Ad.3 V tomto případě jde také o nízké sebevědomí a něco, z čeho máte strach, 

když jste ve stresu. Pokud si prezentaci několikrát vyzkoušíte, budete mít téma 

v malíčku. 

Ad.4 To se ve stresu stává. Vnímejte svou prezentaci pozitivně, ne jako 

největší světovou katastrofu. Možná, že všechno neřeknete tak přesně, jak jste 

chtěli, ale toho si nikdo nevšimne. Mějte jasnou strukturu a pak případné 

zapletení se nebude problém. 

 

 

 

 

 Kontrolní otázky 
 

1. Která opatření nám pomohou redukovat stres zažívaný mnoha studenty 

ve zkouškovém období? 

2. Jak můžeme postupovat při aktuálně působícím stresu? 

3. Jak můžeme dlouhodobě postupovat při zvyšování vlastní citové stability? 

4. Jaký je Váš recept na redukci stresu v průběhu zkouškového období? 

Uplatňujete některá opatření dlouhodobě?  
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