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 „Pro p�ežití spole�enství je nutná spolupráce mezi jeho p�íslušníky. P�ežití lidské 

spole�nosti umožnila schopnost spolupráce jejích �len�. Úsp�chu nedosáhli tu �i onde 

zvýhodn�ní jedinci, ale skupina. V lidských spole�enstvích mají nejv�tší nad�ji na p�ežití 

ti jedinci, kte�í jsou nejlépe vybaveni pro spolupráci ve skupin�.“ 

        Ashley Montague, 1965 

 
Úvod 
 
Problematika metod a forem práce ve výuce pat�í v poslední dob� k diskutovaným 

témat�m. Z Národního programu rozvoje vzd�lávání v �R a následn� Rámcového 

vzd�lávacího programu vyplývá tendence a doporu�ení využívat moderní pedagogické 

metodologie.  

 
Jako bývalá u�itelka anglického jazyka se v oblasti vzd�lávání stále  pohybuji a 

zajímám se o formy spolupráce ve výuce. Na základ� studia nejnov�jší odborné domácí 

i zahrani�ní literatury, v�etn� odborných �lánk� v dostupných odborných �asopisech, v 

bakalá�ské práci hodnotím rozvíjení vztah� spolupráce mezi žáky p�i uplat�ování 

takových metod výuky anglického jazyka, které spolupráci mezi žáky rozvíjejí.  

 

B�hem zpracování bakalá�ské práce jsem využívala metody systémového p�ístupu a 

obsahové analýzy p�i studování dostupné odborné literatury. V rámci praktické �ásti 

jsem nejvíce využívala metodu pozorování spolupracujících skupin a poté metody 

indukce, dedukce a srovnávací metodu pro hodnocení výsledk� skupinové spolupráce. 

 

Cílem práce je zhodnocení dostupných metodických materiál� pro výuku anglického  

jazyka z hlediska toho, jak napomáhají rozvoji spolupráce mezi žáky p�i výuce, 

vyvození záv�r� a ponau�ení z t�chto materiál� pro zdokonalení výuky se zam��ením 

na rozvoj spolupráce.  Na základ� tohoto navrhuji využití takových u�ebních úloh p�i 

výuce, které mohou žáci splnit jen tehdy, když budou spolupracovat.  

 

P�i zpracování práce budu vycházet z t�chto p�edpoklad�, které se pokusím „ov��it“: 

1. P�edpokládám, že v odborné literatu�e týkající se metodiky výuky anglického 

jazyka nebude v�nována pozornost rozvíjení vztah� spolupráce mezi žáky, a 

když, tak jen prost�ednictvím komunikace. 
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2. P�edpokládám, že n�která metodická doporu�ení týkající se rozvíjení spolupráce 

mezi žáky p�i výuce anglického jazyka se mn� v praxi osv�d�í a n�která nikoli. 

 

Práce obsahuje dv� �ásti. První �ást je teoretická a je v ní podán p�ehled poznatk� z 

literatury o metodách výuky cizího jazyka, které podporují rozvoj spolupráce a 

kladných vztah� mezi žáky. Vysv�tluji, co je kooperativní u�ení, uvádím jeho typy a 

znaky a soust�e�uji se p�edevším na jeho metody.V této �ásti také hodnotím poznatky z 

odborné literatury a vybírám poznatky, jejichž využitelnost ov��uji. Druhá �ást obsahuje 

praktické využití metod sloužících k rozvíjení spolupráce, vycházím zde tedy 

z vlastních zkušeností. Zam��uji se také na to, zda byly provedeny n�jaké pedagogické 

experimenty, které by se zabývaly ov��ením rozvoje spolupráce mezi žáky.  

 

V záv�ru práce uvádím, co se mi v praxi osv�d�ilo a co nikoli, a  jaké ponau�ení z mého 

uplat�ování poznatk� v pedagogické praxi vyplývá. Pokusím se také navrhnout takovou 

metodu výuky, respektive skupinového vyu�ování, b�hem n�hož budou žáci odkázáni 

na spolupráci a bez ní nebudou moci u�ební úlohu splnit.  
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1 Teoretická �ást 
 

1.1 Novodobý vývoj v metodice cizích jazyk� 
 

Vyu�ování cizím jazyk�m prošlo v posledních n�kolika desetiletích vývojem, 

p�edevším z hlediska didaktického je tento vývoj charakterizován oživením  soupe�ení  

dvou odlišných princip�: - principu uv�dom�losti, který tvo�í základ tzv. metod 

rozumov� poznávacích �ili kognitivních a principu návyku �i intuice, na kterém jsou 

budovány r�zné metody návykové �i intuitivní. Dnes se ukazuje, že žádnou metodu 

samu o sob� nelze absolutizovat. Novodobé kvantitativní a kvalitativní nároky vyvolaly 

úsilí o nové, efektivn�jší metody ve vyu�ování cizím jazyk�m. Šedesátá léta znamenala 

odklon od d�ív�jší gramaticko p�ekladové metody a pozornost se p�esunula na p�stování 

�e�ových dovedností, p�edevším poslechu a mluvení. Postupn� se vžilo užívání 

moderních zvukových a obrazových pom�cek, i když v mnoha p�ípadech nedostate�ná 

p�íprava u�itel�, nedostatek vhodných materiál� �i jiné p�í�iny brzdily moderniza�ní 

tempo a nevedly k žádoucím výsledk�m. Hlubší pohled na komplexnost �ešení 

efektivnosti ve vyu�ování cizím jazyk�m p�ispívá k hledání ur�ité syntézy princip� 

metody kognitivní a metody intuitivní a vede ke strategii mající na z�eteli 

individualizující p�ístup k pedagogickému procesu v závislosti na cíli, metodách, 

didaktických postupech a prost�edcích.  

 

Stále více se nejen ve výuce cizím jazyk�m klade d�raz na akceptování a prosazování 

skupinového vyu�ování a uplatn�ní vzájemné interakce žák�. Sou�asný sv�t je 

charakterizován vzájemnou závislostí, propojeností, rychlými zm�nami, a proto se stále 

více zvýraz�uje aspekt kooperativní, který žáky vybaví do života kvalitami pot�ebnými 

pro život ve spolupracující skupin�.  

 

Podle autorky Kasíkové, H. (Kooperativní u�ení, Kooperativní škola. 1.vyd. Praha: 

Portál, 1997. 152 s.) p�ináší kooperativní u�ení výhody jak pro d�ti, tak pro u�itele. U 

d�tí se projeví v úrovni za�len�ní do proces� u�ení, v kvalit� myšlenkových operací, 

v rozsahu a úrovni �e�i, v kvalit� dokon�ené práce, vyšší mí�e samostatnosti a 

nezávislosti na vzorech, vyšším sebev�domí a sebed�v��e. Pokud si žáci na tento 

zp�sob zvyknou, u�itel si uvolní ruce pro �innosti, které z �asových d�vod� do výuky 
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neza�azoval tak, jak by bylo pot�eba. V�nuje se pln�ji diagnostice u�ební �innosti, 

hodnocení proces� i výsledk� u�ení d�tí, což se pak zp�tn� promítne do plánování a 

realizace ú�inných postup�.  

A tak se stále více b�hem výuky cizím jazyk�m p�echází z formy frontální, kdy 

základní interakce probíhají mezi u�itelem a celkem t�ídy, na formu skupinovou, kde je 

t�žišt� interakce posunuto mezi žáky samotné. 

 

1.2 Systém metod vyu�ování cizího jazyka 

 
Dosud je stále aktuálním úkolem vytvá�ení ucelené, experimentáln� a teoreticky 

zd�vodn�né koncepce vyu�ování gramatice daného cizího jazyka, v níž by jednotlivé 

díl�í metody zaujímaly takové  postavení, aby každá z nich tvo�ila ur�itý �lánek 

v �et�zci na sebe navazujících metodických postup�. 

 

Jak uvádí Jelínek, S. a kol.: (Metodické problémy vyu�ování cizím jazyk�m. II.vyd. 

Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979. 224 s.) „Takovou soustavu na sebe 

navazujících zp�sob� práce ovšem nechápeme jako p�edem podrobn� stanovený sled 

�inností, který by spoutával u�itele i žáky, nedovoloval by žádné odchylky a 

neposkytoval by u�iteli žádnou možnost samostatného výb�ru vyu�ovacích metod. Pro 

každou etapu by nem�la být ur�ena jenom jediná závazná metoda, ale m�l by být 

nazna�en pokud možno širší repertoár metod, který by u�iteli umož�oval v rámci dané 

etapy samostatn� volit nejvhodn�jší postupy.“ 

 

V první etap� výuky cizích jazyk� jde o úvodní seznámení žák� s novými mluvnickými 

jevy. T�žišt� nácviku by zde m�lo spo�ívat v r�zných konkrétních operacích s hotovými 

slovními tvary a syntaktickými konstrukcemi. V tomto stádiu je lepší uplat�ovat spíše 

metody frontální výuky s omezením pouhého mechanického drilu. 

 

V následující etap� se p�i procvi�ování mluvnických jev� m�že zesilovat z�etel žák� ke 

gramatice zejména využíváním analogie, které lze uskute��ovat p�ímo v pr�b�hu 

praktických cvi�ení.  
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V další etap� se mluvnické znalosti prohlubují tím, že jsou žáci vedeni k vyšší 

mluvnické abstrakci, k úpln�jšímu zobec�ování jev� v gramatických pravidlech a 

vzorech. Postupn� se žák propracovává k plné automatizaci, takže tvo�ení a užívání 

mluvnických prost�edk� již probíhá rychle a nevyžaduje soust�ed�ného úsilí. Proces 

dále pokra�uje stálým a systematickým opakováním p�edevším �e�ovými cvi�eními. 

V této etap� opakování pak jde hlavn� o využití tzv. cvi�ení komunikativního typu.  

 

Zde nastává prostor pro skupinovou práci a p�edevším r�zné formy spolupráce mezi 

žáky navzájem. Avšak utvo�ením skupin ve výuce ješt� není zaru�eno, že v nich dojde 

ke spolupráci. Aby byla napln�na funkce spolupráce (kooperace), musí být dodrženy 

tyto zásady: 

 

• �lenové skupiny vystupují s více než jedním pohledem na sledovanou otázku 

nebo úkol, a tak dochází ke konfrontaci t�chto názor�. 

 

• �lenové skupiny jsou naklon�ni zkoumat tyto r�zné názory a být k nim vnímaví, 

reagovat na n�.  

 

• Interakce napomáhá vývoji skupinového v�d�ní, porozum�ní a posuzování 

záležitosti 

 

 

1.3 Co je tedy spolupráce? 
 

Z hlediska sociální psychologie jde o tzv. pozitivní vzájemnou závislost lidí. Závislost 

proto, že v úkolových situacích jsou lidé na sob� závislí v dosahování cíle - aby tohoto 

cíle dosáhli, pot�ebují dalšího �lov�ka, který sm��uje ke stejnému cíli. Slovo pozitivní 

pak ozna�uje to, že ze spole�ného dosažení cíle mají prosp�ch všichni zú�astn�ní. 

Hodnotu kooperace m�žeme vid�t práv� v t�chto momentech: jde o dvojí úsp�ch - 

úsp�ch skupiny a jedince. V kooperativním u�ení se také setkáme se vzájemnou 

nápomocí - nejd�ív pomohu já tob�, potom ty m�, abychom se spole�n� posunuli 

k zvládnutí úkolu. 
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Musíme také rozeznávat r�zné druhy sociální interakce ve skupin�, jako jsou koakce, 

kooperace, rivalita a sout�žení. P�i sout�žení jde o vít�zství, o p�ekonání ostatních, 

v�tšinou p�echází do rivality. Rivalita nebo-li soupe�ení je situace, kdy jen jeden m�že 

vyhrát na základ� zvýšení svého výkonu a svých výsledk� p�i snižování zásluh všech 

ostatních ve skupin�. O koakci hovo�íme, když �lenové skupiny pracují relativn� 

nezávisle, bez spolupráce, ale i bez rivality. Kooperace je, když �lenové skupiny 

spolupracují p�i dosahování ur�itého cíle, necítí p�itom rivalitu a ani nesout�ží. �len�m 

skupiny také záleží na mezilidských vztazích a všem se spolupráce vyplácí.  

Obdobn� lze rozd�lit zp�soby u�ení: sout�živé, individuální a kooperativní. P�i 

sout�živém u�ení studenti bojují po zp�sobu „výhra-prohra“ a dochází k vzájemné 

negativní závislosti mezi dosaženými cíli. Studenti chápou, že usp�t mohou jedin� 

tehdy, jestliže ostatní své mety nedosáhnou. P�i individuálním u�ení studenti pracují 

každý sám. V kooperativním u�ení studenti pracují na úlohách ve skupinách za 

podmínek, které zajiš�ují vzájemnou pozitivní závislost a spolehnutí na jednotlivce za 

ú�elem dosažení spole�ného cíle, jak již bylo uvedeno. Práv� na tento kooperativní druh 

interakce p�i výuce anglického jazyka jsem se ve své práci zam��ila. 

 

 

1.4 Definice kooperativního u�ení  
 

V�tšina autor� se shoduje na definici popisující spolupráci ve skupinách jako u�ení 

založené na principu spolupráce p�i dosahování cíl�, kdy výsledky jedince jsou 

podporovány �inností celé skupiny a skupina má prosp�ch z �innosti jednotlivce. 

Základem je sdílení, spolupráce  a podpora. Skupinová práce je �inností, jež je zábavná 

sama o sob�, a zárove� v sob� skrývá obrovský u�ební potenciál. Umož�uje 

procvi�ovat si takové duševní schopnosti , jako je tvo�ivost, hodnocení, schopnost 

syntézy, analýzy a obecné dovednosti , nap�. schopnost pracovat a komunikovat 

s jinými. Zahrnuje získávání zkušeností, ze kterých se žáci u�í jedni od druhých a taktéž 

využívá aspekt sociálních vztah� mezi žáky jako nedílnou sou�ást reálné výchovn� 

vzd�lávací situace. Skupinové vyu�ování plní své poslání dob�e tam, kde nejde o prosté 

nau�ení fakt�m a jejich reprodukci, ale v t�ch situacích, v nichž mají žáci p�ed sebou 

složit�jší úkol nebo problém, jehož �ešení vyžaduje jistou myšlenkovou námahu.  
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Využít tento zp�sob výuky m�žeme prakticky v každém p�edm�tu a v každé fázi 

vyu�ovacího procesu: 

- na za�átku vyu�ovací hodiny jako úvodní motivaci k tématu nebo na zjišt�ní 

znalostí žák� 

- v pr�b�hu hodiny na zjiš�ování pochopení probírané látky a její praktickou 

aplikaci 

- k práci v hodin�  jako pokra�ování domácí p�ípravy 

- jako zp�sob �ešení problém�, metoda tvo�ivého u�ení 

- na záv�r hodiny ke shrnutí látky a zjišt�ní pochopení 

 

Typy kooperativního u�ení: 

 

a) kooperace jako nápomoc - založena na asistenci jedné osoby druhé. Vztah mezi 

tím, kdo pomáhá , a komu je pomáháno, je �ízen u�itelem. Ten musí nastolit 

závislost v úkolové situaci – tak, aby každý žák prezentoval ur�itý díl práce a 

spole�n� pak celek. 

b) kooperace jako vzájemnost - cíl i procedury jsou sdíleny všemi ú�astníky. Od 

za�átku jsou akté�i úkolové situace odpov�dni za práci s informacemi, �ešení 

problému i hodnocení. Vyžaduje vzájemné akceptování a minimalizaci 

individualistického úsilí a konfrontaci. 

 

 

1.5 Znaky kooperativního vyu�ování:  
 

Z uvedené definice vyplývá, že kooperace ve vyu�ování neznamená jen rozd�lení žák� 

do skupin, ale že musí být spln�no více znak�, které vymezují kooperativní u�ení jako 

systém. Všichni auto�i se shodují na následujících základních znacích nebo-li op�rných 

sloupech systému kooperativního u�ení: 

 

• rozd�lení žák� do menších skupin 

 

• pozitivní vzájemná závislost - existuje, pokud žáci vnímají, že jsou spojeni se 

svými spolužáky tak, že nemohou usp�t, pokud neusp�jí i spolužáci. „Bu� 



 9 

spole�n� poplaveme nebo se spole�n� potopíme.“ Dosahuje se jí vyty�ením 

spole�ného cíle, který musí zvládnout celá skupina. 

 

• interakce tvá�í v tvá� - je zde bezprost�ední zp�tná vazba, která je nutná 

k zajišt�ní efekt� kooperativního vyu�ování, v�etn� rozvoje sociálních 

dovedností. 

 

• osobní odpov�dnost, osobní skládání ú�t� - výkon jednotlivce je zhodnocen a 

využit pro celou skupinu, všichni �lenové mají z kooperativního u�ení užitek. 

Smyslem je posílení jedince. Po výuce organizované kooperativním zp�sobem 

by m�li žáci být schopni plnit podobné úkoly sami. Individuální odpov�dnost je 

podporována individuálním testováním spole�ného úkolu �i vybíráním výsledku 

práce skupiny namátkou od jednotlivce.  

 

• formování a využití interpersonálních dovedností  - jejich utvá�ení je postupné 

od nejjednodušších po složité.  

 

• reflexe skupinové �innosti - efektivita �innosti je závislá na popisu skupinou a 

rozhodování o dalších krocích.  

 

 

1.6 Zásady kooperativní �innosti 
 

V�tšina odborné literatury o kooperativním u�ení zd�raz�uje d�ležitost heterogenních 

skupin. Pokud mají kooperativní �innosti motivovat všechny ú�astníky, je t�eba je 

d�kladn� promyslet a plánovat - musí být voleny tak, aby každý cítil, že ze zapojení do 

práce skupiny bude mít n�jaký užitek. Cohen formuloval n�kolik zásad týkající se 

výb�ru správného úkolu pro skupinu. Úkol pro kooperativní práci by m�l: 

 

1. mít více než jedno možné �ešení nebo by k �ešení m�lo vést více možných cest. 

2. být zdrojem vnit�ní motivace a m�l by p�edstavovat zajímavou výzvu pro 

všechny �leny skupiny. 

3. umožnit ú�astník�m, aby uplatnily r�zné dovednosti, zájmy a nadání. 
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4. využívat r�zných zdroj� informací, pracovat s r�znými médii a poskytovat 

zkušenost více smysl�m. 

 

 

1.7 Cíle kooperativních u�ebních skupin 
 

Cíle v kooperativních u�ebních skupinách lze rozd�lit na úkolové a socioemocionální. 

Mezi úkolové m�že pat�it nap�íklad vlastní vyjád�ení k látce, zkoumání p�edpoklad�, 

pozorné naslouchání, sledování vyu�ování, porozum�ní textu �i slyšenému slovu apod. 

Do socioemocionálních cíl� zahrnujeme v�tší senzitivitu k druhým, povzbuzování 

sebed�v�ry, osobnostní rozvoj, dávání podpory, stimulace k další práci apod. T�chto 

cíl� se dosahuje jednak u�ením v malé skupin� práv� proto, že jde o práci ve skupin� a 

jednak  charakterem úkol� a technik, které jsou aplikovány. 

 

1.7.1 Pracovní skupiny 

 

O optimální velikosti skupiny žák� se �asto vedou diskuse. Jejich velikost, po�et a 

složení vychází z celé �ady faktor� nap�. z cíl� výuky, �asových možností, po�tu žák� 

ve t�íd�, úrovn� rozvoje a zkušeností. Velikost skupin je také závislá na vybrané 

pracovní metod� a zp�sobu jejího vedení. �ím je skupina po�etn�jší, tím t�žší je zajistit, 

aby se všichni aktivn� zapojili. Nejproduktivn�jší jsou obvykle dvojice, trojice a 

�tve�ice, p�i�emž je pot�eba uspo�ádat prostor pro skupinové vyu�ování tak, aby 

skupinky mohly dob�e kooperovat. 	ada autor� se shoduje, že nej�ast�jší je rozp�tí 

skupin od dvou do p�ti �len�, aby mohlo probíhat co nejvíce �inností a rozhodování 

bylo co nejrychlejší. 

 

Malou skupinou zde rozumíme neformální podskupinu skupiny student� anglického 

jazyka, která byla utvo�ena za ú�elem spolupráce pro pln�ní zadaných úkol�. P�i�emž 

�lenové takovéto malé skupiny se vzájemn� znají, komunikují  a jsou integrováni 

spole�ným cílem a propojenými rolemi. Charakteristickými rysy této skupiny jsou 

autonomie - skupina funguje nezávisle na jiných skupinách, flexibilita - aktivity skupiny 

jsou �ízeny spíše neformálními stanovenými pravidly, intimita - úzká osobní známost 
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mezi �leny skupiny a v neposlední �ad� participace - �lenové investují �as a úsilí do 

skupinových aktivit apod. 

 

V publikaci od Petty, G. Moderní vyu�ování: praktická p�íru�ka nalezneme n�kolik 

návod� jak rozd�lovat žáky do skupin. To je možné provést: 

1) Pomocí náhody - nap�íklad p�id�lením �ísla skupiny každému žákovi: první, 

druhá, t�etí; první, druhá, t�etí. 

2) Prost�ednictvím kamarádství  - zde musí být jasn� stanoven po�et �len� skupiny, 

na kterém se musí trvat. Takovéto skupiny mohou být na p�ekážku, pokud 

chceme p�sobit na zm�nu názor� a postoj� žák�.  

3) Podle výsledk� �i zkušeností žák� m�žeme rozd�lit žáky na skupinu rychlých, 

pr�m�rných �i pomalých žák�. Nebo m�že být vytvo�ena skupina žák� sdílející 

konkrétní slabinu. Tím se zabrání pasivit� a snadn�ji se u�iteli takovéto skupin� 

pomáhá. 

4) Zám�rné promíchání lze použít, pokud chceme vytvo�it r�znorodé skupiny, 

v nichž by byly mezi žáky velké odlišnosti. Tyto skupiny pomáhají zabra�ovat 

žák�m v zaujatosti a umož�ují, aby se u�ili jeden od druhého. 

5) Výb�r podle zasedacího po�ádku je nej�ast�ji používanou metodou. Vybíráni by 

však nem�li být žáci sedící vedle sebe, ale za sebou, tak aby si �lenové skupiny 

mohli lépe vzájemn� vid�t do tvá�e. 

 

Další p�íklady metod vytvá�ení pracovních skupin lze nalézt v �asopisu Moderní 

vyu�ování od Dagmar Sitné - �lánek Metody aktivního u�ení. 

 

Efektivita práce skupiny 

Pro zajišt�ní efektivity práce ve skupinách je nezbytnou podmínkou stanovení rolí nebo-

li funkcí ve skupin� a pravidelné st�ídání t�chto funkcí. Funkce jsou vlastn� vyjád�ením 

požadavku na charakter práce jednotlivých �len� skupiny. Podle vysp�losti žák� a 

náro�nosti výuky ur�uje u�itel po�et rolí a jejich náro�nost. Role ve skupin� rozd�luje 

u�itel a zárove� usm�r�uje pravidelnou vým�nu rolí u žák�. N�kdy je možné, aby si 

role ve skupin� rozd�lili žáci sami. 

P�ehled rolí, které lze v rámci skupiny utvo�it: 

1. vedoucí - organizuje práci skupiny, ur�uje tempo, navrhuje metody práce 



 12 

2. pracovník s informacemi - ten, který rozhoduje o zp�sobu práce s informacemi, 

vybírá a navrhuje vhodné zdroje, ur�uje po�adí jejich zpracování 

3. zapisovatel - provádí pr�b�žné záznamy a vypracovává kone�né výstupy 

4. mluv�í skupiny - shrnuje výsledky práce skupiny a prezentuje je ostatním 

5. pozorovatel - sleduje, hodnotí a zaznamenává �innost skupiny bu� podle 

vlastního uvážení nebo do p�edem p�ipraveného záznamového archu. Hodnocení 

práce skupiny zve�ej�uje ve skupin� nebo celé t�íd� 

6. �asom��i� - sleduje stanovený �as, usm�r�uje práci skupiny tak, aby se splnila 

 

 

1.7.2 Metody a techniky kooperativního u�ení: 

 

Metodami kooperativního u�ení rozumíme metody zam��ené na u�ícího se jedince, 

které posilují aktivní tvorbu individuální, smysluplné a propojené sít� znalostí, 

zkušeností, postoj� a názor� jedince. Tyto metody navíc zcela zásadn� využívají 

sociálních skupinových vztah�. Kasíková H. uvádí ve svém díle Kooperativní u�ení, 

Kooperativní škola. 1.vyd. Praha: Portál, 1997.152 s. uvádí 4 základní metody 

podporující spolupráci ve skupin�: 

 

1) diskuse  

Probíhá ve v�tší nebo menší skupin�, s ob�asnou ú�astí u�itele nebo bez n�ho. 

Ú�elem m�že být interpretace n��eho, co není jednozna�né (obraz, báse� atp.), 

sdílení zkušenosti, idejí a osv�tlování názor�, p�esv�d�ení na otázku spole�ného 

zájmu. Diskuse mohou vést ke zvýšení individuálního porozum�ní nebo mohou 

vyžadovat vyjednávání v zájmu dosažení skupinového konsensu. 

 

2) �ešení problému 

Tato forma je obvykle založena na diskusi alternativ jako prost�edku pro 

konstruktivní interakci. Nej�ast�jší podoby této metody: tentýž úkol je sou�asn� 

p�id�len n�kolika malým skupinám, záv�ry a vzájemná kritika se prezentují 

nakonec, další podoba po�ítá s identifikací problému jako rámce, v kterém 

jednotlivé skupiny pracují na r�zných aspektech úkolu. Na záv�r jsou tyto p�ísp�vky 

pospojovány. 
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3) práce na produktu  

Jejich výsledkem je konkrétní produkt, nap�. d�ti pracují spolu ve skupin� na filmu 

– jedna skupina je odpov�dná za výzkum, druhá za technické záležitosti , t�etí za 

programové zabezpe�ení atp. Podobn� je to s prací nap�. na stánku s knihami �i p�i 

jiných technologických a konstruk�ních aktivitách. Aktivity p�i vzniku produktu 

musí být koordinovány. Práce každého má vliv na produkt a byla by bezcenná, 

pokud by se nestala jeho sou�ástí. Zde, stejn� jako p�i �ešení problému, se po�ítá se 

skupinovým zhodnocením jednotlivých úsek� práce nebo se m�že v celé skupin� 

porovnávat nejlepší produkt vzešlý z jednotlivých tým�. Individuální p�ísp�vek a 

odpov�dnost lze h��e kontrolovat. 

 

4) simulace 

V simulacích berou žáci situaci nebo úkol, jako by to byl reálný skupinový život. 

Simulace se m�že nap�. zam��it na rozvoj m�sta: žáci se v simulované situaci u�í 

plánovat rozvoj m�sta, u�í se základ�m geografického výzkumu, p�edvídání  zm�n 

spojených s plánováním. Mohou být také nap�. spole�enstvím, které se shromáždí 

kolem šachty p�i d�lním nešt�stí. Využívá se i meziskupinové sout�že – nap�. 

simulace konkurzu na projekt nového d�tského h�išt�. V simulacích jsou d�ti svolné 

myslet a reagovat zcela voln�, bez fasád a blok�. Pokud p�ijímají specifickou roli, 

simulace se posouvá do další metody – rolové hry. 

 

5) rolové hry  

Každému dít�ti je p�id�len (nebo si samo volí) charakter nebo je stanovena 

perspektiva, z jaké  má nazírat na problém. Role se stává ur�itou maskou a osoby 

jednají podle interpretace dané role. Role jsou voleny tak, aby odrážely r�zné úhly 

pohledu na otázku nebo událost – nap�. o problému jestli dát antibiotika do stravy 

zví�ete, m�že diskutovat farmá�, veteriná�, vlastník supermarketu, léka� apod. 

 

Tyto metody dále Kasíková rozši�uje o techniky jako jsou – kontrolovaná diskuse, 

diskuse krok po kroku, bzu�ící skupiny, sn�hová koule, p�ek�ížené skupiny, skláda�ka 

apod. 
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Autorka Dagmar Sitná v �asopise Moderní vyu�ování rozší�ila tento základ o další 

vhodné a efektivní vyu�ovací metody orientované na spolupráci žák� ve skupinách. Zde 

uvádím originální názvy metod s jejich p�ibližným p�ekladem: 

1) snowballing (sn�hová koule) 

2) brainstorming (bou�e mozk�) 

3) buzz groups (muší skupiny) 

4) role play (hraní rolí) 

5) rounds (kole�ka) 

6) carousel (koloto�) 

7) diskuse 

8) debata 

9) case study (p�ípadová studie) 

10) gold fish bowl (rybi�ky v akváriu) 

11) mind mapping (mentální mapování) 

 

Tyto metody jsou ozna�ovány za zp�soby podporující interakci v zájmu kooperativní 

skupinové �innosti. Jasn� zt�les�ují klí�ovou charakteristiku skupinové práce – stmelují 

skupinu ke sdílení a konfrontaci idejí v rámci, který pozitivn� povzbuzuje lidi 

k interakci, kreativit� a intelektovému risku. 

 

Zatímco Hunterová, M ve svém Ú�inném vyu�ování v kostce. 1. vyd. Praha: Portál, 

1999. 102 s. uvádí tyto zcela jiné techniky u�itelem �ízeného skupinového procvi�ování: 

sledování skupinových odpov�dí a poskytování zp�tné vazby (sborové odpov�di, 

signalizované odpov�di, skládané odpov�di),  vzorkování individuálních odpov�dí, 

kontrola písemných odpov�dí apod.  

 

Základní typy technik m�žeme rozd�lit následovn�: 

 

• Techniky vztahující se hlavn� k poznávacím cíl�m (znalosti, porozum�ní, 

aplikace, �ešení problém�, analýza, hodnocení) 

 

• Techniky za�le�ující kreativní cíle – rozpoznání nových vztah�, spojování 

emocionálního a intelektuálního, tvorba imaginativních �ešení  
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• Techniky rozvíjející individuální nebo skupinové uv�dom�ní, personální r�st, 

komunikativní dovednosti, participaci, odstra�ování interpersonálních bariér 

 

 

1.8 Regulativní funkce u�itele p�i užívání kooperativních metod 
 

U kooperativn� vedeného zp�sobu výuky lze hovo�it spíše o vedení �i regulaci výuky 

než o u�ení. Nevysta�íme s b�žnými pravidly a podmínkami užívanými p�i klasické 

výuce. Je t�eba zajistit úkoly jako nap�íklad: 

- zajišt�ní vhodného fyzikálního prost�edí 

- stanovení metod vytvá�ení pracovních skupin (možnosti uvedeny v kapitole „Cíle 

kooperativních u�ebních skupin“) 

- sestavení skupiny a stanovení rolí ve skupinách (vý�et možných rolí uveden v kapitole 

„Efektivita práce skupiny“) 

 

Tyto úkoly jsou velmi d�ležité a na jejich zvládnutí závisí úsp�šnost vyu�ování. Aby 

kooperativní vyu�ování vykazovalo p�íslušné efekty, více �asu se v�nuje sledování 

žákovy u�ební �innosti, diagnostice a hodnocení. 

 

 

1.9 Hodnocení skupinové práce 
 

Protože kooperativní skupinová �innost p�ináší v�tší objem interakce mezi ú�astníky 

u�ení, p�ináší i v�tší zapojení do hodnocení, než je tomu p�i frontální práci. Uv�dom�ní 

si individuálních i skupinových aktivit se stává pot�ebou. 

 

V tomto typu práce je proces �asto d�ležit�jší než produkt a známky nejsou tak 

podstatné, protože žáci vidí a slyší reakce vlastní skupiny, publika. Prohloubené 

uv�dom�ní skupinových i vlastních �inností se p�enáší na další kooperativní aktivity. 

Žáci jsou tak v kooperujících skupinách motivováni ke zlepšení ve výuce. Hodnocení je 

proto stejn� d�ležité jako jiné aspekty skupinové práce. 
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Hodnotící proces má r�zné možnosti: 

1) �lenové skupiny jsou podn�cováni k hodnocení jeden druhého  

- jedná se o hodnocení skupinové práce i jednotlivc� jejími �leny. Probíhá uvnit� 

skupin, bu� samostatn�, bez p�ítomnosti u�itele, nebo ve�ejn�. 

 

2) jednotlivci hodnotí sami sebe v kontextu skupiny- sebehodnocení 

- jde o proces, kdy si každý u�ící se  pokládá otázky zam��ené na to, co mu výuka 

p�inesla. Základními otázkami jsou: Co jsem se nau�il nového? Co jsem pochopil? 

Jednou z forem sebehodnocení, m�že být sebehodnocení podle záznamového archu. 

Každý žák záznamový arch vyplní a p�edá u�iteli. 

 

3) kone�ná prezentace nebo produkt m�že být hodnocen jinou skupinou a/nebo u�itelem 

- pro toto hodnocení lze vytvá�et r�zné záznamové archy, které lze použít v záv�ru 

výuky. 

 

Hodnocení práce aktivního u�ení formou spolupráce ve skupinách se m�že zdát složité. 

Toto hodnocení v nevyjad�uje záv�ry u�ení známkami. To se m�že zdát u�itel�m jako 

velká nevýhoda. Nedostatky tohoto vyu�ování, definované u�iteli, které zt�žují 

hodnocení práce žák� jsou následující: 

- výsledky skupinové práce p�icházejí až po delším �ase 

- výsledkem práce ve skupinách je osobnostní rozvoj a ten je obtížné zm��it 

- hodnocení jednotlivc� ve skupin� je obtížné, každý se projevuje jinak, má r�zné 

osobní tempo, p�ísp�vky mají pro skupinu r�zný význam 

- pokud u�itel provádí hodnocení práce skupiny systematicky omezuje tak spontánní 

práci jejích �len� 

 

Možnosti hodnocení u�itele 

a) hodnotit individuální skóre a zárove� p�i�íst bonus založený na tom, že všichni 

ve skupin� dosáhnou p�edem stanovených kritérií. Skupina se tudíž musí snažit 

pomoci i slabším žák�m, aby dosáhli stanoveného kritéria (nap�. 75 bod� 

v testu). 

b) Hodnotit individuální skóre a op�t p�i�íst bonus, který je tentokrát založený na 

nejnižším skóre ve skupin�. Op�t nutí skupinu pomoci slabším k vyššímu skóre. 
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c) Zapo�ítat individuální skóre a p�i�íst bonus založený na zlepšení proti 

p�edchozímu výkonu . Tento zp�sob motivace pro skupinovou práci je 

považován za vysoce ú�inný. 

d) Zaznamenává se jen skupinové skóre za jednotlivý produkt vytvo�ený skupinou. 

e) Zaznamenává se „akademické“ skóre (v�cné skóre), ale také skóre dané na 

základ� sledování sociálních dovedností. 

 

 

1.10 Metody a techniky hodnocení 
 

Pozorování 

Pokud zvolíme vn�jšího hodnotitele, bývá pozorování �asto nevalidní, povrchní. 

Dobrým základem pro hodnocení je použití více pozorovatel�. Doporu�uje se pro 

pozorování užít techniky „akvária“, kdy v�tší skupina je rozd�lena na dv� a jedna 

skupina – rozsazena okolo druhé – plní funkci pozorovatel� a hodnotitel�. Po �ase 

se skupiny v této funkci vym�ní.  

 

Dotazníky 

Dotazníky rozdané po ukon�ení skupinové �innosti jsou nejobvyklejší metodou 

hodnocení v tomto typu práce. P�íklady otázek: Jaké pocity máte z toho, co se 

odehrálo dnes ve skupin�? Co jste ve skupin� d�lali, aby jste mohli být úsp�šní 

v �ešení problému? Co jste d�lali, aby v�ci byly lepší? Co bude pot�eba d�lat p�íšt�? 

– p�íklad viz „arch pro individuální �i skupinové hodnocení“. 

 

Deníky 

Deníky jednotlivc�, pokud je skupina delší dobu pohromad�, mohou mít velký 

význam. Zaznamenává se: 

- jaké myšlenky, pojmy, principy, informace se žáci nau�ili 

- co se nau�ili o své schopnosti diskutovat, souhlasit, vyjad�ovat myšlenky 

- p�ispívání jednotlivce ke skupinovým proces�m 

- jak jednotlivec vidí skupinu jako celek 

�as od �asu se s deníky pracuje a �lenové skupiny vysv�tlují, co považují za 

d�ležité pro další �innost skupiny. 
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Zp�tné zpravodajství 

Na za�átku skupinové práce podává jeden nebo dva �lenové skupiny zprávu o tom, 

co se událo, co skupina získala minule (5-10 min). Referující �leny je t�eba vybrat 

v p�edchozím setkání skupiny, aby se na tento úkol p�ipravili. Takovýto zp�sob 

vytvá�í i kontinuitu mezi setkáními skupiny. 

 

Hodnotící listy 

Hodnotící listy m�že p�ipravit pro všechny skupiny u�itel nebo si každá skupina 

m�že ur�it pro hodnocení svá vlastní kritéria a hodnotící systém, které jsou 

p�eneseny na hodnotící list. Tento list pak m�že užívat skupina nebo jiná skupina p�i 

technice „akvária“ - p�íklad níže z publikace od Kasíkové,H. Kooperativní u�ení, 

Kooperativní škola. 1.vyd. Praha: Portál,1997. s. 128. 

Hodnotící arch pro �innost skupiny 
  vždy nikdy 

2 �lenové se shodli na základních pravidlech pro práci a porozum�li jim.     

3 Skupina reagovala na pocity vyjád�ené jejími �leny. 
    

4 Skupina naslouchala a reagovala na nápady a komentá�e �len�, vyjád�ila 
uznání p�ísp�vk�m. 

    

6 Atmosféra ve skupin� byla p�átelská a otev�ená, povzbuzující �leny k 
vyjád�ení kritiky. 

    

7 Vedoucí skupiny shrnoval myšlenky skupiny. 
 

    

8 Vedoucí skupiny zjiš�oval, zda existuje soulad mezi �leny a zda lze p�ejít 
k dalšímu bodu. 

    

9 Skupina se vypo�ádala se �lenem, který komplikoval dosažení cíl�, nap�. 
odbíháním od tématu. 

    

10 Skupina byla schopna projednat rozdílné p�ístupy tak, že se vyhnula 
konflikt�m a diskuse se nestala destruktivní. 

    

11 Vedoucí skupiny nedominoval ani skupina neustupovala vedoucímu a 
jeho posuzování p�ísp�vk�. 

    

12 Skupina hodnotila sv�j pokrok sm�rem k cíl�m b�hem své práce a na 
konci. 

    

        
Jacques, 

1991 
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Interview 

Interview „jeden na jednoho“ p�ináší intenzivní porozum�ní, ale zárove� i problém 

�asu. Interview „jeden na dva“ je ekonomi�t�jší, ale už ne tak d�v�rné. Interview, 

kdy jeden se ptá celé skupiny, je �asov� úsporné a p�ináší v�tšinou i dostatek 

informací. D�ležitá je pochopiteln� osoba toho, kdo d�lá interview, a otev�ené 

vztahy ve skupin�. Ten, kdo se ptá, se m�že rekrutovat z p�vodní skupiny nebo ze 

skupiny jiné. 

P�íklady otázek: Jak to podle tvého názoru ve skupin� šlo? Co se ti nejvíce líbilo? 

Co nejmén�? Co ses nau�il? Jaká byla atmosféra ve skupin�? Jaký vidíš rozdíl v této 

skupin� od jiných, s kterými máš zkušenost? M�žeš dát n�jaké návrhy na lepší práci 

skupiny �i �ízení u�itele?  

 

Kolující dotazník 

Každý ve skupin� je požádán, aby rozd�lil sv�j papír na t�i �ásti: první pro v�ci, 

které jsou považovány za nejcenn�jší, a pro�, druhá pro ty, které jsou pokládány za 

nejmén� podstatné,a pro�, t�etí pro nápady na zlepšení. Do takto p�ipraveného archu 

každý odpoví, archy kolují ve skupin� a každý si v nich potichu �te. Až se arch 

dostane k poslednímu �lenovi skupiny p�ed autorem archu, jsou všichni vyzváni, 

aby p�e�etli ta tvrzení, s kterými souhlasí a nesouhlasí, p�ípadn� mají jiný náhled. 

Poté obdrží auto�i své archy zp�t a mohou je komentovat. 

 

Hodnocení s pomocí videozáznamu 

Pro práci skupiny je užite�ná i analýza videozáznamu. Analýzou by m�l být pov��en 

�len mimo skupinu, který m�že použít otázky typu: Co se tam odehrálo? Na co jste 

mysleli, co jste poci�ovali v tomto okamžiku? Jaký efekt to m�lo? �eho jste se 

obávali, že se mohlo stát? Jaká byla vaše strategie? Co si myslíte, že se od vás 

o�ekávalo? apod. 

 

Z uvedených p�íklad� technik hodnocení vidíme, že existuje variabilita metod 

hodnocení, která m�že být zahrnuta do kone�ného u�itelova hodnotícího p�ehledu. 

Nejr�zn�jší p�ístupy a techniky hodnocení práce ve skupinách se stávají stimulem 

k odpov�dnosti za vlastní u�ení. Jsou i hodnotným základem pro plánování u�itele.  
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2 Praktická �ást 
 
Druhá �ást bakalá�ské práce obsahuje praktické využití metod sloužících k rozvíjení 

spolupráce. Využívala jsem p�edevším metody definované podle autorky Kasíkové. 

Kooperativní metody jsem aplikovala v rámci mé pracovní �innosti, která ,krom� 

jiného, zahrnuje také výuku anglického jazyka pro zam�stnance spole�nosti, ve které 

p�sobím. Z uvedených metod jsem v prost�edí, ve kterém se momentáln� pohybuji, 

vyzkoušela metody diskuse, �ešení problému a p�edevším metody hraní rolí s využitím 

komunikace. Ostatní metody zde popisuji tak, jak jsem se s nimi setkala již v minulosti. 

Vycházím zde ze svých osobních zkušeností, jak z pohledu studenta tak i z pohledu 

u�itele angli�tiny. 

V této �ásti jsem se také zam��ila na to, zda byly provedeny n�jaké pedagogické 

experimenty, které by se zabývaly ov��ením rozvoje spolupráce mezi žáky.  

 
 
 
2.1 Kooperativní metody vyzkoušené v praxi 
 
 
2.1.1 Metoda �ešení problému 

První metodou, kterou jsem si vybrala pro podpo�ení spolupráce mezi žáky ve výuce 

angli�tiny, je metoda �ešení problému. Jednalo se o skupinu student� - koleg� i kolegy� 

ve v�ku od 20 do 30 let, jejichž znalost angli�tiny byla pokro�ilejší. Tato skupina se 

scházela v po�tu 20 student�. Zadaným problémem bylo vypráv�ní známé pohádky na 

základ� rozdaných karti�ek s obrázky. Studenti byli rozd�leni do t�í�lenných skupin, 

které byly tvo�eny výb�rem tak, aby v každé skupin� byli žáci jak pokro�ilejší tak i 

slabší. D�vodem bylo dosažení co nejv�tší spolupráce. Každý �len skupiny obdržel 

obrázek vztahující se k ur�ité �ásti pohádky. Cílem bylo nejen p�evypráv�t pohádku 

podle obrázk� ve správném po�adí v rámci skupiny, ale také popsat obrázek a shodnout 

se na pocitu, který z obrázku skupina vycítila. �lenové postupn� vynášeli své „karty“ a 

komentovali, jak se p�íb�h vyvíjel. V rámci jazykových znalostí byl kladen d�raz na 

použití správného �asu ( v rámci skupiny musel být použitý stejný �as). Zám�rem bylo 

rozší�ení slovní zásoby, upevn�ní dovednosti práce se slovníkem a upevn�ní plynulosti 

mluveného projevu.  

 

 



 21 

Hodnocení vyu�ujícího 

Na základ� pozorování jsem tuto metodu shledala jako velice p�ínosnou pro vytvá�ení 

p�íjemné spolupracující atmosféry. V rámci jednotlivých skupin byla spolupráce velice 

užite�ná a podn�tná a bez této spolupráce by nebylo možné, aby skupina splnila sv�j 

úkol. Obdobné hodnocení lze vypozorovat z hodnocení samotných student�. 

Co se tý�e spln�ní zám�ru v rámci samotné výuky angli�tiny, domnívám se, že každý 

student si osvojil nová sloví�ka, nacvi�il si plynulý projev, nau�il se pracovat se 

slovníkem a upevnil si gramatické znalosti tvo�ení p�ítomného �i minulého �asu. 

 

Hodnocení student� 

Studenti byli požádáni, aby každý sám vyplnil hodnotící arch, který jsem �erpala 

z knihy Kasíkové,H. Kooperativní u�ení, kooperativní škola, 1.vyd. Praha: Portál, 1997, 

s.127. (viz níže) 

           Bennet Dune, 1992 

Arch pro individuální nebo spole�né hodnocení 
1 Jaké jedno slovo bys použil(a), abys popsal(a) skupinu dnes? 

2 Jaké jedno slovo by popsalo, jakou skupinu bys cht�l(a) mít? 

    
ano, 
vždy obvykle p�íležitostn� z�ídka ne,nikdy 

3 Ú�astní se každý?           
4 Pokouší se každý ve skupin� o takové 

chování, abyste se cítili dob�e?           
5 Zkoušíte pomoci jeden druhému, abyste 

dokázali �íkat to, co si myslíte? 
          

6 Nasloucháte jeden druhému?           
7 Dokazujete, že nasloucháte, 

p�ikyvováním? 
          

8 Oznamujete druhým, když se vám n�co 
líbí?           

9 Kladete jeden druhému otázky?                 
10 Nasloucháte otázkám a skute�n� na n� 

zkoušíte odpov�d�t? 
          

11 Umíte v�novat pozornost jeden 
druhému?           

12 Je ve skupin� osoba, která mluví v�tšinu 
�asu?           
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Z odpov�dí na první dv� otázky vyplynula celková spokojenost se skupinou utvo�enou 

toho dne. Slova popisující tuto skupinu, která se objevila nej�ast�ji byla: týmová, 

sehraná, p�íjemná. Na toto navazovala otázka, jakou skupinu by cht�li mít. Nej�ast�ji se 

vyskytovala odpov��: „stejnou“. Odpov�di na ostatní otázky byly následující 

(vyjád�eno v procentech): 

 

3 Ú�astní se každý? 

ano, vždy                                                   80 % 

obvykle                                                      10 % 

p�íležitostn�                                               10 % 

z�ídka                                                           0 % 

ne, nikdy                                                      0 % 

 

4 Pokouší se každý ve skupin� o takové chování, abyste se cítili dob�e? 

ano, vždy                                                 100 % 

obvykle                                                        0 % 

p�íležitostn�                                                 0 % 

z�ídka                                                           0 % 

ne, nikdy                                                      0 % 

 

5 Zkoušíte pomoci jeden druhému, abyste dokázali �íkat to, co si myslíte? 

ano, vždy                                                   80 % 

obvykle                                                      10 % 

p�íležitostn�                                               10 % 

z�ídka                                                           0 % 

ne, nikdy                                                       0 % 

 

6 Nasloucháte jeden druhému? 

ano, vždy                                                   90 % 

obvykle                                                      10 % 

p�íležitostn�                                                 0 % 

z�ídka                                                           0 % 

ne, nikdy                                                       0 % 
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7 Dokazujete, že nasloucháte, p�ikyvováním? 

ano, vždy                                                   55 % 

obvykle                                                      15 % 

p�íležitostn�                                               15 % 

z�ídka                                                         15 % 

ne, nikdy                                                       0 % 

 

8 Oznamujete druhým, když se vám n�co líbí? 

ano, vždy                                                   35 % 

obvykle                                                      35 % 

p�íležitostn�                                               15 % 

z�ídka                                                         15 % 

ne, nikdy                                                       0 % 

 

9 Kladete jeden druhému otázky? 

ano, vždy                                                   35 % 

obvykle                                                      55 % 

p�íležitostn�                                               10 % 

z�ídka                                                           0 % 

ne, nikdy                                                      0 % 

 

10 Nasloucháte otázkám a skute�n� na n� zkoušíte odpov�d�t? 

ano, vždy                                                   35 % 

obvykle                                                      55 % 

p�íležitostn�                                               10 % 

z�ídka                                                          0 % 

 

11 Umíte v�novat pozornost jeden druhému? 

ano, vždy                                                   90 % 

obvykle                                                      10 % 

p�íležitostn�                                                 0 % 

z�ídka                                                          0 % 
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12 Je ve skupin� osoba, která mluví v�tšinu �asu? 

ano, vždy                                                   60 % 

ne, nikdy                                                    40 % 

 

Shrnutí 

Z tohoto hodnocení samotnými ú�astníky vyplynulo, že v�tšina ú�astník� má osvojené 

sociální kooperativní dovednosti. Na základ� odpov�dí na t�etí otázku m�žeme �íci že 

zapojen do �innosti byl opravdu každý, což bylo zajišt�no tím, že na záv�r musel každý 

ukázat sv�j podíl na �innosti a p�ednést svou �ást p�íb�hu. Dominace jedné osoby 

v n�které ze skupin, jak je vid�t z odpov�dí na otázku �íslo 12, byla z�ejm� dána 

rozdílnou pokro�ilostí student� v rámci  jedné skupiny. Zdatn�jší student ve skupin� se 

ujal iniciativy b�hem p�ípravy a ochotn� pomáhal a podporoval studenty mén� schopné 

tak, aby celá skupina dosáhla stanoveného cíle. 

 

2.1.2 Metoda diskuse 

V rámci metody diskuse jsem použila úkol nazvaný „vým�na karet“ na téma volného 

�asu, sportu a her. Tato metoda byla aplikována op�t na stejnou skupinu student� jako 

p�edešlá, tzn. jednalo se o kolegy a kolegyn� ve v�ku 20 - 30 let s pokro�ilejší znalostí 

jazyka v po�tu 20 student�. Každý ú�astník na za�átku hodiny obdržel �ty�i prázdné 

karti�ky a byl požádán, aby napsal výroky obdobného typu, které jsem napsala na tabuli 

a které se týkaly tématu. Poté jsem karti�ky vybrala a promíchala s t�mi, které jsem 

sama p�edem p�ipravila. Úkolem každého bylo tak dlouho chodit po místnosti a 

vym��ovat karty, až dostal každý ty, se kterými byl spokojen a souhlasil s výroky na 

nich napsanými. Každý byl upozorn�n, že vým�na se musí uskute�nit na bázi jedna za 

jednu a musí být doprovázena  vysv�tlením v anglickém jazyce, pro� tu �i onu karti�ku 

doty�ný nechce. Jakmile byli všichni spokojeni se svými kartami, zformovali jsme 

týmy, tak aby v každém týmu byli maximáln� �ty�i �lenové. Úkolem každé skupiny pak 

bylo vybrat z karet výrok, který by skupinu reprezentoval a vybrat své skupin� jméno. 

Na záv�r jeden ze skupiny prezentoval d�vod, pro� si daný výrok a dané jméno skupina 

vybrala.  

Z hlediska anglického jazyka bylo zám�rem tohoto úkolu rozvinutí slovní zásoby na 

dané téma s tím, že se studenti navzájem nau�í nová sloví�ka s p�ihlédnutím ke 

gramatické správnosti v�t p�i vzájemné komunikaci.  
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Hodnocení vyu�ujícího 

P�i pln�ní úkolu bylo složité kontrolovat, zda se všichni p�i vzájemné komunikaci 

dorozumívají opravdu anglicky. Tento úkol byl taktéž obtížn�jší pro mén� schopné 

studenty, kte�í m�li potíže s vyjad�ováním v samostatné �ásti úkolu. V rámci skupinové 

práce lze  tuto hodnotit jako p�ínosnou, kde �lenové skupiny pracovali v tvo�ivé 

p�átelské atmosfé�e a kde neverbální komunikace byla na dobré úrovni. B�hem 

spolupráce ve skupin� byla navzájem vysv�tlena neznámá sloví�ka, tím došlo ke 

spln�ní cíle rozší�ení slovní zásoby na zadané téma. Všechny skupiny došly rychle ke 

vzájemné shod�, takže celkový úkol byl spln�n v relativn� krátkém �ase.  

 

Hodnocení student� 

Studenti byli op�t požádáni o vypln�ní již uvedeného hodnotícího archu, op�t každý 

samostatn�. Výsledky hodnocení byly následující: 

Nej�ast�ji užívaná slova pro popis dnešní skupiny byla: sehraná, spolupracující, 

týmová, veselá. A stejná slova se také objevovala v otázce týkající se popisu žádoucí 

skupiny. 

Ostatní odpov�di byly následující: 

 

3 Ú�astní se každý? 

ano, vždy                                                   70 % 

obvykle                                                      15 % 

p�íležitostn�                                                15% 

z�ídka                                                           0 % 

ne, nikdy                                                      0 % 

 

4 Pokouší se každý ve skupin� o takové chování, abyste se cítili dob�e? 

ano, vždy                                                    55 % 

obvykle                                                       45 % 

p�íležitostn�                                                  0 % 

z�ídka                                                            0 % 

ne, nikdy                                                       0 % 
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5 Zkoušíte pomoci jeden druhému, abyste dokázali �íkat to, co si myslíte? 

ano, vždy                                                   70 % 

obvykle                                                      15 % 

p�íležitostn�                                               15 % 

z�ídka                                                          0 % 

ne, nikdy                                                       0 % 

 

6 Nasloucháte jeden druhému? 

ano, vždy                                                   55 % 

obvykle                                                      15 % 

p�íležitostn�                                               15 % 

z�ídka                                                         15 % 

ne, nikdy                                                       0 % 

 

7 Dokazujete, že nasloucháte, p�ikyvováním? 

ano, vždy                                                   55 % 

obvykle                                                      30 % 

p�íležitostn�                                               15 % 

z�ídka                                                           0 % 

ne, nikdy                                                      0 % 

 

8 Oznamujete druhým, když se vám n�co líbí? 

ano, vždy                                                   70 % 

obvykle                                                        0 % 

p�íležitostn�                                               15 % 

z�ídka                                                         15 % 

ne, nikdy                                                       0 % 

 

9 Kladete jeden druhému otázky? 

ano, vždy                                                   15 % 

obvykle                                                      55 % 

p�íležitostn�                                               15 % 

z�ídka                                                         15 % 
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ne, nikdy                                                      0 % 

 

10 Nasloucháte otázkám a skute�n� na n� zkoušíte odpov�d�t? 

ano, vždy                                                   50 % 

obvykle                                                      25 % 

p�íležitostn�                                               25 % 

z�ídka                                                          0 % 

 

11 Umíte v�novat pozornost jeden druhému? 

ano, vždy                                                   55 % 

obvykle                                                      15 % 

p�íležitostn�                                               30 % 

z�ídka                                                          0 % 

 

12 Je ve skupin� osoba, která mluví v�tšinu �asu? 

ano, vždy                                                   30 % 

ne, nikdy                                                    70 % 

 

 

Shrnutí 

Jelikož se op�t v hodnocení komunikativních dovedností neobjevila žádná odpov�� 

„z�ídka �i nikdy“, m�žeme usuzovat, že se tém�� všichni studenti aktivn� ú�astnili práce 

ve skupin� a že skupina respektovala názory všech svých �len�. Dle odpov�dí na otázku 

�íslo 12 se tentokrát mén� objevoval dominantní jedinec ve v�tšin� skupin. N�kte�í 

studenti se však mohli cítit odstr�eni z d�vodu svých nedostate�ných znalostí 

anglického jazyka.  

 

P�i metod� diskuse je z�ejm� nejpravd�podobn�jší, že se vyskytne dominující jedinec, 

který se ujme zadaného tématu a ostatní ú�astníky skupinové diskuse „nepustí ke 

slovu“. V p�ípad� ostatních metod je toto riziko minimalizováno tím, že jsou všem ve 

skupin� p�id�leny konkrétní úkoly �i role. U diskuse je nejlepším �ešením rozvinout 

pochopení, jak pracovat spole�n� a stanovit pravidla pro skupinovou debatu p�i užívání 

této „netradi�ní“ metody. P�íkladem základních pravidel spolupráce m�že být: 
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1. Snažím se respektovat práci ve skupin� 

2. Respektuji ostatní, nevnucuji násilím své názory 

3. Respektuji �asový harmonogram práce 

4. Pokud mám výhrady k práci skupiny, u�itele �i tématu, vhodn� se k tomu 

vyjád�ím 

5. Sv�j mobilní telefon nechám vypnutý apod. 

 

Cennou radou p�i stanovování t�chto pravidel, je aby si je navrhli sami žáci pod 

vedením u�itele. Tento zp�sob tvorby pravidel zaru�uje, že se bude jednat skute�n� o 

pot�ebné zásady vyhovující žák�m a že to budou pravidla vhodná pro tento charakter 

výuky. P�i�emž postupná tvorba pravidel samotnými žáky zajiš�uje jejich následné 

dodržování. 

 

 

2.1.3 Metoda práce na produktu 

P�i použití této metody ve výuce anglického jazyka je lepší vy�lenit více hodin pro její 

použití, proto je vhodná zejména pro jazykové školy, pro každodenní pomaturitní kurz 

angli�tiny. Tak jsem se také osobn� s touto metodou setkala v dob� svých studiích. 

Zadaný úkol byl vytvo�it video nahrávku v anglickém jazyce týkající se zpráv v�etn� 

p�edpov�di po�así a nejr�zn�jších rozhovor�. Každý m�l možnost vybrat si, kterou �ástí 

se chce zabývat. Dva studenti si vybrali role moderátor�, jeden student p�ednášel 

sportovní zprávy, jiný student ostatní zprávy, další studenti vytvo�ili nejr�zn�jší 

rozhovory a já jsem si vybrala p�edpov�� po�así. Jednomu z nás byl také p�id�len úkol 

obstarat na dohodnutý den kameru a ujmout se natá�ení. M�li jsme také scénáristu, 

který dal všechny p�ísp�vky dohromady a domluvil se �leny týmu po�adí, ve kterém 

budou p�ed kamerou vystupovat. 

 

První fází tohoto úkolu byla tedy práce samostatná �i skupinová, pokud se jednalo o 

p�ípravu rozhovor�. Každý si do daného termínu p�ipravil obsah toho, co bude p�ed 

kamerou p�ednášet v�etn� p�ípravy nezbytných dopl�k� a rekvizit.  

Další fází byla celoskupinová spolupráce, kdy bylo dohodnuto po�adí a byla vzájemn� 

schválena délka každého p�ísp�vku. B�hem jednoho dne pak bylo podle scéná�e 

uskute�n�no natá�ení. Kone�ným úkolem bylo zpracování záznamu na videokazetu a 

její prezentace celé t�íd�. 
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Celkové hodnocení prob�hlo práv� pomocí videozáznamu, kdy jednotlivé projevy 

student� byly hodnoceny ostatními. Bylo konstatováno, že se všichni �lenové shodli, 

reagovali na nápady svých �len� a spolupracovali v p�átelské a otev�ené atmosfé�e. 

Z hlediska angli�tiny p�isp�la došlo u student� k rozší�ení slovní zásoby a osvojení 

plynulého projevu.  

Metodu práce na projektu shledávám jako velice užite�nou práv� proto, že každý má 

p�id�len sv�j úkol, takže se nem�že stát, že by n�kdo jen ne�inn� p�ihlížel. Každý je 

také zodpov�dný za svou zpracovanou �ást a tím i za celkový výsledek. 

 

 

2.1.4 Rolové a simula�ní hry  

P�i této metod� se žáci vžívají do r�zných rolí a jednají podle ur�itého scéná�e. Rolové 

hry lze nalézt tém�� ve všech novodob�jších u�ebnicích anglického jazyka, kde jsou 

zadávány úkoly podle aktuáln� probírané gramatiky a slovní zásoby jako nap�. 

p�edvád�ní rolí prodava�e a nakupujícího, role vyslýchaného a policisty nebo role dvou 

�i více soused�, kte�í mají mezi sebou n�jaký problém. 

 

Jako p�íklad, který jsem vyzkoušela v praxi, mohu uvést úkol uvedený v u�ebnici First 

insights into business, jejímž autorem je Sue Robbins a která je zam��ena na obchodní 

angli�tinu. Úkol se týkal obchodní komunikace na téma „otev�ení bankovního ú�tu“, 

p�i�emž jeden student se musí vžít do role podnikatele, který má zájem si otev�ít ú�et 

v Gibraltaru. K dispozici má pouze informaci, že si m�že p�evád�t své peníze mezi 25 

r�znými m�nami. Zadáním je, na základ� nau�ené odborné terminologie s používáním 

výrok� nové gramatiky, zjistit další skute�nosti ohledn� ziskovosti ú�tu, úrokových 

sazeb, investi�ních možností a ostatní informace týkající se ú�tu. Druhý student je 

zástupce Jyske banky, jehož úkolem je p�im�t prvního studenta, aby si otev�el ú�et 

práv� u jejich banky. Nezbytné informace musí nastudovat v �lánku o zmín�né bance a 

na jejich základ� informovat zájemce o veškerých výhodách a zodpov�d�t všechny 

dotazy. Musí taktéž ovládat nov� nau�enou gramatiku a p�íslušnou slovní zásobu. 

 

Hodnocení prob�hlo na záv�r formou diskuse, která navazovala ihned po p�ehrání rolí. 

Byly kladeny otázky, zda si studenti navzájem rozum�li, zda p�im�li spoluhrá�e, aby si 

založil ú�et u dané banky a zda byla efektivn� využita nová gramatika dle zadaného 

úkolu. V�tšina se shodla, že úkol byl spln�n a vyjád�ili své pocity ze spolupráce, která 
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byla v�tšinou definována jako vst�ícná. Na otázku, zda bylo toto hraní realistické �i 

nikoli se ú�astníci shodli, že ur�it� ano. Z hlediska angli�tiny jsem vypozorovala, že 

studenti byli �ádn� p�ipraveni, používali nezbytná odborná sloví�ka a využívali i 

gramatiku týkající se pravd�podobnosti d�je. 

 

Hraní se osv�d�ilo nejen díky tomu, že si studenti rozvíjí „mezilidské dovednosti“ a 

vyzkouší si své „komunika�ní a vyjednávací schopnosti“ v prost�edí, kde nic neriskují 

(proto se t�mto hrám �íká také simulace), ale také si ov��í, zda zvládli zadané téma �i 

danou gramatickou problematiku a zda jsou schopni plynulého vyjad�ování v obchodní 

angli�tin�. 

 

Hraní rolí ve dvojicích obvykle znamená, že ti, co práv� nehrají sledují ur�itou scénu, a 

tím se u�í od spolužák� a získávají inspiraci pro své p�edstavení a nebo všechny 

skupiny p�edvádí stejnou scénu sou�asn�, což je výhodn�jší vzhledem ke snížení trémy 

ú�inkujících a zapojení celé t�ídy. 

 

Simula�ní hra je, podle Petty,G. Moderní vyu�ování:praktická p�íru�ka, propracovan�jší 

hraní rolí. Jelikož vnáší do vyu�ování prvek reality a umož�ují žák�m rozvinout ur�ité 

dovednosti, aniž by zažívali skute�né d�sledky svých chyb jsou vhodným nástrojem 

k rozvíjení ur�itých konkrétních dovedností p�edevším práv� v oblasti obchodní, 

ekonomické �i kapitálové angli�tiny. 

 

 

2.2 Kooperativní úkoly v nejnov�jší odborné literatu�e 

 
2.2.1 U�ebnice angli�tiny 

 

Prostudováním nejnov�jších dostupných u�ebnic a �asopis� zam��ených na výuku 

anglického jazyka jsem zjistila, že tém�� ve všech t�chto publikacích tvo�í vždy n�jakou 

�ást metody podporující spolupráci ve skupin�, kde jsou studenti motivováni ke 

spolupráci na zadaném úkolu samotnou formou zadaného úkolu.  
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Jako p�íklad jsem si vybrala u�ebnici New Headway English Course od autor� Johna 

a Liz Soars pro st�edn� pokro�ilé studenty, se kterou v rámci výuky angli�tiny nejvíce 

pracuji. V této u�ebnici je v každé lekci cvi�ení nazvané „Getting information“ nebo-li 

získávání informací. Cvi�ení lze za�adit mezi metody rolových her formou komunikace. 

Podstatou t�chto cvi�ení je zjistit chyb�jící �ásti informací na základ� spolupráce ve 

skupin�, nej�ast�ji ve dvojicích. Tato cvi�ení jsou vždy zam��ena na ur�itou gramatiku, 

která je v rámci lekce probírána. 

 

Nap�íklad ve druhé lekci je toto cvi�ení zam��eno na opakování p�ítomného �asu a 

užívání slovesa „have“ (mít). P�ed zahájením hodiny jsem si p�ipravila kopie materiál� 

z u�ebnice pro u�itele (New Headway English Course, pre-intermediate, teacher´s 

book). B�hem vyu�ování jsem potom rozd�lila studenty do dvojic a každému z dvojice 

jsem dala tabulku s rozdílnými informacemi. Poté studenti spolupracovali na p�íprav� 

vzájemných otázek a zjiš�ovali chyb�jící informace. Tato metoda se velice osv�d�ila 

z hlediska procvi�ování již známé látky. Všichni studenti byli do �innosti zapojeni, 

jelikož slabší studenti m�li možnost si otázky v rámci spolupráce zaznamenat písemn� a 

pak je použít p�i ukázkovém p�ednesu.  

 

Dále jsou zde také úkoly obsahující skupinovou práci v rámci cvi�ení nazvaných 

„jigsaw activity“ nebo-li „skláda�ka“. Tato cvi�ení lze za�adit mezi metody rolových 

her s využitím komunikace. Jedním z takových úkol� je nap�. úkol zam��ený na 

plynulost �tení v anglickém jazyce. T�ída je rozd�lena do t�í skupin (A,B,C) a každá 

skupina má za úkol p�e�íst si jinou �ást �lánku. Po p�e�tení mají za úkol v rámci 

skupiny vypracovat odpov�di na zadané otázky, které slouží ke zjišt�ní porozum�ní 

textu. Poté se utvo�í trojice tak, aby v každé trojici byl jeden žák z každé skupiny 

(A+B+C). Úkolem v rámci utvo�ených trojic je navzájem si p�edat informace o své 

p�e�tené �ásti �lánku, a tím si navzájem doplnit informace do uceleného obrazu. Poté si 

všichni studenti p�e�tou sami �ásti textu, které ne�etli. V p�ípad�, že mají problém 

s pochopením významu n�jakého sloví�ka, požádají o pomoc a radu své spolužáky, 

kte�í danou �ást již �etli a diskutovali v rámci své p�vodní skupiny.Úkol se ukázal jako 

vhodný pro podporu spolupráce bez soupe�ení a pro nacvi�ení komunikace v angli�tin�. 

P�i úkolu je zapot�ebí dohled u�itele a jeho ob�asné p�ipomenutí, že komunikace 

v rámci skupin má probíhat p�evážn� v anglickém jazyce.  
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Další Úkol zahrnující hraní rolí je nap�íklad „telefonování“, kdy studenti obdrží od 

u�itele nakopírované karti�ky se zadáním svých rolí a obsahu, do kterého se musí vžít. 

Dále mají také k dispozici p�íklad rozhovoru uvedený ve své u�ebnici. Po individuální 

p�íprav� probíhají jednotlivé rozhovory ve dvojicích: student A se studentem B, student 

C se studentem D a student E se studentem F. Podmínkou je svého spoluhovo�ícího si 

najít a provád�t rozhovory ve stoje. Sou�ástí p�ípravy je také sd�lit student�m, že 

studenti A, C a E konverzaci za�ínají. Krom� získání informací o telefonních �íslech 

v Anglii se studenti p�i tomto cvi�ení také procvi�ují v používání p�edp�ítomného �asu a 

opakují si osvojenou slovní zásobu v�etn� od�íkávání �ísel v angli�tin�. Co se tý�e 

hodnocení spolupráce, je p�i této metod� op�t nezbytná k dosažení cíle bez použití 

soupe�ení. 

 

 

 

2.2.2 Odborné �asopisy  

 

Z odborných �asopis� jsem m�la možnost prostudovat a pracovat s �asopisy Moderní 

vyu�ování, Friendship, Bridge, Hello a Cizí jazyky. 

 

Z �asopisu Moderní vyu�ování jsem v hodin� angli�tiny pro za�áte�níky vyzkoušela 

návod na použití metody „brainstormingu“ v hodin� na téma „aktivity ve volném �ase“. 

Nejd�íve jsem na konci jedné hodiny zadala domácí úkol, aby si studenti nastudovali 

slovní zásobu týkající se �inností, které lze provozovat ve volném �ase na základ� 

prostudování textu v u�ebnici New Headway English Course, Elementary (od autor� 

Johna a Liz Soars) a na základ� práce se slovníkem. V následující hodin� jsem ze 

student� vybrala zapisovatele a ostatním jsem zadala úkol jmenovat anglicky 

nejr�zn�jší volno�asové aktivity tak, aby je zapisovatel mohl zachytit. B�hem této 

skupinové �innosti jsem studenty povzbuzovala v práci a sledovala záznam návrh�. 

Jakmile byly všechny návrhy vy�erpány, ukon�ila jsem tuto �ást práce a nastínila další 

pokra�ování formou rozhovor� ve trojicích. V t�chto menších skupinkách bylo úkolem 

navzájem se pomocí otázek a odpov�dí dov�d�t, které �innosti konkrétní student rád �i 

nerad provozuje. Výsledkem této práce byl rozvoj slovní zásoby, p�íležitost ke 

konverzaci v angli�tin�, sjednocování kolektivu a podpora vzájemné spolupráce 

prost�ednictvím komunikace. 
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Prostudováním n�kolika �ísel �asopisu Hello jsem zjistila, že tento �asopis obsahuje 

spíše individuáln� zam��ené aktivity jako jsou k�ížovky, gramatické testy, nejr�zn�jší 

�lánky, ale také sout�že a k�ížovky. Všechny aktivity samoz�ejm� se zam��ením na 

procvi�ení gramatiky, rozší�ení slovní zásoby a získávání nových aktuálních informací a 

všeobecného p�ehledu o sou�asném d�ní. To vše p�edevším pro mén� pokro�ilé 

studenty. Ze skupinové práce jsou zde ob�as k nalezení úkoly zam��ené na diskusi, 

rolové hry (nap�. „restauraci“) a práce na produktu (nap�. zpracování reklamy na hotel 

s použitím kreseb, psaného textu, zp�vu apod.) 

 

Se svou skupinou za�áte�ník� jsem vyzkoušela diskusi na základ� �lánku, který se 

zamýšlel nad otázkou, zda by lidé m�li chovat divoká zví�ata jako své domácí mazlí�ky. 

Studenti byli rozd�leni do dvou skupin. Jedna skupina p�edstavovala bohatého vlastníka 

divokých zví�at a druhá jeho exotické mazlí�ky - od exotických pták� p�es r�zné ješt�ry 

až po nebezpe�né šelmy. V rámci jedné skupiny bylo úkolem p�ipravit si argumenty na 

základ� �lánku v �asopisu. Aby byla zajišt�na vzájemná závislost, dostala jedna skupina 

vždy jen jeden papír a jednu tužku a každý musel p�isp�t alespo� jedním argumentem. 

Poté se rozhostila debata mezi dv�ma skupinami navzájem. Tuto práci skupin jsem 

hodnotila jako p�ínosnou. �lenové skupin pracovali v p�átelské atmosfé�e s využitím 

vzájemné podpory a pomoci týkající se p�edevším potíží s významem n�kterých 

anglických sloví�ek. Do práce se zapojili všichni �lenové skupiny a byly respektovány 

názory všech �len� skupiny. V záv�re�né debat� mezi skupinami se objevila menší 

skupinová sout�živost, kterou jsem se svým zásahem pokusila omezit. 

 

V �asopisu Friendship, který je p�evážn� pro pokro�ilejší studenty anglického jazyka, 

jsem našla spoustu aktivit s použitím již uvedených kooperativních metod – 

brainstorming, rozhovory, skupinové diskuse, práce na projektech v každém �ísle tohoto 

�asopisu za rok 2005 a 2006. Jako p�íklad mohu uvést úkol navazující na p�e�tení 

�lánku The Nobel prize for literature – Nobelova cena za literaturu, který zní: p�ipravit 

prezentaci o vít�zi Nobelovy ceny za literaturu píšící anglicky, na tento úkol navazuje 

p�íprava p�ednášky p�ipravená ve skupin� pro práv� ocen�ného vít�ze Nobelovy ceny. 

V obou t�chto úkolech se jist� najde prostor pro ur�ení jednotlivých rolí v rámci 

skupiny se zajišt�ním individuální odpov�dnosti p�i dosahování spole�ného cíle. Jako 

poslední navazuje t�etí úkol – pomocí brainstormingu sepsat co nejv�tší množství 
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informací, které mají studenti o Irské kultu�e, historii a geografii. Bohužel tuto obsáhlou 

metodu jsem nemohla v rámci své výuky angli�tiny využít z d�vodu její �asové i 

v�domostní náro�nosti. 

 

 

2.3 Sou�asné výzkumy 
 

Dle informace z publikace Kasíkové,H. U�íme se spolupráci spoluprací. 1.vyd. Kladno: 

AISIS, 2005. 141 s. je možné se v otázce kooperace ve vyu�ování op�ít o hodnov�rná 

výzkumná data. Kooperativní u�ení se zkoumá komplexn� a intenzivn� od poloviny 70. 

let 20. století. Od té doby vzniklo n�kolik výzkumných center (p�edevším v USA, Velké 

Británii), která ve svých výzkumech dokazují, že kooperativní u�ení má mnoho�etné 

efekty. Více k výzkum�m na toto téma je popsáno v knížce: Kasíková,H. Kooperativní 

u�ení a vyu�ování. Teoretické a praktické problémy. Praha: Karolinum, 2001. 

 

Tvrdí se, že kooperativní u�ení je nejvýrazn�jší inovací vyu�ování poslední t�etiny 

minulého století. I v našich podmínkách již Rámcový vzd�lávací program pro ZŠ i 

gymnázia ur�uje spolupráci, komunikaci a spole�né �ešení problém� za klí�ové 

kompetence. St�ední odborné školství tuto kompetenci  taktéž nevynechává. 

 

V jiné publikaci, tentokrát od Skalkové,J. Za novou kvalitu vyu�ování, Brno: Paido, 

1995. 89 s. je  uvedeno, že: „Pedagogové opírající se o dlouhodobé zkušenosti i 

experimentální výzkumy dospívají v zásad� ke kladným záv�r�m v otázce vlivu 

skupinového vyu�ování na výsledky u�ení žák�. Vztahy utvá�ející se ve skupin� 

navzájem a mezi u�itelem a žáky, pozitivn� ovliv�ují i další aspekty u�ení. Jde tu o 

utvá�ení názor� a postoj� žák� i o dovednosti kooperativního chování žák� - žáci si 

navzájem pomáhají, uplat�ují se i pasivní a mén� výkonní žáci, žáci nesm�lí. Práce 

v kooperativní skupin� p�ispívá k rozvíjení takových vlastností, jako je ochota ke 

spolupráci, odpov�dnost, kriti�nost, tolerance k mín�ní druhého.“ 

 

Další odvolávku na výzkum v této oblasti jsem nalezla na internetových stránkách Step 

by step (www.sbscr.cz), kde je uvedeno, že studenti procházející tradi�ní výukou 

vykazují, ve srovnání se studenty v kooperativní výuce, lepší akademické výsledky, 
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lepší dovednosti ve zd�vod�ování a kritickém myšlení, hlubší pochopení osvojené 

problematiky, nižší úrove� stresu a úzkosti, vyšší motivaci u�it se a lepší schopnost 

vnímat problémy z pohledu ostatních i kladn�jší postoj k vyu�ovaným p�edm�t�m a 

vyšší sebeúctu. 
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Záv�r 
 

Na základ� získaných informací z odborné literatury jsem zjistila, že u�itelé již 

nevysta�í s tradi�ními metodami výuky, ale jsou vyzýváni k vyu�ování celou škálou 

vyu�ovacích metod jak tradi�ních, tak p�edevším t�ch moderních. P�íkladem velice 

vhodných, efektivních, na žáka orientovaných vyu�ovacích metod jsou metody 

aktivního u�ení formou spolupráce žák� ve skupinách. Toto je podpo�eno i názorem 

školního inspektora Zde�ka B�leckého, který ve 14. vydání U�itelských novin z roku 

2004 uvádí:“Cht�lo by to, aby u�itelé postupn� opoušt�li tu jedinou formu, kterou umí 

praktikovat, �ili frontální, a aby p�ešli ke skupinové, kooperativní a individualizované 

form� vyu�ování. A to nikoli formou sout�že, ale spolupráce. Výsledek se musí 

projevit. D�ti se p�estanou tvá�it, že ve t�íd� vlastn� nejsou, ale za�nou pracovat a 

komunikovat.“ 

 

Zhodnocením zejména metodické literatury týkající se výuky anglického jazyka, což 

bylo v úvodu stanoveno cílem práce, jsem dosp�la k �áste�nému potvrzení mého 

prvního p�edpokladu, že v odborné literatu�e týkající se metodiky výuky anglického 

jazyka není v�nována pozornost rozvíjení vztah� spolupráce mezi žáky. Spolupráce je 

zde podporována p�edevším prost�ednictvím komunikace, jen výjime�n� jsem se setkala 

s formami jinými.  

 

Domnívám se však, že s trochou dobré v�le a p�i prostudování dostupné literatury 

zabývající se p�ímo kooperativními metodami, lze veškeré úkoly obsažené v u�ebnicích 

angli�tiny a v nejr�zn�jších anglických �asopisech upravit do podoby úkol� zam��ených 

na rozvoj spolupráce. Pro za�ínající u�itele je však nezbytné si uv�domit, že je t�eba 

ur�itého p�ípravného období. Jde o dobu, kdy si u�itel i žáci osvojují nové netradi�ní 

formy �innosti. Pro žáky p�ináší skupinové vyu�ování nové situace, kde aktivní �innost 

a samostatná práce se spojují s dovedností formulovat své názory, ú�astnit se diskuse a 

teprve postupn� si osvojit dovednost kooperovat p�i �ešení úkol�. Vhodným 

metodickým návrhem by mohla být další �ísla �asopisu Moderní vyu�ování. 

 

Z hodnocení kooperativní výuky studenty jsem dosp�la k poznání, že je výhodn�jší, 

když se v rámci jedné skupiny sejdou studenti se stejnou úrovní znalostí, aby se tak 
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zabránilo jevu „dominantního jedince“. Každý mén� schopný student se musí snažit 

sám co nejvíce zapojit do �innosti a nespoléhat se na lepší studenty. Dále z hodnocení 

plyne ponau�ení, že pro u�itele je nutné více monitorovat a zasahovat do �innosti 

skupiny. Je dobré ud�lovat bezprost�ední zp�tnou vazbu pro u�ení, povzbuzovat 

studenty k ústnímu vysv�tlování a p�edevším ke kladení otázek a snaze na n� co nejlépe 

odpov�d�t. D�ležité je také dohlížet na to, aby komunikace opravdu probíhala v daném 

jazyce, který se tímto má procvi�it. 

 

Dále bylo cílem práce navrhnout u�ební metody podporující spolupráci mezi žáky ve 

výuce angli�tiny. Ty které mohu doporu�it a které se mi osv�d�ily, jsou metody 

kooperativních her. P�íkladem u�ební úlohy jsou rozhovory v anglickém jazyce na 

nejr�zn�jší témata a v nep�eberném množství možných situací. P�i této metod� lze 

nejlépe splnit stanovené znaky kooperativního vyu�ování, jak byly uvedeny v práci. 

Jedním z d�vod�, pro� využívat práv� hry rolové �i simula�ní, je �asová nenáro�nost 

p�ípravy a samotného pr�b�hu �innosti. V p�ípad� metody práce na projektu �i �ešení 

problému m�že být p�íprava u�itele velice zdlouhavá a úkol samotný m�že zabrat více 

jak jednu vyu�ovací hodinu. Metody diskuse se p�íliš neosv�d�ily z toho d�vodu, že p�i 

nich vzniká p�íležitost pro  nezapojení všech student�, což je u her vylou�eno, jelikož 

každému je p�id�lena konkrétní role. Každý �len skupiny je také odkázán na spolupráci 

se svým prot�jškem, bez kterého zadaný úkol nem�že splnit.  

Z metodických pokyn� pro zajišt�ní pozitivní vzájemné vazby se neosv�d�ilo 

doporu�ení použít v rámci jedné skupiny jednu tužku a jeden papír. U n�kterých úkol� 

je toto možností nerovnom�rné práce ve skupin�, kdy pracuje p�edevším ten, kdo má 

provád�t zápis. Naopak se osv�d�ilo doporu�ení p�id�lit práci �i konkrétní roli každému 

žákovi. 

Metody hraní rolí také doporu�uje Zdenka Mašková ze Za�ízení pro další vzd�lávání 

pedagogických pracovník� a St�ediska služeb školám v �lánku Poznatky úst�ední poroty 

ze sout�že v anglickém jazyce, který byl otišt�n v �asopisu Cizí jazyky (ro�. 49, 

2005/2006, �íslo 1). „D�vodem je fakt, že sout�žící s velmi dobrým jazykovým 

vybavením nedokáže v sout�ži využít toho, co umí kv�li tomu, že nemá na zadané téma 

sout�že sv�j názor. Toto lze nacvi�it práv� pomocí hraní rolí, které se zam��uje na 

budování komunikativních dovedností p�edevším tím, že jsou eliminovány psychické 

bariéry.“ 
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Další d�ležitou radou, ke které jsem dosp�la na základ� zkušeností, je nutnost 

kombinovat r�zné metody a formy výuky, zvlášt� ve výuce cizích jazyk�, jak již bylo 

nazna�eno v teoretické �ásti práce. Frontální výuku bychom nem�li opomíjet v p�ípad� 

vysv�tlování složité látky, k jejímž princip�m by studenti st�ží sami dosp�li formou 

aktivního u�ení �i vzájemné spolupráce. Využívání jednotlivých metod a vybírání 

p�ístup� podle obsahu a pot�eb žák� je nejen vhodné, ale dokonce nezbytné, chceme-li 

naplnit cíle vzd�lávacího programu. U�itel musí zvolit skupinové u�ení pro žáky tehdy, 

pokud je prosp�šné pro jejich u�ení. Dobrou radou je také využívat skupinovou práci 

jen v p�ípad�, že v celé skupin� panuje dobrá nálada, p�ípadn� pokud se poda�í nastolit 

p�íhodnou atmosféru. 

 

Užívání nových metod zam��ených na výuku cizího jazyka je podporováno i novým 

programem Evropské unie „Evropská jazyková cena – LABEL“, který je v �eské 

republice zaveden od roku 2002. Cílem programu je podpora aktivních metod ve studiu 

cizího jazyka a seznámení student�/u�itel� s danými inova�ními metodami. 

 

Jak kooperativní, tak sout�živý a individuální styl u�ení jsou užite�né a m�ly by se 

využívat, nicmén� p�evládajícím zp�sobem ve t�íd� by m�la být spolupráce. P�ínos 

kooperativního u�ení p�evažuje obtíže, které je t�eba p�i jeho zavád�ní p�ekonat. Na 

u�itele, kte�í mají dostate�nou trp�livost a sebed�v�ru, �eká odm�na v podob� v�tšího 

rozsahu a hloubky pochopení u�iva u student�, jejich pozitivn�jšího p�ístupu 

k p�edm�tu i k sob� samým. Cesta k tomuto cíli možná nebude snadná, ale stojí za to se 

jí vydat. 

 

V návaznosti na bakalá�skou práci lze téma kooperujících u�ebních skupin rozší�it 

v diplomové práci sm�rem ke zjišt�ní vzájemných vztah� v rámci pracovních skupin 

s d�razem na ur�ení postavení jednotlivých �len�. Pro tento ú�el lze využít metodu  

sociometrie, která zkoumá struktury a dynamiky skupiny, mezilidských vztah� a 

postoj�. Sociometrická metoda nám ukáže, kte�í žáci (studenti) jsou si vzájemn� 

sympati�tí, kdo má vedoucí roli, kdo se pod�izuje, kdo je t�ídou odmítán apod. Použitou 

formou m�že být sociometrický dotazník p�edložený všem �len�m skupiny. 
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Resumé 
 

Bakalá�ská práce je zam��ena na rozvíjení vztah� spolupráce mezi žáky p�i uplat�ování 

takových metod výuky anglického jazyka, které spolupráci mezi žáky rozvíjejí.  

 

Práce obsahuje dv� �ásti. První �ást je teoretická a je v ní podán p�ehled poznatk� z 

literatury o metodách výuky cizího jazyka, které podporují rozvoj spolupráce a 

kladných vztah� mezi žáky. Vysv�tluji, co je kooperativní u�ení, uvádím jeho typy, 

znaky a zásady a soust�e�uji se p�edevším na jeho metody.V této �ásti také hodnotím 

poznatky z odborné literatury a vybírám poznatky, jejichž využitelnost ov��uji. Druhá 

�ást obsahuje praktické využití metod sloužících k rozvíjení spolupráce, vycházím zde  

z vlastních zkušeností. Zam��uji se také na to, zda byly provedeny n�jaké pedagogické 

experimenty, které by se zabývaly ov��ením rozvoje spolupráce mezi žáky.  

 

V záv�ru práce je uvedeno, co se mi v praxi osv�d�ilo a co nikoli. Navrhuji zde 

využívání metody výuky nazvané rolové (simula�ní) hry, b�hem které jsou žáci 

odkázáni na spolupráci a bez ní nejsou schopni u�ební úlohu splnit. Konkrétním 

p�íkladem u�ební úlohy jsou rozhovory v anglickém jazyce na nejr�zn�jší témata a 

v nep�eberném množství možných situací. 
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Anotace 
 

Bakalá�ská práce se zabývá metodami využívanými ve výuce anglického jazyka, které 

podporují spolupráci mezi žáky. Jsou zde hodnoceny poznatky z odborné literatury a 

jsou uvedeny praktické p�íklady.  
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