
 

Téma: Nástroje managementu EVVO  - vyučovací metody 

Po pročtení kapitoly získáte přehled o specifických metodách EV, jejich 
charakteristice a využití.  
 
Cílem je:  

 prezentovat vyučovací metody z pohledu využití v EV, 

 vytvořit přehled méně tradičních metod práce se žáky, 

 prezentovat metody jako nástroje řízení EV. 
 
Řízení vyučovacího procesu ze strany pedagoga spočívá ve výběru a využití 
širokého spektra organizačních forem a vyučovacích metod, které jsou 
pedagogickými nástroji managementu. EVVO má z tohoto pohledu  specifické 
postavení, neboť svým interdisciplinárním charakterem vytváří veškeré předpoklady 
pro využívání celé řady nástrojů řízení vyučovacího procesu, ať jsou to nástroje 
tradičního typu jako  je vyučovací hodina, exkurze, praktické cvičení nebo 
inovativního typu  projektová výuky s využitím školních projektů, školní konference  a 
další. 
Vyučovací metody a organizační formy výuky jako důležité  a nepostradatelné 
nástroje řízení vyučovacího procesu patří ke  klíčovým   didaktickým kategoriím. 
Jejich výběr, efektivní použití a prostřídání rozhoduje o celkovém výsledku zvolené 
strategie. 
Vyučovací metoda je charakterizována jako prostředek k dosažení výchovně 
vzdělávacího cíle. Jejich třídění je v pedagogice značně nejednotné.  Organizační 
formy výuky z pohledu pedagogiky vymezují rámec pro využití metod.   
 
EVVO a v širším pojetí i Výchova k udržitelnému rozvoji a její management 
spočívá zejména ve využívání integrovaných organizačních forem výuky. K těm 
lze zařadit i projektové vyučování, a to prostřednictvím školních projektů s využitím 
prvků problémové výuky. 
 

Aktivizující vyučovací metody a organizační formy výuky specifické pro EV 

 
Aktivizující vyučovací metody (dále jen AM)  
 
Aktivizující vyučovací metody (dále jen AM)  přispívají především k překonávání 
stereotypů ve výuce a podporují kreativitu jak učitelů, tak  i žáků 
Pro svou různorodost a možnosti modifikací jsou vhodným doplňkem metod 
tradičních. Navíc nabízejí  alternativní  řešení. Z pohledu vlastní výuky pak kladou 



důraz  na myšlení a řešení problémů, souvisejících s reálným životem. Poskytují víc 
než je pouhé  předávání informací.  
 
Z hlediska terminologického je potřeba rozlišovat alternativní metody, které nabízejí 
možnost výběru nebo volby  a inovativní metody, které představují zavádění nového 
prvku do tradičního pojetí. S tím velmi úzce souvisí také posílení metodických 
kompetencí učitele, který se dostává do zcela jiné pozice, a to do role konzultanta a 
nikoli do pozice zprostředkovatele informací. Stává se tedy manažerem.   
 
Příklady aktivizujících metod 
 

 Diskuse  
 
Diskuse je vhodným nástrojem pro rozvoj komunikace, zaujímání pozitivních 
sociálních postojů, příležitost k uplatnění úsudku a myšlení v praxi. Pomáhá rozvíjet 
argumentaci, formulovat myšlenky a veřejně vystupovat. Určitými obměnami 
(modifikacemi) diskuse jsou panelová diskuse či diskuse u kulatého stolu, která se 
stává velmi oblíbenou právě v oblasti ekologických záležitostí. 
 
Obměny a modifikace diskuse 
 

 diskuse na základě referátu, 

 panelová diskuse, 

 diskuse u kulatého stolu. 
 

Jedním z používaných příkladů  často používaných aktivizujících metod  
v projektovém vyučování i ve výuce  jsou   metody diskusní. Z hlediska metodického 
je však potřeba žáky naučit tyto metody používat a seznámit se  zásadami, které je 
potřeba respektovat:  
  

 účastníci si navzájem vyměňují názory na dané téma, 

 využívají svých znalostí, 

 argumentují a obhajují své názory. 
 
Zvláště environmentální témata spojená často s medializací nabízejí možnosti 
k zařazení diskuse. Kdy je tedy vhodné diskusi zařadit : 
 

 především najít vhodné téma, které obsahově diskusi vyvolává (vhodná 
interdisciplinární témata), 

 předem se seznámit s novými poznatky  a zkušenostmi k tématu, na něž 
existuje názorová nejednotnost, 

 být schopen tvorby  vlastních názorů a dokázat je  obhájit. 
 
Z hlediska metodického je potřeba dbát na postupnou profesionalizaci řízení  
diskuse, což si vyžádá  předběžný nácvik se žáky  ve smyslu posilování dovedností 
a technik jako je např.formulování myšlenek, respektování cizích názorů, rétorické 
dovednosti, komunikaci, aktivní zapojení, argumentaci, faktografickou znalost 
problematiky 
 



Samotný proces realizace diskuse vyžaduje její řízení ve smyslu udělování 
slova, dodržování  časového limitu účastníky diskuse, zařazování přestávek,  
formulování dílčích závěrů. K podnícení diskuse je pak vhodné zařadit kvíz 
informovanosti účastníků problematice nebo videozáznamem navodit patřičnou 
atmosféru.  
 
Zanedbatelné není  ani prostorové uspořádání stolů   a poskytnutí krátkého 
občerstvení. 
 

  Brainstorming ( „bouře mozku“ nebo „útok na mozek“) 
 
Principem této  metody je návrh co největšího množství řešení  určitého problému a 
posouzení přínosu a realizovatelnosti. Uvedená metoda má i svá pravidla, kterými je 
potřeba se řídit. K těm základním patří  
 

 nápady nepodléhají kritice, 
 podporována je naprostá volnost v produkci nápadů, 
 zaevidování každého nápadu, 
 inspirace při vytváření dalších nápadů. 

 
Je potřeba dodržovat také postup, který spočívá v  seznámení s pravidly, formulování 
problému, který se je potřeba napsat, nejvíce vyhovuje záměru spontánní 
nestrukturovaná produkce nápadů a následné jejich zhodnocení z pohledu jejich 
realizace.  

 Metody  heuristické, řešení problémů 

 
Heuristický přístup k výuce se odvíjí od samotného vymezení pojmu heuristika , což 
je věda, která se zabývá především  tvůrčím myšlením a je spojená s řešením 
problémů. Žáci jsou  vedení k  samostatnému osvojování a vyvozování nových 
poznatků, řešení problémových úloh. Jedná se o aktivní učení  cestou samostatného 
objevování a vytváření hypotéz, které jsou následně ověřovány.  Úloha učitele 
spočívá především  v usměrňování žáků. Nové poznatky nejsou sdělovány přímo, ale 
žáci se k nim postupně propracovávají. 
 
Výuka spojená s řešením problémů 
  
Výuka založená na řešení problémů je spojená především  s poznávacími procesy  
tvůrčího charakteru, je poměrně časově náročná a vyžaduje jak připravenost jak 
učitele, tak i žáků. Předpokladem je odpovídající úroveň vědomostí, které je možné 
dále přetvářet a modifikovat. Ze strany učitele se jedná o usměrňování žáka, tedy o 
řízené osvojování vědomostí často spojené s praktickou  složkou aplikace 
dovedností. Řešení problémů komplexního charakteru a s dopadem do praxe, je 
využíváno také v projektovém vyučování. 
 
Nástrojem řízení vyučovacího procesu jsou problémové úlohy , kdy žák zná úkol 
(problém), ale cestu k jeho vyřešení hledá. Problém můžeme charakterizovat jako  
situaci se známým cílem , ale neznámou cestou, jak jej dosáhnout. Žák zpravidla 
nemá všechny potřebné údaje k řešení. 



 
Východiska tvorby problémových úloh: 
 

 ujasnění výchovně vzdělávacího cíle (dále jen VVC), 

 následuje obsahová analýza tématu, 

 stanovení a rozbor výchozích znalostí, vědomostí a dovedností žáků, 

 zohlednění pedagogicko-psychologických aspektů, 

 vhodná motivace, 

 stanovení strategie řízení žáků, 

 
K posílení motivace žáků, aby získali potřebnou motivaci pro vyřešení problému, což 
není jednoduché, je potřeba vybrat vhodné téma.  Kriteria pro výběr vhodného učiva, 
můžeme charakterizovat následovně. 
 

Z důvodu efektivnosti zařazování problémových úloh  je důležité, aby byla zařazena 
témata komplexnějšího charakteru, která umožňují realizaci mezipředmětových 
vztahů ve výuce. Vhodná je zejména problematika environmentální,neboť má 
interdisciplinární charakter. Uplatnění heuristických postupů posiluje  reaktivaci 
osvojeného učiva, tedy jeho zopakování a upevnění. Má –li řešení problémových 
úloh   ovlivňovat rozvoj osobnosti žáka, je nutné, aby byl na řešení problémů 
připraven jak po stránce vědomostní, tak i z hlediska  dovednosti řešení problému. 

 
K doporučeným strategiím  řešení problémových úloh patří: 
 

 zjištění a formulace problému, 

 orientace v problému a vytvoření hypotézy, 

  ověření hypotézy a zhodnocení dosažených výsledků; verifikace nebo 
vyvrácení hypotézy. 
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Shrnutí 
Řízení vyučovacího procesu ze strany pedagoga spočívá ve výběru a využití 
širokého spektra organizačních forem a vyučovacích metod. K důležitým metodám 
patří metody aktivizující jako je diskuse, brainstorming, heuristické metody spojené 
s řešením problémových úloh. 
 
Otázky a úkoly   
Které aktivizující metody jsou specifické pro environmentální výchovu ? 
Které z těchto metod využíváte v praxi ? 
Vytvořte příklady úloh, které mají interdisciplinární charakter a navrhněte postup při 
jejich řešení. 
 


