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Úvod 
Vítejte mezi námi na KISKu (Kabinetu informačních 

studií a knihovnictví). Vážíme si toho, že jste se roz-

hodli jako lektoři předávat své odborné kompetence 

našim studentům. Naším krédem je profesionalita 

a odbornost, rámovaná přívětivým a individuálním 

přístupem ke každému studentovi. 
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Dobrý lektor je dnes k pohledání

Lektor dnes více než kdykoli jindy soupeří o zájem a pozornost studenta s lákadly 

moderní společnosti. S vlastnostmi dobrého lektora se člověk nerodí, ale postupně 

získává ten správný amalgám osobního přístupu, exhibicionismu a odbornosti. Smy-

slem tohoto dokumentu je, abyste se právě vy stali pro studenty zároveň osobností, 

odborníkem, rétorem i průvodcem inspirativními tématy z informační a znalostní 

oblasti.   

Co zde najdete a nenajdete

Obsahem materiálu jsou praktické rady a návrhy, jak usnadnit přípravu na výuku 

a samotný průběh výuky koncipovat tak, aby si toho vaši studenti odnášeli z hodin 

co nejvíce. Vše vychází jednak ze zkušeností a praxe autorů tohoto dokumentu, jed-

nak se snažíme odkazovat na další literaturu, odborníky a autority. To proto, abyste 

věděli, kam se v případě potřeby a zájmu dál vydat.

Pozor! Nenajdete zde konkrétní návody, jak pracovat s Informačním systémem 

MU. Pokud vás zajímá právě toto téma, využijte nápovědy.1

Jak s materiálem pracovat

Každý jsme jako lektor nebo pedagog jedinečný. Organizujeme výuku na základě 

vlastních zkušeností. Opakujeme postupy a metody, které se osvědčily, a naopak 

vynecháváme ty, které v reálném vzdělávacím provozu propadly. Ze zkušeností 

víme, že žádná univerzální metoda „učitelování“ neexistuje. Proto si i vy z tohoto 

materiálu klidně vybírejte, implementujte, hodnoťte a případně vypouštějte metody 

podle vlastní chuti.

1  http://is.muni.cz/help/

http://is.muni.cz/help/
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Pravidla hry

Jasná pravidla hry jsou základním pilířem kvalitní výuky. Vedení výuky můžeme 

považovat za plnění nepsané smlouvy mezi studentem a vámi (lektorem) a tato 

smlouva by měla mít předem daná práva a povinnosti pro obě strany. Budete se tak 

moci odvolávat na jasně stanovená kritéria docházky, vzájemné komunikace, hodno-

cení jednotlivých úkolů, ale i závěrečné klasifikace studentů. Čím dříve studentům 

vysvětlíte, jak budou ve vašem předmětu hodnoceni, tím lépe. 

Časové limity pro předmět

Jistě vás zajímá, kolik času by student měl vašemu předmětu věnovat. Přístup KISKu 

je v tomto směru následující: Jeden kredit odpovídá 45 minutám studia týdně. Tedy 

čtyřkreditovému předmětu by měl student týdně věnovat tři hodiny času. Za celý 

semestr (13 týdnů) se jedná o 39 hodin. Využití tohoto časového limitu je na kon-

krétním lektorovi. Např. v případě pravidelné týdenní výuky by se student měl 

samostatně připravovat 1,5 hodiny. 

Povinnosti lektora

Nezapomínejte však ani na pravidla, která platí pro vás. Vaší pozornosti doporuču-

jeme  Studijní a zkušební řád, především čl. 16 Ukončení předmětu a čl. 17 Klasi-

fikační stupnice.

https://is.muni.cz/do/1499/normy/vnitrnipredpisy/Studijni_a_zkusebni_rad.doc?info=1
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Rady a tipy

Bude se vám učit mnohem snáze, když si hodinu poctivě připravíte. Vždy si sepište 

průběh hodiny bod po bodu. Pokuste se odhadnout čas, který na jednotlivé vzdělá-

vací aktivity bude třeba. 

Na své první hodině v semestru si zjistěte, jaká očekávání studenti od vašeho 

předmětu mají. Můžete použít jednoduchý dotazník nebo se studenty otevřít na 

toto téma diskusi.

Buďte dochvilní, choďte do výuky ideálně 10 minut před jejím začátkem. Budete 

tak mít dostatek času na řešení případných problémů s technikou nebo klíči od 

učebny. Vyčleňte si dvě tři minuty, abyste se mohli zklidnit a zkoncentrovat na 

hodinu. Včasnou docházku vyžadujte i od studentů. 

Tip pro vás, kteří hodnotíte průběžné úkoly v rámci celého semestru: stanovte 

si nejzazší termíny hodnocení odevzdaných úkolů a tyto termíny dodržujte. Zároveň 

dbejte na termíny uvedené ve  Studijním a zkušebním řádu MU. 

Nezapomeňte, že stanovená pravidla vyžadují kázeň jak od studentů, tak od 

vás. Měřte jedním metrem. Budujte si se studenty vztah založený na důvěře a od-

povědnosti.

Buďte kompetentní, profesionální a svoji

Kdosi pravil, že výuka je „divadelní představení“ a z lektorů (herců) musí být cítit 

„vášeň“ pro prostředí, téma a studenty. Lektora můžeme směle označit za scenáristu 

představení, které se vyznačuje dokonalou synergií vlastních myšlenek a informací 

z odborných zdrojů a učebnic. 

Profesionální lektor je takový člověk, který dokáže propojit svoji osobnost, ko-

munikační dovednosti, znalost teorie a koncepci výuky v nezapomenutelný zážitek. 

https://is.muni.cz/do/1499/normy/vnitrnipredpisy/Studijni_a_zkusebni_rad.doc?info=1
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 Otázky k zamyšlení

 ʈ Jaký máte temperament a jak jej 

můžete využít při vedení hodin?

 ʈ Dokážete reflektovat potřeby a oče-

kávání studentů?Umíte koncipovat 

výuku na základě zvoleného cíle? 

Co vlastně chcete studenty naučit?

 ʈ Jste schopni udržovat rovnováhu 

mezi vámi, studenty a obsahem?

 ʈ Jste po každé hodině schopni sebe-

reflexe?

 Odneste si

 ʈ Vytvořte si pomyslnou smlouvu 

pravidel výuky mezi studenty a vámi.

 ʈ Mějte na paměti jasně nastavenou 

vzájemnou komunikaci. 

 ʈ Dbejte na formální aspekty hodno-

cení studentů. 

 ʈ Stanovte férová pravidla hodno-

cení studentů a termíny odevzdání a 

klasifikace úkolů.

 ʈ Slaďte vaši osobnost, téma před-

mětu a očekávání studentů. 

Zdroje

Kniha plná inspirace pro mladé i zkušenější vysokoškolské pedagogy:

ROHLÍKOVÁ, Lucie a Jana VEJVODOVÁ. Vyučovací metody na vysoké škole: praktický prů-

vodce výukou v prezenční i distanční formě studia. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. 281 s. ISBN 

978-80-247-4152-9.

V následující knize se můžete seznámit s konkrétními didaktickými technikami 

a metodami. Kniha je vhodná i pro ty z vás, kteří se zajímají o psychologické aspekty 

výuky vysokoškolských studentů a rozvoj pedagogické komunikace:  

SLAVÍK, Milan. Vysokoškolská pedagogika. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. 253 s. ISBN 978-80-

247-4054-6.
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Umět stanovit vzdělávací cíle výuky je jeden u nejdůležitějších aspektů vzdělávání. 

Vzdělávací cíle můžeme definovat jako představy lektora o změnách v poznávací 

(kognitivní) a postojové složce psychiky studenta.

Typologie vzdělávacích cílů

Vypůjčme si např. Bloomovu taxonomii vzdělávacích cílů.2 Ta stanovuje strukturu 

vzdělávacích cílů ve vztahu k úrovni myšlenkových procesů.3 Při určování vzdělá-

vacích cílů byste měli postupovat podle hierarchie cílů od těch jednodušších, jako 

jsou znalosti studentů, po ty nejsložitějších, jako je schopnost studentů provádět 

analýzy nebo hodnocení a vytvořit něco nového.

Z níže uvedené tabulky můžete vybírat typy úkolů, které lze u každého vzdělá-

vacího cíle využít k tomu, abyste si ověřili, že studenti daného cíle dosáhli: 

cíl výstup typy úkolů

Znalost

 ʈ Znalost faktů 

(terminologie)

 ʈ Znalost konceptů (modely, 

teorie, klasifikace)

 ʈ Znalost procedurální 

(dovednosti a procedury)

 ʈ Prezentace, referát

 ʈ Práce se slovníky a encyklopediemi, 

vyhledávání v internetu

 ʈ Samostatná práce s ukázkami či 

textem

 ʈ Diskuse nad obsahem pojmů

2 Bloomova taxonomie. In: Metodický portál: inspirace pro zkušenosti učitelů [online]. 2014 [cit. 2015-01-27]. 
Dostupné z:  http://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogicky_lexikon/B/Bloomova_taxonomie 

3 Původní Bloomova taxonomie byla v roce 2001 inovována s akcentem na podporu kritického myšlení v 
procesu učení. Byl mj. vytvořen nový cíl v nejvyšší rovině kognitivních procesů – TVOŘIT – s těmito činnostmi: 
vytváření hypotéz podle daných kritérií, navržení procedury pro realizaci určitého úkolu nebo návrh produktu. 
Více informací je možné získat v následující publikaci:
ANDERSON, Lorin W. a David R. KRATHWOHL. A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision 
of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives. New York: Longman, 2001. 352 s. ISBN 08-013-1903-X.

http://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogicky_lexikon/B/Bloomova_taxonomie 
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cíl výstup typy úkolů

Porozumění

 ʈ Pochopení a schopnost 

užití

 ʈ Znalost kontextu 

a podmínek

 ʈ Znalost strategie

 ʈ Návrh modelu, schématu

 ʈ Tvorba mentální mapy

 ʈ Přehledy pojmů a jejich vztahů

 ʈ Hledání nedostatků v produktu nebo 

textu

 ʈ Formulace odpovědí na zadané otázky

 ʈ Vyhledávání informací

 ʈ Řešení reálných situací (denní tisk, 

případové studie, využití událostí ve 

třídě nebo škole)

 ʈ Samostatná práce s ukázkou či textem

 ʈ Diskuse v různém počtu osob

Aplikace

 ʈ Přenos učení do situací 

nebo problémů, které 

jsou nové, tzn. schopnost 

rozlišovat, uspořádat, 

přisuzovat

 ʈ Mentální mapy, modely, schémata – 

hledání analogií

 ʈ Vyhledávání reálných situací pro 

ilustraci daného jevu či vztahu

 ʈ Zpracování projektů, seminárních 

prací

 ʈ Diskuse ve dvojicích či skupinách

 ʈ Hraní rolí

 ʈ Případová studie

Analýza

 ʈ Analýza organizačních 

principů

 ʈ Analýza vztahů

 ʈ Analýza prvků

 ʈ Mentální mapa

 ʈ Referáty, rozbory

 ʈ Analýza reálných situací

 ʈ SWOT analýza

 ʈ Brainstorming

 ʈ Individuální učení

 ʈ Modelové situace

 ʈ Diskuse

 ʈ Hraní rolí

 ʈ Případové studie
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cíl výstup typy úkolů

Syntéza

 ʈ Vytváření plánu nebo 

zamýšlených operací

 ʈ Vytváření komunikace

 ʈ Skupinová diskuse

 ʈ Modelové situace

 ʈ Hraní rolí

 ʈ Simulace

 ʈ Trénink dovedností

 ʈ Rozhovory

 ʈ Videotrénink

 ʈ Stínování

Hodnocení

 ʈ Posouzení na základě 

vnějších kritérií

 ʈ Posouzení na základě 

interních prvků

 ʈ Sebereflexe

 ʈ Reflexe

 ʈ Hodnocení dopadů, specifikace kritérií 

úspěchu

 ʈ Práce se zpětnou vazbou

Výhody stanovení vzdělávacích cílů

Výhody stanovení vzdělávacích cílů oceníte jak vy sami, tak vaši studenti. Budete 

např. schopni reflektovat, zda je vaše výuka dostatečně náročná. Nastavené cíle vám 

umožní celý předmět vést tak, abyste 

systematicky zlepšovali odbornost 

a schopnosti vašich studentů. Dostáváte 

také vhodnou nápovědu pro to, které 

metody výuky použít a jak hodnotit stu-

denty. 

Jsou-li ve vaší výuce dobře stano-

veny cíle, studenti vědí, co se mají učit 

a k čemu jim bude každá konkrétní zna-

lost.

 Tip
Formulujte vzdělávací cíle společně se stu-

denty. Promluvte si s nimi o jejich očekávání. 

Studenti pak vámi stanovené cíle lépe přijmou 

a ztotožní se s nimi. 
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  Otázky k zamyšlení

 ʈ Stanovujete si pro své hodiny vzdě-

lávací cíle? 

 ʈ K jakému stupni Bloomovy taxono-

mie jste se v hodinách dostali?

 ʈ Diskutujete se studenty o tom, co 

potřebují k  dosažení definovaného 

vzdělávacího cíle?

 Odneste si

 ʈ Bloomovu taxonomii vzdělávacích 

cílů je vhodné využít, protože přináší 

pozitiva jak vám, tak studentům.

 ʈ Díky Bloomově taxonomii jste 

schopni systematicky zvyšovat po-

znávací úroveň studentů. 

Zdroje

Základní literatura k Bloomově taxonomii: 

ANDERSON, Lorin W. a David R. KRATHWOHL, eds. A Taxonomy for Learning, Teaching, and 

Assessing: A Revision of Bloom‘s Taxonomy of Educational Objectives. New York: Addison 

Wesley Longman, 2001. ISBN 0-321-08405-5.

Přečtěte si o tématu z pohledu historického vývoje Bloomovy taxonomie:  

Bloomova taxonomie. In: Metodický portál: inspirace pro zkušenosti učitelů [online]. 2014 

[cit. 2015-01-27]. Dostupné z:  http://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogicky_lexikon/B/Blo-

omova_taxonomie

V dnešním digitálním světě se role Bloomovy taxonomie mění. Téměř všechny učební 

texty jsou dnes v elektronické podobě. I podle toho lze k Bloomově taxonomii při-

stupovat: 

BRDIČKA, Bořivoj. Bloomova taxonomie v digitálním světě. In: Učitelský spomocník [on-

line]. 2008 [cit. 2015-01-27]. Dostupné z:  http://www.spomocnik.cz/index.php?id_docu-

ment=2230

http://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogicky_lexikon/B/Bloomova_taxonomie
http://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogicky_lexikon/B/Bloomova_taxonomie
http://www.spomocnik.cz/index.php?id_document=2230
http://www.spomocnik.cz/index.php?id_document=2230
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V první kapitole jsme se zmínili o tom, že být učitelem znamená mít v sobě také 

rétorství.  Dobrý rétor není pro své posluchače vzorem pouze ve stylu vyjadřo-

vání, v čistém jazyce a v náležitém psaném projevu – to by mělo být samozřejmostí. 

Znakem dobrého lektora je také schopnost vyjadřovat se s logickou posloupností 

sdílených informací a nových znalostí. 

Jazyk

Srozumitelnost samozřejmě začíná jasným, přesným a výstižným vyjadřováním. 

Snažte se používat spisovnou češtinu, buďte studentům vzorem také v psaném 

projevu. Vyvarujte se neodborných výrazů, neformálních označení a familiárností. 

Dobře nepůsobí ani tzv. čengliš. 

Názorné pomůcky

Vaší srozumitelnosti napomáhají ve 

výuce názorné pomůcky. Pamatujete 

si například hodiny chemie? Můžeme 

uvést příklad z vlastní zkušenosti z vý-

uky, kdy jsme se dozvěděli, jak destilovat 

švestky. Proces destilace nám totiž náš 

profesor chemie názorně představil na 

opravdovém alkoholu. Používejte „hraní 

rolí“, jako například kolega Schwarz, 

který ve výuce tématu vyhledávání in-

formací propůjčuje studentům role dokumentu, informace, uživatele nebo databáze 

a vysvětluje tuto problematiku divadelním stylem (viz obrázek). 
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Uvádějte konkrétní příklady

Studenti si budou z vašich hodin více pamatovat tehdy, když si problematiku propojí 

s živými příklady z reálného světa kolem nich. Vypomáhejte si tak obrázky, grafy, 

příklady z praxe a konkrétními publikovanými výzkumy. Dejte studentům do rukou 

skutečné doklady. 

Zprostředkujte studentům na You-

Tube přednášky expertů ze Stanfordu 

nebo Berkeley. Zařiďte pro studenty 

předmětu exkurzi do firmy nebo vý-

zkumné instituce. Zvěte do výuky od-

borníky z praxe. 

Otevírejte studentům dveře do sku-

tečného světa. I přes velkou schopnost 

imaginace a abstrakce studenti potřebují vědět, proč se danou problematiku vlastně 

učí a jaké je jejich potenciální uplatnění v reálné praxi. 

Logická stavba znalostí

Teorii sítí je možné aplikovat i na strukturu znalostí. Lidský mozek je mnohem 

výkonnější a efektivnější, jestliže si může uspořádat znalosti do provázaných struk-

tur a systémů. Učivo probírané v hodinách, samostudium, četba i praktické úkoly, 

to vše by studentům mělo souznít. Vy jako facilitátoři vzdělávání máte na logické 

a systematické uspořádávání znalostí studentů jedinečný vliv. Koncipujte látku od 

konkrétního k abstraktnímu, od jednoduchého k obecnému, od známého k nezná-

mému, tak jak k tomu vedl učitele už Jan Amos Komenský.  

 Tip
Informace o  možnosti proplatit expertům 

z praxe, kteří vstupují do vašich hodin, nejnut-

nější náklady můžete získat u   Alžběty Str-

nadové (strnadova@phil.muni.cz). 

mailto:strnadova%40phil.muni.cz?subject=
mailto:strnadova%40phil.muni.cz?subject=
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Navazujte na jiné předměty a obory

Snažte se odkazovat a upozorňovat na předměty, které na KISKu učí vaši kolegové. 

Na některé můžete navazovat, jiné budou vaši studenti absolvovat až po vašem 

předmětu. Malé překrývání témat nevadí, je spíše ku prospěchu. Studenti si tak 

utvoří celistvý obraz o struktuře témat 

a oboru. 

Informační věda je multidiscipli-

nární obor, který pro své potřeby apli-

kuje z jiných oborů metody a nástroje 

na zkoumání podstaty informace. Vy-

užívejte této možnosti a upozorňujte 

studenty na propojení a styčné plochy 

problematiky s jinými obory – žurnalis-

tikou, pedagogikou, informatikou, psy-

chologií apod.

 Tip
Podívejte se na předměty, které na KISKu vy-

 učujeme. Pro vyhledání konkrétních předmětů 

použijte  Katalog předmětů a vyhledávací 

výraz „VIKM%“ pro magisterské předměty 

a „VIKB%“ pro předměty bakalářského stupně. 

http://is.muni.cz/predmety/katalog
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 Otázky k zamyšlení

 ʈ Jaké konkrétní příklady používáte 

ve výuce?

 ʈ Na které předměty navazuje váš 

předmět?

 ʈ Jaké přednášky k vašemu tématu 

lze najít na YouTube?

 Odneste si

 ʈ Koncipujte svůj předmět od kon-

krétního k  abstraktnímu, od jedno-

duchého ke složitému a od známého 

k neznámému. 

 ʈ Podívejte se na sylaby dalších před-

mětů, které se na KISKu vy  učují. 

Zdroje 

V knize se dozvíte, jak stanovovat témata a cíle výuky. Text obsahuje také konkrétní 

vzdělávací metody jako je prezentace, diskuse nebo koučování: 

PLAMÍNEK, Jiří. Vzdělávání dospělých: průvodce pro lektory, účastníky a zadavatele. 2., rozš. 

vyd. Praha: Grada, 2014. 336 s. ISBN 978-80-247-4806-1.

Publikace přináší přehled vhodných efektivních vzdělávacích metod aktivního učení, 

orientovaných na spolupráci ve skupinách. Prostor je v ní věnován také zásadám 

vedení výuky a hodnocení:

SITNÁ, Dagmar. Metody aktivního vyučování: spolupráce žáků ve skupinách. 2. vyd. Praha: 

Portál, 2013. 150 s. ISBN 978-802-6204-046.



 4 Otevírejte 
diskusi
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Podstata sociálních médií tkví v diskusi. Obrovský potenciál, který spočívá ve vý-

měně názorů a kolektivní inteligenci, pochopil zatím nejlépe Facebook. 

Díky diskusím se lidé učí formulovat názory, hledat argumenty, obhajovat své 

postoje a hodnoty. Svobodné vyjadřování názorů a oponování názorům jiných je 

základem demokratického státu. Umožněme studentům tříbit si vlastní myšlení 

tím, že jim ve svých hodinách poskytneme prostor k diskusím.

Ptejte se

Nezapomeňte  na to, že dobrý pedagog je schopný stanovit cíle diskuse, k nimž chce 

v interakci se studenty dojít, umí diskusi také vyváženě řídit, a tedy i ve správnou 

chvíli ukončit.  

Každá diskuse začíná vhodně položenou otázkou.  Je známé, že trefná otázka je 

mostem mezi vyučováním a učením. Otázka by měla studenta podněcovat k pře-

mýšlení. Učte studenty učit se.

Dobrá otázka je věcně správně formulovaná (sami byste měli vědět, na co se 

ptáte), konkrétní a ne příliš obecná. 

Jaké otázky klást

Jednotlivé typy otázek klademe tak, abychom jimi směřovali vždy k dané úrovni 

taxonomie vzdělávacích cílů, tak jak ji definuje Bloomova taxonomie vzdělávacích 

cílů (viz druhá kapitola). 

K jednotlivým vzdělávacím cílům můžeme přiřadit různé typy otázek, a to od 

jednodušších, které aktivizují myšlení nižšího řádu, až po otázky složitější, které 

vedou studenta ke komplexnějšímu přemýšlení. Viz tabulka:
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Vzdělávací cíle podle Blooma Zjišťujete Jaké otázky můžete klást

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

Porozumění míru porozumění

Co znamená …? 

Jak lze vysvětlit …?

Proč …?

Aplikace možnosti aplikace Jaké jsou další příklady?

Analýza analytické dovednosti

Jaké jsou typické znaky …? 

Jak lze rozložit …? 

Jaké jsou důkazy pro …?

Syntéza
schopnost syntézy 

znalostí

Jak bychom mohli přispět …? 

Jak vyřešit …?

Jak lze dospět k …?

Hodnocení hodnocení

Co si myslíte o …?

Podle čeho usuzujete …? 

Z jakého důvodu považujete …?

Čím složitější otázky budete studentům pokládat, tím více se budou studenti 

zlepšovat v kompetencích promýšlet a stavět argumenty pro svoje tvrzení. 

Kdy a jak klást otázky

Modelů a strategií kdy a jak klást otázky je samozřejmě více. Klást otázky můžete na 

začátku hodiny jako součást evokace znalostí, které studenti o dané problematice 

mají. Ptát se lze také v průběhu hodiny, přitom hodnotit aktivitu studentů, a tím 

zpestřit výuku. Otázky je možné klást i na konci hodiny a jejich prostřednictvím 

zjišťovat, co studentům hodina dala. 

Otázky můžete klást jednomu studentovi nebo všem najednou. Je důležité učit 

studenty hledání správných odpovědí, ale také je vést ke kladení otázek.  Můžete 

tedy nechat studenty pokládat otázky sobě navzájem. 
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Nechte studenty hledat odpovědi společně

Efektivním modelem hledání odpovědí na položenou otázku, tříbení názorů, postojů 

a formulací argumentů je společné hledání odpovědí. 

Nechte každého studenta formulo-

vat vlastní odpověď, tu ve druhém kroku 

prodiskutují studenti ve dvojicích, dále 

ve trojicích. Z každé skupiny by měla 

vzniknout přesnější a  argumentačně 

silnější odpověď. Dokáže tak celá stu-

dijní skupina přijít s jednou odpovědí? 

 Tip
Tato participativní aktivita je náročná na řízení 

jejího průběhu. Nezapomeňte stanovit a kont-

rolovat čas, který skupinám přidělíte pro diskusi 

odpovědí. Můžete použít i flipchart a zapisovat 

jednotlivé argumenty na papír tak, aby je viděli 

všichni studenti.
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 Otázky k zamyšlení

 ʈ Kdy jste naposledy položili studen-

tům otázku? 

 ʈ Jaké otázky nejčastěji studentům 

pokládáte? 

 Odneste si

 ʈ Pokládejte studentům otázky, kte-

 ré je vedou k diskusím a vyjasňování 

argumentů a názorů.  

 ʈ Vyzkoušejte participativní hledání 

odpovědí. 

Zdroje  

Osvědčená komplexní praktická příručka pro všechny, kdo se věnují vzdělávání. Pro 

naše potřeby je vhodná její druhá část – o aplikaci vyučovacích metod a strategií 

učení, dále např. její čtvrtá část – o plánování výuky a evaluaci:

PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. 6., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2013. 562 s. ISBN 

978-80-262-0367-4.



 5 Využívejte 
metody 
projektové 
výuky



26

Již otřepanou frází se stal Konfuciův citát: „Vidím a zapomenu. Slyším a zapamatuji 

si. Udělám a porozumím.“ 

Daleova pyramida učení tvrdí, že si studenti po dvou týdnech pamatují 10 % 

z přečteného, 50 % toho, co vidí a slyší, a 90 % toho, co udělají a vyjádří různými 

formami (viz obrázek4). 

 Umožněte tedy studentům pracovat na reálném projektu. Studenti tak budou 

vedeni k tomu, aby využívali všechny své dosavadní teoretické znalosti a aplikovali 

je na komplexní problém. Studenti pracují v bezpečném prostředí univerzity s mi-

nimálními negativními dopady v případě neúspěchu. 

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

zpracovávají v týmu, se učí také vůdčím schopnostem a řízení týmu. Rizika týmových 

projektů však tkví v černých pasažérech, kteří často parazitují na práci ostatních. 

Tomu lze předcházet stanovením jasných pravidel nebo odevzdáváním pracovních 

výkazů. 

4 ANDERSON, Jeffrey. Edgar Dale’s Cone of Experience. In: Mesa Community College Center for Teaching 
and Learning [online]. 2007 [cit. 2015-02-23]. Dostupné z: http://ctl.mesacc.edu/blog/edgar-dales-cone-of-ex-
perience-2/
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Design zaměřený na uživatele jako přístup k řešení problémů

Metodika designu zaměřeného na uživatele může posloužit jako jeden z návodů, jak 

realizovat projekt nebo řešit komplexní problém v týmu studentů nebo samostatně. 

Metodika sestává ze tří základních fází: Naslouchejte, Tvořte a Realizujte. Stručný 

obsah aktivit v jednotlivých fázích je následující: 

 ʈ Naslouchejte – studenti zjišťují co nejvíc informací o problému, který musí 

řešit.

 ʈ Tvořte – studenti syntetizují a třídí nasbírané informace, rozhodují se, jaké 

bude řešení, a vytvářejí návrh (prototyp) řešení.

 ʈ Realizujte – studenti posouvají nápad do fáze hmatatelné podoby a pracují 

na vyřešení problému.

Tuto metodu využíváme v předmětu Aplikační seminář I. a II. v rámci povinných 

magisterských předmětů. Studenti si v něm vybírají designérskou výzvu (problém) 

a v průběhu jednoho roku ji v týmech řeší. Vždy se jedná o reálný problém, se kterým 

se v praxi setkávají opravdoví uživatelé. 

Podrobnější informace najdete v knize Design zaměřený na uživatele na portále 

 e-knihy.knihovna.cz. Knihu si také můžete za malý poplatek opatřit na sekreta-

riátu KISKu. 

Nepodceňte zpětnou vazbu

Studenti v případě projektové výuky často řeší problém v několika fázích a ode-

vzdávají nebo prezentují dílčí výstupy. Buďte připraveni na to, že je třeba z vaší 

strany poskytovat zpětnou vazbu. Studenti potřebují vědět, zda se ubírají správným 

směrem. Komentujte a hodnoťte tyto úkoly průběžně, nikoli až na konci semestru.

http://eknihy.knihovna.cz/
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Příklady projektové výuky v dalších předmětech

VIKMB32 Service design – studenti tohoto předmětu dostali v průběhu semestru 

za úkol navrhnout nebo upravit daňové přiznání. Všechny týmy procházely fázemi 

designu zaměřeného na uživatele. 

VIKMB19 Interakce člověk–počítač (Human–Computer Interaction) – studenti před-

mětu dostali zadání navrhnout a prototypovat mobilní nebo webovou aplikaci, která 

se týká práce s informacemi a životního cyklu informace. Praktická část předmětu 

vždy navazovala na teorii z hodiny. Studenti tak získali teoretické znalosti týkající 

se všeobecně návrhu interaktivních rozhraní a jeho hodnocení. Tyto metody ná-

sledně aplikovali v praktické rovině. Předmět byl zakončen veřejnou prezentací před 

smyšlenými investory. Týmy byly hodnoceny na základě průběžně odevzdávaných 

úkolů a blogových příspěvků. Cena pro výherce? Sekt a ananas. 
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 Otázky k zamyšlení

 ʈ Máte vyváženou teoretickou 

a prak  tickou část předmětu?

 ʈ Osvědčila se vám projektová výuka, 

co byste chtěli změnit?

 Odneste si 

 ʈ Nejefektivnější forma vzdělávání 

je ta, v níž student řeší praktický úkol. 

Nabídněte studentům možnost učit se 

z vlastních zkušeností.  

 ʈ Máme pro vás k dispozici knihu De-

sign zaměřený na uživatele. Pro bližší 

informace kontaktujte  Alžbětu Str-

nadovou (strnadova@phil.muni.cz).

Zdroje 

Kniha vás provede designovým procesem, který na KISKu využíváme:

IDEO. Design zaměřený na uživatele: soubor nástrojů. 2. vyd. Brno: Flow, 2013. ISBN 978-80-

905-4801-5. Dostupné z:  http://eknihy.knihovna.cz/kniha/hcd-design-zamereny-na-cloveka

mailto:strnadova%40phil.muni.cz?subject=
mailto:strnadova%40phil.muni.cz?subject=
http://eknihy.knihovna.cz/kniha/hcd-design-zamereny-na-cloveka


 6 Buďte dobrým 
vedoucím 
diplomových 
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Bez obhájené diplomové práce se student nedostane ke státní závěrečné zkoušce. 

Z faktorů, které ovlivňují výslednou kvalitu práce, řadíme mezi nejdůležitější tyto dva: 

 ʈ Výběr tématu – každý student má možnost vybrat si téma sám. Může také 

volit téma, které ho baví a které by sám chtěl rozvíjet. Studenti, kteří pracují 

na vlastním tématu, jsou zpravidla motivovanější diplomovou práci kvalitně 

dokončit. 

 ʈ Vedoucí – dobrý vedoucí výrazně ovlivňuje kvalitu práce.  Na KISKu každý rok 

vypisujeme témata, která nás zajímají a která spadají do oblasti profesního 

zájmu jednotlivých lektorů a akademických pracovníků. Pokud si některý 

student vybere vaše téma, pak se stáváte vedoucím jeho diplomové práce. 

Veďte zodpovědně

Za samotnou práci je vždy odpovědný student, který ji obhajuje před komisí. Vy 

jako vedoucí práce inspirujete studenta, vedete ho, směřujete a nabízíte konzultace. 

Několik tipů, jak studenta vést: 

 ʈ Začněte s problémem, který chce student v rámci své práce řešit. 

 ʈ Zamyslete se nad praktickou částí. Pro práci bude klíčový především dobře 

navržený a zpracovaný výzkum.

 ʈ Nechte studenta zpracovat mentální mapu tématu, a to jeho praktické i teo-

retické části.

 ʈ Navrhněte studentovi, aby si zřídil osobní blog, kde bude pravidelně publi-

kovat novinky a zajímavosti z oblasti a pokrok ve zvoleném tématu práce.

 ʈ Doporučujeme naplánovat si pevné konzultační hodiny. Využijte Skype nebo 

jiný efektivní komunikační kanál. 

 ʈ Nechte studenta bádat, inspirujte jej vhodnými otázkami. 

 ʈ Navrhněte studentovi relevantní konferenci, seminář nebo workshop. 

 ʈ Veďte studenta k tomu, aby výzkumnou nebo teoretickou část práce publi-

koval v časopise ProInflow.
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Korektně hodnoťte

Poté, co student odevzdá diplomovou práci, čeká vás psaní posudku vedoucího 

práce. Stejně tak se může stát, že budete požádání o oponentský posudek na jiné 

diplomové práce. 

V obou případech se hodnotí: 

 ʈ aktuálnost řešené problematiky

 ʈ přístup ke zpracovanému tématu

 ʈ naplnění cíle práce

 ʈ úroveň práce s literaturou a citace literárních pramenů

 ʈ struktura práce

 ʈ vlastní přínos studenta

 ʈ přínos práce pro praxi a originalita závěrů

 ʈ úroveň jazykového zpracování

Proklikejte si také návodnou prezentaci  Jak psát posudky na kvalifikační 

práce. 

Těšíme se na případnou spolupráci s vámi, na vaše návrhy témat diplomových 

prací.  V případě vašeho zájmu neváhejte témata zaslat  Alžbětě Strnadové (str-

nadova@phil.muni.cz).

http://www.slideshare.net/rs_knihovnaffmu/jak-napsat-oponentsk-posudek-kvalifikan-prce
http://www.slideshare.net/rs_knihovnaffmu/jak-napsat-oponentsk-posudek-kvalifikan-prce
mailto:strnadova%40phil.muni.cz?subject=
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 Otázky k zamyšlení

 ʈ Jaká témata diplomových prací 

byste rádi vedli?

 Odneste si

 ʈ Kvalita diplomové práce nezávisí 

jen na studentovi, ale také na přístupu 

vedoucího. 

 ʈ Pokud vedete diplomovou práci, 

domluvte si se studentem pravidelné 

konzultace. 

Zdroje

Knihu doporučujeme každému studentovi, který u nás píše svoji diplomovou práci. 

Je sice staršího data, ale zejména k problémům výběru tématu a heuristiky práce 

obsahuje dodnes nepřekonaný text:

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. 



 7 Veďte studenty 
ke kritickému 
myšlení
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Schopnost neustále se učit a kriticky myslet jsou dvě základní kompetence, které 

bychom měli u studentů rozvíjet. Naším cílem je, aby studenti uměli nezávisle po-

soudit a kriticky analyzovat informace, zkoumat předkládané informace z více 

perspektiv a posoudit jejich význam a hodnotu. 

Kritické myšlení je nezávislé myšlení, schopnost tvořit si vlastní názory, hodnoty 

a přesvědčení.

Vedeme ke kritickému myšlení

Inspirativní metodou, využitelnou téměř v každé hodině, je metoda třífázového pro-

cesu myšlení a učení nazvaná zkráceně E–U–R. Skládá se ze tří na sebe navazujících 

kroků rámujících průběh hodiny:  

Evokace (E)

V počáteční fázi učení si student uvědomuje (evokuje), co vše již o probíraném tématu 

ví a zná (jaké jsou jeho prekoncepty). Dílčími cíli evokace jsou motivace, aktivizace 

studenta a vzbuzení jeho zájmu o problematiku. K učebním metodám vhodným pro 

fázi evokace patří: brainstorming, myšlenková mapa, volné psaní, kostka, pětilístek, 

apod. 

Uvědomění si (U) významu informací

Ve fázi uvědomění se student setkává s novými informacemi a porovnává je s infor-

macemi, které se mu evokovaly ve fázi první. Uvědomuje si význam informací, hledá 

souvislosti a ukládá si nové znalosti do vlastních vědomostních schémat, která tak 

obohacuje a upevňuje. Metodami vhodnými pro fázi uvědomění jsou systém značek 

I. N. S. E. R. T., čtení s otázkami, učíme se navzájem, podvojný deník apod. 
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Reflexe (R)

Během této fáze si student třídí, sjednocuje a systematizuje nově nabyté znalosti. 

Snaží se vyjádřit nové myšlenky a informace vlastními slovy, vyjadřuje a externa-

lizuje souvislosti, na které v předchozí fázi přišel. Zároveň mohou studenti svoje 

nové znalosti propojovat při vzájemném sdělení názorů a odlišných myšlenkových 

schémat. Mezi metody vhodné pro fázi reflexe patří např. zpřeházené věty nebo 

myšlenkové mapy.
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 Otázky k zamyšlení

 ʈ Identifikujete ve vašich hodinách 

některé fáze E–U–R?

 ʈ Hodí se některé samostatné me-

tody E–U–R také do koncepce vašich 

hodin? 

 Odneste si

 ʈ Na KISKu se snažíme vést studenty 

ke kritickému a nezávislému myšlení.

 ʈ Metody E–U–R jsou využitelné i sa-

mostatně v jakékoli vzdělávací akti-

vitě. 

Zdroje

O kritickém myšlení, metodách, které lze aplikovat v hodině a příkladech použití si 

přečtěte na webu projektu Respekt nebolí:

Člověk v tísni. Archív metod. Respekt nebolí [online]. 2010–2013 [cit. 2015-02-24]. Dostupné z: 

 http://www.respektneboli.eu/pedagogove/archiv-metod

http://www.respektneboli.eu/pedagogove/archiv-metod
http://www.respektneboli.eu/pedagogove/archiv-metod 
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Na KISKu studuje z celkového počtu studentů přibližně 26 % kombinovaných stu-

dentů. Politika Masarykovy univerzity však stanovuje, že by každý vyučovaný 

předmět měl být uzpůsoben tak, aby jej mohl absolvovat i kombinovaný student. 

Jak tedy vycházet vstříc potřebám těch studentů, kteří se často nemohou účastnit 

pravidelných týdenních přednášek?

Pracujte se sylabem předmětu v Informačním systému MU

Sylabus předmětu je jedním z nejdůležitějších informačních kanálů pro všechny 

studenty v jakékoli fázi studia. Studenti se podle sylabu předmětu rozhodují, zda si 

předměty (hlavně předměty typu B) mají zapsat. Sylabus může také být pro studenty 

i učitele vodítkem během výuky. 

Každý lektor může svůj sylabus předmětu upravovat přes modul  Učitele 

v Informačním systému. Sylabus musí být hotový před termínem registrace před-

mětů.  Harmonogram semestru naleznete na webu fakulty. 

Alternativní ukončení předmětu

Určitě nezapomeňte do sylabu vyplnit formu ukončení předmětu pro kombinované 

studenty. Zároveň by však kombinovaný student měl ovládat stejné penzum znalostí. 

V případě nutné účasti na hodinách pro prezenční studenty tak můžete využít al-

ternativní ukončení předmětu pro studenty kombinované.  Vhodným alternativním 

ukončením předmětu může být např.: 

 ʈ vedení studentského blogu (Inflow)

 ʈ vypracování odborného článku, který bude publikovaný v časopise Inflow

 ʈ student si může vést podcast nebo videostream, ve kterých bude řešit úzce 

vymezené téma relevantní k obsahu předmětu

 ʈ student může také pracovat na stejném projektu jako tým prezenčních stu-

dentů

http://is.muni.cz/help/
http://is.muni.cz/help/
http://www.phil.muni.cz/wff/home/studium/informace/harmonogramy
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 ʈ prezentace výstupů studenta může být zprostředkována i netradiční formou 

za využití Pinterese, Twitteru, zpracování wikihesla apod. 

Témata hodin podpořená literaturou

Kombinované studium je do velké míry založeno na samostudiu. Student tak jasně 

potřebuje vědět, z jakých materiálů má studovat, jaké zdroje jsou pro jednotlivá 

témata klíčové a jak může znalosti dále rozšiřovat. Vhodné je již v sylabu předmětu 

uvést konkrétní témata hodin i povinné a nepovinné zdroje. Může se jednat o kon-

krétní kapitoly v knize, publikované výzkumy, videopřednášky a další materiál. 

Student tak bude mít jasnou představu, která témata jsou probírána v prezenční 

formě studia. 

Pro přehlednou prezentaci témat, krátkých anotací k hodinám a seznamu lite-

ratury můžete využít také  Interaktivní osnovu v Informačním systému MU. 

Zpřístupňujte své prezentace

Do Úschovny k předmětu v Informačním systému MU lze ukládat prezentace z ho-

din, případně další studijní materiál. Prezentace a další materiál, který je určen 

studentům vašeho předmětu, však můžete publikovat i na svém osobním blogu 

nebo je zasílat studentů jinými cestami. V tom případě se však o tom nezapomeňte 

zmínit v sylabu předmětu.

Vytvořte si e-learningový kurz

Každý lektor na Filozofické fakultě MU má k dispozici možnost vytvořit si e-lear-

ningový kurz na  portálu ELF . Do e-learningového kurzu můžete vkládat studijní 

texty a prezentace po jednotlivých týdnech v souladu s průběhem předmětu. Jako 

https://is.muni.cz/auth/help/elearning/osnova
https://elf.phil.muni.cz/
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inspirace vám může sloužit předmět Aplikační seminář, ke kterému je zpracován 

jednoduchý  e-learningový kurz. Využijte přístup přes účet hosta.

https://elf.phil.muni.cz/elf2/login/index.php
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 Otázky k zamyšlení

 ʈ Mají vaši kombinovaní studenti do-

statek informací o tom, co probíráte na 

jednotlivých hodinách?

 ʈ Mají vaši kombinovaní studenti 

možnost ukončit předmět i alterna-

tivní formou v případě, že se nemo-

hou účastnit všech hodin nebo prak-

tických cvičení?

 Odneste si

 ʈ Každý předmět na KISKu by měl 

být navržen tak, aby jej měl možnost 

absolvovat i kombinovaný student. 

 ʈ V sylabu nebo interaktivní osnově 

každého předmětu by měla být uve-

dena témata jednotlivých hodin a re-

levantní literatura, ze které čerpáte. 



 9 Nechte 
studenty číst 
odborné texty
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Četba je mostem k myšlení. Díky četbě si student nejen osvojuje konkrétní znalosti, 

ale trénuje také kritické a analogické myšlení a zlepšuje schopnost úsudku. Internet 

a nové komunikační technologie a služby umožňují mnohem jednodušeji sdílet infor-

mace. Percepce digitálního textu (čtení zpráv, statusů na Facebooku nebo Twitteru) 

však způsobuje, že se mění čtenářské návyky. Čteme rychle, přeskakujeme, hledáme 

pouze klíčová slova. Čteme zkrátka povrchně. Tento způsob čtení, provázený pro-

blémy s pozorností, hlubším pochopením textu a kontextu informací, si bohužel 

analogicky přenášíme také na četbu odborné literatury.  Veďte tedy studenty k sou-

stavnější četbě a interpretaci odborných textů různých žánrů, např. výzkumných 

zpráv, vědeckých článků, monografií apod.  

Peer instructions

Kromě klasického čtení textů bychom rádi přiblížili koncept Peer instructions, který 

se čtením odborných textů pracuje velice sofistikovaně. 

Metoda Peer instructions spočívá v tom, že lektor studentům zadá četbu, se kte-

rou se následně v hodině pracuje. V průběhu výuky (po přečtení textu) jsou lektorem 

kladeny konceptuální otázky, na které se snaží studenti za pomoci kooperativních 

aktivit odpovídat.  Celý proces probíhá následovně: 

Před hodinou

 ʈ Zadání četby – studentům je zadána četba, např. kapitola v knize, článek, vý-

zkumná zpráva  

 ʈ Studenti před hodinou odpovídají na tři otázky do webového formuláře (mů-

žete využít např. formulářů Google). Dvě otázky směrují na obsah, kterému 

studenti neporozuměli. Třetí otázka míří na to, co pro studenta bylo v článku 

těžké nebo matoucí.  Pokud nic takového student nenašel, sdělí do formuláře, 

co považoval při čtení článku za inspirativní. Student by měl odpovídat co nej-

přesněji. Odpovědi se bodují a jsou součástí závěrečného hodnocení. Hodnotí 
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se především úsilí, které student do vytvoření odpovědí vložil, nikoli pouze 

správnost odpovědí. 

 ʈ Odpovědi poslouží také lektorovi v přípravě na následující hodinu. 

V hodině

 ʈ V průběhu hodiny jsou kladeny konceptuální otázky, které nezjišťují pamě-

ťové schopnosti nebo memorování, ale jsou zaměřeny na porozumění smyslu 

a hlavní myšlenky textu. Lze využít výběru z předem připravených možností 

nebo otevřených otázek, které jsou promítnuty projektorem. 

 ʈ Probíhá fáze sběru odpovědí.

 ʈ Studenti dostávají čas na promyšlení odpovědí. 

 ʈ Odpovědi mohou být od studentů sesbírány elektronicky (v případě, že mají 

všichni PC, notebook, tablet nebo mobil), nebo klasickým hlasováním. 

 ʈ Při větším počtu studentů mohou být odpovědi psány na papír. Lektor poté 

několik odpovědí vybere a požádá ostatní studenty, aby se přiřadili k té od-

povědi, která nejlépe vystihuje jejich vlastní odpověď. 

 ʈ Kooperativní aktivity jsou využívány v momentu, kdy lektor požádá stu-

denty, aby prodiskutovali své odpovědi ve dvojicích a shodli se na odpovědi, 

následně ve trojicích a opět se shodli na odpovědi. Takto lze pokračovat až 

k celé studijní skupině, která na základě promyšlených argumentů formuluje 

společnou znalost.
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 Otázky k zamyšlení

 ʈ Požadujete po studentech, aby ve 

vašich hodinách nebo v přípravě četli 

nějaké materiály? 

 ʈ Na jaké téma byste příští hodinu 

mohli rozvinout se studenty diskusi? 

 Odneste si 

 ʈ Pracovat se studenty lze i před sa-

motnými hodinami. Např. v některých 

hodinách by mohla být vhodnou in-

spirací četba relevantní literatury. 

Čtení je však nutné propojit i s hod-

nocením a prací v hodině. 

Zdroje

Pod tímto zdrojem naleznete důkladnější vysvětlení metody Peer instructions: 

HANFORD, Emily. Rethinking the Way College Students Are Taught. In: American Public Media 

[online]. 2013 [cit. 2014-01-23]. Dostupné z:  http://americanradioworks.publicradio.org/

features/tomorrows-college/lectures/rethinking-teaching.html#peerinstruction

http://americanradioworks.publicradio.org/features/tomorrows-college/lectures/rethinking-teaching.ht
http://americanradioworks.publicradio.org/features/tomorrows-college/lectures/rethinking-teaching.ht
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Povolání, které jste si vybrali, tedy být učitelem, lektorem, je svým způsobem rizikové. 

Ne náhodou je právě mezi učiteli mnoho těch se syndromem vyhoření. Na to doplácí 

nejen lektor, ale také studenti. Jako doplnění známých metod prevence syndromu 

vyhoření (oddělování práce a osobního života, relaxace atd.) doporučujeme ještě 

jedno „opatření“ – neustále se učte. 

Stále inovujte 

Každý semestr se pokuste předmět znovu posunout v odbornosti a profesionalitě. 

Experimentujte s formátem a technologiemi. Každá inovace předmětu by však měla 

mít zdůvodnění plynoucí buď z literatury nebo z potřeb studentů. Nebojte se tak 

sbírat zpětnou vazbu na to, co vás zajímá, i u studentů. Předmětová anketa pro tento 

účel není ideální, jak se nám potvrdilo. Při sběru zpětné vazby se nám osvědčily dvě 

metody: 

Jednoduchý dotazník

Vytvořte si jednoduchý dotazník, který po poslední hodině nebo po uzavření kla-

sifikace předmětu rozešlete studentům. Úplně stačí dvě základní otevřené otázky: 

 ʈ Co se vám na předmětu líbilo/nelíbilo? 

 ʈ Co by v rámci předmětu mohlo být změněno / mělo zůstat stejné? 

Dotazník je tak krátký proto, aby s ním student neměl moc práce. Navíc se do-

mníváme, že dvě otevřené otázky umožní zájemcům vyjádřit řadu inspirativních 

podnětů a komentářů. 

Sedněte si se studenty na kávu

Po skončení předmětu a uzavření klasifikace pozvěte všechny studenty na nefor-

mální posezení u kávy nebo čaje. Brněnské kavárny skýtají příjemné prostředí pro 

sdílení ústní zpětné vazby. Budete překvapeni, kolik přínosných komentářů a pod-

nětů získáte. 
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Díky neformálnímu prostředí zjistíte i to, koho téma opravdu zajímá a kdo pří-

padně přemýšlí o psaní diplomové práce právě pod vaším vedením. Mohou se také 

projevit studenti, kteří budou mít zájem zapojit se do reálné praxe nebo do konkrét-

ních projektů, na kterých se podílíte.
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 Otázky k zamyšlení

 ʈ Jakým způsobem vyhodnocujete, 

zda hodiny a celý předmět bylo pro 

studenty přidanou hodnotou?

 ʈ Inovujete a aktualizujete svůj před-

mět pokaždé, když jej začínáte znovu 

vyučovat?

 Odneste si

 ʈ Zpětnou vazbu od studentů je 

možné získat i jinak než tradiční před-

mětovou anketou. 

 ʈ Na základě zpětné vazby od stu-

dentů lze definovat, které aspekty 

předmětu byste mohli příští semestr 

vylepšit.
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