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Anotace 

Příspěvek je zaměřen na informace k projektu rozvíjení kompetencí učitelů primárního 
vzdělávání pro řízení učení žáků ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, zejména 
kompetence a preference, které se týkají psychomotorických dovedností žáků, a to z hlediska 
volených metod a forem výuky. K získání výzkumných dat byla užita Q - metodologie a jsou 
uvedeny též výsledky výzkumného šetření. Projekt je realizován v součinnosti studentů 
a učitelů PF UJEP v Ústí nad Labem a vybraných učitelů 1. stupně ZŠ v Ústeckém kraji. 

 

Abstract 

The contribution informs about the project – The developing of the professional teachers 
competence in primary education at the process of learning by pupils in the educational area 
Man and the world of work. Especially skills and preferences concerning the psychomotor 
skills of pupils in terms of the chosen teaching strategy. To obtain research data was used Q - 
methodology and results are also given. On research take part the teachers and students PF 
UJEP v Ústí nad Labem with the teachers of the First Stage of Basic Schools at Ústí nad 
Labem. 

Obr. 1 Příklad hodnocení podle Q-metodologie 
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1 Úvod 

V současnosti je na pedagogické fakultě Univerzity J. E Purkyně řešen studentský projekt 
Rozvoj kompetencí u žáků mladšího školního věku v oblasti psychomotorických dovedností. 
Jeho hlavním cílem je vytvoření vzdělávacích strategií pro výuku praktických předmětů 
v tematické oblasti Člověk a svět práce RVP ZV z hlediska učiteli užívaných metod a forem 
vyučování. Analyticko-srovnávacím způsobem jsou hodnoceny metody výuky manuálním 
dovednostem v předmětu pracovní výchova na 1. st. ZŠ ve vztahu k jejich efektu na 
dovednosti žáků. V další části výzkumu bude navržen soubor psychometrických didaktických 
testů se zaměřením na manuální dovednosti, pomocí něhož bude diagnostikována úroveň 
manuálních dovedností žáků. Ke zjištění používaných metod a forem výuky byla zvolena  
Q-metodologie. Ta umožňuje nejen zjištění absolutních hodnot zkoumaných proměnných, ale 
je rovněž efektivní metodou pro statistické zpracování, hledání podobností názorů 
u zkoumaného vzorku učitelů, respondentů výzkumu. 

 

2 Q-metodologie 
 Q-metodologie se úspěšně užívá ve výzkumech, v nichž se zjišťuje, jak určitá skupina 
respondentů hodnotí určitou množinu objektů, přičemž těchto objektů je velký počet 
(Kerlinger, 1973). V uváděném výzkumu bylo použito celkem 60 popisných karet, na nichž 
byly uvedeny různé metody a formy vyučování užívané při výuce manuálním dovednostem.  

Tab. 1 Metody a formy vyučování, které považují učitelé za nejdůležitější 

Pořadí ∅ σ Q-typ 
1. 7,27 2,16 A33 motivační rozhovor 
2. 6,92 1,99 A34 dialog (komunikace učitele, žáků a žáků navzájem) 
3. 6,86 2,34 A21 motivační demonstrace 
4. 6,84 2,09 A31 motivační vyprávění 
5. 6,81 2,52 A14 demonstrace praktické činnosti učitelem (např. prac. postupu) 
6. 6,54 2,01 A53 metoda samostatné práce 

Témata byla zvolena koordinátory projektu a prakticky ověřena v průběhu pilotáže u skupiny 
osmi učitelů. K mírné korekci došlo dvou odpovědí. Při samotném výzkumu byla 
respondentům předložena otázka: "Při výuce manuálních dovedností v předmětu pracovní 
výchova preferuji/nepreferuji následující metody a formy výuky" a v souladu s jeho 
metodikou bylo požadováno, aby zkoumané osoby popisné karty rozdělily podle významu 
odpovědí do 11 skupin od nejdůležitější po nejméně důležitou. Pro umožnění a usnadnění 
zpracování statistických výsledků byla zvolena kvazinormální distribuce podle schématu 2-3-
4-7-9-10-9-7-4-3-2, která přibližně odpovídá normálnímu rozdělení (obr. 1). Jednotlivým 
polohám umístění Q-typů zleva doprava bylo při zpracování výsledků připisováno bodové 
hodnocení na stupnici: od deseti po nulu bodů. 

Tab. 2 Metody a formy vyučování, které považují učitelé za nejméně důležité 

Pořadí ∅ σ Q-typ 
55 3,41 2,22 A23 školní přednáška – výklad 
56 3,3 2,49 A43 práce s textovými dokumenty (učebnice) 
57 3,08 1,82 A19 demonstrace videozáznamu 
58 2,68 2,01 A60 výuka řízená počítačem 
59 2,51 2,02 A20 demonstrace audiozáznamu 
60 2,43 2,15 A36 panelová diskuze (diskuze mezi několika odborníky, žáci sledují) 
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  Dalším důvodem využití Q-metodologie ve výzkumu je možnost zjištění, zda mezi 
hodnocením popisných karet u jednotlivých respondentů jsou podobnosti a jak jsou tyto 
podobnosti velké. K diferencovanému exaktnímu posouzení těsnosti vztahů mezi tříděním 
jednotlivých osob bylo využito Pearsonova korelačního koeficientu. Koeficienty korelace 
byly vypočítány pro všechny možné dvojice probandů a výsledky byly zapsány do korelační 
matice, jež pro její obsáhlost není možné uvést, avšak výřez z ní je uveden (tab. 3). 

 Přesnější informace o typech třídění zkoumaných osob může přinést shluková analýza, 
jejímž cílem je přiřadit jednotky analýzy, v našem případě se jedná o jednotlivé učitele, na 
základě podobnosti ke skupinám (Chráska, 2007). Pomocí shlukové analýzy lze získat 
informace, např. o tom zda se mezi hodnotícími osobami vyskytovali určité typy osob, které 
mají na hodnocení předložených Q-typů podobné názory. Pro identifikaci takovýchto skupin 
bylo ve výzkumu užito metody k-průměrů. 

Tab. 3 Korelační matice hodnot Q-třídění (výřez), X1 ažX7 a Y1 až Y7 jsou zástupci 
  skupin X a Y 

  X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 
X1 1 0,54 0,56 0,56 0,56 0,4 0,28 0,2 0,21 0,15 0,11 0,05 -0,1 
X2 0,54 1 0,62 0,5 0,49 0,49 0,25 0,25 0,07 -0 0,11 0,09 -0 
X3 0,56 0,62 1 0,37 0,42 0,34 0,37 -0,2 -0,1 -0,2 -0,1 -0,1 -0,2 
X4 0,56 0,5 0,37 1 0,42 0,33 0,18 0,19 0,05 -0 -0,1 0,13 0,02 
X5 0,56 0,49 0,42 0,42 1 0,33 0,42 0,2 0,19 0,1 0,14 0,21 -0 
X6 0,4 0,49 0,34 0,33 0,33 1 0,05 0,15 0,13 0,06 0,06 -0 -0 
X7 0,28 0,25 0,37 0,18 0,42 0,05 1 0,03 0,2 0,04 -0,1 0,15 -0,1 
Y1 0,2 0,25 -0,2 0,19 0,2 0,15 0,03 1 0,33 0,27 0,24 0,23 0,1 
Y2 0,21 0,07 -0,1 0,05 0,19 0,13 0,2 0,33 1 0,75 0,65 0,47 0,22 
Y3 0,15 -0 -0,2 -0 0,1 0,06 0,04 0,27 0,75 1 0,71 0,46 0,15 
Y4 0,11 0,11 -0,1 -0,1 0,14 0,06 -0,1 0,24 0,65 0,71 1 0,43 0,21 
Y5 0,05 0,09 -0,1 0,13 0,21 -0 0,15 0,23 0,47 0,46 0,43 1 0,35 
Y6 -0,1 -0 -0,2 0,02 -0 -0 -0,1 0,1 0,22 0,15 0,21 0,35 1 

 

3 Výsledky šetření 
 Výzkumného šetření se zúčastnilo 37 učitelů 1. st. ZŠ z Ústeckého kraje. Během 
administrace metody doba, po níž mohli zkoumaní učitelé třídit karty do skupin nebyla 
omezena. Metody a formy vyučovaní, které učitelé považují za nejdůležitější a nejméně 
důležité při výuce manuálním dovednostem jsou uvedeny (tabulky 1 a 2). Za překvapivé 
z hlediska zkoumaného problému je možné považovat umístění dialogických a motivačních 
metod před metodami přímo souvisejícími s manuálními činnostmi, i když relativně velká 
směrodatná odchylka vypovídá o větších rozdílech v názorech na důležitost těchto Q-typů. 

Tab. 4 Metody a formy vyučování, které považují respondenti skupiny X za nejdůležitější 

Pořadí ∅ σ Q-typ 
1 8,5 1,41 A14 demonstrace praktické činnosti učitelem (např. prac. postupu) 
2 8 1,97 A21 motivační demonstrace 
3 7,38 2,47 A33 motivační rozhovor 
4 7,13 1,93 A31 motivační vyprávění 
5 7,06 2,22 A1 pracovní metoda s podrobnými instruktážemi jednotlivých operací 
6 7,06 1,68 A15 demonstrace hotových výrobků 
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 Pro zjištění typů učitelů z hlediska jejich názoru na významnost metod a forem 
vyučování manuálním dovednostem byla vytvořena korelační matice. Již z ní byla zřejmá 
podobnost názorů u dvou skupin – shluků respondentů, projevující se poměrně velkou 
hodnotou korelačního koeficientu (tab. 3). Metoda k-průměrů přinesla přesnější určení těchto 
skupin z hlediska jejich zástupců, kdy početnější skupina nazvaná X má 16 respondentů 
a v méně početné skupina Y bylo 10 respondentů. 

Tab. 5 Metody a formy vyučování, které považují respondenti skupiny Y za nejdůležitější 

 Přestože přesnější vymezení těchto dvou skupin bude vyžadovat podrobnější 
zkoumání a interpretace výsledků si vyžádá větší pozornost, lze konstatovat určité závěry. 
Respondenti skupiny X (tab. 4) preferují ve výuce manuálních dovedností především nácvik 
pracovních činností po instruktáži učitele, za důležité považují demonstraci, nejen praktické 
činnosti ale i finálního výrobku. Důraz kladou na motivaci žáka učitelem a z hlediska forem 
dávají přednost frontálnímu vyučování. Naopak respondenti skupiny Y (tab. 5) upřednostňují 
projektové a problémové vyučování, některé relativně nové metody, např. brainstorming 
a metody situační a simulační. Motivují především prostřednictvím rozhovoru a z hlediska 
forem preferují vyučování skupinové. 

 Poměrně výrazný rozdíl mezi oběma skupinami se projevuje v názoru jejich členů na 
projektové vyučování. Tabulka 6 zobrazuje jednotlivé, do jisté míry teoretické, možnosti 
uspořádání projektového vyučování. Z hlediska pořadí je zřejmé, že názory těchto dvou 
skupin jsou takřka protichůdné.  

Skupina X Skupina Y Q-typ 

20. 58. 
Q4 projekt, kdy učitel navrhuje celkový postup řešení 
i jednotlivé jeho kroky 

14. 38. 
Q5 projekt, kdy učitel navrhuje celkový postup řešení a dílčí 
kroky po instruktáži řeší žáci 

34. 41. 
Q6 projekt, kdy učitel navrhuje celkový postup řešení a dílčí 
kroky (bez instruktáže) řeší žáci 

31. 7. 
Q7 projekt, kdy žáci navrhují celkový postup řešení a dílčí kroky 
instruuje učitel  

40. 12. 
Q8 projekt, kdy žáci navrhují celkový postup řešení a s pomocí 
učitele řeší dílčí kroky 

37. 3. 
Q9 projekt, kdy žáci navrhují celkový postup řešení a dílčí kroky 
řeší bez pomoci učitele 

 

Pořadí ∅ σ Q-typ 

1 8,2 1,99 
A35 diskuze (rozhovor učitele a žáků navzájem, za účelem obhájení 
názoru) 

2 7,8 1,83 A33 motivační rozhovor 

3 7,6 1,96 
A9 projekt, kdy žáci navrhují postup řešení a dílčí kroky řeší bez 
pomoci učitele 

4 7,2 1,47 A34 dialog (komunikace učitele, žáků a žáků navzájem) 
5 7,2 1,83 A56 skupinové vyučování 
6 7,1 1,51 A32 rozhovor (komunikace učitele a žáků) 

Tab. 6 Pořadí Q-typů u skupin X a Y ve vztahu k projektovému vyučování 
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4 Závěr 
Zahájená spolupráce v projektu naznačuje, že tým učitelů a studentů Pedagogické 

fakulty UJEP je akceptovaný partner ke spolupráci s učiteli ZŠ v Ústeckém kraji, při které lze 
získat nový vhled do problematiky řízení učení žáků ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce 
dle RVP pro základní vzdělávání. Výzkumné šetření není dosud ukončeno, zpracovaná data 
korelací jsou v pásmu statistické významnosti, avšak je třeba podrobnější analýzy získaných 
údajů a především jejich důkladná interpretace. Je připravena 2. výzkumná procedura 
a domníváme se, že výsledky a závěry projektu se nám podaří přenést do školní praxe 
a přispět k zefektivnění vyučování a rovněž předcházet různým typům dyspraxie u žáků, 
včetně jejích specifických obtíží (Zukerstein, 2009).  

Vzhledem k faktu, že volba vyučovací strategie představuje specifické modelové 
situace, které jsou žáky mnohdy vnímány jako nezvládnutelné, tak řízením učitele bude žák 
veden k překonávání obav z nezvládnutí, a tím k postupnému ověřování svých možností 
a kompetentností a stimulován k využití a rozvoji svých zdrojů ke zvládání požadavků 
a následnému růstu seberegulace. Tím je možno rozvíjet vzájemnou důvěru učitele a žáků, 
stejně jako komunikaci s ostatními při modelových situacích, jejichž řešení vyžaduje 
vzájemnou spolupráci a komunikaci. 
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