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KONSTRUKTIVISTICKÉ P ŘÍSTUPY  
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ZUBATÁ Anna, CZ 

 

Abstrakt  

Stať pojednává o problematice konstruktivistických přístupů při využití projektové výuky 
a projektů ve výuce tematického okruhu Svět práce. V úvodní části stati je řešena bližší 
charakteristika výše uvedených pojmů. Poté se budeme zabývat přednostmi projektové výuky 
a jejími aplikacemi při rozvíjení schopnosti žáka adekvátně volit profesi, tzv. kariérového 
rozhodování. 

 

Abstract 

This paper deals with problem of constructivist approaches at use of project teaching and 
projects in the thematic area of World of work. In the opening part there is solved further 
characteristic of the above concepts. Then we will discuss the advantages of project teaching 
and its applications at developing pupil´s ability to adeguately to choose the profession, so 
called career decision-making. 

 

1 Úvod  

V dnešní době má učitel širokou škálu možností vyučovacích metod, technických 
prostředků, postupů aktivního vyučování. V daných podmínkách je na něm, jakým směrem 
chce, aby se jeho výuka odvíjela. Stať je zaměřena na aplikaci přístupů pedagogického 
konstruktivismu využitím projektové výuky v tematickém okruhu Svět práce. 

Právě tematický okruh Svět práce má napomoci žákům devátých ročníků (případně 
osmých ročníků) ke správné volbě své budoucí profese, tedy ke kariérovému rozhodování. 
Kariérové rozhodování má velký význam v RVP. Je zřejmé, že žáky ovlivňuje při tomto 
složitém rozhodování nejen škola, ale především rodina. (1)  

Školy se tedy snaží o to, aby si jejich žáci dokázali prakticky vybrat profesi, kterou by ve 
svém životě mohli dál vykonávat. Učitelé, k tomu aby žákům přiblížili problematiku Světa 
práce, využívají různé vyučovací metody, popřípadě aktivní učení, ve kterém se schovává 
projektová výuka. Tak může výuka přes svůj praktický záměr plnit i úlohy směřující 
k rozvíjení žákova myšlení. 

 

Konstruktivistické didaktické postupy – Aktivní učení 

Definovat pojem aktivní učení je obtížné, přesto nás zaujal popis dle D. Sitné: „Aktivním 
učením rozumíme postupy a procesy, pomocí kterých žák (učící se jedinec) přijímá s aktivním 
přičiněním informace a na jejich základě si vytváří své vlastní úsudky.“ (2, s. 9) Pomocí 
aktivního přístupu si žáci rozvíjí kritické myšlení. Aktivní učení je přímo zaměřeno na žáka, 
ten však není pasivní. Právě aktivní učení žáky vede k: objevování, posuzování, porovnávání 
a začleňování nových informací do již „nabytých“ informací. Aktivní metody jsou opakem 
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tradičních vyučovacích metod, kde učitel je ten činný. (2, s. 9) Právě mezi tyto aktivní metody 
učení patří i projektová výuka a s ní i projekt. 

Pokud nahlédneme do RVP na tematický okruh Svět práce a jeho kompetence, můžeme 
si povšimnout značné mezioborovosti, dále zde případně dochází ke spolupráci 
s mimoškolskými institucemi atd. (6) Právě v této chvíli můžeme pociťovat určitou podobnost 
respektive návaznost na projektovou výuku (projekt). 

 

Projekt a projektová výuka 

Projektem se zabývá mnoho autorů, mi se však zaměřili na pojetí projektu dle J. Maňáka: 
„Projekt lze vymezit jako komplexní praktickou úlohu (problém, téma) spojenou se životní 
realitou, kterou je nutno řešit teoretickou i praktickou činností, která vede k vytvoření 
adekvátního produktu.“ (3, s. 168) Pávě tato charakteristika projektu nás evokuje k tomu, 
čeho chceme ve Světě práce dosáhnout. Projekty mají své jisté výhody, ale i nevýhody, těmi 
se zabývá odborná literatura. Dle R. Dytrtové má projekt tyto pozitiva: aktivizace, 
samostatnost, sebevzdělávání, aplikace poznatků, rozšíření poznatků, týmová spolupráce, 
uplatnění zodpovědnosti. (4, s. 19) 

 Pokud se blíže seznámíme s problematikou projektů atd., narazíme na pojem projektová 
výuka či projektové vyučování. Cítíme zde menší rozdíl, který nám může blíže objasnit teorie 
obecné didaktiky, zde je pojem výuka oproti vyučování širším pojmem. (5, s. 40) Proto se 
přikloníme na stranu projektové výuky. 

Pokud si výše uvedené výhody projektu dáme do vztahu s tematickým okruhem Svět 
práce, respektive s klíčovými kompetencemi tematického okruhu Svět práce, zjistíme, že 
výhody projektu nám tyto kompetence (občanské kompetence, kompetence využívat 
informačních technologií a pracovat s informacemi, personální a sociální kompetence, 
kompetence k pracovnímu uplatnění) pomohou naplnit. Jedná se především o tyto výhody 
projektu: uplatnění zodpovědnosti, aplikace poznatků, sebevzdělání a samostatnost.  

Tematicky okruh Svět práce 

Vzdělávací oblast Člověk a svět práce obsahuje tematický okruh Svět práce a právě tento 
okruh je určen pro 2. stupeň ZŠ jako jediný povinný. Díky svému charakteru je určen spíše 
pro žáky devátého ročníku, je možné ho ale aplikovat i do osmého ročníku. (6) Očekávané 
výstupy tohoto tematického okruhu jsou uvedeny v RVP: „orientuje se v pracovních 
činnostech vybraných profesí, posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného 
povolání a profesní přípravy, využije profesní informace a poradenské služby pro výběr 
vhodného vzdělávání, prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při 
vstupu na trh práce.“ (6) 

V roce 2010 byl proveden průzkum pomocí dotazníkového šetření, který byl určen pro 
učitele tematického okruhu Svět práce. Tento dotazník byl rozdán na vybrané ZŠ. Z tohoto 
dotazníkového šetření vyšly tyto výsledky: 

� Vyučovací metody, které se dle učitelů, nejvíce hodí pro výuku tematického okruhu 
Svět práce: zde se na prvním místě umístila názorně demonstrační metoda a na 
druhém místě se umístila slovní metoda. 

� Hodnocení (jako na ZŠ) vybraných vyučovacích metod učiteli: jako nejlépe 
hodnocené metody byly vybrány tyto metody: projektová metoda a problémová 
metoda. 
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� Přednosti projektové metody: zde učitelé ohodnotili nejlépe (dle známkování na ZŠ): 
spolupráci a odpovědnost. (7, s. 201-205) 

Jaký názor, ale mají budoucí učitelé, tedy studenti tematického okruhu Svět práce na 
výše uvedenou problematiku? Bude jejich hodnocení stejné nebo se vyskytnou rozdíly? 
Právě odpovědi na tyto otázku nám udává níže provedené dotazníkové šetření. 

 

2 Svět práce a projektová výuka - dotazník  

Pokud se zamyslíme nad výše uvedenými informacemi, zjistíme, že projektová výuka 
poskytuje velké možnosti a to nejen po stránce obsahové ale i po stránce realizační. Dle 
našeho názoru je uplatnění projektové výuky v tematickém okruhu Svět práce zcela 
přirozené a tedy i dobré. Jaký mají názor ale budoucí učitelé tohoto tematického okruhu? 
Zjistit odpověď na tuto otázku bylo cílem níže uvedeného dotazníkového šetření. Dotazník 
byl rozdán budoucím učitelům tematického okruhu Svět práce na Katedře technické  
a informační výchovy na PdF UP (30ks rozdáno; 24ks správně vyplněno). Obsahoval šest 
položek, z nichž dvě byly obecné (položka č. 1 a č. 2.). Studenti měli označit pouze jedno 
tvrzení, které dle jejich názoru vystihuje uvedené situace (pokud nebylo uvedeno jinak). 
Dotazník se skládal z těchto položek: 

1. Pohlaví: žena -  5                              muž – 19 

2. Aprobace: zde studenti uvedli svou studijní kombinaci pro případnou zpětnou kontrolu. 

3. Vyučovací metody, které se dle studentů PdF UP, nejvíce hodí pro výuku tematického 
okruhu Svět práce. 

Z níže uvedeného výběru vyučovacích metod, si měli studenti vybrat dvě vyučovací 
metody. Získané výsledky jsou níže zpracovány do přehledné tab. č. 1. 

Tab. č. 1: Přehled zvolených vyučovacích metod 

 

Metoda výuky 
Volba učitelů vyjádřena 
v % 

Metoda slovní 13 

Názorně demonstrační 10 

Praktická metoda 23 

Problémová metoda  2 

Deduktivní metoda  2 

Didaktická hra 15 

Projektová metoda  29 

Instruktáž  6 

 

Z tabulky č. 1 je zřejmé, že budocí učitelé volí pro tematický okruh Svět práce jako      

nejvhodnější vyučavací metody především: projektovou metodu a praktickou metodu        

(barevně vyznačeny). 
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4. Hodnocení (jako na ZŠ) vybraných vyučovacích metod 

Úkolem studentů bylo ohodnotit vybrané vyučovací metody, tyto výsledky jsou níže 
vyjádřeny v tab. č. 2, a to pomocí aritmetického průměru. 

Tab. č. 2: Přehled aritmetických průměrů u vybraných vyučovacích metod 

Vyučovací metoda Aritmetický průměr 

Informačně receptivní metoda 2,52 

Problémová metoda 2,38 

Výzkumná metoda 2,50 

Projektová metoda 1,63 

Tato otázka nám potvrzuje výsledek viz. otázka č. 3. 

5. Na otázku, zda projektová výuka v tematickém okruhu Svět práce může napomoci 
žákům si adekvátně zvolit svou budoucí profesi, uvedla nadpoloviční většina, že ano. 
Z toho vyplývá, že existuje přímý vztah mezi zvolenou vyučovací metodou, respektive 
projektovou výukou a výsledným rozhodnutí žáka, při volbě povolání. 

6. Přednosti projektové metody 

Zde studenti měli ohodnotit některé vybrané přednosti projektové výuky (jako na ZŠ). 
Výsledek byl následující: spolupráce se umístila na prvním místě a vytrvalost se 
umístila na posledním místě. 

 

3 Závěr  

Z výše uvedených informací vyplývá, že učitelé stejně jako studenti PdF hodnotí kladně 
projektovou výuku jako vyučovací metodu. Pokud ale otázka přímo směřuje na tematický 
okruh Svět práce, zde se názory učitelů i studentů PdF rozcházejí. Zatímco studenti PdF opět 
nejčastěji uvádí projektovou výuku, učitelé zde prosazují názorně demonstrační metodu 
výuky. Je zřejmé, že studenti PdF a učitelé hodnotí různě i kladné stránky projektové výuky. 
Proč tomu tak je? Proč se liší názory budoucích učitelů a učitelů již vystudovaných? Jeden 
z možných důvodů je fakt, že je pro tento tematický okruh nedostatek propracovaných 
teoretických koncepcí, které odůvodňují jejich volbu včetně konkrétních metodických 
materiálů.  
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