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Jarmila Čechová

- učitelství pro SŠ na HTF UK v Praze a speciální 
pedagogiku na PedF MU v Brně

- jako pedagog - ve všech úrovních škol (od MŠ po 
VŠ), ve školách tradičních i inovativních

- věnuje se tématům: profesní rozvoji pedagogů jako 
mentor (např. pro organizaci Škola Můj Projekt), 
tématům kolegiální podpory a psychohygieny u 
vyučujících.  V současnosti také koordinuje 
pedagogický projekt Futuropolis zaměřený na 
kritickou pedagogiku.

- Škola Můj Projekt (skolamujprojekt.cz)

- Futuropolis

-

-

-

kontakt: jarmila.cechova@nazemi.cz

https://skolamujprojekt.cz/
https://futuropolis.cz/


Osnova webináře

●  Konstruktivismus 

●  Důležitost reflexe

● Techniky reflexe ve třídě a při online výuce



Reflexe v online i offline 
výuce





Co je reflexe? 
• Fáze 

konstruktivistického 
vyučování

• E - U - R
• formativní hodnocení



2 hlavní pedagogické směry
Hlavní pozornost - učivo
• Transmisivní vyučování
• Převládá frontální 

vyučování

Hlavní pozornost žák 

Dan Perjovschi



2 hlavní pedagogické směry
Hlavní pozornost - učivo
• Transmisivní vyučování
• Převládá frontální 

vyučování
• Žák je tabula rasa

Hlavní pozornost žák 
• konstruktivismus
• rozvíjíme to, co už žák ví

Dan Perjovschi
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Hlavní pozornost - učivo

● Transmisivní vyučování

● Převládá frontální 
vyučování

● soutěživost

2 hlavní základní směry

Dan Perjovschi



Hlavní pozornost - učivo

● Transmisivní vyučování

● Převládá frontální 
vyučování

● soutěživost

● škola jako třídírna

2 hlavní základní směry

Hlavní pozornost žák 

● konstruktivismus

● rozvíjíme to, co už žák ví

● Učitel - garant metody

● Učí se i učitel









Konstruktivistický model vyučování 
• Evokace - vybavují si, co o tématu vědí, co se jen domnívají, jaké o něm mají 

otázky
•  vyvolává se vnitřní motivace pro učení  – zvědavost na to, jak to tedy je 

doopravdy; potřeba získat nové informace pro vyřešení otázky; chuť něco 
zažít nebo si vyzkoušet, čím bychom mohli potvrdit nebo vyvrátit svou 
hypotézu atd.



Konstruktivistický model vyučování 
• Učení/expozice učiva - procházejí novou zkušeností
• propojují nové informace, které v této fázi přicházejí z vnějšího zdroje (text , 

videoprojekce, pokus, exkurze, …), s informacemi, jež si vybavili a utřídili v 
první fázi procesu učení

• Reflexe - ohlíží  se za procesem učení, kterým právě prošli, a formulují si svůj 
nový obraz tématu nebo problému (co teď o něm ví, co si potvrdil, co si 
opravil, jaké otázky zůstaly nezodpovězeny, čemu by se chtěl o tématu příště 
naučit, jak naučené využije





Co je reflexe? 

● Proces, ve kterém 
zpracováváme předchozí 
zážitek (konkrétní 
zkušenost) tak, aby byla 
pro nás
v maximálně užitečná

● Učitel, provází, podporuje, 
vytváří vhodné podmínky, 
facilituje 





https://www.menti.com/kk
w2x8ia7m

https://www.menti.com/kkw2x8ia7m
https://www.menti.com/kkw2x8ia7m






Proč věnovat čas reflexi? 

- děti se naučí formulovat, co zažily 
- pokud si zážitek učení takto znovu zvědomíme - je větší 

pravděpodobnost, že dovednost, vědomost použijeme příště v 
podobné situaci. 

- “vytřískat” maximum z naučeného (z chyby) 
- ověření, zda postupujeme k cíli 



Dlouhodobé přínosy 
• děti cítí, že jejich názor je důležitý - vidí, že hodiny jsou opravdu 

jejich - že je mohou ovlivňovat
• jsou motivovanější 
• pozornost je zaměřena i na proces, ne jen na obsah
• uvědomují si svoji pozici v rámci učebního plánu (co už umím, 

co mi jde, kde potřebuji ještě pracovat, zda mohu jít dál)
• metakognice





Kolbův cyklus učení ve spirále



● Popis situace (Co se stalo?)
● Obrat k pocitům (Jaké pocity a 

myšlenky jsem při konkrétní 
situaci prožíval/a?)

● Hodnocení (Co dobrého nebo 
špatného si z této situace můžu 
vzít?)

● Analýzu (Jaký smysl tato 
situace může mít?)

● Závěr (Co dalšího jsem mohl/a 
udělat?)

● Akční plán (Co udělám jinak, 
pokud se dostanu znovu do 
této situace?)
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• Průběh
• Pocity
• Poznatky
• Příležitosti

Fáze řízení reflexe, na co se ptáme? 



Průběh
Formulování toho, co se skutečně stalo. 
Otázky jsou cílené na konkrétní události, jejich popis, detaily.

• „Popište, jak probíhala aktivita.“
• „Stalo se něco neočekávaného/očekávaného, …?“
• „Co bylo nejzajímavější, co stojí za zapamatování?“
• „Jaké byly klíčové/kritické okamžiky?“
• „Čeho jste se obávali/v co jste doufali, že se stane, a nestalo se?“
• „Popište aktivitu z perspektivy malého dítěte (vedoucího, reportéra).“



Pocity
• Pocity: „Vyjmenuj pět pocitů, které jsi zažíval.“
• Kontrasty: „Jaké byly vaše osobní očekávání a obavy?“
• Zapojení: „V kterém momentu ses cítil nejvíce/nejméně zapojen?“
• Empatie: „Kdo podle tebe prožíval podobné/rozdílné pocity?“
• Sebekontrola, vyjádření emocí: „V kterém okamžiku jste si byli vědomi, že 

nejvíce/nejméně kontrolujete své emoce?“
• Neverbální podstata: „Který druh hudby (hudební nástroj, píseň) by se 

nejvíce hodil k popisu uplynulé aktivity?“
• Metafora: „Kdybys byl během této aktivity nějaký nástroj (náčiní

z kuchyně, film, zvíře, jídlo…), co by to bylo?“ 



Poznatky
● „Co nového ses naučil?“

 

● „Co ti přišlo nejužitečnější, co myslíš, že využiješ v 
nejbližší době? 

● „Co tě překvapilo?“  



Příležitosti
Skupina se zaměřuje na souvislosti s budoucím chováním v 

podobných situacích
• Možnosti: „Jak by se ta aktivita dala využít jinak?“
• Změny: „Co již nebudete dělat/začnete dělat/v čem budete 

pokračovat?“
• Plány: „Co chcete prozkoumávat?“
• Znovuuvědomění: „Obnovila tato aktivita tvé…?“



Rizika
- nedostatek času, nevhodný čas 
- únava, stereotyp, formální realizace
- bezcílnost, povrchnost
- U se nedrží role facilitátora, splývá se skupinou
- místo zaměření na proces učení dětí,  dávají děti ZV a hodnocení U



Metody

● terč, emotikony
● hodnocení na škále

● semafor, kelímky

● obrázky

● metafory, teploměr 

● kolečka (procenta)

● živé sochy

●  jaká část kamery je odkrytá, 

● prsty rukou



Myšlenkové mapy

















Co pomáhá udržet vztah s dětmi? 

● schůzky 1 na 1 - reflexe, jak postupují, s čím potřebují pomoci 

● používám 

karty refexe

● rutina, režim
● pauzy

























Odkazy

● karty KROK - https://skolamujprojekt.cz/
● http://jobiblog.cz/reflektivni-karty/
● https://nenasilnakomunikace.org/stahnete-si-c

viceni-s-kartickami-potreb-a-pocitu/
● https://www.b-creative.cz/
● http://www.havrlikova.cz/myslenkove-mapy/

https://skolamujprojekt.cz/
http://jobiblog.cz/reflektivni-karty/
https://nenasilnakomunikace.org/stahnete-si-cviceni-s-kartickami-potreb-a-pocitu/
https://nenasilnakomunikace.org/stahnete-si-cviceni-s-kartickami-potreb-a-pocitu/
https://www.b-creative.cz/
http://www.havrlikova.cz/myslenkove-mapy/
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