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METODIKA PRO UČITELE 

Praktické náměty pro práci učitelů ve výuce s aplikacemi na podporu 

čtení  
 

I – 1 Úvod, pro koho je metodika určena 

Žijeme v době informačních technologií. Máme možnost dostat se k informacím kdekoli a kdykoli, 

dvacet čtyři hodin denně. Dávno jsou časy, kdy jsme museli několik dní čekat v knihovně na objednané 

knihy, nebo hledat odborníka, který by nám odpověděl na konkrétní otázky. Dnes otevřeme 

internetový vyhledávač a dozvíme se vše. Setkáváme se s důvěryhodnými i nedůvěryhodnými zdroji, 

falešnými zprávami i faktickými údaji. Pravdivostí informací si nemůžeme být nikdy zcela jistí, přesto 

však dál procházíme internet, hledáme, sdílíme, komentujeme, stále jsme v kontaktu s obrazovkou 

počítače. 

Pro učitele bývá takové množství informací oporou i zdrojem obav. Na jednu stranu může být 

schopnost získat množství informací jedním stiskem tlačítka velmi užitečná. Na druhou stranu však  

může dojít k zahlcení a ztrátě představy o tom, které informace jsou důležité. Díky informačním 

technologiím můžeme žákům zprostředkovat učení nejen za užití tabule, ale i prostřednictvím tabletů, 

počítačů, mobilních telefonů atd., což umožňuje podporu při užívání multisenzoriálního (za užití zraku, 

sluchu i hmatu) přístupu k učení. O něčem takovém by se nám před pár ani nesnilo. Technologický 

vývoj nabízí více diferenciace ve výuce a tedy i více možností inkluzivního vzdělávání. 

Většina z nás užívá informační technologie denně. Navzdory skutečnosti, že jsme zcela změnili způsoby, 

jak spolu komunikujeme a jak pracujeme s informacemi v každodenním životě, není zcela běžné, 

abychom moderní technologie začlenili také do výuky. Příčinou bývá nedostatek znalostí a zkušeností 

učitelů, kterým trh nabízí až příliš mnoho možností. Svojí roli hraje také fakt, že se většina učitelů 

v rámci své pregraduální přípravy nedozvěděla, jak moderní technologie do výuky začlenit. 

Ačkoli jsou moderní technologie skvělým zdrojem podpory, ve vyučování jsou podceňovány a takřka 

se nepoužívají. To platí i pro aplikace na podporu čtení. Na trhu je mnoho komerčních i nekomerčních 

aplikací, ale je těžké vybrat tu správnou, obzvlášť pro reedukace. Tato metodika si proto klade za cíl 

pomoci učitelům rozpoznat kvalitní aplikace pro čtení a psaní a současně vybudovat zázemí pro sdílení 

příkladů dobré praxe. V kapitole I-4 nabízíme stručný teoretický rámec k základním etapám nácviku 

čtení, tj. přesnému čtení, plynulému čtení a čtení s porozuměním. V kapitole II-3 pak hovoříme o tom, 

jak mohou být tyto fáze čtení podpořeny a rozvíjeny za využití speciálních aplikací a konkrétních 

intervenčních postupů. 

V krátkých videích shrnují učitelé z Belgie, České republiky, Nizozemska a Spojeného království své 

zkušenosti s aplikacemi a s prací s konkrétními dětmi či skupinami dětí. Tato videa mohou být inspirací 

dalším učitelům v tuzemsku i v zahraničí. Mimo to metodika obsahuje náměty na uspořádání třídy: 

učitelé ze všech čtyř zemí nabízejí praktické postupy, jak pracovat s prostorem třídy a jak úspěšně členit 

aktivity ve třídě v souladu s jejím uspořádáním i potřebami dětí. 
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I – 2 Stručné představení projektu A is for App 

A is for App, projekt Erasmus pro žáky, kteří čelí obtížím s nácvikem čtení, a jejich učitele 

V souladu se záměrem našeho projektu realizoval tým evropských učitelů, ředitelů škol, akademiků a 

logopedů z Belgie, České republiky, Spojeného královský a Holandska několik výzkumných a 

praktických úkonů. Proběhla rešerše dostupné literatury, pilotáž práce s vybranými kvalitními 

aplikacemi, získávali jsme zpětnou vazbu od žáků, kteří jsou vývojově v druhé etapě nácviku čtení a čelí 

zvýšeným obtížím v této oblasti. V této metodice jsou zachyceny výstupy z práce s aplikacemi (v deseti 

školách ve čtyřech zemích), ale také teoretické pozadí naší práce i celého projektu a v neposlední řadě 

krátké videozáznamy z práce učitelů s aplikacemi ve výuce. Naším cílem bylo, aby ze zkušeností 

nabytých v projektu mohli těžit všichni uživatelé metodiky. 

Naší cílovou skupinou jsou děti v tzv. ortografické fázi nácviku čtení. S pomocí herních aplikací se 

budeme snažit podpořit je v nácviku čtení, resp. v postřehování celých slov stále rychlejším tempem, 

aby postupně zvládali číst relativně plynule. Prostřednictvím předložené metodiky chceme poskytnout 

učitelům náměty, jak podpořit žáky ve čtení s využitím aplikací. Aby žáci dosáhli úrovně plynulého čtení, 

potřebují si osvojit následující dovednosti: číst nahlas přiměřeným tempem, intonovat, postupně být 

stále více schopni zaměřit se na obsah přečteného a rozumět mu. Konečným cílem je pak naučit žáky 

číst tak, aby se mohli pomocí čtení učit, ideálně si i číst pro zábavu. 

Podle zprávy EU, „jeden z pěti patnáctiletých nezvládá základní dovednosti čtení a psaní“.  To úzce 

souvisí se zprávami členských zemí EU, které se věnují problematice nízké čtenářské gramotnosti 

dospívajících a dospělých. Specifickou skupinou jsou jedinci s dyslexií, nicméně objevují se i jiné důvody 

obtíží se čtením. Bez ohledu na příčinu těchto obtíží je zásadní podporovat žáky s oslabenými 

čtenářskými dovednostmi a nabízet jim takové postupy práce a nástroje učení, aby se jejich čtenářské 

dovednosti zdokonalily. 

Napříč evropskými zeměmi se nyní prosazuje inkluzivní vzdělávání. To s sebou také nese skutečnost, 

že učitelé musí zvládat pracovat s velmi heterogenní skupinou žáků v jedné třídě. Tlak na učitele je 

umocněn časovými nároky profese, ale také požadavky na profesní dovednosti, kreativitu, práci s 

informačními zdroji i očekáváním, že jejich žáci budou dosahovat adekvátních vzdělávacích cílů. Použití 

vhodných (digitálních) nástrojů může být v tomto směru významnou oporou, která umožní pokroky 

žáků. V našem průzkumu, který jsme realizovali v rámci projektu, se však ukázalo, že ačkoli moderní 

technologie často využíváme v každodenním životě, prostředí škol je jimi mnohdy takřka netknuté. 

Důvody spočívají v neznalosti vhodných aplikací, kterých je relativně hodně, ale ne vždy jsou kvalitní. 

Dalším důvodem je také neochota přeorganizovat tradiční výuku a integrovat do ní moderní 

technologie. Předložená metodika se snaží tyto fenomény analyzovat a nabídnout praktickou podporu 

tak, aby se učitelé odhodlali moderní technologie při nácviku čtení více používat. 

V poslední fázi projektu bude prověřována užitečnost vybraných aplikací. Charakteristiky těch aplikací, 

které se ukážou jako nejefektivnější, budou zvlášť zdůrazněny, aby učitelé do budoucna věděli, po čem 

mají pátrat a co mají vyžadovat při hledání vhodné aplikace na podporu čtenářských dovedností.  

Výstupy projektu by měly být užitečné čtenářům, kteří se potýkají s obtížemi ve čtení, učitelům, 

výzkumníkům v oblasti čtenářství a gramotnosti, rodičům i vývojářům, kteří mohou navrhovat další 

nástroje na podporu čtenářských dovedností. 
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I – 3 Četnost užívání moderních technologií ve výuce v Belgii, České republice,  

Nizozemí a Spojeném království 
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I – 4 Tři etapy nácviku čtení: Přesné čtení, plynulé čtení, čtení s porozuměním – 

teoretická východiska 

Osvojování řeči a čtení 

Nácvik mluvení a čtení spolu úzce souvisejí, přestože jde o dva zcela odlišné procesy. V dětství se 

většina z nás naučí mluvit, aniž bychom k tomu museli vynaložit nějaké výraznější úsilí. Od narození 

komunikujeme s lidmi kolem nás a spontánně si tak osvojíme náš mateřský jazyk. 

Naučit se číst není zdaleka takto přirozený proces. Děti k němu potřebují učitele. První překážka, kterou 

musíme při nácviku čtení překonat, je porozumění systému, jak se psaná slova transformují do mluvené 

řeči. To je obzvlášť důležité v tzv. pravopisech závislých na abecedě, tedy v těch jazycích, kdy při psaní 

musíme chápat úzký vztah mezi písmeny a zvuky, což pro český jazyk platí neustále. 

Jeden z cílů, který si klademe při výuce dětí na prvním stupni základní školy, je vychovat z nich čtenáře, 

kteří zvládají číst přesně a plynule. Žáci tak musí projít několika fázemi výuky čtení. Nejprve trénují 

hlasité čtení. Důležité je přesně vyslovit vše, co je napsané. To se dětem podaří většinou celkem rychle. 

V další etapě se žáci zaměřují více na obsah čteného, aby postupně skutečně dobře chápali, co čtou a 

užili si radost ze čtení. 

Jakmile si žáci osvojí čtení s porozuměním, zvládnou číst také informace v dalších školních vyučovacích 

předmětech a prostřednictvím textu se učit. Dobré zvládnutí dovednosti čtení je v současné době 

významnou podmínku pro zapojení do společnosti. Díky čtení zvládá člověk proces celoživotního učení, 

účastní se různorodých kulturních a společenských aktivit a je schopen získat místo na trhu práce. 

Klíčovými odborníky, kteří mohou děti podpořit na jejich cestě stát se zdatným čtenářem, jsou učitelé. 

Tato metodika ukazuje, jakým způsobem můžeme pro účely této podpory využít aplikace moderních 

technologií, obzvlášť pro žáky, kteří čelí obtížím při nácviku čtení. V této kapitole se čtenáři dozvědí 

základní informace o jednotlivých etapách vývoje čtenářských dovedností. Kapitola II-2 pak propojí tyto 

informace o vývojových etapách s postupy reedukací i charakteristikami aplikací, které jsou pro tyto 

účely vhodné. 

Fáze 0 – Čtení před čtením 

Vraťme se nejprve k jednotlivým etapám čtení. Než se děti začnou učit číst ve škole, většinou už 

poznávají některá slova či písmena ve smyslu obrázků. Umí například identifikovat názvy známých 

značek, aniž by chápaly, jak přečíst jednotlivá písmena. Hovoříme o tzv. logografické fázi čtení, kterou 

Uta Frith označuje za přípravnou etapu před rozvojem skutečného čtení. 

Rozpoznávání částí slov 

O nácviku skutečného čtení můžeme začít hovořit v okamžiku, když děti porozumí, že určité zvuky 

v naší řeči jsou reprezentovány konkrétním písmenem, nebo kombinací písmen. Naučit se převést 

grafémy (tj. psané formy mluvené řeči tvořené písmeny, resp. jejich kombinací – např. „ch“) na fonémy 

(tj. nejmenší části mluvených slov, jež mohou slova od sebe navzájem odlišit, např. „m“ a „l“ ve slovech 

„med“ a „led“) znamená první důležitý krok při osvojování čtení. 

Děti se potřebují naučit identifikovat slova tak, že převádějí grafémy na fonémy, které následně sloučí 

do smysluplného celku, který vyjadřuje konkrétní slovo. Toto zvládnou, když dokážou odlišit konkrétní 
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grafémy (někdy jsou si dost podobné, např. b/d, u/n, f/t) a fonémy, tedy rozumí vztahům mezi písmeny 

a zvuky a umí slova identifikovat (to vyžaduje schopnost tzv. sluchové analýzy a syntézy). 

Fáze 1 – Dekódování, hlavní strategie čtení – abecední etapa 

Převod grafémů na fonémy a jejich sloučení (syntéza) do slov je základní moment čtení a označuje se 

jako (sekvenční) dekódování. Jde o hlavní strategii, kterou děti při vývoji čtenářských dovedností 

trénují ve fázi seznamování s abecedou. Sekvenční dekódování je klíčové pro čtení pravidelných slov, 

která se čtou tak, jak se píšou. Při čtení takto pravidelných slov je vztah mezi grafémy a fonémy zcela 

zjevný. V jazycích s tzv. pravidelným pravopisem se slova vždy píšou, jak se čtou. Nicméně většina 

jazyků obsahuje také některá nepravidelná slova, kdy nelze zcela důsledně využít jen vazbu grafém – 

foném. Jazyky, které mají tzv. nepravidelný pravopis pak mají takových slov většinu. Všechny jazyky, 

jež využívají abecedu, se nacházejí někde na škále mezi výrazně pravidelnými jazyky, to jsou například 

finština a španělština, a značně nepravidelnými, jako je angličtina. Holandština je přibližně uprostřed 

tohoto rozpětí, čeština patří mezi spíše pravidelné jazyky. 

Přestože se jazyky liší svým pravopisem, výzkumy ukazují, že nácvik čtení začíná vždy strategií 

dekódování, tj. osvojením vztahů mezi grafémy a fonémy (seznámení s písmeny) a jejich syntézou do 

slov. Nácvik dekódování začíná rozpoznáváním nejmenších částí slov (jednotlivých grafémů) a určením, 

o jaký se jedná foném, např. ve slově „pes“ identifikujeme /p/ /e/ /s/ a následně hlásky spojíme do 

slova /pes/. Postupným nácvikem se děti naučí takto transformovat stále větší části slov (např. shluky 

souhlásek, slabiky, rýmy, kořeny slov, předpony, přípony atd.). Identifikace těchto větších částí slov je 

důležitá pro rozvoj kvalitního čtení. Zejména při čtení nepravidelných slov je klíčové, aby děti zvládaly 

identifikovat i větší části zapsaných slov. 

Fáze 2 – Rozpoznávání slov – ortografická etapa 

Trénování čtení postupně vede k rozpoznávání celých slov (stále delších). Děti si v této fázi osvojují 

novou strategii čtení: rozpoznávání celých slov. Postupným nácvikem a trénováním dochází k ukládání 

celých slov v podobě tzv. ortografických jednotek do dlouhodobé paměti (v tzv. mentálním lexikonu). 

Taková slova žáci vnímají jako celky, umí je bezprostředně vyslovit (znají jejich fonologickou 

reprezentaci) a chápou i další jazykové složky tohoto slova (např. jeho význam, morfologickou 

strukturu apod.). V ortografické fázi vývoje čtenářských dovedností si děti budují stále větší zásobu 

slov, která dokážou určit prostým pohledem, a umí je stále rychleji rozpoznávat. 

V abecední etapě je hlavním cílem přesnost čtení. V ortografické fázi je cílem tempo čtení. Tuto etapu 

osvojování čtení charakterizuje přesné rozpoznávání slov ve zvyšujícím se tempu práce. K tomu je 

zapotřebí trénink ve smyslu opakovaného čtení textů. Čím více toho děti přečtou, tím rychleji se jim 

zvětšuje mentální lexikon. Postřehování slov (nebo slabik), tj. nácvik, kdy se dětem na kartičce slovo či 

slabiky rychle a krátce ukážou a oni ho musí rozpoznat, představuje jeden z osvědčených tréninkových 

postupů. Cílem této etapy nácviku čtení je, aby žáci spontánně rozpoznávali většinu běžných slov.  

Fáze 3 – Anticipované čtení – menší potřeba identifikace slov vede k plynulému čtení 

Když se náležitě ukotví dovednost identifikovat slova, přichází třetí strategie čtení, tedy porozumění 

textu a kontextu sdělovaných informací. Někdy se hovoří o anticipaci při čtení (odhadování významu 

sdělení) nebo redukci identifikace slov, kdy čtenář rozpoznává slova, aniž by přesně registroval vše, co 

je napsáno. Tento proces nastává pouze tehdy, když je rozpoznávání slov náležitě automatizováno. 
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Čtenář se pak může plně soustředit na obsah sdělení a uvědomovat si souvislosti mezi slovy v textu. 

Anticipace při čtení napomáhá plynulému čtení. Čtenář, který zvládá číst plynule, dokáže číst nahlas 

přesně, přiměřeným tempem a s adekvátní intonací. Mimo to plynulé čtení podporuje porozumění 

čteným textům, což je pochopitelně hlavním cílem při osvojování čtenářských dovedností. V této fázi 

tak vede nácvik čtení ke schopnosti se prostřednictvím čtení učit (a číst i pro zábavu). Učitelé pomáhají 

žákům tím, že jim nabízejí různorodé strategie, jak textu porozumět a rozšiřují jejich slovní zásobu i 

znalosti dalších vyučovacích předmětů.  

Přestože se popsané tři strategie čtení vyvíjejí postupně a navazují na sebe, zkušení čtenáři je pak 

používají i nadále. Dekódování použijí, jsou-li konfrontováni s neznámými slovy či jmény (př. 

Kamehameh). Opakované čtení takových slov, může vést k jejich rozpoznávání jako celku. A jejich čtení 

ve známých souvislostech, povede pravděpodobně k následné redukci rozpoznávání slov. Čtení tedy 

vždy znamená interakci různých strategií. 

 

Zdroje 

- Dehaene, S. (2009). Reading in the brain. The new science of how we read. New York: Penguin 

Books. 

- Ghesquière, P. & Van der Leij, A. (2016). Technisch lezen en spellen. – In: K. Verschueren & H. 

Koomen (red.), Handboek diagnostiek in de leerlingenbegeleiding. Kind en context (pp. 71-91). 

Antwerpen-Apeldoorn: Garant. 

- Grigorenko, E.L. & Naples, A.J. (eds.) (2008). Single-word reading. Behavioral and biological 

perspectives. New York: Lawrence Erlbaum Associates. 

- Van der Leij, A. (1998). Leesproblemen. Beschrijving, verklaring en aanpak. Rotterdam: 

Lemniscaat. 
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I – 5 Gamifikace a učení 

Proč herní aplikace? 

Na jaře 2019, na počátku našeho projektu, jsme hovořili s žáky čtvrtých tříd základní školy ve 

Worsbrough, kterým jsme dali k dispozici pět kvalitních, prověřených aplikací zaměřených na podporu 

čtenářství. V průběhu této pilotní studie jsme prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů zjistili, 

že čím více herních prvků aplikace mají, tím více je děti pokládají za zajímavé. 

Publikace Herní didaktika 

Prostřednictvím studia literatury na toto téma, zejména monografie „Game Didactiek“ (jak a proč hrát 

hry během výuky) od Martijna Koopse (2017) jsme dospěli k výčtu klíčových herních charakteristik, jež 

současně přispívají k osvojování nového učiva. 

Vezmeme-li v potaz práci se třídou, pak výzkum ukazuje, že: 

 Hra motivuje více než tradiční výuka. 

 Děti dokážou strávit hodiny sledováním videohry, ale poslouchat učitele i jen dvacet minut 

může být problém. 

Jaké jsou hlavní složky her? 

Aby byla hra pro děti zajímavá, musí však splňovat určitá kritéria. S postupným zvyšováním množství 

výukových her na trhu se vytvořily i herní standardy. Pro herní aplikace se jeví jako klíčové tyto 

elementy: 

 Fantazie, tj. prostředí, ve kterém se hraje, není reálné. 

 Zvědavost, která motivuje pokračovat ve hře. 

 Kontrola, tj. možnost mít vliv na výsledky hry. 

 Výzva, která je přiměřená, nikoli nedosažitelná – děti vědí konkrétní cíl nebo výstup, jehož mají 

dosáhnout, nejde o náhodný cíl. 

Tyto čtyři charakteristiky představují základní východiska toho, co bychom měli zvažovat, vybíráme-li 

kvalitní herní aplikaci. Uvažujeme-li o prostředí školní třídy a odlišnostech v učení a zpracovávání 

informací, můžeme z těchto výchozích charakteristik vyvodit obsáhlejší výčet kritérií.  

Na počátku je zapotřebí stanovit si atraktivní a srozumitelný výukový cíl. Takový, kterého hráč (tj. žák 

prvního stupně základní školy, nebo skupina žáků) může dosáhnout. Hráč potřebuje určitou míru 

autonomie a během hry se mu musí cíl jevit stále snadněji dosažitelný. Pokroky ve hře musí být zjevné. 

Hráč postupně do hry stále více proniká, získává průběžné informace o svém pokroku, pozvolna narůstá 

obtížnost a komplexnost úkolů. Každou chvíli se setká s nějakou výzvou, kterou lze překonat s 

vynaložením určitého úsilí. Hra mu však současně nabízí takovou podporu, aby bylo možné postupovat 

dále. Objevují se nové úrovně a motivace hráče je stále posilována v souladu s principy zóny nejbližšího 

vývoje. Předložené úkoly tedy nejsou zcela jednoduché, hráč se musí překonat, aby je zvládl. Současně 

však nejsou tak náročné, aby se hráč vzdal. Musí věřit, že jde o výzvu, která je s určitým úsilím nebo 
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podporou zvládnutelná a dosažitelná. V neposlední řadě musí mít hra atraktivní téma, vypadat 

zajímavě, odehrávat se v prostředí, které není hráči úplně blízké, aby měl zájem hrát dál a seznamovat 

se s něčím novým. 

Kritéria atraktivních her / výčet charakteristik pro aplikaci, kterou chceme v projektu vybrat: 

 jasně stanovená pravidla 

 cíl 

 výzva 

 stupně obtížnosti 

 zpětná vazba o pokroku 

 oponenti a/nebo překážky, které je třeba překonat 

 fantazijní svět 

 velmi strukturovaný didaktický přístup (krok po kroku) 

 autonomie hráče 

 zjevná důvěra v hráče, že dokáže herní výzvy překonat 

 propojení s dalšími hráči 

 průběžná a konkrétní zpětná vazba, která udržuje hráčův zájem o hru (je daleka vyvolání 

frustrace či nudy) 

 přizpůsobení herní úrovně podle individuálního vývoje hráče v průběhu hry 

 motivace v souladu s principy zóny nejbližšího vývoje, tj. další úroveň je náročnější, ale 

současně pro hráče zvládnutelná 

 atraktivní prostředí hry 

 ocenění – odměny ve stanovených časech i v náhodných situacích 

 s ohledem na různé typy dětí se vyplácí mít hry soutěživé i nesoutěživé; podle Bartle lze děti 

v roli hráčů rozdělit do čtyř kategorií: zabijáci, výkonoví, společenští, průzkumníci 

 

Rozum a intuice, aneb jak se prostřednictvím her učivo automatizuje 

Rozum vyvolává kognitivní napětí, intuice ho naopak uvolňuje. Jinými slovy, rozum znamená 

přemýšlení, intuice značí práci bez velké potřeby předem ji promýšlet. V této souvislosti se rozlišuje 

tzv. herní cyklus (učení prostřednictvím hry, pokusu a omylu, bezpečného prostředí, uvolnění 

vedeného intuicí) a tzv. učební cyklus (učení vědomé, strukturované, realizované na základně 

specifických znalostí), viz obr. 1.1. 

Hry umožňují dětem trénovat, získávat nové zkušenosti a postupně si dovednosti automatizovat. 

Pouhé znalosti dětem nepomohou, aby si učivo náležitě osvojily a dokázaly ho v praxi používat. Ve 

hrách zapojujeme jak rozum, tak intuici. Nabýváme nových znalostí a učíme se je aplikovat. 

Cruijff (slavný holandský fotbalista, který se, s nadsázkou řečeno, dostal do holandských encyklopedií) 

řekl: „Chápeš jen to, čemu porozumíš / vidíš do toho.“ 
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Ve výuce to znamená, že: 

Děti můžeme nechat, aby: 

 buď hrály (za užití intuice) a pak s nimi hovoříme o znalostech, které používaly nebo které při 

hře získaly (nejprve je necháme něco vyzkoušet, pak diskutujeme o znalostech / pravidlech); 

 nebo jim nejprve zprostředkujeme znalosti / pravidla a následně je necháme získávat další 

zkušenosti hrou. 

Hry mohou obsahovat: 

 znalosti 

 dovednosti 

 porozumění 

 postoje 

Všechny tyto čtyři složky her jsou zásadní i pro nácvik čtení. 

U her, které se zaměřují na trénink dovedností, potřebují děti určité znalosti. Tyto znalosti jim mohou 

být představeny v rámci hry, nebo může hra už předem vyžadovat, aby děti konkrétní znalosti měly. 

Hry pomáhají dětem projít fázemi, kdy: 

 netuší, že něco neumí 

 pak tuší, že něco neumí 

 následně vědí, že umí 

 až po etapu, kdy své dovednosti používají zcela bezprostředně, nevědomky. 

Hra a trénink pomáhá dostat děti do poslední fáze, když už dovednosti používají zcela bezděčně. Hry 

umožňují měnit podmínky tak, aby byly pro děti stále výzvou (např. změnit časové limity, zapojit do 

hry více činností současně, prezentovat hráči novou dovednost, kterou potřebuje). Z těchto důvodů 

jsou hry často užívány na prvním stupni základní školy (např. pro trénink násobilky), čím dál častěji také 

ve firmách, ale zřídkakdy na druhém stupni ZŠ a na SŠ. Příkladem dovednosti, kterou lze trénovat 

prostřednictvím hry, je osvojování nácviku psaní všemi deseti na počítači. Jakmile se dovednost psaní 

stává automatizovanou, není již vedení potřeba. Ve hrách, které trénují porozumění, dochází k vývoji 

díky zpětné vazbě, kterou hra poskytuje. Kombinace zkušeností a znalostí se objevuje také ve výše 

uvedeném citátu: „Chápeš jen to, čemu porozumíš / vidíš do toho.“ 
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Začlenění hry do výuky 

Učitelé se musí rozhodnout, kdy chtějí, aby se žáci učili nepřímo (implicitně) a kdy přímo (explicitně). 

Od toho se odvíjí volba vhodné hry. 

 

1.1 Herní cyklus a učební cyklus 

Obr. 1 Herní cyklus (proti směru hodinových ručiček): plán, prostředí, akce, zpětná vazba, hodnocení, vazba s realitou, 

reflexe během hry, srozumitelný cíl 

Obr. 2 Učební cyklus (ve směru hodinových ručiček): reflexe hry, proč? jak? ( – učitel pozoruje, strukturuje, vysvětluje), 

abstraktní pojmy, co to znamená pro dosažení cíle? ( – učitel pomáhá žákům plánovat v souladu s pojmy 

obsaženými ve hře), nová strategie nebo plán, zkouška ( – učitel aktivně pomáhá a podporuje žáky), zjevná nová 

zkušenost, co z toho využijeme? (– učitel se ptá a pobízí k reflexi). 

Dewey už v roce 1933 řekl: „Neučíme se ze zkušeností, ale z reflexe těchto zkušeností.“ 

Učení ze hry nastává až tehdy, když se žáky o zkušenostech ze hry hovoříme a reflektujeme je. To by 

mělo být začleněno i do samotné hry. Máme dvě možnosti, jak toho dosáhnout: 

Tréninkové hry: 

Děti se učí tím, že hrají hru, trénují dovednosti. V tomto momentu není potřeba propojovat aktivitu 

s konkrétní znalostí. Žáci se postupně učí při hře.  

Takové hry lze kombinovat s učebním cyklem připojením reflexe a hodnocení aktivity (příkladem je, 

když sportovci hodnotí za užití videa své tréninkové výkony). 

Pojmové hry: 

Děti se učí v rámci hry, osvojují si při hře konkrétní pojmy. Procvičování a reflexe jsou součástí hry. 

Učitelé musí identifikovat, co konkrétní hra nabízí, a rozhodnout se, kdy výuku doplnit o 

znalosti/reflexi. To se může lišit v různých situacích. Žáci mohou nejprve trénovat, nebo nejprve 

diskutovat o znalostech. Když se při práci zaseknou, mohou učitelé zasáhnout a podpořit je. Na závěr 

vždy proběhne reflexe. 
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Zdroje 

Game Didactiek – Martijn C. Koops 

Autor vyvíjí hry, jejichž primární charakteristikou je učení. Jeho kniha radí učitelům, jak využívat hry při 

výuce a dosáhnout výukových cílů. V uplynulých patnácti letech se intenzivně výzkumně věnoval 

propojení učení a her. 


