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Role lektora a základy metodiky 
výuky



 Otázky? 

Jak se proměňuje profese lektora?

Jak vidíme sama sebe v této roli?

Jaké zásady platí v naší práci?

Jak rozvíjet své osobnostní a sociální kompetence a 
získat tak autoritu?

- diskuse k metodám a formám „osvěžení“ své pedag. 
práce



Co je to vzdělávat 

 Rozdíl v pohledu na žáky

 Rozdíl v pohledu na to, co je cílem vzdělávání

 Rozdíl v pohledu na to, jak se dítě učí

 Rozdíl v pohledu na to, jak vyučovat



Pojetí  profese

Lektor odpovídá za to, zda …umí…

Umět = něco u dětí změnit

- Znalosti – naučit   x   to je ale vnitřní proces…

- Dovednosti – zacvičit – to je ale vytvoření nových 
zkušeností a zvyklostí (návyk - zvyk) 

- Postoje – to je změna hodnot – tedy vnitřních 
potřeb… (rozum + emoce + vůle)

- Kdo je toho u druhých schopen? Jaké on sám musí mít vlastnosti?



Jak se lidé učí?

Alternativní pohled 

 Učení funguje je při odstranění strachu 

Amygdala – centrum řízení chování při strachu x šedá 
kůra mozková 

Tradiční pohled

 Učení je výsledek odezvy – odměna / trest 



Křivka zapomínání



Jak funguje opakování



Lze se na posluchače spolehnout?

J. Locke 
Člověk…“se rodí jako nepopsaný list papíru…“  
„mysl se dá snadno uvésti na to či onu dráhu, jako 
voda“

transmisívní škola

J. J. Rousseau 
„Vše je dobré, jak vychází z rukou 
původce všech věcí; vše zvrhá se 
v rukou člověka“ 

konstruktivitstická škola



Transmise x konstrukce (F. Tonucci)

 Vzdělávání 
jako transmise

 Vzdělávání 
jako 
konstrukce



Pojetí profese

 Vlastnosti lektora? – ne jedna, ale soubor…

 Jeden moment je však nejvýznamnější:

 Základem pedagogické šance na změnu druhých je 
adekvátní porozumění vztahu k posluchačům.

 Bez vztahu nemohu nikdy u nikoho dosáhnout 
změny.

 Jaké podoby onen vztah může mít?



Pojetí profese

 Vztah tradicionalistický

Subjekt stanovuje cíle/záměry/emoce ?

(pedagog jako rodič, učitel, ředitel, starosta…)         

x nátlak

Objekt x výsledek ?

(posluchač jako dítě, podřízený…)          ………. 



Pojetí profese

 Alternativní pojetí vztahu

Subjekt iniciuje cíle/záměry, emoce 

(vš pedagog jako partner)                          x autorita ?

Subjekt x schopnosti ?

(posluchač jako partner)



Pojetí profese

 Jaké vlastností mají lidé, kteří jsou vašimi partnery?

Jaké vlastností mají lidé, kteří umí iniciovat a udržovat 
partnerství?



KOMPETENČNÍ MODELY PEDAGOGICKÉ 
PROFESE

Snaha o popis profesních kompetencí => vyjádření profesní kvality 
lektora a pedagoga

 nejednoznačnost, competence x competency
 pojem competence = podávání kompetentního výkonu v určité 

situaci 
 pojem competency je soubor lidských kvalit, které jsou ke 

kompetentnímu výkonu potřebné. 

Competency je to souhrn těch vědomostí, dovedností, návyků, postojů 
a hodnot, které v určité situaci kompetentní výkon umožňují. 

JAKÉ klíčové vědomosti, dovednosti a postoje tedy potřebujeme pro 
zvládání své práce? 



MALÝ VÝZKUM

 Jak vidíme okolnosti, které ovlivňují úspěšnost naší 
lektorské / pedagogické práce?



VÝSLEDKY – co „dělá“ dobrého lektora



VÝSLEDKY – kategorie a související klíčová slova 
MODEL „TŘÍ O – osobnost, odbornost, organizace“

osobnost vzhled; komunikativnost; odpovědnost; schopnost improvizace; rozhodné vystupování; umění naslouchat; „zachovat
klidnou hlavu“; empatie; respekt; umění motivace; asertivita; „chuť“; vyrovnanost; charisma; kreativita; „pracovní
dovednosti“ – dochvilnost; pedagogické dovednosti – schopnost poradit si s „ne úplně ideálním obecenstvem“,
nenechat se „strhnout mimo téma“; charakterově „rovný“ člověk; schopnost uznat chybu, přirozenost; „odpočatý“;
sebevědomí; čistota; oděv, upřímnost; úsměv; pozitivní přístup; věrohodnost; ne arogance („cizí slova“); řečnické
umění; 1. dojem; potlačení vlastních pocitů; nadhled
komunikace verbální; neverbální; naslouchání; srozumitelnost; ne cizí slova; neopakovat se; nemluvit rychle;

udržet kontakt s posluchači; neotáčet se zády; nestát na jednom místě; prostor pro diskuzi

sebereflexe výsledky; přínos pro další školení; zpětná vazba – názor kolegů, dotazník, test, diskuze; => zlepšení;
inspirace do budoucna

odbornost prakticky získané zkušenosti; pedagogické dovednosti; kvalifikace – vzdělání; odborná způsobilost; praxe v oboru;
všeobecné znalosti; lektorské zkušenosti; připravenost

organizace příprava „co?“, „jak?“, „proč?“, „kdy?“, „kde?“, „pro koho?“; prezentace; studijní materiál; návaznost témat;
nácvik; „info“ = informovanost – o místě konání, o účastnících (počet, složení, zájem, potřeby,
výsledek školení – co mu přinese, „proč tam jsou?“, národnost); duševní (odpočinek, znalosti,
psychická pohoda); vizáž (oblečení, hygiena); trénink (zkouška nanečisto); „učinit zajímavé“
(příklady z praxe, zajímavé případy k tématu); stanovení cíle; „nouzový plán“; teoretická příprava
(znalost problematiky, softwarová příprava); SMART; stanovení cílů; struktura školení

zázemí kapacita místnosti; osvětlení; ICT; pomůcky; ovzduší; občerstvení; vyzkoušet funkčnost; prezentace;
tabule; akustika; způsob umístění posluchačů; flip chart; dataprojektor; „hygiena – WC, kuřárna“;

Metody diskuze; příklady z praxe; přednáška; rozhovor s posluchačem; názorné příklady; řešení konfliktů;
prezentace; „odlehčováky“; využití videa, fota; motivace; test; přezkoušení; „přestávky“



DISKUZE A ZÁVĚR

Prolínání jednotlivých kategorií (kompetencí) - vytvoření 
modelu „tří O“ 

 osobnost, 

 odbornost, 

 organizace

 největší důraz – osobnost 

 vnímání závislosti výsledků své práce na své osobnosti 

 některé profesní kompetence vnímány jakou danost, 
součást talentu



Resumé

 Jak vidíme tedy okolnosti, které ovlivňují úspěšnost 
naší práce? 



Komplexní kompetence– lze se jim naučit? 

- Každá profese stojí na způsobilostech. Jak je tomu
u nás?

- Profesní kompetence – „hard“ znalosti - co vše
lze do nich zahrnout?

- Pedagogicko – psychologické kompetence –
„soft“ dovednosti

- Osobnostní kompetence – lze se jim naučit?

Je „pedagog“ tedy profese? 



Rozmanité role 

 Jaká je tedy nakonec naše role? (Vašutová, 2002)

Role poskytovatele informací a zkušeností

Role poradenská a participativní

Role tvůrčí a vyvíjející

Role hodnotící

Role manažerská

Role modelingu



Charakteristiky dobré výuky (Ramsden, 1992)

1. Chtít se podělit o svoji lásku k tomu, co školím.

2. Připravit to, co je školeno, tak, aby to bylo zajímavé, 
stimulující.

3. Být přístupný k práci s posluchači na jejich úrovni chápání 
tématu.

4. Umět vysvětlit učební látku.

5. Cítit odpovědnost za to, zda je vše posluchačům jasné.

6. Projevovat zájem o své posluchače, respektovat je.

7. Mít schopnost improvizovat, přizpůsobit se podmínkám.

8. Využívat metody aktivního učení a kooperace.

9. Užívat vhodné nástroje hodnocení. 



Zásady pedagogické práce

 Je pedagogika, event. psychologie natolik vědou, aby 
nám mohla ukázat, „jak na to“? 



Na čem závisí, zda dojdeme na kurzu k cíli?



Zákonitosti pedagogické práce

1.1 Cíl → obsah →metody, formy, prostředky

1.2 Motivace → aktivita → výsledek

1.3 Důvěra → přesvědčení

Ale ne vždy vidíme, že platí (učíme v nevhodných 
podmínkách) či ne vždy je umíme komunikovat…

A navíc: narůstá počet „pirátů“ , kteří programově zásady 
narušují… 



Zákonitosti pedagogické práce

1.1 Cíl → obsah →metody, formy, prostředky

proč? – co? – jak? 

 - obecný, dlouhodobý, perspektivní 

(daný mojí rolí pedagoga – ale i celou perspektivou 
vzdělávání)

 - cíl aktuální, krátkodobý

(čemu se naučíme na konkrétním kurzu, k čemu 
směřuje konkrétní aktivita?)

Jak umíme vyjadřovat a komunikovat cíle?



Cíle lekce (kurzu)

 hodnotící posouzení

 syntéza

 analýza

 aplikace

 pochopení (porozumění)



Cíle lekce - kurzu

 SMART cíle

 S   specifický 

 M  měřitelný

 A   akceptovatelný

 R   racionální

 T   time-bound / termínovaný



Zákonitosti pedagogické práce

Lidé, kteří ve vzdělávání selhali, byli (Helus):

- orientováni na bezprostřední cíle, bez sledování širších 
perspektiv (nepochopení cílů / vlastních perspektiv) 

- měli také předkládány cíle ne jako to, čemu se učí, ale jako 
výklad jakési teorie, bez prostoru pro přemýšlení 
(nepochopení cílů vzdělávání)

- měli okolím implantovánu vzdělávací rezignaci nebo úzkost 
komunikovat své vzděl. potřeby, nepochopili, že jsme zde 
pro ně (neporozumění cílům role)



Obsah lekce (kurzu)

 Úkol 1 – přetvořit to, co znáte v učivo

Umět přetvořit odborný obsah školení do podoby tzv. 
učiva, tedy poznatků, které budou pro druhé 
srozumitelné, pochopitelné.

 Úkol 2 – dát sdělení logiku

Pospojovat jednotlivé části obsahu (učiva) tak, aby 
dávaly logický smysl a aby směřovaly k cílům, které 
jsem si naplánoval. 



Obsah lekce (kurzu)

 Porozumět látce natolik, že vnímám v jejím obsahu 
různé souvislosti:

- souvislosti časové (zvolit chronologický přístup –
co bylo dříve, co nyní, co platilo dosud – co po 
změně)

- souvislosti vztahové (např. vztah nadřazeného 
pojmu a podřazeného pojmu, co je hlavní a co 
vedlejší téma)

- souvislosti problémové (analýza stavu a 
souvisejících problémů, z něho vyplývajících) 



Obsah lekce (kurzu)

 Úkol 3 – vytvořit časový plán

Vytvořit si představu o orientační časové náročnosti 
jednotlivých částí školení tak, aby se dal celý kurz, 
celé školení časově zvládnout.
- určit si časové proporce jednotlivých snímků prezentace, 

odhadnout přibližný čas, který je nutné věnovat 
jednotlivým tématům a udělat si časové body, označující 
přibližný čas, kdy se k jednotlivým novým tématům chceme 
dostat, kdy s nimi chceme začít. 

- u činností, které zadáváme posluchačům odhadnout, za 
kolik minut mají úkol zvládnout a počítat s časovou 
prodlevou či zkrácením limitu při rychlé práci.  



Zákonitosti pedagogické práce

1.2 Motivace→ aktivita → výsledek

Motivy vnější

Intenzivní, ale krátkodobé…

Na co se lze spolehnout, že se bude na kurzu „líbit“ či 
co bude posluchače „tlačit“ k aktivitě?

Motivy vnitřní 

Často nezjevné, ale dlouhodobé…

Jak lze odhadnout, do jaké míry obecné potřeby platí 
u konkrétních posluchačů? 



Zákonitosti pedagogické práce

 1.2 Motivace → aktivita→ výsledek

Aktivní není jen ten, kdo souhlasí a spolupracuje, ale 
má i připomínky – námitky

- Technické 

(upřesnit, ujasnit, vysvětlit, doplnit)

- Emocionální

(vyslechnout, naslouchat, umět mlčet, nereagovat na 
útok, uklidnit se) 

- Taktické 

(taktizovat – např. problémový rozhovor)



Zákonitosti pedagogické práce

 1.2 Motivace → aktivita→ výsledek

Aktivita může být i nevhodně směrována má charakter
VYRUŠOVÁNÍ

- Používání mobilních telefonů během prezentace

- Pozdní příchody nebo předčasné odchody

- Nevěnování pozornosti lektorovi

- Komunikace s ostatními dětmi



Zákonitosti pedagogické práce

 1.2 Motivace → aktivita → výsledek
Můžeme vůbec dospělé něčemu ještě naučit, na čem všem závisí 

výsledek?

• schopnosti (danosti – talent, nadání – tedy geny)
Ale s tím nic nenaděláme… Co lze?

- objevovat možnosti a meze motivace posluchačů

- rozvíjet schopnosti seberegulace posluchačů

- vnímat ohrožení posluchačů edukační diskvalifikací (což 
jsou i limity vpravené jedinci sociálním okolím)



Zákonitosti pedagogické práce

1.3 Důvěra → přesvědčení

 Je jedním z nás?

 Je to, co říká, pro mne přijatelné, zajímavé, užitečné, 
výhodné, vhodné…

 Je to, co říká, pravda? 



Zákonitosti pedagogické práce

 Důvěra v pedagoga se skládá z jednotlivých prvků, 
které si na nás posluchači „čtou“…

- Slova - rozum

- Tělo – cit 

- Osobnost - kontext

- Vzhled

- Pedagog v prostředí a situaci



Metody a formy práce s posluchači

 Hromadná forma práce + metoda výkladu / 
vysvětlování

 Struktura:

- Úvod 

Výklad s vysvětlováním

- Závěr



Hromadná forma práce + metoda výkladu / vysvětlování

Úvodní část

Téma, cíl, smysl lekce objektivně / subjektivně
(užitek, výhoda, efekt, co budeme znát, co dovedeme, co budeme vidět jinak…) 

Struktura, obsah, logika dílčích částí
(bodová struktura, jak budeme postupovat s tématy – lineárně, cyklicky)

Způsob práce lektora
(co očekávám od vás, jak to mám připravené, jaké k tomu potřebuji podmínky a 
jaká pravidla)

Způsob práce dětí
(co mohou, co raději ne, oč je požádám, co bych rád od nich…)

Ověření 
(rozuměli, akceptovali?)



Hromadná forma práce + metoda výkladu / vysvětlování

Hlavní část sdělení

Řekni, co chceš říci                       Řekni to             Řekni, co jsi řekl

Téma A 
uvedu jej – proberu jej – udělám shrnutí – ověřím si porozumění / vysvětlení

Téma B 
uvedu jej – proberu jej – udělám shrnutí – ověřím si porozumění /vysvětlení

Téma C
uvedu jej – proberu jej – udělám shrnutí – ověřím si porozumění / vysvětlení

Logická struktura – váže A na B a to na C?

logika daná obsahem  x  logika daná formou 



Hromadná forma práce + metoda výkladu / vysvětlování

závěr

Shrnutí lektorem 
(to nejpodstatnější z A, B, C)

Shrnutí s posluchači
prostor pro dotazy

Shrnutí s posluchači
Dotazy, kvíz, anketa, problémová úloha k rozluštění, příklad na závěr s otevřeným 
koncem

Odkaz na „pokračování“



Skupinová forma práce

Úvodní část

Vysvětlení cíle, smyslu úlohy

Popis navrhované postupu či způsobu práce

Vysvětlení podmínek práce a očekávané podoby výstupů

Ověření porozumění postupu / pokud rozumí – pak rozdělení do skupin a pak až 
rozdělení, roznesení pomůcek aj.



Skupinová forma práce

Samostatná práce skupin

Heterogenní x homogenní skupiny

Strukturované (role vedoucího, mluvčího, zapisovatele, badatele…)
x nestrukturované skupiny

Obcházení skupin, komunikace se skupinami, dohled nad prací, sledování času, 
informace o polovině času, poslední minutě…

Ukončení skupinové práce, příprava prezentace



Skupinová forma práce

Závěr skupinové práce

Skupiny referují o výstupech, pořízení zápisu v bodech 

Lektor pořizuje zápis, vybírá informace a dává je do vztahu a souvislosti se 
správným, požadovaným výstupem

Shrnutí poznatků skupin a vytvoření společného poznatku



Individuální práce

Úvod

Vysvětlení cíle, smyslu úlohy

Popis navrhované postupu či způsobu samostatné práce

Vysvětlení podmínek práce a očekávané podoby výstupů

Ověření porozumění postupu / pokud rozumí – pak rozdělení materiálů 
jednotlivcům a roznesení pomůcek aj.



Individuální práce

Samostatná práce jednotlivců

Individuální , samostatná práce bez domlouvání

Obcházení jednotlivců, dohled nad prací, sledování času, informace o polovině 
času, poslední minutě…

Ukončení samostatné práce

Kontrola úkolu, nejlépe ve dvojici, trojici – co mají stejně, co jinak, společný 
komentář výsledků, jejich zaznamenání a shrnutí lektorem 



Děkuji vám za pozornost.

PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.

mproch@pf.jcu.cz


