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Pedagogická komunikace 

• je prostředkem k realizaci výchovy a 
vzdělávání 

• zprostředkovává vztahy, společnou činnost 
mezi účastníky komunikace – učitelem a 
studentem, a studenty navzájem. 



Účastníci pedagogické komunikace 

• Učitel – student 

• Učitel – třída 

• Učitel – skupiny studentů 

• Student – třída 

• Student – skupina studentů 

• Student – student 

• Skupina studentů – skupina studentů 

• Skupina studentů - třída 



Pojem organizační forma výučování 
 

• organizační uspořádání podmínek k realizaci obsahu výuky při použití 
různých metod výuky a výukových prostředků a při respektování 
didaktických zásad. 

 

Organizační formy vyučování lze dělit podle různých kritérií, např.: 

• podle vztahu k osobnosti studenta (výuka individuální, skupinová, 
hromadná, ...); 

• podle charakteru výukového prostředí a organizace práce (výuka ve třídě, 
v knihovně, exkurze, na speciálních cvičištích, střelnicích, ve výcvikových 

 prostorech,…); 

• podle délky trvání výuky (vyučovací hodina, dvouhodina, ...); 

• podle míry povinnosti (povinné, nepovinné, volitelné, ...); 

• atd. 

 







Frontální výuka 

 

 

 

 
  

 Škola se rozděluje na třídy. Učitel (preceptor) sedí za katedrou, žáci v 

lavicích. On učí, tito pak se učí. Něco se jim předpisuje křídou na tabuli. 

Někteří sedí u stolu a píší. Učitel opravuje chyby. Někteří stojí a říkají, co 

se naučili nazpaměť...  (J. A. Komenský, Orbis Pictus) 



Frontální výuka 

 Komunikace:  
1. Jednosměrná komunikace od učitele k třídě 

• učitel → student, student → učitel  
(přednáška, výklad vysvětlování) 

 

 

 



Frontální výuka 
 2. Obousměrná komunikace mezi učitelem  

a jedním žákem  

 (rozhovor – učitel klade otázky a žák odpovídá; 
nepracuje se skupinou, ale se souborem jednotlivců) 

 

 

 

3. Jednosměrná komunikace učitele ke studentovi 

 



Skupinová výuka 





Individualizovaná výuka 

• Daltonský plán - H. Parkhurstová 

• Winnetská soustava - C. V. Washburne 
 

•  komunikace v kruhu 

 





Televizní a počítačová výuka 



 
Výuka podporovaná počítačem 

 
• multimediální programy, 

• simulační programy, modelování, 

• testovací programy, 

• výukové programy, 

• informační zdroje, 

• videokonference, 

• distanční formy výuky, 

• virtuální realita. 

 



Programové vyučování 

• metoda (v širším slova smyslu), kterou lze 
optimálně řídit osvojování vědomostí, dovedností 
a návyků učících se osob přiměřenými dávkami 
učiva s použitím průběžné zpětné vazby a s 
respektováním jejich individuálních zvláštností i 
bez přímého působení učitele 

• může být individuální či skupinové, může 
probíhat bez přítomnosti živého učitele nebo 
kombinovat strojové vyučování se vstupy učitele. 

 



E-learning 

• student volí tolik času ke studiu jednotlivých témat, kolik sám potřebuje  

• sám si volí dobu kdy se chce studiu věnovat, vzdělává se ve chvíli kdy to potřebuje, 
sám si volí rychlost , formu a typ kursu  

• kdykoli se může k probrané látce vrátit a ověřit si svoje znalosti  

• rozšiřuje okruh příjemců výuky o lidi, kteří by se jinak nemohli vzdělávat kvůli 
nedostatku času, zdravotním problémům ...  

• e-learning nejenom vzdělává, ale i šíří a sdílí informace  

• v klasickém vzdělávání je v rámci hodnocení jistá závislost na lektorovi, hodnocení 
není objektivní a nemusí přesně korespondovat s úrovní znalostí studenta. 
V e-learningu je student hodnocen objektivně dle svých znalostí, získává okamžitě 
informaci o svých výsledcích  

 



Vyučovací metody 

• Methodos - cesta k něčemu, postup 
k určitému cíli. 
 

• uspořádaný systém vyučovací činnosti učitele 
a učebních aktivit žáků směřujících k dosažení 
daných výchovně-vzdělávacích cílů. 

 

 



Funkce vyučovacích metod 

• aktivizační funkce – motivace studentů 

• komunikační funkce – interakce mezi 
studentem a učitelem 

 





 
„Vzdělání není o tom, jak plnit nádoby, ale 

o tom, jak zažehnout oheň.“  
William Butler Yeats  



Specifické dělení vyučovacích 
metod ve vojenském prostředí 

 

• Metody sdělovací (přednáška, exkurze, konzultace). 

• Metody opakování (samostatná práce, samostatné studium, 
seminář, cvičení, nácvik, laboratorní cvičení, práce v dílnách, 
skupinová taktická cvičení). 

• Metody zdokonalovací a stmelovací (velitelskoštábní cvičení  
v terénu nebo na mapách, skupinová cvičení, štábní nácviky). 

• Metody zkoušení a hodnocení (ústní, písemné, praktické 
zkoušení). 





 
Metody slovní 

 
• Monologické metody (vysvětlování, 

přednáška). 

• Dialogické metody (rozhovor, diskuse, 
dramatizace). 

• Metody písemných prací (písemná cvičení). 

• Metody práce s učebnicí, knihou. 



Nejčastěji používané metody 

• Přednáška 

• Vysvětlování 

• Diskuze 

• Zkoušení (ústní, písemné, praktické) 

• Samostatná práce 

• Problémová metoda 

 
 



Aktivizující metody 























Brainstorming 

• Nápady nehodnotíme a nekritizujeme. 

• Účastníci mohou říct cokoliv, co je právě napadne. 

• Okamžitě zapíšeme každý nápad bez výjimky. 

• Čím více nápadů, tím lépe. 

• Účast na brainstormingu je dobrovolná (každý 
nemusí mít nějaký nápad…). 

• Pokračujeme v brainstormingu tak dlouho, dokud se 
objevují nové nápady. 



Myšlenkové mapy 


