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Úvod a kontext 
 

Program Skills Builder propojuje pedagogy, zaměstnavatele a organizace zaměřené na 

výuku měkkých dovedností. Jeho cílem je, aby si jednoho dne všichni osvojili dovednosti 

potřebné k úspěchu. 

 

K tomuto cíli přispívá každý z nás: jak pedagogové, ředitelé vzdělávacích institucí, 

vychovatelé, tak i rodiče a zaměstnavatelé. Tento průvodce poskytuje komplexní návod 

k vybudování základních dovedností. 

 

 

Zaměřujeme se na budování osmi základních dovedností, u nichž bylo prokázáno, že žáky 

nejefektivněji připravují na studium i zaměstnání: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za posledních deset let jsme v metodice Skills Builder 

vyškolili již přes 20 000 učitelů, aby mohli podporovat své žáky 

a studenty v rozvoji základních měkkých dovedností. 

Metodika poskytuje základní přehled všeho, co by žáci v rámci 

každé z osmi dovedností měli zvládnout. Všechny dovednosti jsou rozděleny do patnácti na sebe 

navazujících kroků. Každý krok zahrnuje dílčí část znalostí a strategií důležitých pro rozvoj dané 

základní dovednosti. Tyto dílčí části jsou strukturovány tak, aby je pedagogové mohli snadno své 

žáky naučit. Metodiku Skills Builder pomáhaly vyvinout a zdokonalovat tisíce učitelů, studentů, 

zaměstnavatelů a organizací zaměřených na rozvoj měkkých dovedností. Metodika Skills Builder 

učitelům pomáhá ve všech fázích práce: s plánováním výuky, poskytováním zpětné vazby, 

nastavením systému odměn a zakotvením terminologie metodiky do každodenní praxe. 
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Zásady metodiky Skills Builder 
Pro co nejefektivnější výuku dovedností pomocí metodiky Skills Builder je ideální řídit se šesti 

klíčovými zásadami. Velmi podobné zásady se běžně využívají i při výuce čtení, psaní a počítání, 

takže se pro většinu učitelů nejedná o nic nového. Na těchto zásadách je postavena naše praxe 

i zdroje včetně tohoto průvodce. 

 

1. V jednoduchosti je síla 

Jasně si určete, o co při rozvoji dovedností svých žáků usilujete. Tento průvodce 

vám pomůže postupovat krok za krokem po malých, zvládnutelných úsecích 

s jasnými výsledky. 

 

 

2. Začněte včas a nepolevujte 

S výukou dovedností začínáme u dětí už ve 3 letech a pokračujeme až do doby, 

kdy nastupují na univerzitu nebo do zaměstnání. Rozvíjení dovedností jim pomůže 

efektivně se učit jak v současnosti, tak v budoucnu. Aktivity uvedené v tomto 

průvodci je možné využít u žáků a studentů jakéhokoli věku. 

 

3. Sledujte výsledky 

Než s výukou konkrétní dovednosti začnete, zjistěte, na jaké úrovni žáci u dané 

dovednosti jsou – kde jsou jejich silná a slabá místa. Metodika Skills Builder 

učitelům pomáhá přesně zhodnotit, na jaké úrovni se žáci aktuálně nacházejí a 

jaký další krok je pro ně vhodný. 

 

4. Zaměřte se na konkrétní úkol 

Během jednotlivých kroků budou mít žáci za úkol různé aktivity, které jim vždy 

pomohou zvládnout naučit se daný krok. Veškeré aktivity v této metodice jsou 

navrženy tak, aby umožnily zaměřit se konkrétně na to nové, co se žák má 

v daném kroku naučit. 

 

5. Dovednosti pravidelně procvičujte 

Podporovat a rozvíjet můžete dovednosti u žáků i dalšími způsoby při jakýchkoli 

jiných aktivitách. V průvodci najdete také užitečné tipy k následnému procvičování 

a posilování dovedností. 

 

 

6. Uvádějte příklady ze života 

Je důležité, aby si studenti uvědomili, že nabyté dovednosti mohou využít 

v nejrůznějších situacích. Proto je dobré uvádět příklady ze života, se kterými se 

dokážou ztotožnit. Celá řada aktivit v průvodci tomu odpovídá a žáky podporuje 

v tom, aby o možnostech používání dovedností přemýšleli.  
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V čem dovednost spočívá? 

 

 

Jak schopnost naslouchat definujeme? 

 

Při výuce základních dovedností je vždy nezbytné, abychom žákům jasně vysvětlili, co daná 

dovednost přesně obnáší, a komunikovali o ní konzistentním jazykem. Schopnost naslouchat 

znamená mnohem více než jen poslouchat, co nám druzí říkají – jde o nepostradatelnou 

dovednost, na které se zakládají všechny ostatní. Žákům pomáhá zapojit se do dění, klást 

správné otázky a vytvářet vztahy. 

 

„Schopnost naslouchat“ proto definujeme jako „schopnost vnímání, zapamatování si a 

zpracování informací nebo myšlenek“. 

 

 

Jaká jsou jednotlivá stadia učení se této dovednosti? 

 

V několika prvních krocích se žáci učí naslouchat a odpovídat vždy pouze jedné osobě. Poté je 

naslouchání rozvíjeno v různých kontextech a žáci mají za úkol používat informace a myšlenky, 

které slyší v reakcích spolužáků. V další fázi se zaměřujeme na analýzu toho, s jakým záměrem 

řečník mluví, abychom dokázali vysvětlit, proč používá určitá jazyková nebo prezentační řešení. 

Od kroku 11 žáci mají za úkol kriticky hodnotit obsah projevu. Výsledkem je schopnost zhodnotit 

řečnický výkon v různých kontextech. 
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Proč je tato dovednost důležitá? 
 

 

Určitě máte také ve skupině, s níž pracujete, minimálně jednoho nebo i více žáků, kterým dělá 

potíže vám naslouchat. Může jim to působit problémy při výuce, ve vztazích a ve výsledku to 

může vést až k nízkému sebevědomí. Jak u žáka samotného, tak u dospělých, kteří se o něj 

starají, může narůstat frustrace, což zase negativně ovlivní chování a spokojenost dítěte. Ačkoli 

se však po dětech prakticky univerzálně vyžaduje, aby „uměly poslouchat“, často je vlastně nikdo 

nenaučí, jak na to. 

 

Je jasné, že v základním, středoškolském i univerzitním vzdělání je schopnost naslouchat zcela 

zásadní a že se jedná o klíčový faktor ovlivňující akademický úspěch. Jak uvádí Buttery (1990), 

je tato dovednost jedním z nejdůležitějších aspektů, které mají vliv na úspěch vzdělávacího 

procesu. Stejně tak podle Oxfordové (1993) je schopnost naslouchat nejzásadnější dovedností, 

na jejímž základě se rozvíjejí ostatní klíčové aspekty gramotnosti: mluvený projev, čtení a psaní. 

 

Předpoklad, že umění naslouchat je nejdůležitější dovedností pro akademický úspěch, potvrzuje 

i výzkum Janusikové a Wolvina z roku 2006, který ukázal, že středoškoláci v USA stráví 

posloucháním 28 % doby ve škole. Tím pádem je naprostou nutností, aby se žáci učili, jak tuto 

dovednost výborně ovládnout, a zajistit si tak zvládnutí učiva a úspěšné studium. 

 

Učitelé starších žáků, kteří se chystají na budoucí povolání, by měli brát v úvahu, že naslouchání 

je jednou z nejdůležitějších dovedností vyžadovaných zaměstnavateli, a to jak u nových 

zaměstnanců, tak u pracovníků na vyšších pozicích. Řada organizací sice nějaké školení 

zaměřené na toto téma nabízí, žáci a studenti se ale budou moci uplatnit mnohem lépe, pokud 

se dovednosti naslouchat naučili již dříve. 
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Jak průvodce používat 

 

Úvod 

 

Tento průvodce je praktickým výukovým nástrojem, který vyvinul náš tým zkušených pedagogů. 

Je vytvořen tak, aby byl použitelný při výuce ve školách, v kroužcích a v jakémkoli jiném kontextu, 

kde se mladí lidé učí základním dovednostem. Každý krok výuky dovednosti je popsán v rámci 

dvou stran, na nichž se dozvíte, jak přesně tento krok vyučovat, procvičovat, posilovat a hodnotit. 

 

Průvodce žáky vede od 0. až po 15. krok výuky dovednosti. Je postaven na šesti zásadách 

metodiky a zároveň poskytuje nástroje pro kontrolu zvládnutí každého kroku: než se žáci posunou 

k dalšímu, musí vždy nejprve prokázat, že „zvládli“ ten předchozí. Dovednosti je totiž třeba 

rozvíjet postupně. 

 

Začínáme 

 

Jak v úvodní kapitole o zásadách metodiky vysvětlujeme, klíčem k efektivní výuce dovedností je 

správné „nasazení laťky“. Nejdřív se proto podívejte na tabulku na straně 8 a promyslete si, jak 

na tom vaši žáci s danou dovedností jsou: Co zvládají bez problémů a v různých kontextech? Co 

je pro ně náročné? Co je především potřebujete naučit? Pro ještě vyšší efektivitu můžete využít 

náš online hodnoticí nástroj (na adrese assess.skillsbuilder.org). 

 

Když už víte, jakým krokem chcete se svými žáky začít, nalistujte danou stranu. Každý výukový 

krok je členěn do následujících oddílů. 

 

Vysvětlení pro učitele:  
 

Informace o tom, co by žáci měli znát už předem, k čemu krok směřuje a jaký je jeho hlavní 

výsledek: co nového se žáci naučí. 

 

Žáci musí zvládnout: 

 

Rozdělení kroku na dva nebo tři velice snadno uchopitelné cíle, aby žákům bylo naprosto 

jasné, co mají zvládnout, aby prokázali, že se krok naučili. 

 

Výuka kroku:  

 

Informace o tom, jak daný krok vyučovat, včetně konkrétních instrukcí pro žáky, klíčových 

pojmů, jejich definic a příkladů ze života, které se dají při výuce tohoto kroku využít.  
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Procvičování: 
 

Dva nebo tři nápady, jak se svou skupinou konkrétně prakticky dovednost procvičovat, aby 

žáci mohli to, co se naučili, trénovat. Většinou se jedná o krátké úkoly na 5–15 minut, k nimž 

nejsou potřeba téměř žádné pomůcky a v nichž mají hlavní slovo sami žáci. Úkoly je vhodné 

zařadit ihned po „výuce kroku“. Můžete si zvolit aktivitu, která se podle vás pro vaše žáky 

hodí nejlépe, nebo je třeba vyzkoušet všechny. 

 

Můžete se také zaregistrovat na stránce skillsbuilder.org/hub, kde naleznete spoustu videí 

s aktivitami a dalších zdrojů k procvičování. 

 

 

 

 

 

Posilování dovednosti:  

 

Nápady, jak dovednost upevňovat: jednoduché tipy, jak si s žáky opakovat důležitou 

terminologii, techniky a postupy z daného kroku. Tento oddíl jim ukáže, jak dovednost 

uplatňovat nejen při výuce, ale i v každodenních činnostech. 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení: 

 

Tipy, jak zjistit, jestli žáci daný krok zvládli. Uvádíme vždy několik různých možností, abyste 

si mohli vybrat tu, která se ve vaší situaci hodí nejlépe. Jsou založeny na formativním 

hodnocení: kontrole toho, co už žáci umí a jestli jsou připraveni posunout se k dalšímu kroku. 

Pokud ne, můžete jednoduše upevnit jejich porozumění a sebevědomí tím, že si zopakujete 

předchozí kroky.
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Schopnost naslouchat 
Přijímání, zapamatování si a zpracování informací nebo 

myšlenek. 

 

V několika prvních krocích se žáci učí naslouchat a odpovídat 

vždy pouze jedné osobě. Poté je naslouchání rozvíjeno 

v různých kontextech a žáci mají za úkol používat informace a 

myšlenky, které slyší v reakcích spolužáků.  

 

 

V další fázi se zaměřujeme na analýzu toho, s jakým záměrem řečník mluví, abychom dokázali 

vysvětlit, proč používá určitá jazyková nebo prezentační řešení.  

 

Od kroku 11 žáci mají za úkol kriticky hodnotit obsah projevu. Výsledkem je schopnost zhodnotit 

řečnický výkon v různých kontextech 
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Je zakázáno používat tyto materiály ke komerčním účelům bez předchozího písemného souhlasu držitele práv. 

Bez jeho předchozího souhlasu nesmějí být nijak upravovány.

Krok Popis pro žáka Vysvětlení pro učitele 

Krok 0 Dokážu ostatní chvíli poslouchat. 
Žáci s potěšením poslouchají příběhy a vhodně na ně 

reagují. 

Krok 1 
Dokážu poslouchat dospělé, řídit se jejich 

pokyny a zopakovat, co jsem slyšel. 

Žáci dokážou poslouchat dospělého, například učitele 

nebo jeho asistenta, zapamatovat si jednoduché pokyny a 

řídit se jimi. 

Krok 2 
Dokážu poslouchat spolužáky a ptát se na 

to, co jsem slyšel. 

Žáci dokážou naslouchat spolužákům a ptát se na 

relevantní otázky podle toho, co slyšeli. 

Krok 3 
Dokážu sledovat rozhovor a 

zrekapitulovat, čeho se týkal. 

Žáci dokážou sledovat rozhovor několika mluvčích, 

zapamatovat si základní informace a zopakovat je. 

Krok 4 

Dokážu vysvětlit, že komunikace má 

různé účely, a umím účel komunikace 

identifikovat. 

Žáci si uvědomují, že lidé komunikují za různými účely 

(např. aby se na něco zeptali dali někomu pokyn, někoho 

o něčem informovali nebo přesvědčili), a u každého účelu 

dokážou identifikovat jednoduché jazykové prostředky. 

Krok 5 

Dokážu poslouchat delší projev a umím 

rozpoznat klíčové informace, které 

potřebuji. 

Žáci dokážou poslouchat rozsáhlejší projev a reagovat na 

něj, umí rozpoznat klíčové informace, které potřebují, a 

zapamatovat si je. 

Krok 6 
Dokážu se účastnit skupinové diskuze a 

odpovídat na otázky. 

Žáci se dokážou účastnit skupinové diskuze, dokážou ji 

sledovat a umí vyjádřit svůj názor, když jsou na něj 

dotázáni. 

Krok 7 

Dokážu analyzovat, jak mluvčí používá 

jazyk a gesta k upoutání pozornosti 

posluchačů. 

Žáci dokážou analyzovat, jak mluvčí udržuje pozornost 

posluchačů pomocí jazyka a gest. 

Krok 8 
Umím analyzovat, jak mluvčí mění jazyk 

za různými účely. 

Žáci umí analyzovat, jak a proč mluvčí mění jazyk za 

různými účely, jako je přesvědčování, pobavení nebo 

udílení pokynů. 

Krok 9 

Umím analyzovat tón mluvčího, 

rozpoznat, na co klade důraz, jaké je jeho 

společenské postavení a jaký to má vliv 

na posluchače.  

Žáci umí analyzovat tón mluvčího, rozpoznat, na co klade 

důraz, jaké je jeho společenské postavení a jaký to má 

vliv na posluchače. 

Krok 10 

Umím pokládat prohlubující a rozšiřující 

otázky, abych si ověřil a prohloubil vlastní 

porozumění.  

Žáci dokážou sledovat mluvčího a formulovat vlastní 

smysluplné prohlubující otázky, aby ověřili a prohloubili 

vlastní porozumění. 

Krok 11 
Dokážu rozeznat a analyzovat odlišné 

názory různých mluvčích. 

Žáci dokážou rozeznat a analyzovat odlišné názory, které 

slyší během diskuze, a vysvětlit, v čem se liší. 

Krok 12 

Dokážu při poslechu identifikovat 

nevyjádřená témata, implikace a 

problémy. 

Žáci dokážou identifikovat nevyjádřená témata, implikace 

a problémy obsažené v projevu. 

Krok 13 

Při poslechu dokážu skrze jazyk, 

vynechané informace a nejednoznačnost 

řeči analyzovat zaujatost mluvčího. 

Žáci při poslechu dokážou skrz jazyk, vynechávky a 

nejednoznačnost řeči analyzovat zaujatost mluvčího. 

Krok 14 
Umím analyzovat řečové techniky a 

přístup mluvčího v různých kontextech. 

Žáci rozumí záměrům mluvčího, použitým řečovým technikám 

a různým přístupům použitým v různých kontextech. 

Krok 15 

Dokážu dát mluvčímu zpětnou vazbu o 

tom, co může zlepšit, aby měl vynikající 

projev. 

Žáci dokážou zhodnotit, jak mluvčí používá jazyk, gesta, 

tón, důraz, a jeho zaujatost důvěryhodnost či platnost jeho 

názoru a umí navrhnout, co by mohl zlepšit. 
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Schopnost naslouchat 
Krok 0 
Dokážu ostatní chvíli poslouchat. 

 

Vysvětlení pro učitele 
 

Při zvládnutém kroku 0 žáci dokážou po 

krátký čas v různých situacích soustředěně 

poslouchat a verbálně či neverbálně 

reagovat. 

 

Žáci musí zvládnout: 
 

• Věnovat pozornost zvukům, které slyší. 

• Reagovat, když na ně někdo mluví, zpívá 

jim písničku nebo říká říkanku. 

• Naslouchat chvíli něčemu, co je zajímá, a 

něco o tom říct. 

 

Výuka kroku 
 

Zaprvé si vysvětlete, co je to „prohlubující 

otázka“ a co znamená, že je nějaká otázka 

„rozšiřující“. Potom žákům názorně 

předveďte, jak se prostřednictvím analýzy 

poslechu rozhodnout, na co je dobré se 

zeptat. 

 

Hlavní novou informací, kterou se žáci mají 

naučit, je, co to znamená „poslouchat“ a jak 

druhému dát najevo, že ho posloucháme. 

 

Při výuce tohoto kroku postupujte 

následovně: 

 

• Vyzvěte žáky, aby ukázali na tu část těla, 

kterou k poslouchání používáme. „Zvuky 

posloucháme ušima.“ 

• Vysvětlete jim, že když chceme něčemu 

pozorně naslouchat, je užitečné vydržet 

v klidu a tichosti. 

• Názorně jim ukažte, jak důležitý je při 

naslouchání oční kontakt. „Když se na 

toho, kdo mluví, díváme, ukazujeme mu 

tím, že nás to, co říká, zajímá.“ 

• Vyzvěte žáky, aby pozorně poslouchali 

různé zvuky: „Co slyšíte?“ Můžete k tomu 

využít zvukové nahrávky, hudbu nebo 

prostě poslouchejte zvuky kolem vás. 

• Žáky pochvalte, když uvidíte nebo 

uslyšíte, že na zvuky verbálně či 

neverbálně reagují. Neverbální reakcí 

může být projevení emoce, smích, 

otočení se za zvukem nebo následování 

pokynu. 

• Vyzvěte žáky, aby o tom, co slyšeli, něco 

pověděli. „Co se vám na té písničce líbí?“ 

 

Procvičování 
 

1. Zpívejte žákům známé písničky a říkejte 

jim říkadla, kde se mluví o tom, co mají 

děti předvést, např. „Hlava, ramena, 

kolena, palce“. Sami při tom jasně a 

jednoduše jděte příkladem, čímž děti 

podpoříte, aby se zaposlouchaly a 

přidaly. Poté, co jim činnosti předvedete, 

je nechte, aby poslouchaly a opakovaly 

samy. 

2. Vyjděte si na procházku s posloucháním 

– venku se zastavujte a naslouchejte 

okolním zvukům. Vyzvěte žáky, aby to, co 

slyší, pojmenovali nebo na to zareagovali. 
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Zaměřit se můžete třeba na zvuky 

dopravy, sirény, bzučení včely nebo 

smích. 

3. Hrajte s dětmi tradiční poslechové hry, 

jako je hra na sochy nebo tanec okolo 

židlí, při kterých je třeba pozorně 

poslouchat hudbu, a když přestane hrát, 

ztuhnout nebo si sednout. Za to, že 

poslouchají a reagují, děti chvalte. 

 

Posilování dovednosti 
 

Následující strategie zapojte do běžné výuky, 

aby žáci mohli nové schopnosti využít 

v praxi. 

 

1. Podporujte aktivitu žáků. Ptejte se jich na 

jednoduché otázky, aby vám verbálně 

odpovídali nebo neverbálně reagovali. 

2. Za verbální i neverbální reakci na to, co 

slyšeli, žáky chvalte. 

3. Vyzývejte žáky k činnostem ve dvojicích, 

při kterých budou poslouchat, co jim 

spolužák říká, a reagovat na něj. Mohou 

se třeba za něco převléct a na něco si 

hrát nebo si spolu stavět stavebnici apod. 

Hodnocení 
 

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku 

porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí. 

 

• Naslouchají žáci zvukům v různých 

kontextech? Jak to, že poslouchají, dávají 

najevo? 

• Dokážou poslouchat krátkou říkanku 

nebo příběh a verbálně či neverbálně na 

ně reagovat? 

• Pozorujte, jak si děti hrají nebo něco 

podnikají s kamarádem. Poslouchají, co 

jim říká, a reagují na to? 
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Schopnost naslouchat 
Krok 1 
Dokážu poslouchat dospělé, řídit se jejich pokyny a zopakovat, co jsem 

slyšel. 

 

Vysvětlení pro učitele 
 

Při zvládnutém kroku 1 žáci dokážou 

naslouchat dospělému, např. učiteli, a plnit 

jednoduché pokyny. 

 

Žáci musí zvládnout: 
 

• Pochopit, že aby mohli správně splnit 

nějaký úkol, musí si nejdřív pozorně 

poslechnout pokyny. 

• Umět si zapamatovat informace, které 

slyšeli, dostatečně podrobně a ve 

správném sledu. 

 

Výuka kroku 
 

Žáci se mají především naučit naslouchat 

krátkým pokynům a potom zopakovat, co 

slyšeli, nebo jednoduché pokyny vykonat. Je 

potřeba žáky naučit strategie, které jim 

pomohou informace udržet v hlavě. 

 

Při výuce tohoto kroku postupujte 

následovně: 

 

• Vysvětlete žákům jednoduchým 

způsobem, co jsou to „pokyny“: „když vám 

někdo řekne, co máte udělat.“  

• Uveďte příklady různých pokynů, kterými 

je v životě potřeba se řídit, a vysvětlete, 

proč je důležité je pozorně poslouchat. 

Např.: „Když se nechceme ztratit, je 

důležité pozorně poslouchat pokyny, jak 

se dostat tam, kam potřebujeme.“ 

• Dbejte, aby byly pokyny krátké, a 

používejte spojovací výrazy: „Nejdřív se 

podívejte na spolužáka a potom mu 

řekněte, co jste měli k snídani.“ 

• Aby si žáci zaslechnuté informace lépe 

zapamatovali, několikrát je vyzvěte, aby si 

ve dvojicích navzájem zopakovali, co ten 

druhý říkal. 

• Když vidíte, že žáci ve správném pořadí 

plní pokyny, pochvalte je: „Všimla jsem si, 

že než Honza začal mluvit na Péťu, 

nejdřív se na něj podíval – výborně!“ 

 

Procvičování 
 

1. Zahrajte si s žáky hru „Kuba řekl“. Nejdřív 

dávejte vždy pouze jeden pokyn 

najednou, a až se budou zlepšovat, 

můžete dávat pokyny dvojité nebo trojité. 

Aby si zapamatovali pořadí, pomozte jim 

příslovci: „Nejdřív si dát ruce na hlavu, 

pak zavřít jedno oko a nakonec si 

stoupnout na jednu nohu.“ 

2. Jednomu žákovi pošeptejte sled krátkých 

pokynů, pak ho vyzvěte, aby je zopakoval 

spolužákovi, a ten poté musí pokyny 

vykonat. Abyste žáky motivovali 

k zapamatování co nejvíce pokynů, 

můžete si tímto způsobem zahrát 

týmovou štafetu. Pokyny můžete 

postupně ztěžovat. Na konci hry se 

skupinou proveďte reflexi: „Bylo to pro vás 



  skillsbuilder.org  

 

Schopnost naslouchat 14 Krok 1 

těžké, nebo lehké? Co vám pomohlo si 

pokyny zapamatovat?“ 

3. Hrajte s dětmi tradiční poslechové hry, 

jako je hra na sochy nebo tanec okolo 

židlí, při kterých je potřeba pozorně 

poslouchat hudbu, a když přestane hrát, 

ztuhnout nebo si sednout. Za to, že 

poslouchají a reagují, děti chvalte. 

 

Posilování dovednosti 
 

Následující strategie zapojte do běžné výuky, 

aby žáci mohli nové schopnosti využít 

v praxi. 

 

1. Dejte jim pokyny a vyzvěte je, aby je 

zopakovali. 

2. Pochvalte je, když si správně zapamatují 

a zopakují úkol o několika krocích. 

Všichni společně si řekněte, jakou 

metodou se jim to podařilo. 

3. Nadiktujte žákům krátkou zprávu, kterou 

mají předat spolužákům nebo dospělým. 

Úkolem je vrátit se za vámi s odpovědí, 

z níž poznáte, že zprávu předali správně. 

Hodnocení 
 

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci 

kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně 

jistí. 

 

• Vyzvěte je, aby nakreslili nebo postavili 

objekt s několika podrobnostmi. Např.: 

„Nakreslete dům se třemi okny, zelenými 

dveřmi a zahradou se psem.“ 

Zkontrolujte, kolik podrobností si 

zapamatovali a nakreslili. 

• Skupinu rozdělte do dvou podskupin. 

Každé z nich dejte podobný, ale trochu 

jiný pokyn. Např.: „Skupino A, pětkrát 

vyskočte a pak udělejte kotrmelec, 

skupino B, udělejte pět dřepů a pak se 

otočte dokolečka.“ Nechte děti z obou 

skupin, aby se v místnosti promíchaly, a 

pak sledujte, jestli se dokážou řídit svou 

instrukcí, nebo jen kopírují to, co dělá 

soused. 

• Vyzvěte žáky, aby si zapamatovali, co jim 

řeknete, a zopakovali vám to. Můžete 

obměňovat množství informací a ptát se 

na doplňující otázky, např.: „Mám rád 

banány, jahody a hrušky. Kdybych si 

udělal ovocný salát, jaké barvy bych 

v misce měl?“ 
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Schopnost naslouchat 
Krok 2 
Dokážu poslouchat spolužáky a ptát se na to, co jsem slyšel. 

 

Vysvětlení pro učitele 
 

Při zvládnutém kroku 2 žáci dokážou 

naslouchat spolužákům a pokládat jim o tom, 

co slyšeli, relevantní otázky. 

 

V předchozím kroku žáci poslouchali 

jednoduché pokyny, které jim dával dospělý, 

a aby ukázali, že jim rozumí, měli za úkol je 

zopakovat a správně splnit. 

 

V tomto kroku se naučí naslouchat jeden 

druhému a pokládat si navzájem o tom, co 

slyšeli, relevantní objasňující nebo doplňující 

otázky. 

 

Žáci musí zvládnout: 
 

• Umět říct, proč je správné naslouchání 

svým spolužákům stejně tak důležité jako 

naslouchání dospělému. 

• Používat strategie aktivního poslechu, 

aby mluvčímu ukázali, že mu věnují 

pozornost. 

• Pokládat otázky, z nichž je zřejmé, že 

spolužákům naslouchali. 

 

Výuka kroku 
 

V tomto kroku se žáci mají naučit, že je 

důležité naslouchat spolužákům a jak 

prostřednictvím fyzických gest i dotazování 

ukázat, že poslouchají. 

 

Při výuce tohoto kroku postupujte 

následovně: 

 

• Diskutujte s žáky o tom, proč je dobré 

spolužákům naslouchat, a zaznamenejte 

si to, na čem se shodnete: „Můžeme se 

něco nového naučit nebo získat nový 

pohled na věc.“ 

• Názorně jim ukažte, jak dát najevo, že 

druhému aktivně nasloucháme a 

věnujeme mu plnou pozornost. Můžeme 

dělat např. toto: 

a) v klidu sedět a při poslouchání nedělat nic 

jiného 

b) dívat se mluvčímu do očí 

c) přikyvovat nebo jinak dát najevo zaujetí 

mimikou 

d) ve vhodnou chvíli pokládat otázky 

 
Sepište si v jednoduchých bodech, jak 
dát mluvčímu pozornost najevo, a někde 
si tyto informace vyvěste. 
 

• Požádejte některého z žáků, aby před 

celou skupinou mluvil na jednoduché 

téma (např. co dělal o víkendu). Vhodným 

dotazem názorně ukažte, jak dáváte 

najevo aktivní poslech: „Takže ty jsi šel do 

parku – a do kterého?“, a vyzvěte ostatní, 

aby se také ptali. Cvičení opakujte zase 

s jiným mluvčím, kterého se ostatní mají 

dotazovat. 
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Procvičování 
 

1. Zahrajte si „Kuba řekl“ nebo nějakou 

podobnou poslechovou hru, do role 

„Kuby“ ale obsaďte jednoho z žáků, aby si 

děti zvykly pozorně naslouchat nejen 

dospělým, ale i spolužákům. 

2. Přečtěte žákům kousek nějakého 

příběhu, který neznají, a pak je vyzvěte, 

aby vám o tom, co slyšeli, pokládali 

otázky. 

3. Pomozte žákům vymýšlet otázky na 

různá témata, která jim vyberete (např. 

hračky, jídlo nebo doprava). K tématu 

„prázdniny“ by se mohli zeptat třeba: 

„Jaké bylo počasí? Kde jste bydleli? Jak 

dlouho jste tam jeli?“ Tuto aktivitu je 

možné realizovat formou myšlenkové 

mapy. 

 

Posilování dovednosti 
 

Následující strategie zapojte do běžné výuky, 

aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

 

• Některého z žáků vyzvěte, aby dával celé 

skupině pokyny, a ostatní si tak zvykli 

soustředit se na důležité informace, které 

jim sdělují spolužáci. 

• Žáky chvalte a odměňujte, když 

spolužákům pozorně naslouchají a ptají 

se jich. Pochvalte konkrétně, co udělali 

dobře: „Tome, vážně se mi líbilo, jak ses 

ptal Máji, jak ty sušenky dělala.“ 

• Povzbuzujte žáky, aby vám pokládali 

otázky na konci výkladu: „Nemá někdo 

k tomu, co jsem teď říkal, nějaké otázky?“ 

 

 

Hodnocení 
 

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci 

kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně 

jistí. 

 

1. Vytvořte ve skupině dvojice a zadejte jim 

zajímavé téma k diskuzi. Poslechněte si, 

jestli žáci druhému pokládají relevantní 

otázky. 

2. Předveďte s některým z žáků modelový 

rozhovor (nebo si nějaký rozhovor pusťte 

na videu) a ostatních se zeptejte, podle 

jakých znaků se dá poznat, že někdo 

aktivně naslouchá. 

3. Rozdejte žákům kartičky s oznamovacími 

větami a kartičky s otázkami a dejte jim za 

úkol každou větu spojit s otázkou, která 

k ní patří. Např. k větě „Mám dva bratry“ 

se nehodí otázka „Kolik má kol?“, ale „Jak 

se jmenují?“ 
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Schopnost naslouchat 
Krok 3 
Dokážu sledovat rozhovor a zrekapitulovat někomu, čeho se týkal. 

 

Vysvětlení pro učitele 
 

Při zvládnutém kroku 3 by žáci měli umět 

poslouchat rozhovor několika mluvčích, 

informace si zapamatovat a jednoduše 

zrekapitulovat někomu jinému, o čem se 

mluvilo. 

 

V předchozím kroku žáci naslouchali jeden 

druhému a prokazovali relevantními dotazy, 

že chápou, o čem mluví. 

 

Hlavním posunem v tomto kroku je, že se 

žáci naučí naslouchat a věnovat pozornost 

více než jedné osobě. Zároveň budou mít za 

úkol informace si zapamatovat a stručně 

shrnout, o čem rozhovor byl a co říkali 

jednotliví mluvčí. 

 

Žáci musí zvládnout: 
 

• Porozumět, že při rozhovoru hovoří více 

než jedna osoba. 

• Využít strategie, které jim pomohou si 

zapamatovat, co která osoba říkala, a 

zrekapitulovat to ostatním. 

 

Výuka kroku 
 

Schopnost sledovat a zrekapitulovat 

rozhovor je důležitým krokem k tomu, aby 

žáci později dokázali rozlišit různá stanoviska 

mluvčích. 

 

Při výuce tohoto kroku postupujte 

následovně: 

 

• Vyzvěte žáky, aby vám zopakovali 

některé strategie podporující aktivní 

poslech a předvedli vám je. Zopakovat si 

je můžete v kroku 2. 

• Definujte žákům „rozhovor“: „Když si dva 

nebo více lidí spolu o něčem povídají.“ 

• Podívejte se na nějaké krátké video s 

rozhovorem (ideálně třeba z TV pořadu, 

který znají). Zeptejte se: „O čem se v tom 

rozhovoru mluvilo?“ A zaznamenejte 

správné odpovědi. 

• Pusťte si video ještě jednou a na tabuli 

načrtněte tolik sloupců, kolik účastníků 

rozhovor měl. Zeptejte se žáků: „Co který 

z mluvčích říkal?“, aby se jim lépe 

analyzovalo, o čem se v jednotlivých 

částech mluvilo. Nakonec jim dejte 

zpětnou vazbu. 

 

Procvičování 
 

1. Než začnete s poslechem rozhovorů, 

ujistěte se, že žáci už si umí bez problémů 

zapamatovat, co slyšeli. Jednomu žákovi 

potichu sdělte krátkou informaci a poté ho 

vyzvěte, aby celé skupině zrekapituloval 

hlavní body. Např.: „Včera jsem si šel 

zaběhat, zaplavat, a ještě jsem jezdil na 

kole, a pak jsem šel hodně brzy spát, 

protože jsem byl strašně unavený.“ 

K tomu by žák mohl říct například, že jste 

hodně cvičil a jste velice unavený.  

2. Ve skupině se podívejte na krátké video, 

ve kterém si spolu povídají dvě osoby. Na 
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tabuli nakreslete 4–5 bublin a pokládejte 

žákům otázky, abyste jim pomohli zkusit 

je vyplnit: „Pamatujete si, kdo mluvil jako 

první? Co říkali? Co se stalo pak?“ Když 

to bude potřeba, pusťte si video ještě 

jednou.  

3. Rozšiřte tuto aktivitu tím, že se podíváte 

na další video s rozhovorem dvou osob a 

žáky vyzvete, aby pozorně poslouchali, 

co která z nich říká. Když video skončí, 

pusťte si ho ještě jednou, ale tentokrát ho 

zastavte pokaždé, když začíná mluvit 

druhá osoba. Dokážou žáci stručně 

„doplnit“, co říkala?  

 

Posilování dovednosti 
 

Následující strategie zapojte do běžné výuky, 

aby žáci mohli nové schopnosti využít 

v praxi. 
 

1. Než budou žáci poslouchat nějakou 

diskuzi nebo rozhovor, řekněte jim, že po 

nich následně budete chtít konkrétní 

informace: „Budeme se s Martinem bavit 

o tom, jaké máme plány na víkend. 

Zaměřte se na to, jaké činnosti se 

chystáme dělat a s kým budeme trávit 

čas.“ 

2. Po diskuzi ve skupinkách žáky vyzvěte, 

aby ostatním zopakovali, co jejich 

spolužáci říkali (ptejte se i těch, kdo se 

sami nehlásí, aby se mohlo dostat na 

kohokoliv). Žáci musí dopředu vědět, že 

toto budou mít za úkol, aby byli 

motivováni plně se na rozhovor 

soustředit. 

Hodnocení 
 

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci 

kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně 

jistí. 

 

• Podívejte se na krátké video nebo si 

pusťte krátkou nahrávku s rozhovorem. 

Potom rozdejte žákům kartičky s 

jednotlivými replikami. Vyzvěte žáky, aby 

kartičky správně seřadili a označili, kdo co 

říkal.  

• Pusťte si společně nějaký rozhovor a 

vyzvěte žáky, aby napsali vlastními slovy 

krátké shrnutí (nebo aby jej shrnuli ústně, 

pokud jim psaní ještě moc nejde). 
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Schopnost naslouchat 
Krok 4 
Dokážu vysvětlit, že komunikace má různé účely, a umím účel 

komunikace identifikovat. 

 

Vysvětlení pro učitele 
 

Při zvládnutém kroku 4 by žáci měli chápat, 

že lidé komunikují za různými účely. Dále by 

měli umět identifikovat některé základní 

jazykové prostředky, podle nichž se dá účel 

projevu rozlišit, a umět je při poslechu 

rozpoznat. 

 

V tomto kroku se žáci učí přemýšlet o tom, co 

slyší, analytičtěji a na základě klíčových slov 

a frází identifikovat účel komunikace. 

 

Žáci musí zvládnout: 
 

• Porozumět, že komunikace může mít 

různé účely, např. se potřebujeme na 

něco zeptat nebo chceme někomu dát 

nějaký pokyn.  

• Znát klíčová slova a fráze, podle nichž 

mohou účel komunikace rozpoznat.  

• Umět prokázat, že účelu a zamýšlenému 

výsledku komunikace, kterou slyšeli, 

rozumí. 

 

Výuka kroku 
 

Žáci se mají především naučit rozpoznat 

různé jazykové prostředky a výrazy, které jim 

pomohou určit, za jakým účelem někdo 

mluví. 

 

Při výuce tohoto kroku postupujte 

následovně: 

• Vysvětlete žákům, že lidé mohou 

komunikovat za různými účely: „Lidé k 

nám mohou mluvit za mnoha různými 

účely. Mohou nám chtít dát nějaký pokyn, 

něco nám vysvětlit nebo se nás na něco 

zeptat. Napadají vás ještě nějaké další 

účely komunikace?“ Všechny nápady 

zapište. 

• Naučte se rozlišit základní prostředky, 

podle nichž se dají rozpoznat 2 účely 

komunikace: „pokyn“ a „otázka“. 

• Vysvětlete žákům, podle jakých znaků 

poznají „pokyn“: 

 

a) určení, kdy mají co udělat 

b) pořadí, v jakém něco mají udělat 

c) slovesa v rozkazovacím způsobu 

 

• Ukažte žákům, jak to funguje: „Kdyby mi 

někdo dával pokyny, poznal bych to třeba 

podle toho, že by mi řekl, v jakém pořadí 

mám něco udělat, např.: ‚Nejdřív rozbij 

vajíčka.‘ Zároveň by používal slovesa v 

rozkazovacím způsobu, např. ‚zastav se‘, 

‚zahni doleva‘ nebo ‚zapiš si to‘.“ 

• To samé zopakujte s otázkou. Nejdřív 

vysvětlete, podle čeho se dá otázka 

poznat: 

 

a) Začíná tázacími výrazy, jako např. 

„kdo“, „co“, „kde“ nebo „proč“. 

b) Vyžaduje odpověď. 



  skillsbuilder.org  

 

Schopnost naslouchat 20 Krok 4 

Procvičování 
 

1. Napište na tabuli jednoduché věty a 

vyzvěte žáky, aby z nich pomocí prvků, 

které se naučili, udělali otázku. Např. z 

věty „to auto je modré“ se dá udělat 

otázka „jakou barvu má to auto?“. 

Podtrhněte slova, která z oznamovací 

věty otázku udělala („kdo“, „co“, „kdy“, 

„kde“ a „jak“). 

2. Pusťte si video z nějakého programu o 

vaření (apod.) a zeptejte se žáků, proč 

moderátor mluví (měli by umět poznat, že 

dává pokyny). Zapište pět slov, podle 

nichž se to dá poznat. 

3. Rozdělte žáky do dvojic nebo malých 

skupinek a zadejte jim buď téma „otázka“, 

nebo „pokyny“. Rozdejte jim papíry a 

vyzvěte je, aby se zamysleli, podle čeho 

všeho se dají otázka nebo pokyny poznat, 

a všechny nápady zapsali. 

4. Pokud už žákům jde poznávat otázky a 

pokyny snadno, zopakujte si bod 3 i s 

jinými účely komunikace. Vyzvěte je, aby 

se zamysleli, jak poznat například, když 

někdo něco popisuje, nebo když chce 

někoho potěšit. 

 

Posilování dovednosti 
 

Následující strategie zapojte do běžné výuky, 

aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

 

1. Pusťte si nějaké další video, dívejte se při 

tom na papíry, kam si žáci při bodech 3 a 

4 procvičování dovednosti zapisovali 

nápady. Které z nich ve videu poznají? 

2. Na něco se žáků zeptejte nebo jim 

dávejte pokyny. Potom se jich zeptejte: 

„Proč jsem teď na vás mluvil? Ptal jsem 

se vás na něco, nebo jsem vám dával 

pokyny? Jak jste to poznali?“ 

3. Když si všimnete, že děti používají 

výrazy, o kterých jste se učili, když si 

povídají mezi sebou, upozorněte je na to: 

„Všimla jsem si, že když Ema dává Kájovi 

pokyn, že má postavit věž, používá při 

tom často slovesa v rozkazovacím 

způsobu.“ 

 

Hodnocení 
 

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci 

kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně 

jistí. 

 

• Zahrajte si nebo přečtěte vhodný úryvek 

z nějaké pohádky nebo filmu a vyzvěte 

žáky, aby počítali, kolik uslyší otázek a 

pokynů. Zeptejte se jich, podle čeho je 

poznali. 

• Řekněte žákům, aby body 3 a 4 

z procvičování udělali samostatně. 

Napadnou je ještě nějaké další důvody, 

proč lidé komunikují? Dokážou sepsat, 

podle čeho se to dá poznat? 
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Schopnost naslouchat 
Krok 5 
Dokážu poslouchat delší projev a umím rozpoznat klíčové informace, 

které potřebuji. 

 

Vysvětlení pro učitele 
 

Při zvládnutém kroku 5 dokážou žáci 

poslouchat delší projev a reagovat na něj 

díky tomu, že umějí rozpoznat klíčové 

informace a zapamatovat si je. 

 

V předchozím kroku se naučili, že lidé 

komunikují z různých důvodů, například aby 

se na něco zeptali nebo dali někomu nějaký 

pokyn, a podle jakých základních znaků tyto 

účely komunikace rozpoznat. 

 

V tomto kroku se naučí při poslechu 

soustředit na konkrétní klíčová slova, fráze 

nebo informace, které si zapamatují, a budou 

je moci využít. 

 

Žáci musí zvládnout: 
 

• Vysvětlit, co je to „klíčová informace“. 

• Rozpoznat klíčová slova a informace 

v delším projevu. 

• Zapamatovat si slova nebo krátké fráze 

z mluveného projevu. 

 

Výuka kroku 
 

V tomto kroku se žáci mají naučit především 

rozeznat v rámci delšího projevu specifické 

informace a poznat, které informace si mají 

zapamatovat. 

 

Při výuce tohoto kroku postupujte 

následovně: 

 

• Definujte žákům „klíčové informace“: 

„Důležité myšlenky nebo slova, která si 

potřebujete zapamatovat. Když se 

například chcete dozvědět, v kolik hodin 

máte někam přijít, klíčovou informací je 

pro vás přesný čas.“ 

• Vysvětlete jim, že je těžké si zapamatovat 

všechno, co někdo říká, takže když 

známe klíčové informace, lépe jeho 

projevu rozumíme. 

• Je potřeba, aby žáci pochopili, že klíčová 

slova nebo informace se mohou lišit v 

závislosti na tom, co potřebují vědět. 

Může to být například místo, čas, nějaká 

věc nebo jméno. 

• Zeptejte se žáků: „Jak poznáte, jaké 

klíčové informace vás při poslechu 

zajímají?“ Dejte jim příklad: „Když 

například posloucháte učitele, jak mluví o 

pravěku, a máte napsat referát o tom, co 

lidé v pravěku jedli, budete se soustředit 

na informace o jídle.“ 

• Vyjmenujte žákům několik strategií, jak si 

zapamatovat nějakou krátkou informaci 

(např. klíčové slovo nebo myšlenku): 

a) 5krát si slovo v duchu zopakovat 

b) klíčová slova si zapsat do sešitu 

c) spojit si informaci v duchu s nějakým 

obrazem 
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Procvičování 
 

1. Napište na tabuli větu nebo pár vět. Např.: 

„Až vystoupíte z autobusu, dejte se 

druhou ulicí doprava.“ Tato slova na tabuli 

podtrhněte a žákům vysvětlete, že při 

poslechu si je musí pro sebe v duchu 

zdůraznit. Zeptejte se jich: „Proč jsou tato 

slova nejdůležitější? Co by se stalo, 

kdybychom si je nezapamatovali?“ 

2. Zopakujte aktivitu z bodu 1 s jinou větou, 

tentokrát ji ale nepište na tabuli a žákům 

ji jen řekněte. Např.: „Oslava začíná ve 3 

hodiny odpoledne a bude se konat v 

parku.“ Vyzvěte žáky, aby vám řekli, která 

slova jsou podle nich klíčová, a zeptejte 

se jich na stejné otázky jako v bodu 1, aby 

svou odpověď zdůvodnili. 

3. Položte žákům jednoduchou otázku a 

hned vzápětí další otázku. Teprve tehdy 

musí odpovědět na první otázku. Pak se 

znovu na něco zeptejte, ale žáci musí 

zase odpovědět na předchozí otázku atd. 

Např.: – „Jakou barvu má rajče?“ „Co je 

dnes za den?“ –„Červenou.“ – „Kolik prstů 

ukazuji?“ – „Pondělí.“ atd. Tak se žáci 

naučí zapamatovat si nějakou informaci, 

zatímco dál poslouchají. 

4. Když už žáci umějí rozpoznat klíčové 

informace v krátkém projevu, je potřeba 

trénovat s projevy delšími. Např. jim 

přečtěte delší úryvek textu: „Přečtu vám 

stránku o lidech evakuovaných za 2. 

světové války. Zaměřte se na informace o 

tom, která města byla evakuována.“ Až 

text dočtete, položte jim kontrolní otázky. 

Posilování dovednosti 
 

Následující strategie zapojte do běžné výuky, 

aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

 

1. Užitečnou strategií je dělat si poznámky 

nebo si zapisovat přímo klíčová slova. 

Názorný příklad žákům dejte, až jim 

budete přednášet nějakou novou látku. 

Začněte klíčová slova zapisovat na tabuli 

a vyzvěte je, aby sami navrhovali další 

slova, která je užitečné si poznamenat. 

2. Vyzvěte žáky, aby při čtení textu nebo 

sledování videa počítali, kolikrát se v něm 

objeví nějaké konkrétní slovo. 

3. Požádejte žáky, aby několika klíčovými 

slovy shrnuli váš delší projev. Abyste 

trénovali v různých kontextech, můžete 

jim dát ten samý úkol, i když mluví jejich 

spolužáci nebo nějaký jiný dospělý. 

 

Hodnocení 
 

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci 

kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně 

jistí. 

 

• Přečtěte nebo poslechněte si společně 

nějaký text a následně žákům dejte o jeho 

obsahu otázky typu a), b), c). 

• Vyzvěte žáky, aby si dělali při poslechu 

delšího projevu poznámky a zvýraznili v 

nich klíčová slova. Potom zkontrolujte, 

jestli dokázali správná klíčová slova 

identifikovat. 
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Schopnost naslouchat 
Krok 6 
Dokážu se účastnit skupinové diskuze a odpovídat na otázky. 

 

Vysvětlení pro učitele 
 

Při zvládnutém kroku 6 musí žáci dokázat 

sledovat skupinovou diskuzi, účastnit se jí, a 

když jsou o to požádáni, vyjádřit svůj názor. 

 

V předchozím kroku se naučili naslouchat 

delšímu projevu, rozpoznat v něm klíčové 

informace a zapamatovat si je. 

 

V tomto kroku se především mají naučit 

sledovat diskuzi několika mluvčích a na 

základě toho, co slyší, do ní také přispět. 

 

Žáci musí zvládnout: 
 

• Sledovat delší diskuzi a následně shrnout 

její hlavní body. 

• Na základě toho, co v diskuzi slyšeli, si 

vytvořit vlastní názor a vhodně se do ní 

zapojit. 

 

Výuka kroku 
 

Žáci se mají naučit především soustředit se 

na obsah delší debaty několika lidí, 

zapamatovat si klíčové informace a potom na 

jejich základě podle vlastního uvážení do 

debaty vhodně přispět. 

 

Při výuce tohoto kroku postupujte 

následovně: 

 

1. Definujte, co je to „diskuze“: když spolu 

dva nebo více lidí hovoří o nějakém 

tématu. 

2. Vysvětlete, že na dané téma nemusí 

existovat správná ani špatná odpověď a 

lidé na ně mohou mít různé názory: 

„Kdybychom diskutovali třeba o tom, jestli 

by se měla jízda na kolečkových bruslích 

stát olympijským sportem, mohl by na to 

mít každý z nás jiný názor. Poslechnout si 

všechny názory nám ale pomáhá rozvíjet 

myšlení.“ 

3. Zopakujte a názorně předveďte různé 

strategie, které žákům pomohou sledovat 

diskuzi: 

a) Dívat se na toho, kdo zrovna mluví. 

b) Nové myšlenky, které zaslechnu, si 

počítat na prstech. 

c) Zaznamenávat si klíčové myšlenky, a 

kdo je řekl. 

4. Na několika příkladech žákům ukažte, jak 

může v diskuzi vypadat jejich reakce na 

něčí argument: 

a) Co jsi říkal o [téma] bylo podle mě 

zajímavé, protože…“ 

b) „Sice souhlasím s tvým argumentem, 

že [shrnutí argumentu], ale 

nesouhlasím s tím, že [jiný 

argument].“ 

c) „K tomu, co říkal [účastník diskuze], 

mě taky napadá, že...“ 

• Vyzvěte žáky, aby přidali i vlastní začátky 

reakcí, které je napadnou, a pak jim 

předveďte, jak by se daly doplnit: „K tomu, 

že na kolečkových bruslích musí být 

člověk hodně mrštný, jak říkala Sára, mě 

ještě napadá, že je k tomu potřeba i 

hodně vytrvalosti, takže v tom se 
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kolečkové brusle spoustě olympijských 

sportů vyrovnají.“ 

 

Procvičování 
 

1. S celou skupinou si pusťte video 

s krátkou diskuzí na nějaké zajímavé 

téma. Na tabuli zaznamenávejte, o jakých 

hlavních bodech se mluví a v jakém 

pořadí. Pokaždé video zastavte a žáků se 

zeptejte, co si o daném bodu myslí oni. 

2. Zopakujte aktivitu z bodu 1, tentokrát ale 

žáky vyzvěte, aby pracovali ve dvojicích a 

dělali si vlastní poznámky. Nakonec je 

sdělí celé třídě. 

3. Trénujte s žáky reakce na nějaké 

vyjádření pomocí klíčových slov, která se 

v něm objevila. Např. na vyjádření 

„banány jsou to nejlepší ovoce, protože 

jsou žluté“ mohou odpovědět „banány 

sice jsou žluté, ale nejsou podle mě to 

nejlepší ovoce, protože se snadno 

potlučou a zhnědnou“. Uvádějte žákům 

další taková vyjádření a vyzvěte je, aby 

na ně reagovali. 

 

Posilování dovednosti 
 

Následující strategie zapojte do běžné výuky, 

aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 
 

1. Když o něčem rozhodujete, navrhněte 

celé třídě různé možnosti a zeptejte se 

jich, co si o každé z nich myslí. Pokud 

někdo chce přispět nějakou vlastní 

myšlenkou nebo názorem, musí navázat 

na něco, co říkal někdo před ním. 

2. Pořádejte skupinové diskuze, např. o tom, 

jak se chová postava v nějakém příběhu, 

nebo o tom, jak by se dal vyřešit určitý 

matematický problém. Vyberte žáka, 

který má diskuzi nakonec shrnout. Má při 

tom za úkol nezapomenout, kdo vyslovil 

jaký argument. 

3. Vyzvěte žáky, aby třídě řekli svůj názor na 

nějakou aktuální událost. Pochvalte je, 

když ve své argumentaci navážou na 

konkrétní informaci, kterou slyšeli. 

 

Hodnocení 
 

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci 

kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně 

jistí. 

 

• Vyberte nějaké zajímavé a pro žáky 

podstatné téma a zorganizujte o něm 

skupinovou diskuzi (např. „vysoce 

slazené nápoje by měly být zakázány“). 

Vyzvěte žáky, aby nejdřív argumentovali 

v menších skupinkách, a následně 

nechte debatovat celou skupinu. 

Nesoustřeďte se tolik na debatní styl 

jednotlivých mluvčích, ale hlavně na to, 

jestli odkazují na příspěvky ostatních, 

rozvíjejí je a argumentují proti nim. 

• Následně žáky požádejte, aby si zapsali 

nebo slovně shrnuli, o čem se v debatě 

mluvilo, a přidali jeden či dva vlastní 

argumenty. 
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Schopnost naslouchat 
Krok 7 
Dokážu analyzovat, jak mluvčí používá gesta a jazyk k upoutání 

pozornosti posluchačů. 

 

Vysvětlení pro učitele 
 

Při zvládnutém kroku 7 by žáci měli dokázat 

zanalyzovat, jak mluvčí upoutává pozornost 

posluchačů prostřednictvím jazyka a gest. 

 

V předchozím kroku se žáci učili sledovat 

debatu a reagovat na ni. 

 

V tomto kroku by měli porozumění tomu, co 

se říká, rozšířit o schopnost rozpoznat, jakým 

způsobem mluvčí používá jazykové 

prostředky a gesta, aby posluchače zaujal. 

 

Žáci musí zvládnout: 
 

• Identifikovat slova a fráze, které 

upoutávají pozornost posluchačů, a 

vysvětlit, proč zrovna je mluvčí použil. 

• Identifikovat gesta, kterými mluvčí 

upoutává pozornost posluchačů, a 

vysvětlit, proč zrovna je použil. 

 

Výuka kroku 
 

Tento krok se skládá ze dvou hlavních částí: 

žáci se mají zaprvé naučit identifikovat slova 

a gesta využitá k podnícení pozornosti a 

zadruhé vysvětlit, proč tato slova a gesta na 

posluchače působí.  

 

Při výuce tohoto kroku postupujte 

následovně: 

 

• Vysvětlete žákům, že mluvčí mohou 

používat různá slova a gesta, kterými 

upoutávají a udržují pozornost 

posluchačů. 

• Definujte jim „gesto“: „pohyb nějaké části 

těla, který nám pomáhá něco vyjádřit.“ 

• Vyjmenujte žákům následující gesta a 

vysvětlete jim, proč upoutávají 

posluchačovu pozornost: 

a) Rozevřenou náručí při projevu všem 

dáváme najevo, že budeme rádi, když 

nás budou poslouchat. 

b) Počítáním na prstech zdůrazňujeme 

důležité body. 

c) Kýváním vyjadřujeme souhlas. 

d) Zatnutou pěstí ukazujeme, že jsme 

rozzlobení a něco v nás vzbuzuje 

velké vášně. 

• Zeptejte se žáků, jestli je napadají ještě 

nějaká další gesta. 

• Oba předchozí body zopakujte i 

s jazykovými prostředky používanými 

k upoutání pozornosti: 

 

a) Hyperbola (např. „nejneuvěřitelnější 

věc, co jste kdy viděli“) dodá projevu 

na dramatičnosti, což pomůže upoutat 

pozornost publika. 

b) Upřesňující přívlastky (např. „svítivě 

zelené šaty“) upoutají pozornost, 

protože posluchačům pomohou jasně 

si představit, o čem mluvíte. 



  skillsbuilder.org  

 

Schopnost naslouchat 26 Krok 7 

c) Řečnické otázky (např. „No nechali 

byste si to ujít?“) se používají 

k přesvědčování a také poutají 

pozornost. 

• Zeptejte se žáků, jestli je napadají ještě 

nějaké další jazykové prostředky, které 

mohou upoutat pozornost. 

 

Procvičování 
 

1. Pusťte žákům video s nějakou prezentací 

nebo skupinovou diskuzí a vyzvěte je, aby 

zkusili identifikovat jazykové prostředky a 

gesta sloužící k upoutání pozornosti 

publika a aby vysvětlili, proč tak působí. 

2.  Žáci na papírky napíšou různá gesta 

(ukazování prstem, ruce dlaněmi vzhůru 

apod.). Nechejte je, aby se ve dvojicích 

střídali v tom, že vždy jeden z nich si 

vezme z hromádky papírek, druhému ho 

neukazuje a gesto předvede. Druhý musí 

říct, jaký efekt gesto mělo a proč. 

3. Pusťte žákům bez zvuku krátký úryvek 

videa s nějakým projevem (např. 1–2 

minuty nějakého TED talku). Než se 

začnete dívat, řekněte jim, jaké je 

základní téma projevu. Vyzvěte je, aby si 

všímali klíčových gest. Po skončení videa 

se žáků zeptejte, co v těchto chvílích asi 

mluvčí mohl říkat a proč to z použitých 

gest vyplývá. Nakonec se můžete na 

video podívat znovu i se zvukem, aby si 

žáci mohli své předpoklady ověřit. 

 

Posilování dovednosti 
 

Následující strategie zapojte do běžné výuky, 

aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 
 

1. Vyzvěte žáky, aby si při vašem projevu, 

při řeči jiného dospělého nebo spolužáka 

všímali slov a frází, které upoutávají 

pozornost. Vyžadujte konkrétní odpovědi: 

„Proč to slovo poutalo pozornost 

posluchačů? Jak na ně působilo?“ 

2. Poté, co žákům něco přednesete, je 

vyzvěte, aby identifikovali, kdy jste použil 

nějaké gesto, a aby vysvětlili, proč 

poutalo jejich pozornost. 

3. Před skupinovou diskuzí na nějaké 

konkrétní téma si žáci sestaví seznam 

slov a frází, jež se v ní mají použít, a 

odhadnou, jaké z nich budou mít větší 

efekt a na které řečník bude klást větší 

důraz. 

 

Hodnocení 
 

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku 

porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí. 

• Upravte 1. aktivitu z procvičování tak, že 

poté, co se žáci podívají na nějaké video, 

napíšou individuálně svou analýzu toho, 

kdy řečník používal jazyk nebo gesta 

poutající pozornost. 

• Rozdejte žákům přepis nějakého projevu 

nebo diskuze a vyzvěte je, aby v něm 

vyznačili, kde mohli řečníci podle nich 

použít konkrétní gesta a proč. 
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Schopnost naslouchat 
Krok 8 
Umím analyzovat, jak mluvčí mění jazyk za různými účely. 

 

Vysvětlení pro učitele 
 

Při zvládnutém kroku 8 mají žáci umět 

identifikovat, že mluvčí při svém projevu mění 

jazykové prostředky, a vysvětlit za jakým 

účelem. 

 

V předchozím kroku se naučili analyzovat 

využití jazykových prostředků a gest k 

upoutání pozornosti publika. 

 

V tomto kroku si mají především uvědomit, že 

mluvčí mohou měnit své vyjadřovací 

prostředky v závislosti na tom, s jakým 

účelem hovoří, a naučit se identifikovat, proč 

řečník jazykové prostředky změnil. Zároveň 

si při tom zopakují a prohloubí, co se naučili 

v kroku 4. 

 

Žáci musí zvládnout: 
 

• Vyjmenovat různé účely komunikace. 

• Uvést, jaké jazykové prostředky se s nimi 

pojí. 

• Identifikovat, jak mluvčí upravil svůj 

projev, aby splňoval konkrétní účel. 

 

Výuka kroku 
 

Komunikovat můžeme samozřejmě s mnoha 

různými účely, v tomto kroku se ale 

zaměříme pouze na tři klíčové: 

přesvědčování, pobavení a informování. Ty 

vycházejí ze dvou základnějších účelů, o 

nichž se žáci učili v kroku 4: pokynu a otázky. 

 

Při výuce tohoto kroku postupujte 

následovně: 

 

• Zopakujte si, co už znáte: „Z jakých 

různých důvodů lidé komunikují? Co 

znamená ‚účel‘? Jaké různé jazykové 

prostředky znáte?“ Nápady 

zaznamenávejte. 

• Vysvětlete žákům, že komunikace může 

mít mnoho různých účelů, vy se ale teď 

zaměříte jen na tři: přesvědčování, 

pobavení a informování, a řeknete si, čím 

se vyznačují. 

• Tyto tři účely napište na tabuli: přesvědčit, 

pobavit, informovat. 

• Zeptejte se žáků: „Kdyby vás někdo chtěl 

o něčem přesvědčit, jaké jazykové prvky 

by mohl použít?“ Nápady zapisujte. 

Příkladem mohou být následující 

prostředky: 

 

a) využití statistiky 

b) sdělení názoru 

c) hyperbola 

d) lichocení 

• Následně se zajímejte i o konkrétní efekt 

těchto prostředků: „Proč tento účel 

podporují?“ Např.: „Lichocení pomáhá lidi 

přesvědčit, protože když jim někdo 

zalichotí, budou jej pravděpodobně mít 

raději a budou s ním ochotněji chtít 

souhlasit.“ 

• To samé zopakujte s „pobavením“. Zde 

by se daly zmínit např. tyto prostředky: 



  skillsbuilder.org  

 

Schopnost naslouchat 28 Krok 8 

a) neformální jazyk 

b) slovní hříčky 

c) vtipy 

• To samé zopakujte s „informováním“. Zde 

by se daly zmínit např. tyto prostředky: 

a) jasný, srozumitelný jazyk 

b) fakta 

c) spojovací výrazy, které pomohou 

myšlenky zorganizovat 

• Celé skupině přečtěte následující text, 

jehož účelem je přesvědčit (to žákům 

předem neprozrazujte): „Rozhodně 

vyzkoušejte tuhle novou zubní pastu, co 

jsem si teď koupil. Budete mít po ní 

úžasně bílé zuby, úplně jako z časopisu. 

No, kdo by to nechtěl?“ 

• Zeptejte se žáků: „S jakým účelem jsem 

mluvil? Jak jste to poznali?“ Je-li to 

potřeba, text jim zopakujte a vyzvěte je, 

aby své nápady doložili vysvětlením. 

 

Procvičování 
 

1. Pusťte si krátký úryvek nějaké reklamy 

nebo propagace obchodního nápadu. 

Ještě před tím žáky vyzvěte, aby si 

zapsali jazykové prostředky, které v 

takovém projevu, jehož účelem je 

přesvědčit, očekávají. Při poslechu si pak 

budou ty, které zaslechnou, odškrtávat, a 

zaznamenají si další, jichž si všimnou. 

Potom je požádejte o zpětnou vazbu v 

této podobě: „Mluvčí použil [jazykový 

prostředek], když říkal [příklad]. Pomohlo 

mu to přesvědčit diváky, protože...“ 

2. To samé zopakujte s „pobavením“ a 

„informováním“. Jako příklad účelu 

„pobavení“ se dobře hodí např. videa 

stand-up komiků, pro účel „informování“ 

zase dokumentární videa. 

3. Rozdělte žáky do dvojic a zadejte jim 

téma „nákup šamponu“. Každé dvojici 

přidělte jeden ze tří účelů komunikace 

(troufají-li si na to, mohou si vybrat i jiný 

účel, např. „rada“ nebo „hádka“). 

Požádejte je, aby o tématu napsali krátký 

text, který bude zvolený účel splňovat. 

Např. dvojice, která má „přesvědčovat“, 

může napsat reklamu na šampon. Pak 

dvojice vyzvěte, aby své texty přečetly 

nahlas, a ostatní požádejte, aby 1) 

identifikovali, za jakým účelem mluví, 2) 

řekli, podle čeho to poznali, a 3) uvedli, 

jak na posluchače působí použité 

jazykové prostředky. 

 

Posilování dovednosti 
 

Následující strategie zapojte do běžné výuky, 

aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

 

1. Na tabuli napište různé účely komunikace 

a jazykové prostředky. Vyzvěte žáky, aby 

uvedli nějaké příklady z praxe, kdy slyšeli, 

že je někdo použil, a doplňte je na tabuli. 

2. Po poslechu nějakého projevu žáky 

vyzvěte, aby zanalyzovali jeho účel: „Jaký 

byl účel tohoto projevu? Jak jste to 

poznali? Mohl mluvčí něco udělat 

efektivněji?“ 

 

Hodnocení 
 

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci 

kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně 

jistí. 

 

• Požádejte je, aby napsali různé účely 

komunikace, které znají, a ke každému 

doplnili alespoň 4 různé jazykové 

prostředky, jež se s ním pojí. 
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• Aktivitu 3 z procvičování upravte tak, že 

žákům zadáte, aby každý sám za sebe 

zhodnotil prezentaci spolužáka. 
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Schopnost naslouchat 
Krok 9 
Umím analyzovat tón mluvčího, rozpoznat, na co klade důraz, jaké je 

jeho společenské postavení a jaký to má vliv na posluchače. 

 

Vysvětlení pro učitele 
 

Při zvládnutém kroku 9 dovedou žáci lépe 

analyzovat tón mluvčího, rozpoznat, na co 

klade důraz, jaké je jeho postavení a jaký to 

má vliv na posluchače. 

 

V předchozích krocích se naučili analyzovat, 

jak mluvčí využívá jazyk a gesta, aby 

publikum zaujal. 

 

V tomto kroku se mají naučit projev 

analyzovat podrobněji: rozpoznat tón 

mluvčího, uvědomit si, na co klade důraz, 

jaké má společenské postavení a jaký to má 

vliv. 

 

Žáci musí zvládnout: 
 

• Definovat a vysvětlit, co znamená tón 

řeči, důraz a společenské postavení 

mluvčího. 

• Umět zanalyzovat, jak tón mluvčího, 

důraz, který používá, a jeho společenské 

postavení působí na posluchače. 

 

Výuka kroku 
 

Zaprvé je potřeba, abyste si s žáky jasně 

definovali tón řeči, důraz a hierarchické 

postavení. V další fázi se musí naučit 

používat strategie, díky nimž dokážou 

zanalyzovat působení těchto tří prvků na 

posluchače. 

Při výuce tohoto kroku postupujte 

následovně: 
 

• Definujte žákům tón, důraz a hierarchické 

postavení a uveďte jim příklady: 

a) „Tón“: „způsob, jakým mluvčí 

vyslovuje slova, aby vyjádřil nějakou 

emoci. Dá se mluvit např. milým 

tónem nebo rozzlobeným tónem.“ 

b) „Důraz“: „když mluvčí dodá některým 

slovům na důležitosti tím, že je 

pronese o trochu hlasitěji, 

přesvědčeněji nebo pomaleji.“ 

c) „Hierarchické postavení mluvčího“: 

„postavení, které mluvčí má 

v nějakém rozhovoru, na nějakém 

místě nebo před nějakým publikem. 

Např. učitel fyziky má vysoké 

postavení ve své třídě, může mít ale 

nižší postavení na konferenci o 

astrofyzice.“ 

• Předveďte žákům příklad věty, v níž hrají 

roli tón a důraz, a vysvětlete, jak souvisejí 

s postavením mluvčího: „Přísný rodič 

může dítěti říct rozzlobeným tónem: 

‚Takhle oblečený ven nepůjdeš!‘ Jako 

rodič má v této situaci vyšší hierarchické 

postavení.“ 

• Položte žákům otázky, které jim 

s analýzou působení tónu, důrazu a 

postavení mluvčího pomohou: „Jaký tón 

mluvčí použil a co zdůraznil? Jaké je jeho 

postavení? Jak by se posluchač cítil? 

Čeho chtěl mluvčí dosáhnout? Myslíte, že 

se mu to povedlo?“ 
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Procvičování 
 

1. Dejte žákům za úkol, aby zkusili ve větě 

„Já jsem nikdy neřekl, že mi ukradla 

peníze“ dávat důraz na různá slova. 

Zeptejte se jich: „Jak se změní působení 

na posluchače, když dáte důraz na jiné 

slovo?“ To samé zopakujte i s tónem: 

napište na tabuli seznam různých tónů, 

např. sarkastický, klidný, vyděšený atd., a 

vyzvěte žáky, aby větu postupně 

přednesli s každým z nich. Zeptejte se 

jich: „Jak se změní působení na 

posluchače, když změníme tón?“ 

2. Pusťte si video s nějakým projevem nebo 

diskuzí (např. rozhovor z nějakého filmu). 

Žáky vyzvěte, aby si poznamenali 

všechna zdůrazněná slova a použité tóny 

(můžete jim napsat na tabuli seznam 

tónů, o kterých jste už mluvili). Zeptejte se 

žáků, jak použitý tón a důraz působily na 

posluchače vzhledem k postavení 

mluvčího. 

 

Posilování dovednosti 
 

Následující strategie zapojte do běžné výuky, 

aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 
 

1. Napište na tabuli seznam různých tónů, 

aby se žákům při poslechu snáze 

rozpoznávaly. Po poslechu je požádejte, 

aby o tónech, které slyšeli, a o tom, jak 

působily na posluchače, diskutovali ve 

skupinkách. 

2. Napište na tabuli výrazy „tón“, „důraz“ a 

„postavení“. Po poslechu žáky vyzvěte, 

aby se ke každému z nich vyjádřili: 

„Jakým tónem mluvčí hovořil? Která slova 

zdůraznil? Jaké je jeho hierarchické 

postavení?“ Tuto aktivitu můžete trénovat 

po přednášce učitele, projevu spolužáka 

nebo třeba skupinové diskuzi, aby se žáci 

naučili uplatnit nové znalosti v různých 

kontextech. 

 

Hodnocení 
 

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci 

kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně 

jistí. 

 

• Při nějakém výkladu nebo skupinové 

diskuzi se na chvíli zastavte a zhodnoťte, 

jestli žáci umí rozpoznat, jaký v nich byl 

použit tón, důraz, jaké bylo postavení 

mluvčího a jaký to mělo vliv na 

posluchače. 

• Zadejte žákům za úkol přiřazovat k sobě 

různé věty a tóny řeči a vždy vysvětlit, jak 

daný tón ovlivní zaujetí a pochopení 

posluchačů. 

• Zopakujte s žáky aktivitu 2 z procvičování 

a vyzvěte je, aby odpověděli písemně. 

Poté zkontrolujte, jestli se vyjadřují ke 

všem třem prvkům (tón, důraz, postavení 

mluvčího) a zda chápou, proč na 

posluchače působí a jak. „Protože mluvčí 

mluvil znuděným tónem, posluchači 

z toho měli pocit, že ho přednášení 

nebaví, a sami ztratili o jeho projev 

zájem.“ 
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Schopnost naslouchat 
Krok 10 
Umím pokládat prohlubující a rozšiřující otázky, abych si prohloubil a 

rozšířil vlastní porozumění. 

 

Vysvětlení pro učitele 
 

Při zvládnutém kroku 10 si žáci začínají při 

sledování mluvčího vytvářet vlastní významy 

a dokážou pokládat prohlubující otázky, aby 

si prohloubili a rozšířili vlastní porozumění. 

 

V předchozích krocích se naučili analyzovat, 

jak může mluvčí využívat jazyk, tón, důraz, 

jaké je jeho hierarchické postavení a jaký to 

má vliv na posluchačovo pochopení a zaujetí. 

 

V tomto kroku mají od identifikace toho, 

jakým efektem chce mluvčí zapůsobit na 

posluchače jazykovými a paralingvistickými 

prostředky, pokročit k prohloubení vlastního 

porozumění tématu prostřednictvím 

pokládání správných otázek. 

 

Žáci musí zvládnout: 
 

• Vysvětlit, co znamená „prohlubující“ 

otázka a „rozšiřující“ otázka. 

•  Tvořit a pokládat prohlubující a rozšiřující 

otázky, které jim pomohou prohloubit 

porozumění projevu. 

 

Výuka kroku 
 

Zaprvé si vysvětlete, co je to „prohlubující 

otázka“ a co znamená, že je nějaká otázka 

„rozšiřující“. Potom žákům názorně 

předveďte, jak se prostřednictvím analýzy 

poslechu rozhodnout, na co je dobré se 

zeptat. 

 

Při výuce tohoto kroku postupujte 

následovně: 

 

• Definujte žákům „prohlubující otázku“ a 

„rozšiřující otázku“ a uveďte příklady: 

a) „Prohlubující otázka“: Pomocí této 

otázky se chceme od mluvčího 

dozvědět o něčem více podrobností a 

upřesňujících příkladů, např.: „Co 

míníte ‚povrchovou vodou‘?“ 

b) „Rozšiřující otázka“: Otázka, která 

sice přímo navazuje na řečené, ale 

jejím účelem je dozvědět se něco 

jiného, co se k tématu pojí, např.: 

„Přemýšlel jsi o tom, jak duševní 

zdraví ovlivňuje chudoba?“ 

• Pro lepší pochopení můžete použít 

přirovnání ke kopání jámy: prohlubující 

otázkou prohlubujeme jámu toho samého 

tématu, rozšiřující otázkou kopeme do 

stran, takže téma můžeme rozšířit nebo 

propojit s tématem jiným. 

•  Pusťte si či přečtěte kousek projevu na 

nějaké složitější téma. Předveďte žákům, 

jak o tom, co slyšíte, uvažujete: „Tady mi 

není jasné, co tím myslí, takže jí položím 

prohlubující otázku, abych to zjistil,“ nebo 

„Zajímalo by mě, jestli přemýšlela i o tom, 

zda by to fungovalo i v nějaké jiné zemi, 

zeptám se jí na rozšiřující otázku, abych 

se to dozvěděl.“ 
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Procvičování 
 

1. Rozdělte skupinu do dvou podskupin: 

jedna bude pokládat „prohlubující otázky“ 

a druhá „rozšiřující otázky“. Pusťte si 

krátké video o nějakém novém nebo 

složitějším tématu. Video pozastavte a 

nechejte oběma skupinám minutu na to, 

aby sepsaly co nejvíce otázek ze své 

kategorie. Pak skupiny vyměňte (ta, která 

vymýšlela prohlubující otázky, teď bude 

uvažovat nad otázkami rozšiřujícími, a 

naopak) a aktivitu zopakujte. Vyzvěte 

žáky, aby vysvětlili, jak postupovali. 

2. Na tabuli zobrazte úryvek nějakého textu. 

Podtrhněte ta místa, kde by se dala 

položit prohlubující nebo rozšiřující 

otázka. Vyzvěte žáky, aby pro každé 

místo otázky vymysleli. 

 

Posilování dovednosti 
 

Následující strategie zapojte do běžné výuky, 

aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

 

1. Na tabuli napište různá uvození 

prohlubujících a rozšiřujících otázek 

(např. „Ale proč...?“, „Co kdyby...?“, „Mohl 

bys vysvětlit...?“, „Kde můžeme vidět...?“) 

a žáky vyzvěte, aby je využili při výkladu 

učitele nebo skupinové diskuzi. Pak je 

vyzvěte, aby se zamysleli: „Jak vám tyto 

otázky pomohly tématu lépe porozumět? 

Na co dalšího jste se mohli nebo měli 

zeptat?“ 

2. Než žákům přednesete nějaký projev, 

řekněte jim, na jaké bude téma, a 

požádejte je, aby zkusili odhadnout, na 

jaký typ prohlubujících a rozšiřujících 

otázek se asi budou chtít ptát, až budete 

hovořit. 

3. Vyvěste si ve třídě „otázkovou nástěnku“. 

Žáky vyzvěte, aby vždy, když poslouchají 

 

Hodnocení 
 

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci 

kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně 

jistí. 

 

• Přečtěte žákům krátký úryvek nějakého 

projevu a potom jim dejte na výběr tři 

prohlubující a tři rozšiřující otázky. Žáci 

musí vybrat ty otázky, které jim pomohou 

textu lépe porozumět. 

• Hodnoťte otázky, které žáci při poslechu 

nějakého projevu přidávají na „otázkovou 

nástěnku“ z bodu 3 posilování 

dovednosti. 

• Rozdejte žákům přepis nějakého 

projevu/diskuze a požádejte je, aby na 

okraje vepsali vhodné prohlubující a 

rozšiřující otázky. 
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Schopnost naslouchat 
Krok 11 
Dokážu rozeznat a analyzovat odlišné názory různých mluvčích. 

 

Vysvětlení pro učitele 
 

Při zvládnutém kroku 11 dokážou žáci 

porovnat a zhodnotit různé názory. 

 

V předchozím kroku se naučili pokládat 

prohlubující a rozšiřující otázky, aby si ověřili 

a prohloubili porozumění tématu. 

 

V tomto kroku se mají naučit analyzovat při 

poslechu různé názory a identifikovat, jaké 

jsou mezi nimi rozdíly. 

 

Žáci musí zvládnout: 
 

• Vysvětlit, co znamená „názor“, a umět ho 

v diskuzi poznat. 

• Analyzovat rozdíly mezi různými názory. 

 

Výuka kroku 
 

Zaprvé si vysvětlete, co je to „názor“ a jak ho 

v projevu/diskuzi poznat. Potom žákům 

vysvětlete, jak různé názory srovnávat a 

analyzovat. 

 

Při výuce tohoto kroku postupujte 

následovně:  

 

• Zeptejte se žáků, co je to „názor“, a 

dojděte k definici: „Mínění nebo postoj 

zaujatý vůči nějakému tématu. Abychom 

ho prosadili, můžeme ho podpořit fakty.“ 

• Aby žáci dokázali v projevu snáze 

rozpoznat názor, uveďte jim příklady, čím 

může být uvozen: „Řekl bych...“, 

„Pochybuji, že...“, „Myslím si...“, „Je/není 

pravděpodobné...“ Napište je na tabuli a 

vyzvěte žáky, aby přidali ještě několik 

příkladů. 

• Požádejte žáky, aby si zapsali stručné 

shrnutí svého názoru na vyjádření: 

„Zoologické zahrady by se měly zakázat.“ 

Tři názory vyberte a přepište na tabuli. 

Názorně žákům ukažte, jak různé názory 

porovnat analýzou společných a 

odlišných bodů: „Co mají společného? 

V čem se liší? Je mezi nimi nějaká 

spojitost?“ 

 

Procvičování 
 

1. Rozdělte žáky do malých skupin po 3–5 a 

rozdejte jim seznam různých názorů na 

nějaké téma (pokud jste ve škole, můžete 

zvolit téma, o němž se právě učíte). 

Vyzvěte je, aby pospojovali ty, které se v 

něčem podobají, a vysvětlili, co mají 

společného. 

2. Předchozí bod rozšiřte tím, že žákům 

zadáte, aby názory „uspořádali podle 

posloupnosti“, aby si uvědomili jemnější 

rozdíly, které mezi nimi jsou. Např.: „Karel 

i Berenika si oba myslí, že ZOO by se 

zakazovat neměly, ale Karlovi jde hlavně 

o to, že přispívají ekonomice, zatímco 

Berenika argumentuje záchranou 

ohrožených druhů.“ 

3. Pusťte si nějakou debatu, ve které se 

objevuje mnoho odlišných názorů (např. 

úryvek nějaké diskuze v parlamentu). 
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Vyzvěte žáky, aby si vybrali dva účastníky 

debaty, na něž se budou soustředit, a 

zaznamenají si klíčové body jejich 

názoru. Řekněte jim, aby v nich pak 

různými barvami označili, co mají 

společného a v čem se liší. 

 

Posilování dovednosti 
 

Následující strategie zapojte do běžné výuky, 

aby žáci mohli nové schopnosti využít 

v praxi. 

 

1. Poté, co si poslechnete příspěvek na 

nějaké nové téma, uspořádejte o něm 

diskuzi. Vyzvěte žáky, aby pomocí 

uvození zmíněných ve výuce kroku 

vyjadřovali své názory. Pak mají za úkol 

srovnat, kteří ze spolužáků měli podobné 

a kteří jiné názory. Musí při tom být 

konkrétní: „Jáchym říkal, že podle něj 

není potřeba platit si za soukromou 

vysokou školu, protože spousta 

zaměstnavatelů nabízí vyškolení, a Petra 

si zase myslí, že to není potřeba, protože 

je dnes čím dál větší nabídka online 

kurzů.“ 

2. Uspořádejte skupinovou diskuzi a žákům 

řekněte, aby si zapisovali jména těch 

spolužáků, kteří mají stejný názor jako 

oni, do jednoho rohu papíru a jména 

spolužáků s odlišnými názory do jiných 

rohů. Mohou využít i všechny čtyři rohy. 

Pak je vyzvěte, aby zanalyzovali, co mají 

jednotlivé skupiny společného.  

Hodnocení 
 

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci 

kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně 

jistí. 

 

• Podle písemných výsledků aktivity 3 

z procvičování a aktivity 2 z posilování 

dovednosti posuďte, jak se žákům daří 

odlišovat různé názory. 

• Přečtěte žákům dva krátké projevy. Dejte 

jim několik shrnutí různých názorů, které 

se v obou projevech objevují, a vyzvěte 

je, aby určili, která shrnutí patří k jakým 

názorům ve kterém projevu a jaké jsou 

mezi nimi podobnosti a odlišnosti. 
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Schopnost naslouchat 
Krok 12 
Dokážu při poslechu identifikovat nevyjádřená témata, implikace a 

problémy. 

 

Vysvětlení pro učitele 
 

Při zvládnutém kroku 12 žáci dokážou při 

poslechu projevu identifikovat nevyjádřená 

témata, implikace a problémy. 

 

V předchozím kroku se naučili srovnávat a 

kriticky zhodnotit různé názory.  

 

V tomto kroku mají analýzu a kritické 

zhodnocení toho, co mluvčí říká, prohloubit 

identifikací nevyjádřených témat, implikací a 

problémů. 

 

Žáci musí zvládnout: 
 

• Porozumět, co jsou to „nevyjádřená 

témata“, „implikace“ a „problémy“. 

• Umět nevyjádřená témata, implikace a 

problémy identifikovat. 

 

Výuka kroku 
 

Zaprvé si vysvětlete, co jsou „nevyjádřená 

témata“, „implikace“ a „problémy“.  

 

Potom žáky naučte identifikovat nevyjádřená 

témata, implikace a problémy při poslechu 

různých textů. 

 

Při výuce tohoto kroku postupujte 

následovně: 

 

•  Definujte žákům výrazy: 

 

a) „Nevyjádřená témata“: „‚témata‘ jsou 

obecné myšlenky, o kterých mluvčí 

hovoří. Např. bezdomovectví, láska, 

přátelství, duševní zdraví. 

‚Nevyjádřená témata‘ jsou tedy 

témata, která mluvčí nezmiňuje, ale 

pojí se s tématy, o nichž mluví (např. 

jsou jejich příčinou nebo výsledkem). 

Například hovoří o chudobě a 

bezdomovectví, ale nezmiňuje jejich 

možné příčiny, kterými jsou 

nezaměstnanost a rozpad rodiny.“ 

b) „Implikace“: „náznak nebo podtext 

obsažený v tom, co někdo říká. Když 

např. řekne: ‚Vláda lidem bez domova 

neposkytuje dost možností ubytování,‘ 

může naznačovat, že je vláda 

zodpovědná za nárůst 

bezdomovectví.“ 

c) „Problémy“: „možné negativní 

důsledky určitého názoru. Pokud 

např. mluvčí řekne, že všichni lidé bez 

domova jsou bezdomovci dobrovolně, 

může být problémem nedostatek 

důkazů a nepochopení jevu 

bezdomovectví.“ 

• Pusťte si kousek nějakého projevu 

(užitečným zdrojem jsou např. TED talky, 

hlavně ty, v nichž mluvčí vyjadřuje nějaký 

vyhraněný názor) a všichni společně o 

něm diskutujte: „Jaké bylo klíčové téma 

tohoto projevu? Implikoval v něm mluvčí 

něco, co neřekl nahlas? Zaznamenali jste 

v rámci jeho názorů nějaké problémy?“ 
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Procvičování 
 

1. Pusťte žákům nějaký TED talk a sdělte 

jim dvě nevyjádřená témata, dvě 

implikace a jeden problém, které se 

v něm objevují (neprozrazujte jim, co je 

co). Po zhlédnutí videa je nejdřív vyzvěte, 

aby určili, co z vašich nabídek je 

nevyjádřené téma, co implikace a co 

problém, aby prokázali, že rozumí tomu, 

jaký je mezi nimi rozdíl. Video jim pusťte 

znovu a požádejte je, aby ukázali, kdy se 

v něm objevují. 

2. Vyberte 2–3 žáky, kteří mají za úkol 

pronést krátký projev na nějaké téma, 

které je jim blízké. Jste-li ve škole, může 

se týkat výuky. Ostatní vyzvěte, aby si 

nakreslili tabulku o třech sloupcích 

(„nevyjádřená témata“, „implikace“ a 

„problémy“) a při poslechu u každého 

z mluvčích do ní doplňovali. 

 

Posilování dovednosti 
 

Následující strategie zapojte do běžné výuky, 

aby žáci mohli nové schopnosti využít 

v praxi. 

 

1. Vytvořte si nástěnku témat, aby žáci lépe 

porozuměli, co všechno může být téma a 

jak poznat, když se ve skupinové diskuzi 

objeví nějaké nevyjádřené téma. 

2. Po jakémkoli svém výkladu dejte prostor 

diskuzi a žáky vyzvěte, aby si do sešitu 

nebo na tabuli načrtli tabulku se sloupci 

„nevyjádřená témata“, „implikace“ a 

„problémy“ a podle toho, co se ve vašem 

projevu objevilo, ji vyplnili. 

Hodnocení 
 

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci 

kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně 

jistí. 

 

• Vyzvěte žáky, aby napsali definice 

„nevyjádřeného tématu“, „implikace“ a 

„problému“ a doplnili je o příklady. 

• Pusťte/rozdejte žákům různé úryvky 

z různých projevů (videa nebo přepisy) a 

požádejte je, aby si při sledování nebo 

čtení individuálně zapisovali nevyjádřená 

témata, implikace nebo problémy, kterých 

si všimnou. Dejte jim zpětnou vazbu. 

Používání videí a přepisů střídejte; při 

sledování projevu je úkol těžší než při 

čtení přepisu, protože v textu se čtenář 

může vracet k tomu, co mu není jasné. 

• Že žáci krok správně pochopili, 

zkontrolujte podle tabulek, které si vyplnili 

v aktivitě 2 procvičování. 
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Schopnost naslouchat 
Krok 13 
Při poslechu dokážu skrze jazyk, vynechané informace a 

nejednoznačnost řeči analyzovat zaujatost mluvčího. 

 

Vysvětlení pro učitele 
Při zvládnutém kroku 13 žáci dokážou skrze 

jazyk, vynechané informace a 

nejednoznačnost řeči analyzovat zaujatost 

mluvčího. 

 

V předchozím kroku se naučili identifikovat 

nevyjádřená témata, implikace a problémy 

projevu.  

 

V tomto kroku se mají naučit nejen přijmout a 

zanalyzovat, co mluvčí říká, ale zároveň také 

z pohledu posluchačů zhodnotit, jak mluvčí 

dokáže prostřednictvím jazykových 

prostředků, vynechávek a nejednoznačnosti 

ovlivnit posluchačův názor. 

 

Žáci musí zvládnout: 

• Porozumět, co je to „zaujatost“ a 

související pojmy „vynechávka“ a 

„nejednoznačnost“. 

• Umět zanalyzovat, jak skrze jazykové 

prostředky, vynechávky a 

nejednoznačnost zaujatý projev ovlivňuje 

posluchače. 

 

Výuka kroku 
Zaprvé si vysvětlete, co je to „zaujatost“, 

„vynechávka“ a „nejednoznačnost“.  

 

Potom žáky naučte identifikovat zaujatost 

podle použitých jazykových prostředků, 

vynechávek a nejednoznačnosti. 

 

Při výuce tohoto kroku postupujte 

následovně: 

 

• Definujte žákům „zaujatost“ a uveďte jim 

příklady: „Když se mluvčí přiklání k 

nějakému konkrétnímu názoru a snaží se 

posluchače ovlivnit, aby tento názor 

zaujali také.“ 

• Vysvětlete jim, že zaujatost se sice může 

zakládat na faktech a pravdě, ale mluvčí 

často prostřednictvím pečlivě volených 

slov zdůrazňuje nějaký konkrétní názor: 

„Kdyby například podle mého názoru byli 

psi lepší než kočky a podle nějakého 

průzkumu se mnou souhlasilo 52 % lidí, 

mohl bych namísto uvedení tohoto 

konkrétního čísla raději říct, že s tímto 

názorem ‚souhlasí většina lidí‘.“ 

• Definujte žákům „vynechávku“: „Zaujatost 

mluvčího se může projevit tím, že 

úmyslně vynechá nějaký fakt nebo názor, 

který by protiřečil jeho názoru. Např. když 

někdo zastává názor, že profesionální 

sport dostatečně nerespektuje rovnost 

pohlaví, může zdůraznit, že tenisté-muži 

mají vyšší platy, avšak už nezmínit, že 

hrají delší utkání, což by jeho argument 

mohlo oslabit.“ 

• Definujte žákům „nejednoznačnost“: 

„záměrné vyhýbání se jasnému vyjádření, 

neurčité vyjadřování, aby se nedalo 

dokázat, že mluvčí nemá pravdu, nebo že 

je pravdivý názor opačný. Např. může říci: 

‚Myslím, že spoustě lidí je jasné, proč jsou 

psi lepší, takže nemá smysl uvádět 

důvody.‘“ 
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• Požádejte žáky, aby jmenovali další 

příklady ze situací, kdy si myslí, že podle 

nich nějaký mluvčí hovořil zaujatě, a aby 

vysvětlili, podle čeho to poznali. Dobrým 

příkladem jsou často rozhovory s politiky 

nebo debaty o kontroverzních tématech. 

 

Procvičování 
1. Předneste žákům různá tvrzení a vyzvěte 

je, aby identifikovali, jestli jsou zaujatá, 

nebo objektivní. U těch zaujatých mají za 

úkol zanalyzovat, jestli neobjektivita 

vzniká prostřednictvím jazyka 

(konkrétních slov/frází), vynechávek nebo 

nejednoznačnosti. 

2. Pusťte si video s nějakým projevem a 

následně žáky vyzvěte, aby identifikovali, 

zda byl řečník zaujatý, a zanalyzovali, 

jestli neobjektivita vzniká prostřednictvím 

jazyka, vynechávek nebo 

nejednoznačnosti. 

3. Rozdělte žáky do dvojic. Zadejte jim téma 

k diskuzi a vyzvěte je, aby v ní zaujali 

protichůdné pozice. Pak si musí 

naplánovat a přehrát zaujatou rozepři. 

Ten, který zrovna poslouchá, má vždy za 

úkol identifikovat, kdy ten druhý mluví 

zaujatě, a zanalyzovat, jak zaujatost 

vznikla. 

 

Posilování dovednosti 
Následující strategie zapojte do běžné výuky, 

aby žáci mohli nové schopnosti využít 

v praxi. 

 

1. Řekněte žákům, aby při poslechu 

každého projevu dávali na zaujatost 

pozor. Můžete si vytvořit kartičky, které 

zdvihnou pokaždé, když budou mít pocit, 

že někdo řekl něco zaujatého. Když 

některý z žáků zaujaté vyjádření nebo 

názor odhalí, požádejte ho, aby vysvětlil, 

jak v tom případě neobjektivita 

prostřednictvím jazyka, vynechávek nebo 

nejednoznačnosti vznikla. 

2. Vytvořte si „zaujatou nástěnku“ s papírky, 

na které žáci zaznamenali zaujatost 

pokaždé, když si jí v nějakém projevu, 

diskuzi nebo textu všimli. Papírek vždy 

musí obsahovat také vysvětlení, jak 

neobjektivita prostřednictvím jazyka, 

vynechávek nebo nejednoznačnosti 

vznikla. 

 

Hodnocení 
Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci 

kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně 

jistí. 

 

• Vyzvěte žáky, aby definovali klíčové 

pojmy „zaujatost“, „vynechávka“ a 

„nejednoznačnost“. 

• Zadejte žákům téma k diskuzi a 

napomozte jim kartičkami s pár 

nápovědami. Vyzvěte je, aby o tématu 

diskutovali, a když zrovna poslouchají a 

uslyší nějaké zaujaté vyjádření, zapsali 

ho na „zaujatou kartičku“ (viz aktivita 1 

z posilování dovednosti). Procházejte se 

mezi debatujícími, kartičky kontrolujte a 

zhodnoťte podle nich, jestli zaujatosti 

rozumí a umějí zanalyzovat, jak vznikla. 

• Zopakujte s žáky aktivitu 2 

z procvičování, pozorujte je při diskuzi a 

zhodnoťte, jak analyzují zaujatost 

mluvčího z videa. Používají při tom čtyři 

klíčová slova: zaujatost, jazyk, 

vynechávka a nejednoznačnost? 

Dokládají své myšlenky důkazy? 
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Schopnost naslouchat 
Krok 14 
Umím analyzovat řečové techniky a přístup mluvčího v různých 

kontextech. 

 

Vysvětlení pro učitele 
 

Při zvládnutém kroku 14 žáci dokážou 

identifikovat záměr mluvčího a jeho řečové 

techniky a různé přístupy v různých 

kontextech. 

 

V předchozím kroku se naučili analyzovat 

řečníkovu zaujatost založenou na využití 

konkrétních jazykových prostředků, 

vynechávek a nejednoznačnosti.  

 

V tomto kroku mají analýzu a kritické 

zhodnocení toho, co mluvčí říká, prohloubit 

identifikací nevyjádřených témat, implikací a 

problémů. 

 

Žáci musí zvládnout: 
 

• Porozumět různým řečovým technikám, 

které mluvčí používá, a tomu, jaký je jejich 

záměr. 

• Porozumět různým přístupům ke 

komunikaci v různých kontextech. 

 

 

Výuka kroku 
 

Zaprvé si vysvětlete, jaké různé techniky 

může mluvčí používat. Potom žáky naučte 

identifikovat, jaký je záměr mluvčího a jaké 

různé přístupy může v různých kontextech 

uplatnit. 

 

Při výuce tohoto kroku postupujte 

následovně: 

 

• Vyzvěte žáky, aby si vzpomněli na to, co 

už se naučili v krocích 7–13, 

a vyjmenovali seznam různých technik, 

které mluvčí může používat. Případně jim 

napovězte, aby nezapomněli na jazykové 

prostředky (řečnické prostředky, jako je 

hyperbola, výběr jazykového rejstříku), 

paralingvistické prostředky (gesta, řeč 

těla) a neobjektivita. Zapisujte je na tabuli. 

• Definujte, co je to „záměr“: „To, jak chce 

mluvčí zapůsobit na posluchače. Může 

mít následující cíle: přesvědčit, 

informovat, pobavit, dát pokyn. Tyto cíle 

se dají dále rozdělit na konkrétní emoční 

působení v konkrétních chvílích, kdy se 

má posluchač např. cítit šokovaně nebo 

šťastně. To vše dohromady přispívá 

k zamýšlenému cíli komunikace.“ 

• Definujte a vysvětlete různé přístupy: 

„Analýza ‚přístupu‘ mluvčího se dá 

rozdělit na dvě oblasti. Zaprvé může 

mluvčí zaujímat různé přístupy, co se týče 

obsahu sdělení a toho, co se rozhodne 

říci a kdy to řekne. Zadruhé mluvčí 

zaujímá určitý přístup, co se týče projevu, 

používá různá gesta, tón, výraz.“ 

• Uveďte žákům příklad záměru a přístupu 

mluvčího: „Např. záměrem projevu 

ředitelky mezinárodní charitativní 

organizace může být přimět lidi, aby 

přispěli na dobrou věc. Využívá proto 

takový přístup, aby v lidech vzbudila pocit 

sounáležitosti – komplexnější problém 
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prezentuje emotivním způsobem na 

příběhu jednoho uprchlíka.“ Vyzvěte 

žáky, aby uvedli vlastní příklady záměru 

mluvčího a přístupu, který k jeho 

uplatnění může využít (mohou čerpat jak 

z reálných situací, tak z fantazie). 

 

Procvičování 
 

1. Uveďte žákům příklady různých 

vyjádření, v nichž mluvčí používají různé 

techniky. Vyzvěte je, aby identifikovali, 

jakou techniku mluvčí používá. Úkol 

zkomplikujte tím, že jim pustíte video 

(vhodný je např. nějaký TED talk, může 

se týkat třeba i tématu nebo projektu, 

kterým se žáci zrovna zabývají) a budou 

muset identifikovat použité techniky 

rovnou při sledování. Dalším krokem je 

úkol vysvětlit záměr(y) a přístup(y) 

mluvčího. 

2. Rozdělte žáky do dvojic. Dejte jim za úkol, 

ať si představí, že jeden z dvojice je 

ředitelem velké investiční banky a druhý 

žákem základní školy. Vyzvěte je, aby si 

připravili a přednesli krátký projev na to 

samé téma: proč bychom měli používat 

méně plastů a jak to zařídit. Než druhému 

svůj projev přednesou, měli by si 

naplánovat, jak uskuteční svůj záměr 

prostřednictvím jasného přístupu a 

vhodných technik. Po projevu mluvčího 

má posluchač za úkol identifikovat 

záměr(y) a přístup(y) mluvčího a vysvětlit, 

proč je pro toto publikum a za tímto 

účelem (v tomto kontextu) použil a jaký to 

mělo efekt. 

 

Posilování dovednosti 
 

Následující strategie zapojte do běžné výuky, 

aby žáci mohli nové schopnosti využít 

v praxi. 

 

1. Vyvěste si někam příklady různých 

technik a vyzvěte žáky, aby je 

identifikovali při skupinové diskuzi a 

vysvětlili, jakým způsobem jsou využity za 

nějakým konkrétním účelem a k zaujetí 

určitého přístupu. 

2. Dejte žákům za úkol, aby našli video 

s projevem nebo diskuzí, kde řečník 

využil určité techniky za účelem 

uskutečnění nějakého konkrétního 

záměru a přístupu. 

3. Vyzvěte žáky, aby pak společně projev 

mluvčího ve videu zanalyzovali. 

 

Hodnocení 
 

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci 

kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně 

jistí. 

 

• Pusťte žákům dvě videa projevů 

v odlišných kontextech (např. TED talk a 

video debaty dětí ze základní školy). Potom 

jim dejte za úkol popsat nebo prodiskutovat 

ve skupině, jaké techniky mluvčí použili, 

jaký měli záměr a přístup, a zhodnoťte, jak 

si vedou. 

• Zopakujte aktivitu 2 z procvičování, 

posluchač má tentokrát za úkol svou 

zpětnou vazbu napsat. Obejděte žáky a 

zkontrolujte, jak si vedou. 
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Schopnost naslouchat 
Krok 15 
Dokážu dát mluvčímu zpětnou vazbu o tom, co může zlepšit, aby měl 

vynikající projev. 

 

Vysvětlení pro učitele 
 

Při zvládnutém kroku 15 žáci dokážou 

zhodnotit, jak mluvčí využívá jazykové 

prostředky, gesta, tón, důraz, jak zaujatě 

mluví, jak je obsah jeho projevu věrohodný a 

platný, a umějí mu navrhnout, jak svůj projev 

zlepšit. 

 

V předchozích krocích se naučili analyzovat 

celou řadu různých technik, které mluvčí 

může využít, a jejich efekt na posluchače.  

 

V tomto kroku se mají naučit pochopení 

různých technik využít ke kritice mluvčího a 

dokázat mu navrhnout, jak svůj projev zlepšit. 

 

Žáci musí zvládnout: 
 

• Porozumět, jaké techniky používají 

vynikající mluvčí. 

• Na základě této znalosti technik 

vynikajícího projevu umět ohodnotit 

mluvčího a navrhnout mu, jak se zlepšit. 

 

Výuka kroku 
 

Nejdřív si zopakujte, co to jsou vynikající 

řečnické techniky. Potom žáky naučte 

techniky, které řečník používá, hodnotit a 

určit, kde má prostor ke zlepšení. 

 

Při výuce tohoto kroku postupujte 

následovně: 

 

• Uveďte žákům následující kritéria 

vynikajícího projevu: 

a) Vhodně použité pestré jazykové 

prostředky (obraznost, hyperbola, 

opakování, čísla, emotivní jazyk). 

b) Vhodný rejstřík: použití přiměřených a 

poutavých prostředků. Míra 

formálnosti projevu odpovídá jeho 

záměru, publiku a kontextu. 

c) Promyšlený, dobře strukturovaný 

obsah: v rámci zvoleného tématu 

mluvčí zkoumá různé myšlenky a 

podněcuje k přemýšlení. 

d) Vhodný přístup: všechny 

mimojazykové prvky jako gesta, tón a 

výraz odpovídají kontextu a publiku. 

e)  Mluvčí v posluchačích vzbuzuje 

zamýšlené reakce a daří se mu naplnit 

vytyčený záměr. 

• Pusťte si krátké video s nějakým 

projevem a ukažte žákům, jak výkon 

mluvčího ohodnotit podle všech 

zmíněných kritérií. S pomocí žáků zapište 

do tabulky se seznamem všech kritérií 

mluvčího silné stránky a věci, ve kterých 

by se mohl zlepšit. 

• Zeptejte se žáků: „Jak by se tento projev 

dal vylepšit? Myslíte si, že mluvčí splnil 

svůj vytyčený záměr? Jak jste se při jeho 

projevu cítili?“ Napovězte žákům, aby při 

navrhování možných konkrétních 

zlepšení nezapomněli na tyto tři oblasti: 

a) Jazyk: výběr slovní zásoby a 

jazykových prostředků. 
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b) Obsah: téma a zmíněné myšlenky. 

c) Styl přednesu: využití 

mimojazykových prostředků, jako 

např. tón. 

 

Procvičování 
 

1. Zopakujte poslední část výuky kroku s 

novým projevem. Vyzvěte žáky, aby 

samostatně nebo ve dvojicích během 

sledování hodnotili výkon mluvčího podle 

zmíněných kritérií a jeho silné stránky a 

návrhy na zlepšení doplnili do tabulky. 

Dejte jim zpětnou vazbu. 

2. Aby si žáci uvědomili, že „vynikající 

projev“ nemusí být vždy plánovaný, 

zopakujte si předchozí aktivitu s jiným 

typem projevu. Pokud jste např. minule 

použili politický projev, tentokrát 

vyzkoušejte diskuzi, vyjednávání nebo 

rozhovor. Zeptejte se žáků: „Hrají některé 

techniky v tomto kontextu důležitější roli? 

Proč?“ 

3. Rozdělte žáky do dvojic a zadejte jim 

téma k debatě, při které se musejí střídat 

a zastávat protichůdné názory. Vyzvěte 

je, aby si debatu s použitím kritérií 

skvělého projevu naplánovali a 

zrealizovali. Následně mají za úkol buď ve 

dvojicích, nebo jako celá skupina 

ohodnotit za pomoci tabulky silné stránky 

mluvčích a oblasti, v nichž by se mohli 

zlepšit. 

 

Posilování dovednosti 
 

Následující strategie zapojte do běžné výuky, 

aby žáci mohli nové schopnosti využít 

v praxi. 

 

1. Vyvěste si někam různé techniky a 

vyzvěte žáky, aby je identifikovali při 

poslechu skupinové diskuze a vysvětlili, 

jakým způsobem je mluvčí využívá 

k naplnění určitého záměru a uplatnění 

určitého přístupu. 

2. Dejte žákům za úkol najít příklad projevu 

nebo diskuze na nějaké konkrétní téma, 

ve kterém mluvčí využil techniky projevu 

k nějakému konkrétnímu záměru a 

uplatnění konkrétního přístupu. Vyzvěte 

žáky, aby projev mluvčího ve skupině 

společně zanalyzovali. 

 

Hodnocení 
 

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci 

kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně 

jistí. 

 

• Po poslechu nějakého projevu žáky 

vyzvěte, aby ve dvojicích nebo 

skupinkách mluvčího ohodnotili podle 

zmíněné tabulky. Obejděte je a zhodnoťte 

jejich komentáře, posouzení silných 

stránek mluvčího a návrhy na zlepšení. 

• Vytvořte si „hodnoticí nástěnku“ a vyzvěte 

žáky, aby na ni při nějakém projevu 

přidávali papírky s hodnocením silných 

stránek a míst ke zlepšení v rámci 

některého z hodnoticích kritérií. Posuďte, 

jestli je jejich hodnocení odpovídající.  
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Glosář 
 
 

Diskuze: Rozhovor, při němž spolu 
dva nebo více lidí sdílejí své myšlenky 
o nějakém tématu. 
 

Důraz: Způsob, jakým mluvčí dodá 
některým slovům na důležitosti tím, že je 
pronese o trochu hlasitěji, přesvědčeněji 
nebo pomaleji. 
 

Gesto: Pohyb části těla, který nám 
pomáhá vyjádřit význam. Např.: ukazování 
prstem, rozevřená náruč. 
 

Hyperbola: Přehánění, abychom 
někoho o něčem přesvědčili. Např.: „Tahle 
zmrzlina je ta nejlahodnější věc na světě.“ 
 

Implikace: Náznak nebo podtext 
obsažený v tom, co někdo říká. 
 

Klíčové informace: Důležité 

myšlenky nebo slova, které si potřebujeme 

zapamatovat. Když se například chceme 

dozvědět, v kolik hodin máme někam přijít, 

klíčovou informací je pro nás přesný čas. 
 

Lichocení: Chvála, která často 
není upřímná a má tomu, kdo chválí, 
něco přinést. 
 

Mimojazykové prvky: Jiné prvky 
řeči než samotný jazyk: hlasitost, tón, 
rychlost, pauzy, intonace. 

 

Pokyn: Informace, co máme udělat. 

 

Přídavné jméno: Slovní druh, kterým 
popisujeme osoby, místa nebo věci 
(podstatná jména). Např.: nádherná duha. 
 

Rozhovor: Komunikace dvou nebo 
více lidí, kteří si spolu o něčem povídají. 
 

Řečnická otázka: Otázka, která 

nevyžaduje odpověď, jejímž účelem je dodat 

projevu na dramatičnosti nebo někoho o 

něčem přesvědčit. 
 

Společenské postavení: 
Postavení, které mluvčí má v nějakém 
rozhovoru, na nějakém místě nebo před 
nějakým publikem. Např. učitel fyziky má 
vysoké postavení ve své třídě, může mít ale 
nižší postavení na konferenci o astrofyzice. 
 

Téma: Obecná myšlenka, o níž 
mluvčí hovoří. 
 

Tón: Způsob, jakým mluvčí vyslovuje 
slova, aby vyjádřil nějakou emoci. Dá 
se mluvit např. milým tónem nebo 
rozzlobeným tónem. 
 

Záměr: Účel, za kterým mluvčí hovoří. 
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Další zdroje 
 
Nabízíme vám spoustu dalších zdrojů, které vám při podpoře rozvoje této dovednosti pomohou: 
 
 

 

Pomůcky 
 

Vytvořili jsme pro vás dokument, v němž najdete přehled výuky všech 

osmi dovedností a dále zásady a nástroje, které vám je pomohou 

uvést do praxe.  
 
 
 

Videa s aktivitami 
 

Naše poutavá 10minutová videa s aktivitami vám pomohou budovat 
dovednosti žáků tak, aby se při jejich sledování soustředili a bavilo je to. 

 
 

 

Materiály k vytištění  
 

Nabízíme plakáty s jednotlivými dovednostmi a s rozpisem jejich výuky 

a diplomy za úspěchy při rozvoji dovedností. 
 
 
 

Hodnotící nástroje  
 

Náš jednoduchý webový hodnoticí nástroj Skills Builder Assess vám 

pomůže rychle zjistit, jak na tom vaši žáci s dovednostmi jsou, přehledně 

vám zobrazí jejich údaje, ukáže vám informativní grafy a souhrny. Dále 

nabízíme nástroj, s jehož pomocí si mohou žáci zhodnotit své vlastní 

dovednosti sami. 
 
 
 
 
 

Tyto zdroje a mnoho dalších informací najdete na 
skillsbuilder.org/hub (v anglickém jazyce) 
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souhlasu držitele práv. Bez jeho předchozího souhlasu nesmějí být nijak upravovány.



  

 

 

 
 

 

SCHOLA EMPIRICA je nezisková organizace působící již od roku 2003. Dlouhodobě se 

věnuje problematice výchovné práce s dětmi předškolního věku a vzdělávání pedagogů. 

Jejím cílem je přivést léty praxe ověřené přístupy ze zahraničí, které akcentují sociální a 

emoční vývoj dětí jako základ pro jejich budoucí rozvoj v odpovědného člověka (prevence 

agresivity a konfliktního jednání, pozitivní vztah k učení, odpovědnost a samostatnost), a 

tak prostřednictvím vzdělávání přispívat ke zkvalitňování veřejné politiky, zlepšování 

společenského klimatu a občanského soužití. Díky letité spolupráci s univerzitními a 

vědeckými odborníky v oblasti pedagogiky, psychologie a sociálních věd rozvíjí SCHOLA 

EMPIRICA z.s. vzdělávací programy, pořádá pravidelné tematické letní školy pro univerzitní 

studenty z celého světa, umožňuje pedagogům a sociálním pracovníkům stáže 

v zahraničních pracovištích a podílí se na empirických výzkumech aktuálních 

společenských témat. 

 

Více informací nalezne na adrese www.scholaempirica.org  

 


