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Oproti transmisivnímu modelu školy, kladou-
címu důraz na učivo a učitele, se v současnosti 
stále výrazněji prosazuje pedagogický přístup 
orientovaný na žáka. Žák je aktivním prvkem 
výchovně-vzdělávacího procesu, poznání se 
rozvíjí na základě jeho dosavadních zkušeností, 
žáci se učí vzájemně spolupracovat, mezi učite-
lem a  žákem existuje dialog, osnovy akceptují 
odlišnosti žáků a umožňují individuální přístup 
atd. Zamyšlení nad tímto přístupem přináší 
i třetí číslo 139. ročníku časopisu Komenský.

V  rozhovoru profesor Milan Hejný přibližu-
je, jak odlišné mohou být potřeby žáků v mate-
matice, a  ukazuje, jak může učitel vyjít těmto 
potřebám vstříc. Třeba tím, že poskytne žákům 
potřebný čas k učení. Metoda nazvaná vyučová-
ní orientované na budování schémat zcela kon-
truje pojetí matematiky jako drilu a  ukazuje 
důležitý aspekt přístupu orientovaného na žáka, 
totiž vnitřní motivaci žáků, jejich touhu po-
znávat. Individualitu žáků dále doplňuje téma 
genderu ve škole, které otevírá Lucie Jarkovská. 
Třídu z hlediska genderu nemůžeme chápat jen 
jako skupinu chlapců a  dívek. Chlapci i  dívky 
se totiž mohou chovat genderově nonkonform-
ně. Pro učitele se tak stává výzvou pokoušet se 
o genderově citlivý přístup k žákům. Dotýká se 
totiž zde samotné identity žáků. Vycházet vstříc 
individuálním potřebám žákům mohou i  mo-
derní technologie. Přehled současných zahra-
ničních výzkumů zaměřených na využití tabletů 
ve výuce přináší Josef Moravec. Tablety přispí-
vají nejen k  individualizovanému vyučování, 
ale mohou také pomoci žákům se speciálními 
vzdělávacími potřebami, například s autismem, 
jak ukazuje jeden z popsaných výzkumů. Ivana 
Kolářová prezentuje výzkum o  mluveném pro-
jevu žáků 1. stupně ZŠ, do něhož se v některých 
regionech promítá silný vliv nářečí. Toto zjiště-
ní připomíná, že pro učitele je důležité poznat 
nejen žáky, ale i region, ve kterém působí. I tato 
rozmanitost přispívá k obohacení výuky. Učitel 

ji může využít k  tomu, aby zdůraznil význam 
nářečí pro kulturní dědictví regionu a zároveň 
poukázal na význam spisovného jazyka. Vý-
zkumné příspěvky uzavírá historický výzkum 
Michala Šimáně o českém menšinovém školství 
za první republiky. Specifičnost žáků a školy je 
tak dokreslena nejen v prostoru, ale i v čase. 

Přístup orientovaný na žáka má svou tradici 
v anglicky mluvících zemích. V reportáži jsme 
proto navštívili Londýn, konkrétně českou ško-
lu v Londýně. Skrze sobotní výuku zde žáci udr-
žují kontakt s  češtinou a  pronikají do českých 
reálií. Autonomie žáka je dalším ze stavebních 
kamenů přístupu orientovaného na žáka. Marie 
Stodolová ilustruje, jak lze rozvíjet autonomii 
žáka ve výuce angličtiny. K tomu, aby žáci mohli 
být samostatní, nezávislí a tvořiví nejen ve ško-
le, ale i v životě, přispívá kritické myšlení. Me-
todu kritického myšlení ve vztahu k čtenářské 
gramotnosti nabízí jako námět do výuky Jana 
Marie Tušková. K  aktivitě žáků přispívá také 
propojení učiva s  praktickým životem. K  to-
muto tématu směřuje článek Naděždy Kopecké 
o  přiblížení laboratorních prací z  chemie kaž-
dodennímu životu. Škola orientovaná na žáka 
je otevřená, přijímá různorodost, je inkluzivní. 
Nad malotřídkou jako prostorem pro inkluzi 
se zamýšlí Zdena Tomagová. Poslední námět 
do výuky je z pera Terezie Dubinové a přispívá 
k diskusi na téma jak učit o holokaustu.

V přístupu orientovaném na žáka se nezapo-
míná ani na učitele. Učitel může mít se žáky lépe 
nastavené vztahy, může pracovat méně rutinně 
a zároveň dosahovat lepších výsledků, což spolu 
s dalšími faktory přispívá k větší radosti z jeho 
konání, a  tím i k prevenci únavy či syndromu 
vyhoření. Učiteli se skrze tento přístup zkrátka 
často „lépe učí“. Přejeme vám, aby se vám lépe 
učilo i díky časopisu Komenský.
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