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Kniha zprostředkovává výsledky akčního výzkumu, který byl zaměřen na 

otázku, jak proměnit komunikaci ve školní třídě na druhém stupni ZŠ tak,  

aby žáci aktivněji hovořili a rozvitěji vyjadřovali své myšlenky a názory. 

Autoři popisují úsilí skupiny učitelů, kteří se s podporou výzkumníků roz-

hodli začít vyučovat jinak než doposud, a to s cílem navodit skutečný  

dialog se žáky. Výsledky prezentované v této knize ukazují, že pokud  

učitelé promění vlastní komunikační jednání, dostaví se také žádoucí obrat 

na straně žáků. Žáci přirozeně změní svoje komunikační vzorce a jsou 

schopni řešit náročnější úlohy, reagovat na své spolužáky a zapojit se do 

debaty bohaté na argumenty. Díky tomuto zapojení se do komunikace  

s učitelem a ostatními žáky se ve výsledku učí intenzivněji a lépe. 

Výzkumné nálezy však svědčí také o tom, že změnit navyklé výukové  

a komunikační postupy není pro učitele vůbec jednoduché a neděje se  

to cestou přímočarého postupného zlepšování, nýbrž cestou skokových 

změn se střídáním pokroku a regresu. Hlavní roli v dosažení úspěchu  

hraje jednak schopnost učitelů důsledně reflektovat vlastní komunikační 

jednání a jeho efekty, jednak jejich odvaha pouštět se do experimentování 

s novými výukovými postupy.
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 Cestou profesního rozvoje
k dialogickému vyučování
Klára Šeďová, Roman Švaříček, 
Ma�in Sedláček, Zuzana Šalamounová

Kniha prezentuje výsledky akčního výzkumu, jehož cílem bylo zavést dialo-
gické vyučování do výuky na druhém stupni základní školy a zavádění změ-
ny systematicky zkoumat. Monografii otevírají dvě teoretické kapitoly.  
První přibližuje ústřední koncept dialogického vyučování jakožto komuni-
kačního uspořádání výuky, jehož cílem je podněcovat myšlení žáků a pro-
hlubovat jejich porozumění výukovému obsahu. Druhá pojednává o tom, 
jakým způsobem se učitelé mohou v rámci profesního rozvoje učit promě-
ňovat svoji práci, a to za pomoci videonahrávek vlastní výuky, jejich násled-
né analýzy a reflexe. Těžištěm knihy je výzkumné šetření, v jehož centru stál 
rozvojový program pro učitele, skládající se ze složky teoretické, zkuše- 
nostní a reflektivní. Ve třech kapitolách představujících výsledky výzkumu 
nejprve ukazujeme, nakolik se učitelům povedlo prosadit změnu a jak ji jejich 
žáci vnímali. 


