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Abstrakt 

 

Diplomová práce se zabývá otázkou metod technického myšlení a uplatnění na stavební 

podnik. Cílem práce je zjistit, jaký pohled má stavební podnik na možnost rozvoje 

technického myšlení. Závěry obsahují možná doporučení, které byly sestaveny na 

základě výsledků dotazníkového šetření, rozhovory s vedením stavebních podniků a 

vytvořením projektu na podporu technického myšlení. 
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Abstract 

 

This thesis deals with the possibilities of methods of technical thinking and its 

application on the construction company. The aim of the thesis is to determine what is 

the view of the construction company on the possibility of developing technical 

thinking. The conclusions include possible recommendations, which were compiled on 

the basis of survey results as well as on interviews with the management of construction 

enterprises and by creating of a project to support technical thinking. 
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ÚVOD 
 

V současné době se stavebnictví dostává do lepší situace, vzpamatovává se 

z dlouhotrvající recese. Tento jev má dobrý vliv na celkové podnikání ve stavebnictví. 

Jednotlivé stavební firmy toho využívají a jsou si vědomy toho, že se pomalu dostávají 

do lepší ekonomické situace. Je proto důležité, si tohoto faktoru všímat a využít jej 

naplno. Aby trh disponoval dostatkem kvalifikovaných pracovníků, je zapotřebí si 

uvědomit, že musí docházet k větší spolupráci stavebních podniků se školstvím. Je třeba 

klást větší důraz na to, aby studenti rozvíjeli své technické myšlení, které vyvolá větší 

zájem o studium na technických školách a později i chuť pro stavební firmy pracovat. 

Stavební podniky musí tento fakt vzít v úvahu, jelikož odborní pracovníci jsou ti, kteří 

přinášejí firmě zisk. 

 

V teoretické části se budu zabývat charakteristikou stavebních podniků a jejich 

specifiky. Dále budu definovat pojmy, které bezprostředně souvisejí s rozvojem 

technického myšlení a uplatnění ve stavebním podniku.  

 

Cíl praktické části bude analyzovat stavební podnik z pohledu zaměstnanců na otázku, 

zda jde cíleně (záměrně) dětem, žákům a studentům, technické myšlení rozvíjet. 

Výzkum provedu dotazníkovým šetřením. Empirickou část obohatím o částečně řízené 

rozhovory, které provedu s majiteli či obchodními řediteli stavebních firem. Další část 

výzkumu bude tvořena založením a vedením technického kroužku pro děti. Tato část 

práce bude odpovídat na otázky, zda touto činností lze již u dětí vyvolat zájem o vědu a 

techniku. 

 

V závěru shrnu výsledky, které mi, jak díky teoretickým poznatkům, tak i výzkumným 

částem řeknou, zda je možné rozvíjet technické myšlení a aplikovat ho na stavební 

podnik. 
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TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
 

1 Stavební podnik 
 

1.1 Úvodem ke stavebnictví 
 

Vznik stavebnictví je spojován se vznikem stavební výroby. Hlavní cíle stavební výroby 

je zajistit výstavbu, rekonstrukci, modernizaci, opravy i demolici stavebních objektů. 

Hlavní cíle nám napomáhají plnit zaměstnavatelé stavebních firem, pracovníci, 

dodavatelé, odběratelé a spousta dalších artefaktů, které napomůžou ke správnému 

chodu firmy. Nelehké úkoly nesou pracovníci stavebních firem, na které jsou kladeny 

velké nároky. Já si pokládám otázku, zda zaměstnanci stavebních firem odpovídají 

pracovní pozici, pro kterou mají kvalifikaci a zda lze jejich kompetence v technickém 

oboru posunout o krok dál a když ano, jak? Dokážou pracovníci technických škol 

studenty dostatečně připravit na práci ve stavebnictví? Dokážou v nich vyvolat ještě 

větší zájem o techniku a udrží se tento zájem i v praxi? 

 

1.2 Charakteristika stavebního podniku 
 

Stavební podnik vykazuje stavební činnost za nějakým účelem. Mezi nejvíce prioritní 

cíle je dosáhnout zisk firmě. Stavební firma ale může mít i jiné cíle – nabízet pracovní 

pozice, vyniknout na trhu a jiné. Je to většinou na zaměstnavatelích (manažerech), jaké 

cíle si určí a které označí jako ty hlavní. Za manažera (a manažerskou práci) můžeme 

považovat toho, který zodpovídá za své zaměstnance (podřízené), ale i za plnění předem 

daných cílů. Manažerova práce je hlavně definovat, jaké úkoly a jak mají být splněny. 

Po úspěšném dokončení úkolu by měl daný úkol vyhodnotit a shrnout (dát zpětnou 

vazbu). Mezi další důležitou manažerskou činnost, kterou by schopný manažer neměl 

opomínat, je motivace svých zaměstnanců. 

 

Hlavním cílem stavební firmy je dosáhnout co největší efektivnosti vloženého kapitálu. 

Aby dosáhl co největší efektivnosti, musí si splnit prosperitu. Tento fakt je podmíněn 

dosáhnutí ziskovosti stavební výroby. Ziskovost stavební výroby je ovlivňována mnoha 

faktory. Snaha je o to, aby byly faktory rozpoznány, pojmenovány a snažili se předvídat 

jejich případné negativní působení. [12] 

 

Existence podniku je závislá na prostředí, ve kterém momentálně nachází. Rozlišujeme 

dva typy prostředí: [9] 

 

 Tržní ekonomika – tento druh prostředí se řídí principem autonomie, výdělku i 

soukromého vlastnictví. Největší výhodou tohoto prostředí je osobní svoboda. 
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Nevýhodou je tendence k odstranění hospodářské soutěže, monopolizaci či 

nerovnému rozdělení příjmů. 

 Centrálně řízená ekonomika – prostředí se řídí principy centrálního plánu, 

společenského vlastnictví výrobních prostředků. 

 

1.3 Specifika stavebního podniku 
 

Společné rysy stavebních podniků můžeme popsat z několika hledisek: [9] 

 

 Výrobně – technického – typická je technická samostatnost. Podnik můžeme 

označit jako relativně uzavřený celek – jedná se o spojení lidí a výrobních 

prostředků v procesu stavění. Stavební podnik ke své existenci potřebuje 

pracovníky a výrobní zařízení, energii, pohonné hmoty, suroviny a další prvky, 

které jsou nezbytné k realizaci stavby. 

 Sociologického – sociologické hledisko seskupuje kolektiv lidí, prezentuje 

soubor vzájemných mezilidských vztahů, místa, kde se rozvíjí sociální vztahy 

všech zaměstnanců a zaměstnavatelů. 

 Organizačního – každý podnik má nastavenou svoji organizační strukturu. 

 Právního – stavební podniky se musí řídit právními zákony dané země, působí 

jako právnická osoba, která disponuje právní subjektivitou, z které plynou práva 

i povinnosti podniku. 

 Ekonomického – pro podnik, který vystupuje v tržním prostředí, je 

charakteristické jeho samofinancování. 

 

1.4 Specifika stavební výroby 
 

Každé stavební dílo můžeme pokládat za unikátní dílo. Toto dílo vznikne při 

neopakovatelných podmínkách. Týká se to velkého počtu lidí, z hlediska průběhu 

výstavby, funkčnosti i účelnosti díla, využitelnosti pro lidi i životního prostředí, 

estetického i architektonického pohledu. Práce ve stavební výrobě silně závisí na 

původních podmínkách. Je dáno, že výrobní zařízení se stěhuje za výrobkem, neboli za 

stavebním objektem. [11] 

 

Pro výrobu staveb se používají výrobky téměř všech oborů národního hospodářství. A 

tím je ovlivněna kvalita stavebního díla. Proto je prosperita stavebnictví ukazatel 

prosperitě celé ekonomiky. Stavebnictví jde jako první do útlumu, když klesá výkon 

ekonomiky. Naopak zvyšování ekonomiky ukazuje zvýšení poptávky po stavebních 

pracích. [11] 
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1.5 Okolí stavebního podniku 
 

Na každý stavební podnik působí prostředí, ve kterém se podnik nachází. Rozlišujeme 

přímé a nepřímě faktory, které podnik ovlivňují: [9] 

 

Nepřímé faktory: 

 

 Politické – faktory politické vyplývají z hospodářské politiky státu. Jsou velkým 

faktorem pro formulaci strategického plánu podniku. Některé z opatření podniky 

omezují, některá z opatření podnik chrání (např. patentové zákony, státní dotace, 

granty, státní zakázky). 

 Ekonomické – do ekonomických faktorů řadíme úrokové míry, úroveň inflace, 

trendy vývoje, kupní sílu apod. 

 Sociální – faktory sociálního charakteru představují především vývoj lidských 

hodnot, postojů, životního stylu i vývoj společnosti z pohledu demografického i 

kulturního.  

 

Přímé faktory: 

 

 Konkurence – jestliže chce podnik vyniknout, musí s konkurencí udržet krok a 

nejlépe zákazníkům nabídnout výhodnější podmínky, nové služby a jiné, než 

jeho konkurence. 

 Zákazníci – sektor zákazníků určuje, jakým směrem se stavební podnik bude 

vyvíjet – jaká činnost bude pro stavební podnik stěžejní. Veškeré činnosti vedou 

k uspokojení přání a potřebám zákazníků. Nedílnou součástí je proto provést 

dobrý průzkum a předvídat vývoj poptávky. 

 Dodavatelé – můžeme označit jako činitele, který mají velký vliv na náklady 

podniku. Dobré dodavatelské podmínky mohou podniku pomoci (ceny 

v současnosti dosahují vyšší částky, než ceny usmlouvané), ale i ublížit (podnik 

musí odebrat materiál, který má objednán, i když ho momentálně nepotřebuje). 

 Věřitelé – věřitelem označujeme banku, jiný podnik, obchodního partnera, který 

je nezbytný pro financování podniku, který si vlastní financování nemůže zajistit 

sám. 

 Trh práce – nabízí možnost získání kvalifikovaných pracovníků. Současný stav 

na trhu práce řeší problém najít kvalifikované pracovníky i současný problém 

nezaměstnanosti. 

 

2 Zájem o technické školy 
 

Je všeobecným faktem, že zájem o vysoké školy má klesající tendenci. Ze statistických 

ukazatelů je zřejmé, že zájem o vysoké technické školy klesá. Trh práce nedisponuje 
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dostatkem technických absolventů. Nejvíce se jedná o absolventy navazujících 

magisterských studií, kde počet absolventů od roku 2001 neustále padá. 

Přikládám graf z ČSÚ, který poukazuje na snižování zájmu o vysoké školy. Počet 

studentů v roce 2012/2013 na vysokých školách byl 284 256. Navazují rok 2013/2014 

klesl a to na 281 897 studentů. Rok 2014/2015 vykazuje 277 621 studenty, což je o 

4 276 studentů méně, než v předešlém roce. 

 

 
 

Tabulka 1 - Počet studentů vysokých škol
1
 

 

Jak uvádí Veronika Šmídová, redaktorka ProByznys.info, trh práce nemá dost 

kvalitních, technicky vzdělaných absolventů. Udává, že zájem o humanitní vědy roste 

(hlavně společenské vědy, obchod a právo) – zvýšil se počet studentů těchto škol téměř 

2,5krát. Celkový počet studentů humanitních oborů je 32%. K malému nárůstu počtu 

studentů došlo u technických oborů (největší pokles je u technických věd, výrobě a 

stavebnictví). Pokles od roku 2001 je o 9%, a celkový počet studentů, kteří studují 

technické obory, je pouze 15%. Údaje vyplývají z analýzy volných pracovních pozic 

pro absolventy. Tento výzkum provedla agentura Grafton Recruitment. [16] 

 

Technické vědy a 

nauky 
celkem 

bakalářské 

studium 

magisterské 

studium 

doktorské 

studium 

Rok 2014 14 637  7 969  6 484  184  

Rok 2013 15 094  8 279  6 651  159  

Rok 2012 14 923  8 074  6 621  213  

Rok 2011 15 604  8 231  7 122  179  

 

Tabulka 2 - Absolventi vysokých technických škol (technické vědy a nauky)
 2

 

 

                                                 
1
 https://www.czso.cz/csu/czso/1-vzdelavani 

2
 http://dsia.uiv.cz/vystupy/vu_vs_f4.html, graf F42 
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Tento výkonový ukazatel je zpracován MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy).  Graf je výčet z celkového přehledu absolventů vysokých škol. Pro účely 

diplomové práce postačí údaje o absolventech technických škol. Z grafu jasně plyne, že 

celkový počet absolventů technických věd a nauk klesá. Rok 2012 disponoval o 681 

studentů méně, než v roce 2011. V roce 2013 byl menší nárůst a to o 171 studentů a 

rok 2014 popadl o 457 studentů.  

 

3 Technika 
 

Než začnu definovat pojmy, jako je myšlení a na to navazující technické myšlení a jeho 

následný rozvoj, je důležité se seznámit s pojmy jako je technika, její specifické znaky. 

Dále popisuju další prvky podporující technické myšlení, které s rozvojem neodbytně 

souvisí. V další části teoretických východisek studuji motivaci jedinců k dané 

problematice, vhodně zvolený přístup učitelů k motivaci jedinců. 

 

Technika je široký pojem, na který lze nahlížet z mnoha úhlů. Všeobecně termín 

technika můžeme chápat jako výrobu, se systematickým využitím moderních přístrojů, 

při kterém využíváme vědní obory. 

 

Také můžeme na termín technika nahlížet takto: 

 

Pojem technika pochází z řeckého slova techné, což můžeme překládat jako znalost, 

obratnost řemeslné i umělecké činnosti. Tento termín obsahuje nejen techniku spojenou 

s výrobou či službami, ale zahrnuje i techniku pro domácnost a volný čas. [6] 

 

Techniku označujeme jako významnou část skutečnosti, je zkoumána mnoha vědami a 

mnoha vědními disciplínami. Pro techniku mají největší význam technické vědy, které 

jsou jim zároveň nejblíže. Jsou to především vědy přírodní, které se staly podnětem pro 

rozvoj oblasti moderní techniky. Technické vědy jsou obdobně jako pedagogika 

označovány jako praktické, aplikační vědy. [8] 

 

3.1 Vědní systém technických disciplín 
 

Tento termín můžeme také označit jako systém technických věd, které obsahují poznání 

technické reality, systém je brán s historického, současného i prognostického hlediska. 

Oborová didaktika poznání zkoumá z pohledu komunikace. Řadíme sem problém 

vyjádření výrobních, technologických a ekonomických poznatků. [2] 

 

Problematiku můžeme začlenit do tří oblastí [2]: 
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 Oblast, ve které technické předměty využívají co nejvíce historických poznatků 

a využívají metodologii technických disciplín. Poté z nich tvoří didaktické 

závěry. 

 Oblast problematiky sdělitelnosti i vyjadřování specifických teorií a postřehů. 

 Oblast třídění a utváření systémů pomocí poznání historických etap. 

 

3.2 Specifické znaky techniky 
 

Znaky techniky se projevují v rozsáhlém obsahu. Jejich výsledek by byl velice obsáhlý. 

Proto uvádím čtyři nejdůležitější, které jsou z mého pohledu nejzajímavější a nejvíce 

vystihující: 

 

 Jednota přírodních a společenských momentů v technice – technika účelně a 

zjevně využívá přírodní pochody, jevy i zákonitosti. Společenské a humanitní 

vědy se na první pohled u techniky neprojevují, ale jejich působení je účinné. Při 

volbě techniky, tempu, objemu aj., je způsob užívání závislý na společenských a 

humanitních jednání, proto přírodní a společenské momenty působí na techniku 

ve vzájemné spolupráci. [6] 
 Určenost (determinovanost) techniky – technika vznikla pro dosahování 

daných cílů a účelů. Základním poznatkem je otázka, pro co je technika určena a 

vytvořena? Vychází z toho logický fakt, že technika musí být regulována 

dalšími normami – společenskými a přírodními. [6] 
 Komplexní charakter techniky – existence přírodních a společenských jevů je 

zjevná, zanedbáním určitého jevu můžou nastat škody materiální i nemateriální. 

[6] 
 Mnoho možností technických řešení – technika má alternativní charakter, což 

znamená, že technika vlastní možnost více správných řešení při práci na určité 

technické úloze. [6] 
 

4 Rozvoj technického myšlení 
 

Nedílnou součástí diplomové práce je popsání pojmů, jako je myšlení, inteligence atd. 

Teprve po definování těchto termínů můžu definovat pojem technické myšlení, které by 

bez prvotních pojmů nemělo ten správný význam. 

 

4.1 Myšlení 
 

Myšlení označujeme jako způsob poznávání, které pomáhá poznávat podstatné, obecné 

vlastnosti předmětů, jevů a souvislosti mezi nimi. Nejvyšší forma poznávání je 

myšlenkové poznávání. [15] 
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Hanus pojem myšlení označil takto: 

„Myšlení představuje vyšší úroveň operování s psychickými obsahy. Vyšší v tom smyslu 

slova, že aktivně zpracovává informace, kterých se mu skrze ně dostává, odhaluje a 

analyzuje souvislosti, provádí třídění/kategorizace, nastoluje problém a hledá řešení. 

Opírá se při tom o jazyk; využívá výhod pojmenování, dovolující komunikovat 

problémové situace a cesty jejich řešení jak ve vnitřní řeči tvořící oporu promýšlení, tak 

i v diskurzu s druhými lidmi. Tím se před myšlením otevírají dalekosáhlé možnosti jeho 

uplatnění. A právě rozvinuté myšlení sehrává klíčovou roli ve výbojích, které 

charakterizují dějiny lidstva – ať už je to věda, technika, ekonomický progres, 

uspořádání společenských vztahů, kulturní ztvárňování života, čelení katastrofám atd.“ 

[3, str. 109] 

 

4.2 Základní myšlenkové operace 
 

Základní myšlenkové operace můžeme chápat jako myšlenkové postupy. Tyto postupy 

nelze vyjádřit vlastními názory, proto uvádím tyto myšlenkové operace, které jsou 

z mého pohledu nejvíce výstižné: [15] 

 

 Analýza – myšlenkové členění jednoho velkého celku na více dílčích části 

 Syntéza – myšlenkové sjednocování na jeden větší celek 

 Srovnávání – porovnávání dvou a více jevů, kde zjišťujeme podobnost a 

odlišnost zkoumaných jevů 

 Abstrakce – vyčlenění nejdůležitějších jevů či předmětů 

 Indukce – vyvozování obecných tvrzení u konkrétního případu 

 Dedukce – aplikování obecného poznatku u konkrétního případu 

 Analogie - vyvozování obecných tvrzení u konkrétního případu na základě 

porovnání s ostatními případy 

 

4.3 Základní druhy myšlení 
 

S myšlením se můžeme potkat v různých obdobách. Mezi základní druhy myšlení řádím 

toto rozdělení, které jednoznačně vystihuje danou problematiku: [15] 

 

 Konkrétní myšlení – vše řešíme pomocí praktické činnosti, je vázáno na 

předměty, který jsme zvyklý používat 

 Názorné myšlení – vše řešíme pomocí paměťových představ; tyto představy 

jsou vedeny do celků 

 Abstraktní myšlení – myšlení pracuje s abstraktními pojmy neboli symboly; 

toto myšlení požaduje vyšší stupeň myšlení a je využíváno hlavně při řešení 

teoretických problémů 
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 Konvergentní myšlení – je využíváno u úloh, které mají jediné řešení, všechna 

práce postupuje jedním směrem k jedinému cíli 

 Divergentní myšlení - je využíváno u úloh, které mají více řešení, hledá více 

řešení a vybírá si mezi nejlepšími a nejvhodnějšími 

 

4.4 Vývoj myšlení 
 

Vývojem myšlení se zabývalo mnoho teorií. Já uvádím jednu z nich: 

 

Vývoj myšlení podle Piagetova koncepce. Tento výzkum spočívá v popisu čtyř stádií 

vývoje myšlení u dětí v raném věku: [3] 

  

1. Stádium senzomotorické 

Stádium senzomotorické se projevuje od 18 měsíců do dvou let věku. Tento pojem je 

odvozen od toho, že děti v tomto věku svět chápou pomocí koordinace senzorických 

zážitků a pomocí vlastních pohybových aktivit. Děti se orientují ve světě plných 

předmětů a osob pomocí doteků, sahání, bouchání, atd. Děti vkládají předměty do úst – 

ústa v tomto věku dětí můžeme označit za důležitým poznávacím orgánem. Poté 

přichází poznávání rukou a zrakem. Na konci tohoto stádia je dítě schopno pochopit 

elementární pojetí předmětu, dochází k pojetí stálosti objektu. 

 

2. Stádium předoperační 

Stádium předoperační přichází ve věku od dvou do sedmi let. Pokroky dochází zejména 

ve vývoji jemnější motoriky, ve vývoji řeči (rozšiřuje se slovník, tvorba vět, apod.). 

V této fázi vývoje je dítě omezené v provádění myšlenkových operací. Jsou to procesy, 

kterým jsou informace nějakým způsobem zpracovány a kategorizovány. Dítě je 

omezené v zařazování určitých znaků do složitějších poznatkových struktur. 

 

3. Stádium konkrétních operací 

Třetí stádium se projevuje do dvanáctého roku dítěte. V tomto věku dochází u dítěte 

k rozvoji matematických operací, dokážou třídit předměty, nad základními úkoly 

přemýšlí a vyjadřují svůj názor. Omezení tohoto stádia spočívá nedostatečné 

způsobilosti operovat s obecnými principy. Děti jsou vázány na to, co si dokážou 

představit. 

 

4. Stádium formálních operací 

Stádium zpravidla končí v patnáctém roku dítěte. Myšlení dochází do svého plného 

rozvoje. Dítě dokáže pracovat s abstrakty, dokáže posuzovat vztahy druhého a vyšších 

řádů. Dítě v tomto věku dokáže myslet analogicky a dokáže rozvíjet uvažování 

podložené důkazy a argumenty. 
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4.5 Inteligence 
 

„Inteligence byla vymezena jako schopnost učit se, adaptovat se na obklopující 

prostředí, zvládat nové situace. Nověji je zpravidla připojován dodatek, že k inteligenci 

patří metakognitivní způsobilost; je to způsobilosti analyzovat své vlastní myšlenkové a 

jiné poznávací pochody, plánovat je a kontrolovat, odhalovat vlastní nedostatky a 

překonávat/kompenzovat je.“ [3, str. 161] 

 

Popsání pojmu inteligence se zabývalo mnoho autorů, já uvádím jednoho z nich: 

Sternberg je autorem triarchické teorie inteligence. Je pojata ve třech rozlišení. 

Všechny tři podoby nevychází pouze od vrozených dispozic, ale jsou cvičitelné. 

Dochází tak k facilitaci (usnadnění) intelektového vývoje či dochází k vývoji vzdělávání 

intelektových způsobilostí. [3] 

 

 inteligence analytická – projevuje se analyzováním, porovnáváním, 

vymezováním, hodnocením, apod. 

 inteligence kreativní – projevuje se vytvářením nových věcí, objevováním, 

vynalézáním, zkoumáním, apod. 

 inteligence praktická – projevuje se aplikováním, převáděním teoretických a 

praktických poznání do řešení úkolů v reálném prostředí (praxi) 

 

4.6 Technické myšlení 
 

Pojem technické myšlení můžeme popsat jako zvláštní formu myšlení, které je 

vymezeno předmětem a jeho specifiky, kterými se zabývá. V dnešní době je 

významným specifikem technického myšlení souvislost teoretických i praktických 

složek. Mezi další významné specifika řadíme reakci účel – prostředek či otázku, jaké 

prostředky máme využít k dosažení určitého účelu. Tyto specifika vedou k dosažení 

komplexnosti, což je jedna ze základních stránek techniky a technického myšlení. U 

činnosti spojené s technikou nelze vynechat žádné podstatné souvislosti – technické 

nebo netechnické a pro splnění požadovaného cíle či účelu lze použít různé prostředky a 

technické prostředky. [6] 

 

Z praxe se jedná o ty úkoly, které zadává nadřízený svému podřízenému. Zaměstnanec 

ve stavební firmě musí umět propojovat jak technické, tak i praktické složky. Výrobní 

dělníci musí zadanému úkolu teoreticky i prakticky rozumět (např. při výstavbě domu- 

dělník musí vědět co a hlavně jak se má stavět, co by se mohlo stát, kdyby důležitou 

část vynechal; vedoucí dělníka má za úkol jeho kroky hlídat a přesvědčit se, že danému 

úkolu dělník zcela rozumí).  

 

Podle E. Franuse proces technického myšlení můžeme chápat takto [6]: 
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Pokud řešíme problém, kognitivní myšlení má funkci přípravy intelektu na kreativní 

syntézu. Proto kreativní myšlení navazuje na „obsah“ kognitivního myšlení. Základním 

rysem kognitivního procesu je analýza, syntéza je základním rysem kreativního procesu. 

Při technickém myšlení nastává přechodná nebo postupná hranice mezi kognitivním a 

kreativním myšlením, díky které získává novou kvalitu. Překonávání probíhá vědomě 

nebo nevědomě. Hranice nastává, pokud myšlení nashromáždí dostatečné informace a 

reflexi (označovány jako produktivní obsahy) a tímto nasává přechod kvantity v kvalitu. 

Nová kvalita požaduje dořešení detailů, které se získávají na základě dalšího poznání a 

další tvorby detailů. Otázka přechodu je tedy i otázkou pro splnění podmínek 

nezbytných pro řešení problému. 

 

Myšlení, které je zaměřeno na řešení problému, rozeznáváme dvojího typu [6]: 

 

 Homogenní struktura – je pouze kognitivního typu, jedná – li se o 

neproduktivní proces, je limitován obsahem problému a nevede k vyřešení 

problému nového 

 Duální struktura – duální struktura obsahuje kognitivní i kreativní stránky, 

tudíž je to produktivní přístup 

 

Dělení technického měření podle jeho obsahu, B. Hill rozděluje myšlení na technické 

konstrukční a technické funkční. Technické konstrukční myšlení spočívá v tom, že se 

zjednoduší stávající projekt nebo se vytvoří nový. U vychovávaných lze rozvíjet 

jednoduchý model, který lze obohacovat pomocí agregátů, jiných součástí nebo lze 

vytvořit nový model. 

Technické funkční myšlení slouží jako nástroj pro pochopení pohybového nebo jiného 

působení v objektu nebo modelu. Uplatňují se zde termíny jako je způsob působení, 

spolupůsobící členy, podmínky působení, princip funkce i chování. [6] 

 

Nemůžeme jednoznačně říci, že všechny procesy mentálního typu jsou pouze kognitivní 

a jejich tvorba spočívá jen bez syntézy (v konkretizaci). Jak pozorování, tak i tvorba 

spočívá v procesuální struktuře myšlení, která obsahuje kognitivní fázi charakteru 

analýzy a obsahuje i kreativní fázi, která je charakteru syntézy. Pokud se dostáváme 

k řešení složitých a komplexních problémů, stává se problém komplikovanější a získává 

„znásobenou formu“. [6] 

 

Švédští badatelé, kteří se opírají o závěry E. Franuse, rozdělují technické myšlení 

takto[6]:  

 

 Praktické myšlení – do praktického myšlení řadíme aktivity, které jsou rutinní 

a řízeny jsou myšlením (např. jednoduchá výroba, práce s nářadím,…). 



 

22 

 

 Vizuální myšlení – označováno jako reproduktivní myšlení (např. čtení 

výkresové dokumentace) a tvořivé myšlení (např. plánování, konstruktivní práce 

od náčrtu k výkresům). 

 Intuitivní myšlení – zlepšení stávajících či vytvoření nových konstrukcí. 

 Koncepční myšlení – založeno převážně na operacích, které obsahují slova a 

popisy. Koncepční myšlení je postaveno pojmech, které se vyskytují ve 

vysvětleních, důkazech a v plánování, analytickém a syntetickém způsobu 

myšlení. 

 

4.7 Rozvoj technického myšlení 
 

Technické myšlení můžeme chápat jako soubor těch technických dovedností, znalostí, 

zkušeností, které vedou k vyřešení nějakého problému. Díky technickému myšlení 

může dojít k vytvoření projektu či k výrobě nějakého výrobku a mnoho dalších. Je 

důležité snažit se o to, aby technické myšlení bylo rozvíjeno jak v raném věku dítěte, 

tak i v dalších etapách života.  

 

Jako nejvýznamnější a samozřejmý prvek, který rozvíjí technické myšlení, můžeme 

označit řešení technického problému. Technický problém je prostředek i cíl výuky, a 

to pokud se jedná o řešení problému poznávacího (zde převažuje analytický postup) či 

aplikačního (zde převažuje syntetický postup). C Gilbert prokázal, že postup řešení 

problému a procesu výroby při užití techniky je podobná (tj. technologický proces). [6] 

 

Postup řešení problému podle C. Gilberta [6]: 

 

- Při úspěchu by měl být výsledek zapamatován 

- Při neúspěchu nebo při částečném úspěchu se postup znovu opakuje 
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Obrázek 1 - Postup řešení technických problémů
3
 

Tento postup, který je obecný, předpokládá řadu problémů, faktorů či otázek [6]: 

 

- Účel: Jaký účel nebo potřeba má být ve výstupu splněna? 

- Výstupy: Jaká kritéria má výsledek splňovat? 

- Vstupy: Co všechno máme k dispozici? 

- Okolnosti, vnější podmínky: Co všechno je třeba zohlednit? 

- Vedlejší účinky: Co všechno je možno očekávat a čemu je potřeba zabránit? 

 

Požadavky na rozvoj technického myšlení v dnešní době souvisejí i s obecnými 

požadavky. Tyto požadavky klade firemní sféra na vzdělávání. Existuje názor, že není 

potřeba předprofesní příprava v některých úzce technických oblastí, ale je povinností 

rozvíjet technickou dovednost vychovávaných i vyučujících, aby člověk správně zvládl 

situace, se kterými se bude v budoucnu potýkat. [6] 

 

Konfederace švédských firem považuje za důležité rozvíjet tyto dovednosti [6]: 

 

 Mít schopnost reflektovat získané zkušenosti a dojmy, vyvozovat z nich závěry 

využívat je v praktických pokusech. 

 Mít důvěru ve své vlastní myšlení, která dodává důvěře vlastním závěrům a 

také dodává otevřenosti jiným názorům i získávání poznatků z výzkumu, zdrojů 

vědomostí a tradic. 

                                                 
3
 KROPÁČ, Jiří a Jitka KROPÁČOVÁ. Didaktická transformace pro technické předměty. 1. vyd. 

Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006, 104 s. ISBN 80-244-1431-7, str. 29 
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 Mít schopnost komunikace, umět vstřebávat a analyzovat informace z různých 

informačních zdrojů, které se získávají různými způsoby. 

 Umět pracovat ve skupinách a umět navzájem využívat všechno možné zdroje, 

které vedou k správnému řešení úkolu. 

 Mít schopnost komplexně řešit problém (identifikace problému, interpretace a 

řešení aktuálních problém jak samostatně, tak i ve skupinách). 

 

5 Další prvky rozvíjející technické myšlení 
 

Samotné technické myšlení není možné rozvíjet jen samo od sebe, je zapotřebí počítat 

s dalšími podpůrnými prvky, které spolupracují s rozvojem technického myšlení. Pokud 

se budou rozvíjet artefakty, jako je technická gramotnost, tvořivost, tvůrčí činnost, 

tvořivá práce, atd. dojde k rozvoji technického myšlení. 

 

5.1 Technická gramotnost 
 

V současnosti se potýkáme s tím názorem, že gramotnost je schopnost zvládnou určitou 

oblast. Můžeme to chápat tak, že nám gramotnost umožňuje bezproblémový život 

v dané společnosti. Technickou gramotností pak chápeme jako technické minimum, 

který by každý z nás měl během života získat a dále rozvíjet. 

 

Technická gramotnost obsahuje složku kognitivní, psychomotorickou a efektivní. 

Explicitní složka je především stránka kognitivní a psychomotorická. Úroveň technické 

gramotnosti je nezbytné neustále zkoumat, vést výzkumy a praxi předběžné diskuze. 

Úroveň technické gramotnosti je závislá na čase i místě. [6] 

 

Základní body technické gramotnosti, které by měl zvládnout každý průměrný občan, 

uvádí M. Dyrenfurthem tyto [6]: 

- Uvědomovat si klíčové procesy týkající se techniky 

- Umět obsluhovat technické stroje, zařízení 

- Aplikování technických poznatků v nových situacích 

- Zdokonalovat se ve vlastních technických znalostech, dovednostech i v návycích 

- Využívání a hodnocení získaných technických informací 

 

5.2 Tvořivost 
 

Tvořivost společně s kreativitou je produktem činnosti člověka, které vytváří nové 

materiální i duchovní hodnoty (tyto hodnoty mají společenský význam). Výchovu 

k tvořivosti chápeme jako závažný výchovný úkol, která se formuje pomocí speciálních 

metod a vytváření kladných podmínek pro její další uplatnění. Příznivé momenty může 

obsahovat každý druh práce. [5] 
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Tvořivost dělíme na [5]: 

 

 Objektivní (primární) – přichází s novými produkty 

 Subjektivní (sekundární) – poznatek je nový pouze pro osobu, která k němu 

samostatně došla 

 

Termín tvořivost rozumíme jako něco unikátního, možná výtvor génia, schopnost 

objevit něco nového, zdolávat různé překážky, řešit složité problémy, atd. Tvořivost 

jedinců se projevuje nápaditými, neobvyklými, jednoduchými či složitými výtvory, 

novými nápady i řešeními. 

 

Můžeme tvrdit, že tvořivost je nám vlastní, neboť tvoříme (i boříme) od raného dětství: 

[10] 

 

 tvořit může každý člověk – na různé úrovni i v různých oblastech 

 tvořivost může být projevena v kterékoliv činnosti člověka 

 tvořivost lze rozvíjet, některé části jdou cvičením zlepšovat 

 

Jako strukturní prvky tvořivosti můžeme označit tyto: [10] 

 

 inteligence 

 paměť 

 myšlení 

 představivost, fantazie, imaginace 

 intuice 

 



 

26 

 

 
 

Obrázek 2 - Faktory tvořivosti
4
 

 

5.3 Tvůrčí činnost 
 

Tvůrčí činnost je osobní dílo jedince, pro kterého je cílem vytvořit něco hmotného či 

nehmotného. Dílo je osobního rázu, vyzařuje z toho individualita.  

Pojem tvůrčí činnost také můžeme chápat jako něco, co nemůžeme získat pomocí 

akademických vědomostí nebo dovedností, ale označujeme to jako vytvoření nového, 

originálního produktu. Výsledkem tohoto procesu jsou nové poznatky, nová umělecká, 

vědecká i technická díla.  

Předpoklad pro tvůrčí činnost je talent. Talent můžeme označit jako soubor příznivých 

schopností, které umožňují vykonávat určitou činnost. Talent umožňuje dosáhnutí 

v určité oblasti vynikajících úspěchů. Zárodky talentu se projevují již od dětství. Pokud 

ale člověk má v sobě talent, není to zaručeno jistým úspěchem. Talent se musí neustále 

rozvíjet – tréninkem, cvičením a usilovnou prácí. [5] 

 

                                                 
4
 MAŇÁK, Josef. Stručný nástin metodiky tvořivé práce ve škole. Brno: Paido, 2001, ISBN 80-7315-002-

6, str. 9 
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Podle J. Velikaniče můžeme rozlišovat tři vývojové stupně samostatné práce jedinců 

[5]: 

 

 Stupeň samostatně reproduktivní (opírá se především o paměť) 

 Stupeň kriticky reproduktivní 

 Stupeň kriticko – tvořivý (na jednu stranu k poznatkům přistupuje kriticky, na 

druhou stranu u toho už i začíná tvořivě myslet) 

 

Prof. Rudolf Kohoutek, který dlouhá léta vedl Ústav společenských věd na brněnské 

stavební fakultě, shrnul podstatné otázky technické výchovy ve svých základech 

pedagogické psychologie pro techniky. 

 

J. Hlavsa ve své práci o výchově k tvořivosti uvádí seznamy antikreativních a 

prokreativních podmínek: 

 

1) Antikreativní faktory (neboli bariéry tvořivosti) 

 

Chceme-li dostatek technických odborníků, je potřeba je na našich školách odbourávat.  

 

- „Nedostatek autonomie, postojová uzavřenost, 

- přílišné zdůrazňování verbálně orientovaných logicko – analytických kognitivních 

způsobů výchovy, 

- nacvičování myšlení v hlavním směru – vertikalita, 

- nacvičování koncentrované pozornosti, 

- potlačená spontaneita, potlačená intuice, 

- destruktivní kritika, závist, nevraživost v sociálním prostředí, 

- malá frustrační tolerance, 

- sklon pedagogů udílet vyšší odměny za kázeň, zdvořilost, intelektuální konformitu, 

- přílišný důraz na sociální pravidla a normy, 

- nedostatek zájmů, přeceňování tradice, 

- časové limity, časová tíseň, 

- neúměrný důraz okolí na praktičnost a užitečnost, 

- lenost, nervozita, úzkost, stres, tréma, strach z omylu a chaosu.“  [5, str. 132] 

 

2) Prokreativní faktory 

 

Ty bychom měli naopak ve školách maximálně podporovat a nebudeme mít o techniky 

nouzi. 

 

- „Spontaneita, invence, inspirace, využívání intuice, 

- prožívání světa osobitým, novým, jakoby dětským způsobem, 

- receptivita, přístupnost podnětům, senzitivita, citlivost pro problémy, „otevřená mysl“, 
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- potřeba seberealizace využitím vlastního potenciálu a svých schopností 

(sebeaktualizace), 

- vysoká frustrační tolerance, velká vitalita, odvaha překračovat hranice konvencí, 

- dostupnost nevědomého a podvědomého materiálu, 

- schopnost nechat své nápady, myšlenky, pocity, dispozice volně vyvěrat z podvědomí, 

- radost z činnosti při zavádění něčeho nového, 

- zmírnění obranných mechanismů, inhibic, nízká defenzivita, 

- snaha zavést systém tam, kde nebyl, uspořádat věci, 

- jakoby dětská, hravá schopnost fantazírovat, flexibilita, pružnost představ, 

- schopnost laterálního myšlení – tzn. myšlení ve vedlejším směru, schopnost myslet 

nekonvenčně, původně, originálně, spojovat zdánlivě nesouvisející věci, 

- orientace na pocity vnitřní svobody a jistoty, 

- dominance s vysokou energií, vytváření sebeobrazu jako odpovědné osoby, 

rozhodnost, pozitivní vztah k sobě, sebeúcta, sebedůvěra, sebevědomí, ctižádost, 

- porozumění sobě samému, víra v úspěch, 

- nezávislé myšlení, postoje, úsudky a jednání, schopnost osobitě interpretovat, 

redefinovat problém, 

- velká důvěra ve spolehlivost svého vlastního vnímání, myšlení a svých vlastních 

psychických procesů vůbec, někdy až určitá arogance, schopnost a dovednost hájit své 

názory a přít se o ně, 

- menší vazba na sociální a kulturní podmíněnost, malá konformita, 

- společenská duchapřítomnost, 

- mírný tělesný pohyb při myšlení (například chůze).“   [5, str. 133] 

 

5.4 Technické dovednosti, vědomosti, návyky 
 

Podmínkou, pro dosáhnutí uceleného cyklu uplatnění techniky lidmi, je propojenost 

vědomostí, dovedností jak duševních, tak manuálních postojů jedince, motivování 

jedince i samostatnost (= návyk). Tyto pojmy, které vidíme jako samozřejmostí, 

představují dlouholetý problém. [7] 

 

 Vědomosti – jsou poznatky, které si osvojíme učením, které získáváme ve 

společensko – historickém procesu, které byly postupem času ověřovány a 

potvrzovány společenskou praxí. [14] 

 Dovednosti – jsou činnosti, které jsou uvědoměle prováděné za účelem splnění 

daných úkolů. Tyto činnosti se provádí většinou na základně získaných 

vědomostí. Rozlišujeme dovednost senzorickou – smyslnou, motorickou – 

pohybovou, intelektuální – rozumovou. [14] 

 Návyky – jsou úkony, které jsou mechanicky dovedené do určité dokonalosti. 

Návyky rozumíme jako ustálené způsoby jednání, obsahují motivační složku. 

Utvořený (zafixovaný) návyk nutí, abychom při častém opakování jednali stejně. 
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Mohou vznikat cvikem nebo bezděčně, tedy nejen záměrně. Návyky 

rozdělujeme na kladné a záporné (neboli zlozvyky). [14] 

Podle taxonomie vzdělávacích cílů v kognitivní oblasti existuje šest kategorií 

výukových cílů, které se dají vyjádřit aktivními slovesy [14]: 

 

 zapamatování (opakovat, reprodukovat), 

 porozumění (objasnit, vyjádřit), 

 aplikace (použít, řešit), 

 analýza (rozebrat, rozčlenit), 

 syntéza (klasifikovat, shrnout), 

 hodnotící posouzení (posoudit, ocenit, recenzovat, oponovat). 

 

5.4.1 Osvojení vědomostí 

 

Vědomosti můžeme označit jako jedny z prvků lidského učení. Spolu s dovednostmi i 

návyky. Můžeme to chápat tak, že vědomosti jsou výsledkem lidského poznávání, 

vnímání, zdokonalování překážek, řešení problému či samotného myšlení. Těžší 

látka potřebuje k osvojení mnohem více času než učivo o menším rozsahu. Rozsáhlejší 

učivo je zapotřebí rozdělit na části a při následném učení musíme kombinovat postup 

vcelku a postup po částech. Při postupu po částech stručně zhlédneme tematický celek, 

poté si učivo osvojíme po částech, zaměříme se na obtížnější části a poté jednotlivé části 

spojujeme v celek. [1] 
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Způsob učení 

Rozsah vybavené látky v procentech 

Ihned po osvojení Po jednom dnu Po čtyřech týdnech 

S pochopením 

Bez pochopení 

69 

32 

69 

23 

58 

8 

 

Tabulka 3 - Délka uchování látky na způsobu osvojení
5
 

 

Ebbinghausovy pokusy dokázaly, že k osvojení smysluplnější látky je potřeba 

mnohonásobně menších počtu opakování, než látky, které smysl nedávají. Tímto se 

projevují přednosti logického, smysluplného učení. Výzkumy podle Ebbinghause se 

dokázalo, že logické pochopení probírané látky (místo mechanicky naučené látce) je 

časově úspornější, a také má trvalejší následky. Předchází se tak zapomínání. [1] 

 

5.4.2 Zapomínání a opakování 

 

Pojmem zapomínání chápeme jako nepříznivé změny ve výsledcích učení. Převážně se 

projevují ve změnách objemu vědomostí, a to hlavně tím, že člověk některé vědomosti 

vůbec nevyužívá a ani si je žádným způsobem nepřipomíná. Termín zapomínání se 

projevuje kvantitativním úbytkem uložených vědomostí a jejich kvalitativními 

přeměnami. [1] 

 

Mezi kvalitativní přeměny můžeme zařadit zejména [1]: 

 

 schematizace a připodobnění názorných představ (představy se přibližují 

schématům či dobře známým tématům, např. geografické objekty napodobují 

geometrické obrazce) 

 návrat k jednoduššímu stupni osvojeného pojmu (přechod z vědeckého na 

předvědecký stupeň) 

 přerušení diferenciace mezi podobnými fantaziemi a pojmy, jejich 

vzájemné zaměňování i kontaminování 

 přerušení soustavy, struktury vědomostí 

 

                                                 
5
 ČÁP, Jan. Psychologie výchovy a vyučování. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1993, 415 s. ISBN 80-7066-

534-3, str. 9 
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H. Ebbinghaus výzkumem zjišťoval, kolik procent naučené látky si člověk zapamatuje 

v určitých časových úsecích. Cíl výzkumu bylo vytvoření křivky zapomínání. 

Z výzkumu vyplývá, že nejvíce se zapomíná v prvních hodinách od naučení látky. [1] 

Ebbinghausovy pokusy byly v dané době velkým přínosem, ale měly i své špatné 

stránky. Bylo to dáno hlavně tím, že H. Ebbinghaus prováděl pokusy sám na sobě. 

Tento fakt oslaboval možnost zobecnění. Další slabina je to, že se v životě učíme 

zpravidla smysluplné obsahy a ne bezmyslné podněty. [3] 

 

 
 

Obrázek 3 - Ebbinghausova křivka zapomínání
6
 

  

Aspekty, které ovlivňují zapomínání, můžeme rozlišovat tyto: [1] 

 

 druh učiva – smysluplnější učivo se zapamatuje trvaleji, než učivo bez smyslu 

 metody vyučování a učení  

 motivace a její podmínky 

 stav člověka 

 opakování, jeho množství i časové rozvržení 

 

Pojem opakování je nedílnou součástí učení. Nejméně výhodná metoda je taková, kdy 

si učivo pročítáme mnohokrát za sebou. Takto brzo přichází únava, klesá pozornost a 

odchází motivace. Efektivnější způsob opakování je snaha o to, abychom samostatně 

reprodukovali učivo. Reprodukování textu je zařazeno mezi aktivní způsob opakování. 

                                                 
6
 HELUS, Zdeněk. Úvod do psychologie: učebnice pro střední školy a bakalářská studia na VŠ. Vyd. 1. 

Praha: Grada, 2011, 317 s. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-3037-0, str. 139 
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Mezi další aktivní způsoby opakování můžeme zařadit vypracování učiva, vytvoření 

různých pomůcek, diskuze, či vzájemné přezkoušení. [1] 

 

5.5 Paměť 
 

Paměť můžeme označit jako základní předpoklad učení. Jestliže máme využívat 

předchozí zkušenosti, musíme ji mít uchovanou v paměti, ve vhodné chvíli si jí vybavit 

a daném momentě ji aktualizovat. [3] 

 

U paměti můžeme dle Hanuse rozlišit tři fáze paměti: [3] 

 

 fázi, ve které si podnět osvojujeme, ukládáme do paměti  

 fázi, kdy uložené podněty v paměti uchováváme 

 fázi, kdy si vybavujeme uchované podněty 

 

5.6 Tvořivá práce 
 

Pojem tvořivá práce u jedinců chápeme jako potenciální uplatnění aktuální síly při 

řešení zadání v situaci, kdy je vyžadován netradiční přístup, neobvyklá metoda a 

změněné nástroje u dosahování konkrétních cílů. [10] 

 

5.7 Tvořící proces 
 

Proces obecně chápeme jako změnu jevů, které probíhají postupně, nepřetržitě a ve 

vzájemné spojitosti. Dějištěm změny můžeme označit čas, který má význam pro 

sledování změn ve vývoji člověka. Tvořivý proces můžeme označit jako postupné, 

vnitřně propojené navazující změny psychických stavů, které postupně vedou 

k vytvoření nového produktu. Rozlišujeme tvořivý proces myšlenkový, produkční, 

technický, umělecký i osobnostní. [10] 

 

 
 

Obrázek 4 - Základní složky tvořivého procesu
7
 

                                                 
7
 MAŇÁK, Josef. Stručný nástin metodiky tvořivé práce ve škole. Brno: Paido, 2001, 46 s. ISBN 80-

7315-002-6 
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5.8  Skupinová a týmová práce 
 

Skupiny pracovníků jsou důležitým prvkem každého podniku. Lidé pracující ve 

skupinách lépe splní zadané úkoly, které by pro jednotlivce byly obtížné, případně 

vůbec nedostupné. Ve stavebním podniku se typicky využívají sekvenční pracovní týmy 

pro každodenní práci i pro vyřešení kritické situace. Tým pracovníků může dosáhnout 

lepších výsledků v porovnání s výsledky jednotlivce. [9] 

 

 Skupina – tento termín můžeme označit jako seskupení osob, které propojuje 

určitý znak (např. pohlaví, věk, práce, apod.) [9] 

 Tým – je označení pro skupinu, která má omezený počet osob a spojuje je úsilí 

dosáhnout daného cíle. Při plnění daného úkolu jsou osoby na sebe navzájem 

závislé. [9] 

 

Skupiny jsou většinou rozděleny na dvě formy: [9] 

 

 Skupiny formální  - jsou seskupené náhodným výběrem podniku nebo 

z hlediska organizačního kritéria.  

 Skupiny neformální – seskupují se spontánně, které spolu pracují na stejném 

místě, ve stejný čas a na společném úkolu. 

 

 

Artefakty ovlivňující skupinovou soudržnost 

 

 

Soudržnost se zvyšuje, když: 

 

 

Soudržnost se snižuje, když: 

 

- když jedinec souhlasí s cíli skupiny 

- existuje vzájemná interakce 

- existuje osobní přitažlivost 

- skupina, která soupeří s další skupinou 

- skupina, která je pozitivně ohodnocena 

- pokud jedinci nesouhlasí s cíly skupiny 

- pokud je skupina velká 

- když jsou osobní zkušenosti nepříjemné 

- pokud dochází k soutěžení vně skupiny 

- pokud se najde jeden či dva pracovníci 

dominantní 

 

Tabulka 4 - Artefakty, které zvyšují nebo snižují skupinovou soudržnost
8
 

 

  

                                                 
8
 LINKESCHOVÁ, Dana. K otázkám managementu ve stavebnictví. Vyd. 1. Brno: Akademické 

nakladatelství CERM, 2005, 149 s. ISBN 80-7204-396-xy str. 49 
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Některé skupinové metody, které rozvíjejí práci ve skupinách: [13] 

 

 Brainstorming – intenzivní soustředěnost na aktuální téma, vytváří se tvorba 

asociací, dochází ke skupinovému návrhu řešení daného problému. Dochází 

k zlepšování komunikace (přesnější vyjadřování, aktivní naslouchání, 

respektování apod.). Dochází k zvyšování sebevědomí jedinců, k rozvoji 

pozitivního skupinového klimatu. 

 Diskuze – dochází k otevřenému uvažování, posuzování, přemýšlení. Rozvíjí se 

aktivní naslouchání, argumentace, projev, schopnost držet se tématu. 

 Case Study – principem metody je skupinové řešení připraveného „případu“. 

Rozvíjí se analyticko-syntetická práce celé skupiny, společné vyhodnocení. 

Pracuje se v předem určené roli – schopnost vžít se do jiné role. Naučení se 

delegování úkolů v týmu, schopnost pracovat celé skupiny zaměřené na 

dosažení stanoveného závěru. 

 

5.9  Hra a její význam 
 

Hru můžeme označit jako jednu ze tří základních forem lidské činnosti – práce, učení, 

hra. Žádná z těchto forem činnosti člověka nelze od sebe oddělit. Důležitost je dána 

díky věkovými zvláštnostmi člověka. Hra je odlišná od práce i od učení. Hra člověka 

doprovází celý život, největší postavení nastává v předškolním věku – hra je hlavní 

činností dítěte. S nástupem do školy se dítěti mění sociální pozice. Tato hravá činnost 

ustupuje a hlavní činností se stává učení. V dospělosti se člověk zpravidla věnuje hrám 

až v té době, až uspokojí své důležitější životní potřeby. U dospělého člověka můžeme 

konstatovat, že práce předchází hře. U dětí předchází hra učení i práci. 

Hra obsahuje mnoho aspektů: aspekty poznávací, emocionální, procvičovací, motivační, 

fantazijní, tvořivostní, sociální, diagnostický, rekreační, apod. [4] Hra je však jedním 

z nejefektivnějších způsobu učení, protože se v ní učíme prostřednictvím konkrétní 

činnosti, nikoliv memorováním. 

 

5.9.1  Definice hry od různých autorů: 
 

Platón: „Příteli, nezacházej s dětmi při učení násilně, nýbrž ať se učí formou hry, abys 

také lépe mohl pozorovat, čemu se kdo svou přirozeností hodí.“ [4, str. 4] 

 

J. A. Komenský: „Hra je radost. Učení při hře je radostné učení.“ [4, str. 4]  

 

Dětská hra má speciální znaky, protože odpovídá potřebám a pudům dětí. Dítě nejenže 

pozoruje okolí okolo sebe, ale hlavně chce být aktivní. Aktivitu děti ukazují v pohybu 

(hra pohybová), v nápodobě (imitační hra) u zkoumání (experimentální hra), 

v konstrukci (hry s nějakým materiálem - stavebnice, kostka), ve fantazii (námětová 

hra). Děti hru vnímají jako zábavu a uvolnění. Pokud nastane únava u hry, stačí změnit 
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činnost hry. S vývojem dětí přichází změna přístupu ke hře. Hru tedy můžeme označit i 

jako vyjádření vývojových stádií života dětí. Nejprve převažuje zaměření na téma hry, 

pravidla her jsou potlačovány. Později se pravidla upřednostňují a vstupují do popředí 

zájmu dětí. Ukazuje se zde více skutečností z dospělého života, až se dostanou do 

stádia, že do středu zájmu se dostávají hry rolí. Nakonec se dostanou do stádia, kdy se 

objevují samostatné hry, hry včetně pravidel, kam řadíme i didaktické hry. [4] 

 

5.9.2 Didaktická a spontánní hra 
 

Učení u mladších osob je velmi složitý proces. Učení by mělo být prováděno takovým 

způsobem, aby cílem byla svobodná forma aktivity studenta. Tato forma se označuje 

jako didaktická hra. 

 

 Didaktická hra je označována jako hra s pravidly, která splňuje cíl – cíl 

didaktický. Studenti si při této hře rozvíjí a cvičí poznávací činnosti. Studenti 

didaktickou hru přijímají jako hotovou. Tímto cvičí svůj charakter i vůli. 

Didaktická hra se liší tím, že je dána pravidly, a je určena ke vzdělání dětí, 

které stanovuje učitel. Díky těmto hrám dochází k tomu, že daná činnost 

studenty baví, uspokojuje své potřeby, fantazii i city, seberealizují se. [4] 

O přesný pojem didaktická se pokusili Průcha, Walterová a Mareš: „Didaktická 

hra je analogie spontánní činnosti děti, která sleduje (pro žáky ne vždy zjevným 

způsobem) didaktické cíle. Může se odehrávat v učebně, v tělocvičně, na hřišti, 

v obci, v přírodě. Má svá pravidla, vyžaduje průběžné řízení, a závěrečné 

vyhodnocení. Je určena jednotlivcům a skupinám žáků, přičemž role 

pedagogického vedoucího má široké rozpětí od hlavního organizátora až po 

pozorovatele. Předností didaktické hry je její stimulační náboj, neboť probouzí 

zájem, zvyšuje zaangažovanost žáků na prováděných činnostech, podněcuje 

tvořivost, spontaneitu, spolupráci a i soutěživost, nutí využívat různých 

poznatků a dovedností, zapojovat životní zkušenost. Některé didaktické hry se 

blíží modelovým situacím z reálného života.“ [4, str. 7] 

 Spontánní hrou označujeme uvědomělou činnost jedinců. Hra není povinná, 

studenti se účastní dobrovolně. Průběh hry u dětí vyvolávají emoce a pocit 

pohody. Cílem této hry není žádné hmotné ocenění – na rozdíl od práce. 

Spontánní hra se podobá práci mnohdy v tom, že je zaměřená na soustředěnost, 

úsilí, sebeovládání, řešení problémových situací. Spontánní hra studentům 

poskytuje odpočinek a zábavu, pro studenty je tudíž zajímavá a přitažlivá. [4] 

 

6 Motivace studentů 
 

Výsledek rozvoje technického myšlení nepřichází sám od sebe. Je zapotřebí žáky, 

studenty, pracují neustále motivovat, odborně vést. Na vyučující je kladen vysoký 

nárok, jejich vyučovací metody musí být modernizovány, obměňovány a musí se 
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přizpůsobovat tempu studentů. Nesprávné vedení vyučujících vede studenty 

k demotivaci a k vyvolání nezájmu o danou problematiku. Vhodný přístup může 

studenty k danému tématu nadchnout a jejich zájem může přetrvat do budoucnosti. 

 

6.1 Didaktický systém odborných předmětů 
 

Didaktický systém technických předmětů vzniká při transformaci technických vědních 

disciplín do soustavy jednotlivých základních odborných předmětů. Je to výsledek 

týmové spolupráce odborníků z řady technických i pedagogických věd. Vědní systém 

technických předmětů je určen historickým vývojem, ale didaktický systém odborných 

předmětů je rozvíjen s předem určenými cíly, vzhledem k odrážení požadavků od 

společnosti. Než se vytvoří normy výuky (které jsou obsaženy například v učebních 

osnovách či v učebnicích), je zapotřebí provádět řadu zjištění a rozhodnutí o významu, 

určit cíly, obsah výuky. Těžiště didaktického systému odborných předmětů je tvořen 

hlavně v řešení otázek pojetí, cílů i obsahu učiva didaktické komunikace ve výuce 

předmětů technického rázu. [2] V dnešní době je vytváření různých druhů her, zejména 

počítačových, významným obchodním artiklem. 

 

6.2 Aktivní učení jako prostředek efektivního vyučování 
 

Aktivním učením rozumíme takové postupy, kterými žák s aktivním přístupem přijímá 

informace a na nich si vytváří vlastní úsudky. Po zpracování informací si žák ukládá do 

svých znalostí, dovedností a postojů. Aktivním přístupem si žáci rozvíjejí schopnost tzv. 

kritického myšlení. Kritické myšlení je charakteristický vlastním posuzováním, 

objevováním, porovnáváním i začleňování nových informací do existujícího systému, 

kde individuálně, autonomně rozhodují a o jejich využití nebo odmítnutí. Metoda 

aktivního učení je opakem tradičních metod. V tradičních vyučovacích metodách je 

středem dění učitel, žáci jsou na pasivní úrovni, zůstávají v pozadí. Tato metoda je pro 

učitele pohodlná. Učitelé, kteří chtějí vyučovat modernějšími způsoby, se musí v oblasti 

metodologie neustále učit. I žák se musí naučit pracovat s modernější formou výuky. 

Žáci jsou velmi zvídaví a rádi se seznamují s novými způsoby práce. Úkolem je tento 

zájem podchytit, dále ho rozvíjet až dovést ke kvalitním výsledkům. Kvalitními 

výsledky chápeme připravenost každého jedince pro praktický život. [13] 

 

6.3 Požadavky na práci učitele 
 

Za učitele považujeme osobu, která formuje osobnosti mladých lidí. Žák učitele vnímá 

jako přirozený vzor. Učitel se musí neustále vzdělávat, sledovat vývoj požadavků na 

vzdělávací procesy, sledovat nové vyučovací metody, apod. Aby mohl vyučující 

využívat moderní strategie a nové způsoby vyučujících hodin, aby uměl správně vybrat 

vyučovací metodu, aby byl schopen kombinovat vyučovací metody, musí splňovat tyto 

předpoklady [13]: 
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 Znát rozmanitou škálu vyučovacích metod. 

 Pravidelně využívat různé druhy vyučovacích metod. 

 Správně volit takové vyučovací metody vzhledem k cílům výuky a 

požadovaným kompetencím, měl by smysluplně využívat získané informace. 

 Naučit se využívat silné a slabé stránky vyučovacích metod. 

 Chápat zásady vedení a využití jednotlivých vyučovacích metod. 

 

6.4 Požadavky na výuku z pohledu studenta 
 

Žáci mají v oblibě takové vyučování, které se stává pro ně zajímavé, smysluplné, pestré 

i přiměřené náročné. Hodiny jsou vedeny profesionály, kteří využívají aktivní a 

motivující vyučovací metody. Žáci upřednostňují aktivitu, spolupráci ve 

skupinkách, debaty, diskuze, mají rádi praktické úkoly, kreativitu a vlastní 

úsudek. Motivovaní žáci se snadněji látku naučí a pochopí a úspěšně projdou 

vzdělávacím procesem. Pokud nejsou žáci motivovaní, méně jim vyhovuje tradiční 

vyučovací metody a dosahují tak horších výsledků, až neúspěchů. Tyto neúspěchy 

vedou ke snížení zájmu a výuku. Opakem jsou pestré vyučovací metody, které společně 

s pozitivní motivací rozvíjí žákovi zájem o vyučování a vytváří zájem o nové informace 

a vede k aktivnímu přístupu ve výuce. [13] 

 

6.5 Motivace jedinců k učení 
 

Významným předpokladem efektivního učení pro získávání nových informací, 

dovedností je motivace k učení. Podle intenzity, délky trvání rozdělujeme na dva typy 

motivace: krátkodobou a dlouhodobou. [13] 

 

 Krátkodobá motivace – je intenzivní a silná. Nevýhodou je, že vydrží krátkou 

dobu. Je specifická pro mladší lidi. 

 Dlouhodobá motivace – vyskytuje se u starších, zkušenějších. Větší nároky 

jsou na sebezapření a cílevědomost.  

 

6.6 Druhy motivací pro aktivní výuku 
 

Motivace jedinců se považuje za důležitou dovednost a výzvu pro každého učitele. 

Pokud to učitel dokáže, zvyšuje tak významně výsledky učení. Pro učitele je důležité si 

na vyučující hodinu chystat nejen to, co budou probírat, ale i to, jak budou jedince 

motivovat – zdůvodňovat potřebu učení. Povzbuzování adeptů, aby měli zájem o výuku, 

a navozovat jednotlivé kroky motivace, které nejsou jednoduchým úkolem, nepřichází 

sami. Označujeme to jako uvědomělý proces, kterým je potřeba se zabývat hlouběji. 

Vyučující musí mít na paměti druhy motivace a musí se snažit je ve vyučující hodině 

využívat. [13] 
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 Rozlišujeme tyto druhy motivace pro aktivní výuku [13]: 

 

 Užitečnost získaných znalostí – pokud chci nějakou činnost vykonávat, musím 

ji porozumět a umět.  

 Získat potřebnou kvalifikaci, docílit plánovaného vzdělání – dlouhodobější 

motivace, výskyt hlavně u cílevědomých, pracovitých žáků. 

 Posílení sebevědomí – mnoho žáků nevyvolávají zájem o danou látku či 

předmět, ale jsou „nastaveni“ na úspěch, který dodává sebevědomí. U některých 

žáků se úspěch projevuje jako největší z motivací, je motorem vyučovacího 

procesu. Bohužel to může fungovat i naopak a může nastat neúspěch. Jedná se o 

tzv. kruh úspěchu a neúspěchu. 

 

 

 
 

Obrázek 5 - Kruh úspěchu
9
 

 

 

 

 

                                                 
9
 SITNÁ, Dagmar. Metody aktivního vyučování: spolupráce žáků ve skupinách. Vyd. 1. Praha: Portál, 

2009, 150 s. ISBN 978-80-7367-246-1, str. 20 
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Obrázek 6 - Kruh neúspěchu
10 

 

 Potřeba pochvaly, ocenění. Další důležitý prvek motivace je pochvala od 

učitele, rodiče či spolužáka. Pro mnoho žáků je pochvala velkým motorem, 

který vede k intenzivnímu učení. Tito motivovaní žáci se chtějí poměřovat se 

svými spolužáky – vrstevníky. Často se s vrstevníky poměřují a vyhledávají, kde 

s nimi mohou soutěžit. 

 Obava neúspěchu, trestu – pro mnohé žáky je motivující motor takový, že mají 

strach z nepříznivé reakce okolí, nechtějí opakovat látku – proto se raději naučí. 

Tito žáci jsou specifičtí tím, že se neučí systematicky, ale nárazově. Před 

zkouškou jsou nervózní a vystresovaní z neúspěchu. 

 Vyvolaný zájem o problematiku, radost z učení. Tento druh motivace se 

obvykle vyskytuje u žáků, kteří jsou velmi zaměření na studovaný předmět nebo 

u žáků, které učí výborní pedagogové. Tato motivace předchází většinou 

výchově, odkud žák pochází. Úkolem učitele je rozpoznat tento druh motivace a 

dál ji rozvíjet. 

 

6.7 Technická výchova 
 

Pojmem technická výchova můžeme označit systematicky řízený proces, který záměrně 

formuluje osobnost k technice tak, aby vychovávaný pochytil správné postoje 

k technice a tyto postoje v životě využíval. Cíle jsou dosahovány na vědeckém základě, 

uvědoměle i při aktivitách, které se týkají techniky a se kterými se každý jedinec 

v životě setká nebo může mít na jeho život vliv. [6] 

 

                                                 
10

 SITNÁ, Dagmar. Metody aktivního vyučování: spolupráce žáků ve skupinách. Vyd. 1. Praha: Portál, 

2009, 150 s. ISBN 978-80-7367-246-1, str. 21 
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Obsah technické výchovy směřuje k tomu, aby bylo porozuměno souvislostem mezi 

technikou, hospodářstvím, přírodou a společností, musí umožňovat tomu, aby 

vychovávající rozvíjel vlastní aktivní, samostatnou a tvořivou činnost. Tyto činnosti 

vychovávajícího připravují na budoucí řešení práce spojené s technikou a to v oblastech 

jak soukromého, tak profesního života. [6] 

 

Provádění technické výchovy zahrnuje řízený proces vytváření: 

 

 „Znalost o technice, o její výrobě a užití, 

 dovednosti, návyky a schopnosti v uskutečňování známých způsobů činnosti 

s technikou, 

 tvůrčích dovedností i schopností při činnosti s technikou, 

 pozitivních vztahů a postojů k technické činnosti s technikou, docenění mravních 

normativů při činnosti s technikou.“ [6, str. 33] 

 

Uvedené roviny jsou označovány do určité míry jako kumulativní. Můžeme rozvíjet 

předcházející bez následujících rovin. Jenže tento postup by byl nevhodný. Roviny, 

které jsou vyšší, nelze rozvíjet bez zvládnutí nižší roviny, protože technickou tvořivost 

nerozvineme, aniž bychom měly technické znalosti. [6] 

 

6.8 Schéma učebního cyklu 
 

Základním prvkem aktivního učení je uvědomělá činnost jedince. První předpoklad 

aktivního učení je ze strany vyučujícího, na který navazuje činnost další, a to aktivní 

zapojení každého adepta. Člověk by měl pochopit, jak probíhá proces učení a jaké má 

fáze. Pokud se lidé naučí a pochopí teorii procesu učení, mohou strategii efektivního 

učení dále využívat. Učební cyklus osahuje fáze, které na sebe logicky navazují. [13]: 

 

Základní fáze označujeme tyto: 

 

 „Připravenost na výuku, soustředěná pozornost, 

 souvislosti, pozitivní motivace k učení, 

 náplň hodiny, 

 popis cílů výuky, 

 příjem informací, 

 zpracování informací, 

 prezentace naučeného, 

 reflexe.“ [13, str. 25] 
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Obrázek 7 - Základní fáze učebního cyklu
11

 

  

                                                 
11

 SITNÁ, Dagmar. Metody aktivního vyučování: spolupráce žáků ve skupinách. Vyd. 1. Praha: Portál, 

2009, 150 s. ISBN 978-80-7367-246-1, str. 25 
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EMPIRICKÁ ČÁST - ANALÝZA SITUACE VE 

STAVEBNICTVÍ 
 

Praktická část diplomové práce vychází striktně z určeného cíle. Cílem práce je nejprve 

teoreticky vymezit téma metod rozvoje technického myšlení a jejich využití ve 

stavebním podniku. V praktické části pak provést výzkumné šetření, analyzovat jeho 

výsledky a posoudit jejich praktické uplatnění ve stavební oblasti. Pro účely diplomové 

práce jsem se potýkala s řešením hlavně těchto otázek: 1. Jaký pohled mají 

zaměstnanci a zaměstnavatelé na rozvoj technického myšlení? 2. Mají dojem, že 

jde dětem, žákům či studentům vytvořit zájem o technické vědy? a 3. Lze tento 

zájem udržet, až do doby volby jejich budoucího povolání? Protože jsem vycházela 

také z teoretických východisek a ze studia literatury, z tohoto hlavního cíle práce jsem 

formulovala výzkumné otázky - hypotézy a následně je analyzovala do dotazníkového 

šetření a do ostatních částí výzkumu. 

 

7.1 Pracovní hypotézy 
 

Téma výzkumu metody rozvoje technického myšlení je velice obsáhlé, proto jsem 

volila takové pracovní hypotézy, které mi přiblíží základní cíl a umožní výzkum 

vyhodnotit. Díky vytvořeným hypotézám jsem zhotovila dotazník, který jsem rozdala 

zaměstnancům stavebních firem, vytvořila jsem technický kroužek pro děti a provedla 

jsem částečné řízené rozhovory s majiteli stavebních firem, díky kterým jsem si také 

odpověděla na hypotézy, se kterými jsem do výzkumu vstupovala. 

 

1. pracovní hypotéza 

„Správně mířená výchova a výuka vede k vytvoření zájmu o danou problematiku.“ 

V první hypotéze vycházím z předpokladu, že snaha rodičů a učitelů vede k tomu, že 

děti budou projevovat zájem o danou problematiku – zájem o vědu a techniku. Tuto 

pracovní hypotézu zkoumám ve třetí části empirického výzkumu. 

 

2. pracovní hypotéza 

„Majitelé stavebních firem si obvykle nepřipouštějí, že vytvoření zájmu o vědu a 

techniku u dětí v raném věku vede k posílení budoucího zájmu o stavebnictví.“ 

V této hypotéze se opírám o předpoklad, že zaměstnavatelé stavebních firem většinou 

nevidí, že vyvolaný zájem o stavebnictví u dětí v raném věku může přetrvat až do 

dospělosti. Předpokládám, že zaměstnavatelé stavebních firem se touto myšlenkou 

vůbec nezabývají. Druhou hypotézu si potvrdím či vyvrátím v druhé části empirického 

šetření, díky částečně řízeným rozhovorům s majiteli stavebních firem. 
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3. pracovní hypotéza 

„V posledních letech není u studentů příliš populární získávat informace o vědě a 

technice a studovat technické obory.“ 

Předpokládám, že v současné době zájem o studium na technických oborech klesá, 

studenti se přihlašují na jednodušší vysoké školy a zájem o vědu a techniku buď vůbec 

nemají anebo jej neprojevují. Tento fakt budu zkoumat v empirické části diplomové 

práce a bude mi to potvrzeno či vyvráceno díky první části výzkumu – vyplněnými 

dotazníky od zaměstnanců stavebních firem. 

 

4. pracovní hypotéza 

„Zaměstnanci ve stavebních firmách by ocenili firemní školku, která by byla vedena 

technickým směrem.“ 

Poslední hypotéza se opírá o ten předpoklad, že zaměstnanci stavebních firem by rádi 

využili možnosti, že by jejich podnik měl k dispozici firemní školku. O to víc by byli 

rádi, že jejich děti jsou podporovány ve vědě a technice již od raného věku. Čtvrtou 

hypotézu ověřuji v první části výzkumu, vyplněnými dotazníky od zaměstnanců 

stavebních firem. 

 

7.2 Popis výzkumné části - metodologie 
 

Výzkum diplomové práce se skládá ze tří částí. První část se týká dotazníkového 

šetření. Dotazník je složen ze třiceti otázek, týkající se tématu práce. Dotazník má za 

úkol odpovědět na hypotézy, se kterými jsem do výzkumu vstupovala. Je zvolen za tím 

účelem, aby získal co nejvíce validních dat potřebných pro vyhodnocení výzkumu. 

Dotazník se skládá ze dvou částí – výchova a motivace. Dotazník je tvořen škálovými 

otázkami, uzavřenými, otevřenými i polootevřenými. Škálové otázky jsou tvořeny 

výroky. Respondenti zatrhnou právě tu možnost výroku, která jim je nejbližší. Škála je 

na rozmezí od: „Tento výrok můj názor zcela vystihuje“ – což je označení pod číslem 1 

až po: „Tento výrok můj názor vůbec nevystihuje“. Tento výrok má na bodové škále 

označení číslo 6. Odpovědi na škálové otázky se mi jevily jako vhodný způsob pro 

získání názorů, motivů a postojů respondentů ve stavebním podniku. Uzavřené otázky 

striktně vyjadřují respondentův názor. Otevřené otázky daly respondentovi stavební 

firmy možnost vyjádřit svůj názor na danou otázku vlastními slovy. Odpovědi na 

otevřené otázky hodnotím jako nejvíce obohacující výstupy dotazníkového šetření, 

protože respondenti mohli volně napsat svůj názor, poznatek. 

 

Druhá část se opírá o částečně řízené rozhovory, které obohatily výzkum. Rozhovory 

byly vedeny ve stejných stavebních firmách, kde byly rozdány i dotazníky. Rozhovory 

byly provedeny s jednateli či obchodními řediteli stavebních firem, a to s: Ing. 

Bohumírem Janečkem CSc., ze stavební a obchodní společnosti Renova s.r.o. 

v Hodoníně, s Ing. Jiřím Domanským, ze stavební firmy Plus s.r.o. v Hodoníně, s Ing. 

Davidem Kuthanem ze stavební společnosti MORAVOSTAV Brno, a. s. stavební 
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společnost a s Ing. Václavem Šašinkou ze společnosti MSO servis spol. s r.o. 

z Kyjova. 

 

Třetí část výzkumu vychází z vytvoření vlastního „technického kroužku“. 

Vytvořením tohoto kroužku jsem získala vlastní reálný pohled na možnosti motivování 

dětí, a jasné údaje, jak pracovat s rozvojem technického myšlení. Tato část výzkumu mi 

napomohla odpovědět si na výzkumné otázky, které jsou důležité pro vytvoření závěru 

práce. Tato část výzkumu byla obohacena vyplněním dotazníků a o názory rodičů 

těch dětí, které kroužek navštěvovaly. Dále je tato část rozšířena o pohled  vedení 

Anglické základní školy, na které mi bylo umožněno kroužek provozovat a získávat 

důležité postřehy pro vytvoření diplomové práce. 

 

Všechny tři výzkumy empirické části shledávám jako nejlepší kroky, které vedou 

k odpovědím na výzkumné otázky a následně k úspěšnému vyhodnocení práce. 

Z pohledu dotazníkového šetření se dostanu k vyjádření názorů zaměstnanců stavebních 

firem – dostanu odpověď na hypotézy číslo 3: „V posledních letech není u studentů 

příliš populární získávat informace o vědě a technice a studovat technické obory.“ a 

číslo 4: „Zaměstnanci ve stavebních firmách by ocenili firemní školku, která by byla 

vedena technickým směrem.“. Díky rozhovorům s majiteli stavebních firem si odpovím 

na otázky, týkající se hypotézy číslo 2: „Majitelé stavebních firem si obvykle 

nepřipouštějí, že vytvoření zájmu o vědu a techniku u dětí v raném věku vede k posílení 

budoucího zájmu o stavebnictví.“ Vedením technického kroužku si potvrdím či 

vyvrátím hypotézu číslo 1: „Správně mířená výchova a výuka vede k vytvoření zájmu o 

danou problematiku.“. 

 

7.3 Popis dotazníku 
 

Dotazník byl rozdán ve čtyřech stavebních firmách, kde proběhly i částečně řízené 

rozhovory s jednateli či obchodními řediteli těchto firem. Díky vstřícnému přístupu, 

jsem dotazníky zaměstnancům mohla rozdat osobně a mohla jsem počkat na jejich 

vyplnění. Dotazníky byly rozdány technickým pracovníkům stavebních firem. Proto 

mohu návratnost dotazníku označit, že je 100%. Respondenti měli prostor ve své 

pracovní době na dotazník odpovídat. Tímto jednáním hodnotím ochotu majitelů 

stavebních firem velice kladně. Jejich přístup již od mého oslovení byl velmi vstřícný, 

umožnili mi přijít v jejich pracovní době a ještě jsem s nimi mohla uskutečnit 

rozhovory. Dotazník uvádím v příloze č. 1. 

 

Část 1 – Výchova 

První část se týká oblasti výchovy a skládá se z šesti otázek. Jedna otázka je škálová, 

čtyři jsou uzavřené a jedna je otevřená. Tato sekce otázek zkoumá pohled zaměstnanců 

na to, co si myslí o současném vedení a výchově dětí. 
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Část 2 – Motivace 

Druhá, obsáhlejší část, se týká motivace dětí a studentů. Tato část odpovídá na otázky, 

zda si zaměstnanci stavebních podniků myslí, že lze u dětí vyvolat zájem o techniku a 

zdali tento zájem může přetrvat do dospělosti, kdy si vybírají obor, který budou 

studovat.  Také zkoumá pohled zaměstnanců, zdali si myslí, že jsou studenti vysokých 

škol motivování pracovat v oboru, jejich pohledy na otázky, že zájem o studium na 

technických vysokých školách klesá a jestli ano, proč. Skládá se z dvacetti otázek, 

z toho tři jsou škálové, šestnáct je uzavřených a jedna je otevřená. 

 

Část 3 – Statistické údaje 

Poslední část otázek se zabývá vyhodnocením statistických údajů. 

 

Počet vyplněných dotazníků: 

Stavební a obchodní společnost Renova s.r.o. – 45 kusů 

Stavební firma Plus s.r.o. – 25 kusů 

Stavební společnosti Moravostav Brno – 40 kusů 

MSO servis spol. s r.o. – 20 kusů 

 

CELKEM: 130 vyplněných dotazníků 

 

7.4 Vyhodnocení dotazníku 
 

7.4.1 Výchova 

 

Obrázek 8 -Graf č. 1: Otázka 1_(1.1 – 1.5)
12

 

 

Výsledky grafu jasně ukazují, že respondenti mají dojem, že děti jsou vedeny spíše 

humanitním směrem. Tuto odpověď zaznamenalo 66 % respondentů. Zároveň si myslí, 

že prostředí České republiky podporuje zájem o technické vzdělání. 55 % uchazečů 

uvedlo právě tu možnost odpovědi, že spíše až vůbec nesouhlasí s výrokem, že jsou děti 

vedeny technických směrem, i když svými odpověďmi uvádějí, že děti o techniku mají 

zájem. Tato odpověď je potvrzena 56 procenty. 

 

Je očividné, že si zaměstnanci stavebních firem myslí, že děti zájem o techniku a vědu 

mají, ale školství je v této problematice prakticky vůbec nepodporuje. Tyto názory 

respondenti mohli získat buď z vlastních zkušeností (mají své děti) nebo ze všeobecného 

pohledu na věc. 

                                                 
12

 Odpovědi byly zaznamenávány na škále 1 – zcela souhlasím, až 6 – vůbec nesouhlasím. Odpovědi byly 

následně kategorizovány: 1,2 – souhlasím; 3,4 – střed, 5,6 – nesouhlasím. 
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Myslím si, že dnešní školství je v nižších ročnících zaměřeno spíše na humanitní 

předměty a předměty, které by napomáhaly k rozvoji technického myšlení, jsou v malé 

míře. Kromě matematiky se s jinými technickými předměty na prvním stupni nesetkáme. 

 

 
 

Obrázek 9 - Graf č. 2: Otázka 2 
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U druhé otázky dotazníkového šetření se převážná většina respondentů shodla na 

odpovědi, že by u žáků měl být podporován zájem o vědu a techniku. Odpověď, že 

s tím naprosto souhlasí, uvedlo 44 % respondentů a spíše s názorem souhlasí, uvedlo  

32 % respondentů. 15 % zaměstnanců stavební firmy si myslí, že by se spíše neměl 

podporovat zájem o technické vědy a 9 % respondentů by zájem vůbec nepodporoval. 

 

Podle očekávání, převážná většina respondentů uvedla právě tu odpověď, že by se měl 

zájem podporovat. Je to nejspíš z toho důvodu, že sami pracují ve stavebnictví, 

v technicky zaměřené firmě a k technickým vědám mají blízko. I z mého pohledu by měl 

být zájem podporován a vyvoláván, jelikož si děti v mateřských školách a žáci na 

základních školách samy určují priority, objevují, co by je vůbec mohlo bavit. Jestliže se 

dětem nenabídnou veškeré možnosti, nemohou mít ani zdání o tom, co by je mohlo bavit 

a čemu by se v pozdějších letech mohly věnovat. 

 

Obrázek 10 - Graf č. 3: Otázka 3 

 

 
 

Nejčastější odpověď byla, že spíše rozhoduje, že rodiče, kteří pracují ve stavební či jiné 

technické firmě, dětem určují směr studia. Tuto odpověď uvedlo 42 % respondentů. Za 

druhou nejčastější odpověď volili respondenti tu možnost, že to spíše neovlivňuje, 

jakému povolání se věnují rodiče (28 %). 19 % respondentů sdílí ten názor, že je to 

rozhodně určující činitel a 11 % respondentů si myslí pravý opak. 

 

Tuto odpověď zaměstnanci mohli opět vědět z vlastních zkušeností, protože mají své děti 

a vědí, na které školy děti směřují, nebo si to myslí a předpokládají. Z mého pohledu to 

nemusí být až tak velký rozhodující činitel pro volbu studia, ale určité vlohy, které by 

mu mohly být při studiu nápomocny, to v dítěti zanechat může. Pokud se dítě 

s technickými odborníky stýká už od dětství, zanechá to na dítěti určitou stopu, mohou 

mít v rodičích vzor a proto zvolit studium na technické škole. 
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Obrázek 11 - Graf č. 4: Otázka 4 

 

 
 

Na čtvrtou otázku odpovídali všichni respondenti. Pokud zatrhli odpověď, že mají děti, 

což z grafu vyplývá, že jich bylo 69 %, přešli na další otázku. Pokud zatrhli, že děti 

nemají, tedy zbývajících 31 %, přeskočili následující dvě otázky a plynule tak přešli na 

otázku číslo 7. 

 

Jelikož jsem chtěla získat názory respondentů, kteří mají děti a zároveň pracují ve 

stavební firmě, musela jsem respondenty vytřídit. Pomocí čtvrté otázky se mi to povedlo. 

 

Obrázek 12 - Graf č. 5: Otázka 5 

 

 
 

Na otázku č. 5 odpovídali respondenti, kteří mají děti. Výsledkem je, že rodiče děti 

spíše inspirují k tomu, aby vyvolaly zájem o vědu a techniku. K tomu se přidává 12 % 

kladných odpovědí, že rozhodně své děti inspirují. 36 % respondentů uvedlo, že spíše 

zájem nevyvolávají a 10 % z nich vůbec nevyvolávají zájem o vědu a techniku. 

 

Respondenti se přikláněli spíše k tomu, že své děti inspirují. Větší procentuální 

zastoupení měla i ta odpověď, že spíše děti neinspirují. Tyto odpovědi můžou být dané 

tím, že jejich děti jsou už dospělé nebo vykazují jasný nezájem o technické vědy, a proto 
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je v tom dále nepodporují. Jelikož nemohu vědět, kolik let je jejich dětem, mohu se na 

otázku dívat ze všeobecného hlediska, které závěrem říká, že převážná většina 

respondentů své děti k zájmu o vědu a techniku inspiruje. 

 

Otázka č. 6 - Pokud své děti inspirujete či motivujete, aby měly zájem o vědu a 

techniku, tak čím nebo jak? 

 

V této otevřené otázce jsem se ptala na názory rodičů, čím a jak své děti inspirují. Na 

otázku odpovídali pouze ti respondenti, kteří v předešlé otázce zatrhli ty možnosti, že 

rozhodně a spíše své děti inspirují. U ostatních respondentů byla tato otázka vynechána. 

 

Mezi nejzajímavější odpovědi řadím tyto: 

 

 Hry, knihy 

 Odbornou literaturou a tvořením 

 Technickými hračkami 

 Vlastním příkladem 

 Návštěvy technických muzeí 

 Řešením různých technických situací v životě 

 Knihy, stavebnice, podpora zájmových kroužků 

 Odbornou literaturou 

 

7.4.2 Motivace 

 

Obrázek 13 - Graf č. 6: Otázka 7_(7.1 – 7.5)
13

 

 

Z uvedeného škálového grafu je zřejmé, že stavební firmy, které jsem požádala o 

spolupráci s dotazníkovým šetřením, uvádějí, že zaměstnávají absolventy vysokých 

technických škol (odpověď zaznamenalo 70 % respondentů) a dokonce stavební firma 

umožňuje praxi pro studenty vysokých škol (66 % respondentů uvedlo, že s tímto 

výrokem zcela souhlasí). 47 % respondentů uvádí, že souhlasí s výrokem, že nemají 

problém se zaučením nových spolupracovníků – absolventů technických vysokých škol. 

Shodně po 21 procentech uvedených odpovědí zaměstnanci uvádějí ty názory, že jim 

přijde zbytečné zaměstnávat absolventy a cítí se lépe, pokud jejich stálý kolektiv 

nenarušuje nový zaměstnanec – absolvent technické školy. 

 

Stavební firmy, které jsem oslovila, disponují zaměstnanci, kteří musí mít dosažené 

odborné vzdělání – studium na střední či vysoké škole stavební. Můj názor je takový, že 

každý ze zaměstnanců někdy pracovně začínal a proto by si měl na tuto situaci 

                                                 
13

 Odpovědi byly zaznamenávány na škále 1 – zcela souhlasím, až 6 – vůbec nesouhlasím. Odpovědi byly 

následně kategorizovány: 1,2 – souhlasím; 3,4 – střed, 5,6 – nesouhlasím 
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vzpomenout, jak on sám prožíval začátky při nástupu do zaměstnání. Proto by ke svým 

novým kolegům - absolventům měli přistupovat tak, aby jim pomohli se začleněním do 

chodu firmy, měli by jim při začátcích být ochotni cokoliv vysvětlit a být jim nápomocni. 

 

 
 

Obrázek 14 - Graf č. 7: Otázka 8 

 

 
 

53 % respondentů označilo tu odpověď, která vypovídá o tom, že by stavební firmy 
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zaměstnanců stavebních firem si spíše nemyslí, že by se studenti již při škole měli 

oslovovat a 5 % respondentů s touto otázkou vůbec nesouhlasí a studenty by se podle 

jejich názoru oslovovat vůbec nemělo. 

 

Uspokojivý počet respondentů má zájem spolupracovat se studenty vysokých škol. Podle 

mého názoru je to pro firmu velká příležitost, jelikož si studenta během toho času, co 

bude studovat, zaučí a po konci studia firma bude disponovat s již odborným, zaučeným 

zaměstnancem. Dále by si firmy podle mého názoru měly uvědomovat, že spolupráce 

stavebních firem a vysokých škol je v současné době potřeba. Studenti by měli již při 

škole získávat praxi a to by jim stavební firmy měly umožnit. Díky praxi se teoretické 

poznatky získané studiem student rychleji naučí a lépe jim porozumí. Proto spolupráce 

vysokých škol a firem je opravdu nezbytná. Ti respondenti, kteří s tím nesouhlasí, 

mohou sdílet například ten názor, že není možné skloubit práci při studiu nebo že by se 

měli věnovat buď pouze práci, nebo pouze studiu. 

 

Obrázek 15 - Graf č. 8: Otázka 9 

 

 
 

Většina dotázaných uvedla ty možnosti, že se spíše (48 % respondentů) či rozhodně (24 

% respondentů) dá skloubit studium a práce na některý z pracovních úvazků. 18 % 

respondentů si to spíše nemyslí a 10 % je zcela přesvědčených, že skloubit práci se 

studiem není možné. 

 

Díky předešlé otázce, kdy jsem zkoumala pohled zaměstnanců na to, zda by firmy měly 

oslovovat studenty a navázat s nimi spolupráci, jsem dále chtěla získat názor 

zaměstnanců na to, zda student zvládne při studiu pracovat. Uspokojivá většina si myslí, 

že se to skloubit dá. Možná odpovídali z vlastní zkušenosti, nebo si uvědomují, že 

studenti mnohdy nemají jinou možnost, než tu, že si práci na nějaký z pracovních úvazků 

najít musejí. Podle mého názoru by studenti měli osobně vyhledávat práci ke studiu, 

jelikož získaná praxe spolu s teoretickými znalostmi rozšiřují výběr budoucího 

zaměstnání na hlavní pracovní poměr a mohou tak zaměstnavatelům stavebních firem 

svou praxi nabídnout. 

24 % 

48 % 

18 % 

10 % 

Máte pocit, že se dá skloubit prezenční studium a 

pracovní poměr na částečný úvazek či jiný 

pracovní poměr? 

Rozhodně ano 

Spíše sno 

Spíš ne 

Rozhodně ne 
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Obrázek 16 - Graf č. 9: Otázka 10 

 

 
 

Mezi nejčastější odpovědi zaznamenávám ty, které uvádějí, že respondenti vůbec 

nenavštěvovali žádné zaměstnání při studiu. Tato odpověď má 38 %. Druhá nejčastější 

odpověď respondentů se týkala odpovědi, že občas nějaké zaměstnání navštěvovali. 

Pouze 14 % respondentů dokázalo skloubit studium a práci na nějaký pracovní úvazek 

pravidelně. A 13 % dotázaných občas nějakou práci navštěvovali. 

 

Pro mne má tato otázka překvapující závěry. Předpokládala jsem, že se většina 

zaměstnanců věnovala nějaké práci, ať už v oboru či ne. Díky odpovědím na tuto otázku 

už vím, že se tázání zaměstnanci ve stavebních firmách pravidelně žádné práci 

nevěnovali, pouze příležitostným pracím. Je to možná dáno i tím, že starší lidé studovali 

v době, kdy při studiu (kromě prázdninových brigád) pracovat ani nesměli. 

 

Otázka č. 11 - Pokud jste navštěvoval/a nějakou práci na částečný úvazek či jiný 

pracovní poměr, prosím napište jakou. 

 

Pokud respondenti uvedli, že se nějaké práci při studiu věnovali, odpovídali na tuto 

otázku. Pokud uvedli, že se žádné práci nevěnovali,  otázku nevyplňovali a přešli přímo 

na otázku číslo 12. 

 

Mezi nejzajímavější odpovědi řadím tyto: 

 

 Administrativa 

 Zedník 

 Administrativní výpomoc ve stavební firmě 

 Rozpočtování, projekce 

 Při zaměstnání na hlavní pracovní poměr jsem skládal maturitní zkoušky 

 Práce ve stavební firmě 

 Asistent stavbyvedoucího 

14 % 

35 % 

13 % 

38 % 

Když jste vy studoval/a, navštěvoval/a jste nějaké 

zaměstnání? 

Ano, pravidelně 

Ano, občas 

Ojediněle 

Ne, vůbec 
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 Manuální práce 

 Práce pouze o prázdninách, ve výrobních dílnách 

 Rozvoz stavebního materiálu 

 Stavební rozpočtář 

 Prodej obkladů a dlažby 

 Praxe ve výpočetním středisku 

 

Všechny odpovědi se týkaly toho, že respondenti pracovali při studiu v technických 

oborech. Nikdo z tázaných neuvedl práci, která by byla mimo jejich obor stavebnictví či 

jiný technický obor. Podle mého názoru je to dáno tím, že studenti vysokých technických 

škol si sami vybírají takové práce ke studiu, které by ještě více prohlubovaly jejich 

zájmy o vědu a techniku a zvyšovali šanci najít si dobré místo v oboru. 

 

Obrázek 17 - Graf č. 10: Otázka 12 

 

 
 

Většina respondentů uvedla právě tu odpověď, že pokud by se znovu měli rozhodnout o 

svém oboru, opět by se rozhodli pro obor stavebnictví. Tuto odpověď zaznamenalo 47 

% respondentů. 28 % tázaných by rozhodně zvolilo znovu tento obor. 14 % a 11% by 

spíše tento obor už nezvolilo či by již rozhodně nepracovali v oboru stavebnictví a 

zvolili by si raději jiný. 

 

Největší věkové zastoupení měli respondenti do třiceti let. Pokud studovali vysokou 

školu, pracují jako zaměstnanci na hlavní pracovní poměr pouze pět let po absolvování 

vysoké školy. Z toho plyne, že většina uvedla názor, že by si svůj obor zvolila znovu. 

Proto jsou zaznamenány tyto odpovědi. Bylo by překvapující, kdyby v horizontu pěti let 

po vystudování školy chtěli obor úplně měnit.  

 

 

 

 

 

28 % 

47 % 

14 % 

11 % 

Pokud byste se mohl/a znovu rozhodnout, v jakém 

oboru byste pracoval/a, byl by to znovu obor 

stavebnictví či jiný technický obor? 

Rozhodně ano 

Spíše sno 

Spíš ne 

Rozhodně ne 
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Obrázek 18 - Graf č. 11: Otázka 13 

 

 
 

Největší počet odpovědí je zaznamenám respondenty ten, že zájem o vysoké technické 

školy spíše klesá (42 % respondentů uvedlo tuto odpověď). 34 % tázaných uvádí, že 

spíše neklesá zájem. 15 % je o tom přesvědčená, že zájem o vysoké technické školy má 

klesající tendenci a 9 % respondentů si rozhodně nemyslí, že by studenti vykazovali 

zájem o jiné vysoké školy. 

. 

U této otázky předpokládám, že zaměstnanci váhali mezi zatrhnutím možnosti „spíše 

ano“ a „spíše ne“. Ti, co zatrhli možnost, že zájem o technické školy mírně opadá, jsou 

obeznámení se současným stavem, který potvrzuje, že v současné době studenti spíše 

vyhledávají humanitní obory a technickým oborům a vědám se vyhýbají. Jelikož většina 

zatrhla odpověď „spíše a ano“ a „rozhodně ano“, tak je evidentní, že zájem o technické 

obory má klesající postup. 

 

Obrázek 19 - Graf č. 12: Otázka 14
14

 

 

 
 

                                                 
14

 Respondenti vybírali max. 2 možnosti z nabízených odpovědí. 

15 % 

42 % 

34 % 

9 % 

Myslíte si, že zájem o studium na technických 

školách klesá? 

Rozhodně ano 

Spíše sno 

Spíš ne 

Rozhodně ne 

40 % 

30 % 

29 % 

25 % 

15 % 

13 % 

60 % 

70 % 

71 % 

75 % 

85 % 

87 % 
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Náročnost výuky 

Kvantita  

Nejistota zaměstnání 

Krize ve stavebnictví 

Nedostatek technických oborů 

Nedostatek kvalitních vysokých škol … 

Proč si myslíte, že zájem o technické školy klesá? 

 

ano ne 
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Na otázku číslo 14 odpovídali pouze ti respondenti, kteří zatrhli právě tu možnost, že se 

domnívají, že zájem o technické školy klesá. Pokud odpověděli, že takový názor 

nesdílejí, přešli rovnou na otázku číslo 15. Mezi nejčastější odpovědi, které měli 

respondenti možnost zatrhnout, řadím náročnost výuky (uvedlo 60 %respondentů) a 

kvantitu (uvedlo 30 % respondentů). Nejmenší počet odpovědí nesou body – 

„nedostatek kvalitních vysokých škol“ a „nedostatek technických oborů“. Mezi další 

důvody, které mohli respondenti volně vypsat, byly zaznamenávány nejčastěji důvody 

finanční. 

 

Velké procentuální zastoupení byly důvody, kdy zaměstnanci označovali možnost 

 nejistotu zaměstnání (až 29 %). Je všeobecným faktem, že se ještě nedávno stavebnictví 

potýkalo s národní krizí. Až v posledních letech se stavebnictví dostává do stavu 

hospodářské recese. S tímto faktem by měly přibývat nejen stavební zakázky, ale i volná 

pracovní místa. 

 

Obrázek 20 - Graf č. 13: Otázka 15 

 

 
 

Uspokojivá většina respondentů sdílí ten názor, že inspirování dětí k vědě a technice má 

za následek, že se o danou problematiku budou v budoucnu věnovat. Tuto odpověď 

uvedlo 55 % respondentů. K tomuto názoru se přidává 25 % tázaných, kteří jsou 

přesvědčeni o tom, že vyvolaný zájem se udrží až do volby studia. 15 % a 5 % 

respondentů s tímto nesouhlasí a myslí si, že vyvolaný zájem nemůže být udržitelný, až 

do výběru studia vysoké školy. 

 

Myslím si, že každý vyvolaný zájem u dítěte či žáka se projevuje až do dospělosti a 

provází ho celým životem. Je důležité, aby děti měly prostor poznat i technické 

disciplíny, snažit se je u nich tento zájem vyvolat a podpořit ho. Pokud se dítě s oborem 

stavebnictví či jiných technickým oborem v dětství vůbec nesetká, nemusí mít k těmto 

oborům vztah a nemusí vůbec o něj projevit zájem. 

 

 

25 % 

55 % 

15 % 
5 % 

Myslíte si, že inspirování dětí k vědě a technice 

vede k tomu, že se v pozdějších letech budou 

věnovat stavebnictví nebo jiným technickým 

oborům? 

Rozhodně ano 

Spíše sno 

Spíš ne 

Rozhodně ne 
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Obrázek 21 - Graf č. 14: Otázka 16 

 

 
 

Obrázek 22 - Graf č. 15: Otázka 17 

 

 
 

V předešlých dvou otázkách jsem zkoumala názor na to, zda si zaměstnanci stavebních 

podniků myslí, že existují nějaké projekty, které se zabývají vytvořením zájmu o vědu a 

techniku a pokud tyto projekty existují, zda vedou k tomu, že se daný zájem vytvoří. 

 

Z výzkumu je jasné, že respondenti předpokládají, že nějaké podporující projekty 

existují (49 %), a že určitě děti nadchne pro techniku a vědu (42 %). Dotázaných, kteří 

si myslí, že spíše nějaké programy fungují a vyvolají tento zájem, je zaznamenáno 34 

%. Těch, kteří s tím naprosto nesouhlasí, je zaznamenáno šest procent . A z toho  

13 % respondentů uvádí ten názor, že se rozhodně nepodporuje dětem zájem o 

technické a vědní obory. 

 

Pokud se vytvoří zajímavý program, který děti nadchne a udrží jejich pozornost, je 

jasné, že vyvolá zájem i o techniku a vědu. Je pouze na těch, kteří tyto projekty a 

programy podporují, aby zvolili vhodný způsob, který děti bude zajímat. Projektů, které 

vyvolávají zájem o technické obory je v České republice dostatek, například technická 

muzea; Vida park; program, který se věnuje týdnu vědě a technice a mnohé další. 

49 % 

34 % 

11 % 
6 % 

Myslíte si, že existují nějaké projekty, které se 

zabývají vytvořením zájmu o vědu a techniku? 

Rozhodně ano 

Spíše sno 

Spíš ne 

Rozhodně ne 

42 % 

28 % 

17 % 

13 % 

Pokud nějaké projekty existují, myslíte si, že 

vedou k tomu, aby byl vytvořen zájem o techniku? 

Rozhodně ano 

Spíše sno 

Spíš ne 

Rozhodně ne 
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Obrázek 23 - Graf č. 16: Otázka 18 

 

 
 

87 % respondentů uvedlo odpověď, že projekt neznají. Z toho 13 % o projektu někdy 

slyšela, či ho zná. 

 

Z projektu „Technické školy“ vychází jedna z mých částí empirického výzkumu. Je to 

projekt, který se odehrával v Brně a jeho nejbližším okolí. Proto je tento fakt odpovědí 

podmíněn hlavně tím, že jsem dotazníkové šetření dělala ve dvou hodonínských firmách 

a v jedné kyjovské. Předpokládám, že ten, kdo zná tento projekt, pochází brněnské 

firmy, kde jsem také rozdala dotazníky k vyplnění. 

 

Obrázek 24 - Graf č. 17: Otázka 19 

 

 
 

Z výsledků vyplývá, že většina zaměstnanců stavebních firem by spíše měla zájem o 

zřízení firemní školky, tento fakt uvádí 51 % respondentů. 26 % respondentů by školku 

rozhodně uvítali. 16 % tázaných by spíše o školku zájem neměli a 7 % respondentů o 

školu vůbec zájem nevyvolávají. 

 

Odpovědi na otázku jsou opět podmíněny tím, že většině respondentů je do 30-ti let. 

Tudíž předpokládám, že jsou ve věku, kdy děti hodlají mít či už mají, a proto by tuto 

13 % 

87 % 

Znáte projekt „Technické školky“? 

Ano 

Ne 

26 % 

51 % 

16 % 

7 % 

Byl/a byste pro, aby stavební firmě, ve které 

pracujete, byla zřízená firemní školka? 

Rozhodně ano 

Spíše sno 

Spíš ne 

Rozhodně ne 
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zaměstnaneckou výhodu ocenili. U těch, kteří vůbec nesouhlasí či spíše nesouhlasí, 

může hrát roli to, že jejich děti jsou už dospělé nebo děti vůbec nemají, a proto tuto 

otázku nemusí řešit. 

 

Obrázek 25 - Graf č. 18: Otázka 20 

 

 
 

Je očividné, že by zaměstnanci ocenili takovou školku (pokud by existovala), která by 

byla pro jejich děti vedena technicky. Tuto možnost zatrhlo 43 % tázaných. Spíše by 

tento fakt ocenilo 34 % respondentů. 16 % by to úplně neocenilo, aby firemní školka 

byla vedena technickým směrem a 9 % z nich by to vůbec neuvítalo. 

 

Technicky zaměřené mateřské školy na trhu doposud nefigurují. Pozitivní zjištění je, že 

o firemní školku, která by byla vedena technicky, projevili zaměstnanci stavebních firem 

zájem a tuto možnost by u své firmy rádi uvítali. Technicky zaměřené školky by mohly 

přizpůsobovat výuku tomu, aby byl v dětech vyvolán zájem o technické obory, aby je 

daná problematika nadchla a začalo se u nich rozvíjet technické myšlení.  

 

Obrázek 26 - Graf č. 19: Otázka 21
15
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 Respondenti vybírali max. 2 možnosti z nabízených odpovědí. 
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Na otázku odpovídali pouze ti, kteří v předešlé otázce zatrhli možnost „Rozhodně ano“ 

nebo „Spíše ano“, ostatní přešli na otázku číslo 22. Mezi nejčastější důvody, které by 

respondenti ocenili, kdyby byla zřízena firemní školka, byla výuka zaměřená 

technickým směrem a dostupnost. 

 

Tyto odpovědi nejspíše vycházejí z toho, že firemní školky jsou budovány v blízkosti 

podniků, proto respondenti mezi nejčastější odpověď řadili právě tuto. Ocenili by, aby 

výuka byla směřována technickým směrem. Tento fakt vyplývá pravděpodobně z toho, že 

oni sami jsou techničtí pracovníci a právě takovou školku by rádi uvítali pro své děti. 

 

Obrázek 27 - Graf č. 20: Otázka 22 

 

 
 

Zaměstnanci stavebních firem uvádějí, že spíše jde děti zaujmout a jde je vtáhnout do 

tajů stavebnictví (53 %). 28 % respondentů si určitě myslí, že je tento fakt možný. 13 % 

tázaných si to spíše nemyslí a odpověď „rozhodně ne“ uvedlo 6 % respondentů. 

 

Odpovědi na otázku jasně vykazují, že zájem u dětí jde vyvolat. Jde jen o to, vytvořit ten 

správný způsob, který by děti, žáky inspiroval do dalších let a volili tak studium na 

technických školách a v pozdějších letech se stavebnictví či jiných technickým oborům 

věnovali odborně, na pracovní pozici. 

  

28 % 
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13 % 
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Myslíte si, že hravou formou jde děti vtáhnout do 

tajů stavebnictví? 
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Obrázek 28 - Graf č. 21: Otázka 23 

 

 
 

36 % respondentů si myslí, že by děti specializovanou školku rádi uvítaly. 31 % 

zaměstnanců uvádí, že by děti určitě tento typ školek rády navštěvovaly. 25 % tázaných 

si to spíše nemyslí a 8 % respondentů s tímto názorem vůbec nesouhlasí. 

 

Zaměstnanci se na tuto otázku dívali nejspíše z vlastního pohledu. Pokud jsou rodičové 

a jejich děti vykazují zájem o techniku, tak věří, že by takovou školku děti rády uvítaly. 

Pokud zaměstnanci děti nemají, mohli na to respondenti nahlížet všeobecným pohledem 

– pokud odpovídali kladně, je jasné, že si uvědomují, že v současné době neexistuje 

školka, která je vedena technickým směrem. Pokud odpověděli negativně, myslí si, by 

děti takovou školku rozhodně neocenili. Myslím si, že je potřebné děti k této tématice 

vést, proto vybudování technické školky (která nemusí být firemní) povede k rozvoji 

technického myšlení. 

 

Obrázek 29 - Graf č. 22: Otázka 24 
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Máte dojem, že by děti ocenily takovou školku, co 
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Obrázek 30 - Graf č. 23: Otázka 25 

 

 
 

Předešlé dvě otázky se zabývaly názory, zda zaměstnanci znají mateřské školy se 

specializací a pokud takovou školku znají, zda vytvoří zájem o daný obor a přetrvá 

zájem do dospělosti. 89 % respondentů takový druh školek zná a rozhodně si myslí (45 

%), že se zájem dá udržet do dospělosti. Překvapující odpověď byla, že si spíše nemyslí, 

že by se dal udržet zájem do dospělosti (27 % respondentů označilo možnost „spíše 

ne“). 23 % respondentů uvádí, že s tím názorem spíše souhlasí a 5 % s ním rozhodně 

nesouhlasí. 

 

V předešlých otázkách jsem zkoumala pohled na  otázku, zda jde udržet jakýkoliv zájem 

u dětí do dospělosti či do volby studia. Potvrdilo se mi, že i zaměstnanci stavebních 

firem věří, že by se zájem o danou problematiku dal udržet. Tudíž by to mohlo fungovat 

i u technických školek. 

 

Obrázek 31 - Graf č. 24: Otázka 26 

 

 
 

48 % tázaných by bylo rádo za zřízení technické školky, kterou by v dětství mohli 

navštěvovat. 26 % respondentů by bylo rozhodně nadšeno, kdyby taková školka 
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existovala. 18 % zaměstnanců by to spíše neocenilo a 8 % respondentů by to neocenilo 

vůbec  

 

Myslím si, že každý z nás by uvítal takovou mateřskou školu, ve které by mohl dělat to, 

co ho baví, co rozvíjí jeho talent a určuje jeho budoucí, profesní, směr. Proto i 

zaměstnanci stavebních firem uvádějí, že pokud by taková školka v jejich letech 

existovala, rádi by ji uvítali. 

 

7.4.3 Statistické vyhodnocení 

 

Poslední otázky se týkaly statistického vyhodnocení. 

 

Obrázek 32 - Graf č. 25: Otázka 27 

 

 
 

Obrázek 33 - Graf č. 26: Otázka 28 
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Obrázek 34 - Graf č. 27: Otázka 29 

 

 
 

Obrázek 35 - Graf č. 28: Otázka 30 

 

 
 

8 Částečně řízené rozhovory 
 

Druhá část empirického výzkumu spočívala v komunikaci s majiteli nebo s obchodními 

řediteli stavebních firem. Byly uskutečněny částečně řízené rozhovory, které nejenže 

obohatily dotazníkové šetření, ale dokázaly odpovědět i na jednu ze zvolených 

pracovních hypotéz. Rozhovory byly předem domluvené, s uveřejněním v diplomové 

práci zaměstnavatelé souhlasili. Byly provedeny v době, kdy zaměstnanci vyplňovali 

dotazníky a já jsem s jejich zaměstnavateli uskutečnila rozhovor. Majitele shledávám 

jako velice ochotné, byli nápomocni spolupracovat. Na rozhovor jsem si nachystala tři 

jednoduché otázky, které podle mého názoru nejvíce vystihují stanovisko k tak 

rozsáhlému tématu, jako jsou metody rozvoje technického myšlení a jejich využití ve 

stavebním podniku. 

 

 Myslíte si, že vhodným způsobem lze u dětí v raném věku rozvinout zájem o 

vědu a techniku? 
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o Pokud ano, jaké artefakty byste viděl vy, jako nejvíce motivující, co by 

v dětech zájem o vědu a techniku vyvolal? 

 

 Pokud by se dokázal u dětí vyvolat zájem o techniku, myslíte si, že je možné, 

aby tento zájem přetrval do budoucnosti a hlásili se tak na vysoké technické 

školy? 

 

 Jaký postoj, jako majitel stavební firmy, máte k absolventům technických 

vysokých škol? Zaměstnáváte či nezaměstnáváte absolventy a jste či nejste 

ochoten jim pomáhat k rychlejšímu začlenění do chodu firmy? 

 

1. Ing. Bohumír Janeček, CSc., Renova stavební a obchodní společnost s.r.o. 

Firma Renova se zabývá výstavbou, rekonstrukcí a modernizací bytových, občanských 

a průmyslových staveb. Firmu v roce 1991 založili tři společníci, kteří podnik vedou 

dodnes. Činnost firmy je zaměřená především na kvalitu prováděných prací a 

spokojenost zákazníka, jak v oblasti státních zakázek, tak v oblasti státní klientely. 

Firma Renova s.r.o. vystupuje jako hlavní dodavatel pozemních staveb, staveb na 

„klíč“. Firma zajistí celkovou inženýrskou činnost, až po kolaudaci. V oblasti 

pozemních staveb je schopna realizovat náročné investiční celky z komerční, občanské i 

průmyslové výstavby. Provádí veškeré rekonstrukce, včetně historických objektů. 

Kladné výsledky dosahuje především díky spolupráci se zákazníkem a složením 

pracovního kolektivu, který svými znalostmi a dovednostmi vytváří pozitivní dopad na 

zákazníky. 

 

Pan Ing. Bohumír Janeček, CSc. si myslí, že určitě jde dětem rozvést zájem o vědu a 

techniku a jako podpůrné prvky na rozvoj technického myšlení vnímá hlavně 

nápomocné hry – například lego, merkur, různé stavebnice atd. 

 

Jednatel stavební firmy odpovídá na otázku, zda jde dětem udržet zájem o technické 

vědy do dospělosti, tak, že vyvolání zájmu v dětství je pouze jeden z činitelů, i když 

jeden z největších. Mezi další činitele, které ovlivňují výběr studia, řadí rodinu, 

prostředí, okolí apod. 

 

Inženýr Janeček udává: „Naše firma je ochotna zaměstnávat absolventy, množství 

studentů odpovídá potřebě a velikosti firmy. V praxi jsme několik absolventů již 

v posledních 3 – 4 letech zaměstnali a postupně je začlenili do pracovního kolektivu. 

 

2. Ing. Jiří Domanský, stavební firma Plus s.r.o. 

Stavební firma byla založena v roce 1990. Hlavní růst objemu výroby tkví 

v požadavcích na kvalitu, v ochraně životního prostředí a kvalifikace, v odpovědném 

přístupu zaměstnanců. Firma Plus se zabývá výstavbou rodinných domů na klíč dle 

přání zákazníka; vystupují s mnoholetou zkušeností s výstavbou a rekonstrukcemi 



 

65 

 

občanských staveb i průmyslových staveb; zákazníkům nabízejí přepravu veškerého 

stavebního materiálu; jsou schopni jakékoliv demolice objektu její následné recyklaci, 

atd. 

 

Na první otázku, zda jde u dětí vhodným způsobem rozvinout zájem o vědu a techniku, 

odpovídá Ing. Domanský takto: „Každé dítě je individuální osobnost, a čím více 

podnětů v raném věku mu nabídneme, tím je větší předpoklad, že si může vybrat, co ho 

nejvíce zajímá. Důležité je u dětí vzbudit zájem hravou formou, což je největší 

předpoklad pro budoucí směr jeho zaměření“. Největší podněty, které by děti mohly 

motivovat ve vzbuzení zájmu o technické vědy, zařazuje pohádky, hry, vhodné 

pomůcky, formu výkladu. 

 

Pan Domanský je toho názoru, že je na každém dítěti, zda ho technika zaujme či ne. Je 

ale důležité, aby měl informaci o technických vědách a věděl o nich. 

 

Na poslední otázku se vyjádřil pan Domanský takto: „I my jsme jednou začínali a 

museli jsme nabrat zkušenosti. Čím lepší zaškolení student ve firmě dostane, tím bude 

pro firmu do budoucna výkonnějším pracovníkem. Zaměstnáváme absolventy jak 

učňovských, středních i vysokých škol a věnujeme jim pozornost, aby se co nejdříve 

začlenili do pracovního procesu.“  

 

3. Ing. David Kuthan, MORAVOSTAV Brno, a. s. stavební společnost 

Stavební firma MORAVOSTAV Brno se řadí se svým charakterem mezi významné 

firmy střední velikosti s celorepublikovou působností a dlouholetou tradicí. Obrat firmy 

se pohybuje kolem 700 mil. Kč a průměrné zaměstnává 160 lidí v odborných profesí. 

Firma MORAVOSTAV Brno vznikla v roce 1991 transformací státního podniku 

MORAVOSTAV Brno jako nástupnické organizace bývalých Pozemních staveb. 

Základní činností firmy je provádění stavebních prací, výkonů a dodávek stavebních 

částí objektů a staveb v oborech, a to jak ve formě stavebních investic, tak jako 

dodavatel staveb pro jiné investory. 

 

Pan Kuthan je přesvědčen, že jde dětem rozvíjet zájem o vědu a techniku. Uvádí, že 

volba studia je podnímána převážně výchovou rodičů. Uvádí, že děti by určitě ocenily 

takovou školku, která by byla vedena technickým směrem a snažila se rozvíjet a 

vytvářet zájem o technické vědy. 

 

Pan Kuthan uvádí, že jejich firma umožňuje jak praxi pro studenty vysokých škol, tak 

ráda zaměstnává i absolventy vysokých škol. Jejich firma nemá problém se 

zaškolováním absolventů a je přesvědčen, že při nástupu nového zaměstnance 

(absolventa) se každý firmy snaží o to, aby se co nejrychleji a nejlépe začlenil do chodu 

firmy. 
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4. Ing. Václav Šašinka, MSO servis spol. s r.o. 

Firma byla založena v roce 1993. V současnosti vystupuje jako středně velká firma, 

trvale rozvíjející, soukromá stavební společnost, která se zaměřuje na komplexní 

dodávky, opravy a demolice bytových, občanských a průmyslových objektů i výstavbu 

inženýrských sítí. K základním cílům firmy patří trvalé zvyšování nároků na kvalitu 

vykonané práce a řídící činnost, které jsou zařizovány týmem mladých odborníků a 

specialistů s převážně vysokoškolským vzděláním. Velký důraz firma klade na zavádění 

nových trendů a technologií ve výstavbě a na maximální přizpůsobení potřebám 

zákazníka. 

 

Pan Šašinka uvádí, že rozhodně jde u dětí rozvinout zájem o vědu a techniku. Uvádí, že 

v současné době je tolik podpůrných prvků, že je to prý až neuvěřitelné, jaké mají děti 

možnosti. Mezi artefakty podporující zájem o techniku řadí odborné knížky, odborné 

pořady v televizi, různé kroužky atd. Pan Šašinka tvrdí, že je to úkol hlavně rodičů, aby 

rozeznali nadání u dětí a dále ho rozvíjeli a podporovali. 

 

U otázky, zda může přetrvat zájem o technické vědy, Ing. Šašinka říká: „Myslím si, že 

záleží hlavně na tom, jak je dítě geneticky vybavené. Já mám děti tři a ne každému bych 

doporučil studovat technické obory. Ale u jednoho jsme zájem vyvolali a udrželi, až 

nastoupil na technický obor.“ Pan Šašinka ví, jak jsou technické školy náročné, proto 

tvrdí, že by nechtěl, aby se škola pro děti stala trápením. 

 

Na poslední otázku pan Šašinka odpověděl velice kladně. Tvrdí, že studenty i 

absolventy samozřejmě zaměstnávají a jsou ochotni je zaměstnávat. „Vždy je 

absolventům nabídnuta pomoc a je jen na nich, aby se šance chopili a co nejvíce se 

naučili.“ 

 

9 Shrnutí hlavních zjištění a dílčí závěry dotazníkového 

šetření a rozhovorů 
 

Z první části výzkumu vyplývá, že zaměstnanci stavebních firem si myslí, že děti 

v raném věku mají zájem o vědu a techniku, že tento zájem by měl být podporován a 

rozvíjen. Bohužel sdílejí i ty názory, že české školství tento zájem příliš nepodporuje, i 

když by mělo. Z výsledků výzkumu vyplývá, že pokud by existovaly projekty, které by 

podporovaly zájem o vědu a techniku, tak jejich provoz by měl význam. 

Z dotazníkového šetření plyne, že zájem o technické vědy v dospělosti klesají a studenti 

si volí lehčí formu studia, tedy nástup na humanitní, lehčí obory. Je to potvrzeno těmi 

odpověďmi, které udávají, že si zaměstnanci připouštějí pokles zájmu o technické školy. 

Zaměstnanci stavebních firem by uvítali firemní mateřskou školu. Uvítali by, aby 

školka byla vedena technickým směrem, protože jsou přesvědčeni, že zrovna tento typ 

školek by dokázal vytvořit u dětí zájem o danou problematiku, jejich zájem více 
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prohlubovat až do té doby, když si vybírají obor, který budou studovat a v pozdějších 

letech i v daném oboru pracovat. 

 

Jedním z dílčích cílů diplomové práce bylo odpovědět si na hypotézy, se kterými jsem 

do výzkumu vstupovala. Díky první části empirického výzkumu jsem si stanovila 

odpovědět na hypotézu: „V posledních letech není u studentů příliš populární získávat 

informace o vědě a technice a studovat technické obory.“ Vycházela jsem 

z předpokladu, že studenti v současné době ztrácejí zájem o technické školy a volí 

jednodušší obory. Díky dotazníkovému šetření ve stavebních firmách mohu konstatovat, 

že jsem si tuto pracovní hypotézu potvrdila. V dnešní době je důležité, aby si školství 

a hlavně stavební firmy uvědomily, že je nezbytně nutné spolu dohromady 

spolupracovat. Pokud stavební firmy budou aktivně vyhledávat studenty, zaměstnají je 

(na částečný úvazek), dokážou jim danou problematiku lépe vysvětlit a náročné studium 

se pro studenty stane přijatelnější. 

 

V první části výzkumu jsem si také měla odpovědět na tuto hypotézu: „Zaměstnanci ve 

stavebních firmách by ocenili firemní školku, která by byla vedena technickým 

směrem.“ Předpokládala jsem, že by tento zaměstnanecký benefit zaměstnanci 

stavebních firem rádi uvítali. Z výzkumu mohu hodnotit, že se mi pracovní hypotéza 

potvrdila a zaměstnanci by rádi využili firemní mateřskou školu, která by byla vedena 

technickým směrem.  

 

Ve druhé části empirického výzkumu jsem zkoumala hypotézu: „Majitelé stavebních 

firem si obvykle nepřipouštějí, že vytvoření zájmu o vědu a techniku u dětí v raném věku 

vede k posílení budoucího zájmu o stavebnictví.“ Vycházela jsem z té myšlenky, že se 

zaměstnavatelé tímto předpokladem vůbec nezabývají a nemyslí si, že by šel dětem 

udržet vyvolaný zájem o technické vědy do volby studia. Díky částečně řízeným 

rozhovorům mohu konstatovat, že se mi pracovní hypotéza vyvrátila. Zaměstnavatelé 

stavebních firem se nezávisle na sobě shodli, že je důležité, aby byl dětem vyvolán 

zájem o vědu a techniku, jelikož o těchto možností musí mít přehled. Konstatují, že to 

není ale jediný předpoklad pro volbu studia, ale jeden z velmi důležitých. 

 

10.1 Popis technického kroužku 
 

Technický kroužek vycházel z projektu „Technické školky“, se kterým vystupovala 

jako zodpovědná osoba Ing. Ivana Švaříčková PhD., která současně pracuje jako 

odborný asistent na VUT FAST na ústavu betonových a zděných konstrukcí. Projekt 

vychází z iniciativy členů brněnského klubu České manažerské asociace. Projekt byl 

spolufinancován evropskou unií a další podílející se firmy na projektu jsou: VUT 

v Brně - fakulta stavební, firma Prefa Kompozity a.s., pod vedením Ing. Miloše 

Filipa, EGP Invest, pod vedením Ing. Petrem Sláčelou, MBA, Česká manažerská 

asociace. Projekt byl uskutečněn od 1. 4. 2013 do 30. 3. 2015 na základní a mateřské 
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škole Pramínek v Brně. Podstatou projektu „Technické školky“ je motivovat děti již 

v raném věku k technickým oborům. Cíl projektu organizátoři popisují takto: „Cílem je 

vytvoření základů technických dovedností již u dětí v raném věku a systematicky tak 

řešit nedostatek technicky vzdělaného personálu nutného pro vytvoření fungující 

ekonomiky založené na high-tech oborech využívajících posledních vědeckých poznatků 

a se zaměřením na základní a aplikovaný výzkum v technických a přírodovědných 

oborech. Cílem je položit základy pro růst rovnoměrně vzdělané populace, tak aby byl 

dosažen harmonický rozvoj osobnosti dítěte v oblastech: představivost, „technická 

kresba“, získávání znalostí, experiment, analýza naučených a experimentálních dat, 

manuální zručnost, komunikace a prezentace.“
16

. Projekt „Technické školky“ byl 

oceněn v rámci soutěže Česká inovace a Cena Technologické agentury ČR na prvním 

místě.  

 

Technický kroužek byl provozován na Anglické základní škole v Brně, na Mendlově 

náměstí, pod záštitou zástupkyně ředitele školy Mgr. Magdalény Staré. Konal se od 

ledna 2015, do června 2015. Probíhal každý školní týden, vždy v úterý od 15:00 – 

16:00. Každá vyučující hodina byla vedena mnou. Vycházel z materiálů vytvořených 

kolektivem pracujícím na projektu „Technických školky“, ze spolupráce s doc. Ing. 

Janem Pěnčíkem, Ph.D. a proděkanem doc. Ing. Janem Jandorou, Ph.D.. Otevření 

kroužku předcházelo oslovení dětí, zda by o tuto mimoškolní aktivitu měly zájem, zdali 

by tento kroužek rády navštěvovaly. Po oslovení vedení Anglické základní školy, po 

provedení osobního průzkumu pomocí dotazů dětí, zda by o tento kroužek měly zájem, 

jsem usoudila, že je reálné tento kroužek otevřít a provozovat ho. Vedení Anglické 

základní školy rozeslalo všem rodičům stručné informace o kroužku a možnost 

přihlášení dětí. Dokument, který byl zaslán rodičům, uvádím v příloze 2. Kroužek byl 

určen pro kohokoliv od 1. – 5. třídy Anglické základní školy.  Kapacita kroužku byla 16 

dětí. Rozložení tříd v kroužku uvádím v grafu č. 29. Zájem byl nad očekávání, nad 

rámec kapacity. Kapacita kroužku byla tedy plně obsazena, více dětí by nebylo reálné 

vést. Obsazenost shledávám jako nejlépe možnou. Porovnávám to s ostatními kroužky, 

které v tomto školním půlroce nebyly plně naplněny, a jejich průměrná obsazenost byla 

10 dětí. Materiál a potřebné pomůcky byly zařizovány mnou, financování probíhalo 

příspěvkem od rodičů na provozování kroužku. 

 

                                                 
16

 http://www.technickeskolky.cz/o-projektu 
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Obrázek 36 - Graf č. 29 – Rozložení tříd v technickém kroužku 

 

Každé hodině předcházela příprava, která se skládala z nastudování vhodné literatury, 

z nachystání materiálů. Na úvod každé hodiny byl proveden záznam do evidenčního 

listu, kde bylo zaznamenáváno, kdo je nebo není přítomen, jaká aktivita bude v dané 

hodině probírána, kdo aktivitu vedl. Tento dokument uvádím v příloze číslo 3. Jelikož 

jsem byla omezena pouze jednou hodinou času vyhrazeného na provozování kroužku, 

dávala jsem si záležet na tom, abychom drželi tento postup: 

 

 Uvedení činnosti, kterou budeme danou hodinu provádět. 

 Názory dětí, co si pod uvedenou činností představují, jaký mají od toho 

očekávání, jejich názory, co asi budeme provádět. 

 Objasnění, vysvětlení, rozprava nad daným tématem. 

 Hlavní činnost hodiny. 

 Shrnutí výsledku – debata, jestli činnost je právě taková, kterou očekávaly při 

úvodu hodiny. Poukázání na to, že prováděná činnost je spjatá s reálným 

okolím našeho života. 

 Zpětná vazba od dětí – zdali se jim daná hodina líbila, či ne, zdali by něco 

změnili, atd. 

 

10.2 Vyhodnocení technického kroužku 
 

Každá vyučovací hodina je vyhodnocena zvlášť. Obsahem dílčích částí bude popis 

vyučovací hodiny, činnost aktivity, reakce dětí, vyhodnocení a dílčí závěr. 

Výstupem třetího výzkumu empirické části bude zhodnocení celého kroužku. Bude 

vyhodnoceno, zda jsem si správně odpověděla na výzkumné otázky, se kterými jsem do 

výzkumu vstupovala. Budu poukazovat na to, zda je možné, u dětí v raném věku 

podpořit technické myšlení a rozvinout zájem o vědu a techniku. 

 

12,5 % 

37,5 % 

12,5 % 

37,5 % 

12,5 % 

Rozložení dětí 1. - 5. tříd 

1. třída 

2. třída 

3. třída 

4. třída 

5. třída 
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10.2.1  První hodina - měření 

 

Téma: Měření 

 

Cíl: Seznámit se s měřidly, naučit se je používat 

 

Pomůcky: Tužka, plastové pravítko, trojúhelník, skládací metr, svinovací metr, 

posuvné měřidlo 

 

Téma uskutečněno dne (dny): 3. 2. 2015 

 

Organizace hodiny:  

Na úvod děti byly seznámeny s tématem vyučující hodiny. Byly jim ukázány veškeré 

pomůcky, se kterými se v dané hodině pracovalo. Výsledkem bylo, že kromě posuvného 

měřidla veškeré pomůcky znají a už je někdy použily. Byl vyhrazený prostor na to, aby 

žáci popisovali ostatním spolužákům, jak a kdy měřidla použili. Následně se společně 

vyplňovaly přednachystané pracovní listy. Viz příloha 4. Společně se listy vyplňovaly 

z toho důvodu, že složení kroužku bylo různorodé (žáci prvních až pátých tříd) a 

některé z dětí by zadání neuměly pochopit. Závěrem hodiny byla diskuze nad 

probraným tématem, zhodnocení výuky. 

 

Vyhodnocení hodiny: 

Na začátku měření různých předmětů (tužka, šroub, vrut, atd.) si některé děti nevěděly 

rady, jak se k tomu postavit. Mým překvapením byla ochota starších žáků si mladší 

žáky vzít k sobě a být si nápomocní. Po počátečním ostychu mohu konstatovat, že se 

všechny děti zapojovaly s radostí do aktivity, nadšeně se hlásily, aby byly vyvolány 

k měření daného úkolu. Nenucenými kroky jim bylo vysvětleno, co je délka, šířka, 

výška a jakými měřidly je nejvhodnější tyto rozměry měřit. 

 

Dílčí závěr hodiny: 

Seznámení se s měřidly a jejich vlastní využití shledávám jako jeden z prvních kroků, 

jak dětem rozvíjet manuální zručnost, rozvíjet technické myšlení. Bylo poukázáno na 

to, že se s měřením potkají i v reálném životě. Ve vyučující hodině jim byly ukázány 

projekty rodinných domů, kde jsem poukazovala na to, že bez správného měření a 

využití měřidel, by tyto domy nikdy nestály. 

 

10.2.2  Druhá až čtvrtá hodina – opracování dřeva 

 

Téma: Opracování dřeva 

 

Cíl: Seznámit se s nástroji, které slouží k opracování dřeva, rozvoj manuální zručnosti 
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Pomůcky: Pilka, pilník, brusný papír, hřebíky, kladivo, lak, plochý štětec, svěrák 

 

Téma uskutečněno dne (dny): 9. 2., 17. 2., 3. 3. 2015 

 

Organizace hodiny: 

Zvolené téma bylo časově náročnější, proto bylo rozděleno do tří týdnů – do tří hodin. 

Na úvod výuky byla vedena debata, co se bude dělat, byly předvedeny veškeré 

pomůcky. Jelikož se pracovalo s nástroji, se kterými by si děti mohly ublížit, bylo na 

začátku vysvětleno, jak se s nástroji pracuje a následně ukázáno. Všichni byli 

informováni o okamžitém upozornění mě, pokud by došlo k úrazu. Pro každého žáka 

byla vyhrazená část času, ve kterém s nástroji jako je pilka a kladivo, pracovali 

postupně, individuálně se mnou. Postupně se vystřídaly všechny děti. Osobně bylo 

dohlíženo nad bezpečností každého žáka. Každý z žáků dostal vlastní cihličku dřeva, 

kterou si sám podle pokynů opracoval. Nejprve si ji opilovali pilníkem a brusným 

papírem. Poté vložili dřívko do svěráku a zkusili si pilkou dřívko přepůlit a zatlouct 

hřebíky. Nakonec si dřívko nalakovali a odnesli na suché místo. Některé rychlejší děti si 

stihly před nalakováním na dřívko namalovat různé vzory. Po absolvování všech 

zmíněných aktivit bylo zhodnoceno, co vše se naučily a diskuze nad daným tématem. 

Důležité bylo děti ocenit, pochválit. Pochvala děti povede k vytvoření zájmu dané téma 

znovu provozovat. 

 

Vyhodnocení hodiny: 

Z tématu opracování dřívka jsem ze začátku měla velké obavy. Obávala jsem se 

přístupu dívek, jelikož kroužek navštěvovaly 4 dívky z celkového počtu. Nedokázala 

jsem si představit jejich reakce na to, co budou v daných hodinách muset dělat. Reakce 

nejen dívek byla pro mne velice mile překvapující. Každé z dětí se nemohlo dočkat 

toho, kdy si budou moci vyzkoušet řezání či zatloukání hřebíků. Osobně jsem byla 

překvapena, že pouze 2 děti z 16 tuto aktivitu už někdy provozovaly – důvodem bylo 

navštěvování „skautu“, kde se s tímto tématem setkaly. Dále jsem byla překvapena, jak 

si děti poradily z opracování dřeva pilníkem a brusným papírem. Některé z šikovnějších 

dětí si na tom daly opravdu záležet, zpilovaly rožky, atd. Největší odměnou pro děti 

bylo oznámení, že si cihličku odnesou domů a mohou vše ukázat rodičům, co si 

v hodinách vyzkoušely a co se naučily. 

V těchto hodinách bylo vysvětleno, jak se s danými nástroji pracuje, jejich následné 

využití nejen v technickém kroužku.   

 

Dílčí závěr hodiny: 

V těchto dvou hodinách jsem se opět snažila o rozvoj jejich manuální zručnosti, 

technické představivosti. Používání každého nástroje jsme postupně analyzovali, 

dávala jsem dětem prostor popřemýšlet nad tím, jak se daná pomůcka používá. Mezi 

dětmi probíhala rivalita, jak že se správně nástroj využívá. Tímto bylo posíleno jejich 

technické myšlení i verbální schopnosti. Vyzkoušením daného nástroje si děti osvojily 
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nástroj a zafixovaly pro další použití. Závěrem bylo poukázání, že věda a technika je 

všude okolo nás a že bychom ji měli vnímat v každodenním životě. 

 

10.2.3  Pátá hodina – exkurze v technickém muzeu 

 

Téma: Exkurze v technickém muzeu 

 

Cíl: Hravou formou se seznámit se zákony fyziky 

 

Téma uskutečněno dne (dny): 10. 3. 2015 

 

Organizace hodiny: 

Samotné exkurzi v technickém muzeu předcházelo poučení o bezpečnosti dětí, bylo 

zapotřebí informovat jak vedení, tak rodiče o návštěvě muzea a následně od rodičů 

vybrat podepsané dokumenty se souhlasy, že se právě jejich dítě může akce zúčastnit. 

V technickém muzeu jsme navštívili část, která je označována jako „technická herna“. 

Technická herna děti nabádá k vyzkoušení různých exponátů. Děti si vyzkoušely řady 

pokusů, funkčních modelů z řady mechaniky těles, plynů, kapalin, akustiky, elektřiny i 

magnetizmu. Ke každému exponátu byly srozumitelně napsané návody k obsluze. Byla 

k dispozici i podpora od zaměstnanců technického muzea. 

 

Vyhodnocení hodiny: 

Návštěvu technického muzea hodnotím jako velice příjemné zpestření. Podle mého 

názoru je technická herna velice nápaditá, pokusy jsou velice dobře zpracovány a 

zaujmou nejen děti, ale i dospělé. Zábavnou formou se děti seznámily a nenuceně i 

naučily základní fyzikální zákony a jejich technické aplikace. Dovolím si tvrdit, že 

dětem se tato exkurze velice líbila a zaujala je. Už jenom tento fakt, že se technická 

herna řídí heslem: „Technická herna se zásadně liší od běžných muzejních expozic tím, 

že tam, kde jsou nápisy: „Nedotýkejte se vystavěných předmětů“ najdeme nápisy: 

„Dotýkejte se – zkoušejte – pozorujte – poznávejte“.“
17

 

 

Dílčí závěr hodiny: 

Exkurze v technické herně byla dalším krokem zaujmout děti vědou a technikou. Byla 

to další forma pokusit se rozvinout jejich technickou představivost. Pevně věřím, že 

těmito nenucenými postupy si děti zafixují, že vědní i technické předměty (v pozdějších 

letech obory) mohou být zábavné a poutavé.  

 

  

                                                 
17

 http://www.technicalmuseum.cz/technicka-herna 
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Obrázek 37 - Děti zkoušející exponáty 1 Obrázek 38 - Děti zkoušející exponáty 2 

 

 
 

Obrázek 39 - Děti zkoušející exponáty 3 

 

10.2.4  Šestá až osmá hodina – výroba hliněného domu 

 

Téma: Výroba hliněného domu 

 

Cíl: Seznámení se se stavebním materiálem, pochopení odborných názvů 

 

Pomůcky: Keramická hlína, drcené seno, voda, nádoba na smíchání hlíny, sena a vody 
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Téma uskutečněno dne (dny): 17. 3., 24. 3., 31. 3. 2015 

 

Organizace hodiny: 

Zvolené téma by nebylo během jedné hodiny reálné zvládnout, proto výuka byla 

rozdělená do více hodin. Úvodem pro děti byla diskuze o stavebních materiálech. 

Typovaly, jakým stavebním materiálem se v dřívější době stavěly domy, mosty, atd. 

Byly jim na interaktivní tabuli ukázány chýše, ve kterých se dříve bydlelo. Bylo jim 

vysvětleno, jaký stavební materiál se používá dnes, společně jsme hodnotili výhody a 

nevýhody různých stavebních materiálů. 

Den dopředu jsme s dobrovolníky hlínu namočili. V první hodině jsme se věnovali 

výrobě hliněných cihliček. Děti do hlíny zamíchaly seno a v ruce formulovaly cihličku 

v rozměrech cca 4x2x2 cm. Cihličky byly odloženy na suché místo a nechaly jsme je 

zatvrdnout do příští hodiny. Zbytky hlíny jsme nechali v uzavřené nádobě, které jsme 

později dále využili pro lepení cihliček. V následující hodině jsme se věnovali stavbě 

hliněného domu. Před samotným stavěním dětem bylo vysvětleno, jaké se používají 

cihelné vazby. U stavění hliněného domu se děti postupně vystřídaly, cihličky byly 

lepeny pomocí odložené hlíny – zde jim byl vysvětlen další stavební materiál, malta. 

Hliněnému domu jsme vynechaly otvory pro okna a dveře, došlo k vysvětlení 

odbornému výrazu – překlad. Celý dům jsme potřeli zbytkem hlíny, odložili na suché 

místo a opět nechali týden na zatvrdnutí. V poslední hodině věnované výrobě hliněného 

domu jsme věnovali poslední části, a to výrobě střechy. Děti svazovaly seno pomocí nití 

– tvořily tak doškovou střechu. Svazky došek děti lepily na kartonem vytvořenou 

konstrukci střechy. Poslední úpravy hliněného domu byly věnovány výrobě plotu a 

zahrady. Závěrem bylo shrnutí, co vše děti zvládly a připomenutí odborných výrazů, 

které se během stavění domu naučily. Posledním krokem byla obrovská pochvala a 

ocenění, jak vše krásně zvládly. 

 

Vyhodnocení výuky: 

Jednoduchou a zábavnou formou jsme vytvořili stavbu – hliněný dům. Nejenže jsme 

postavili dům, vytvořili jsme si na něj i vlastní stavební materiál. Nenucenými kroky 

děti pochopily mnoho odborných výrazů. Postupně si samy uvědomovaly, že cihličky se 

k sobě musí nějakým způsobem slepit – poznaly tak maltu, zjistily, že když cihličky 

budou skládat na sebe, nebude jim to držet – naučily se cihlové vazby. Děti se naučily, 

co je překlad, na konci hodiny pochopily výhody a nevýhody stavebního materiálu – 

vepřovice. 

Děti pracovaly pilně, pozorně poslouchaly a těšily se z naučených výrazů. U stavění 

domu si žáci navzájem pomáhali, trpělivě čekali, než na ně dojde řada. 

 

Dílčí závěr hodiny: 

Hodiny věnované stavění domu shledávám jako velký krok k pochopení odborných 

výrazů a následně tak k rozvinutí jejich technických znalostí i dovedností. Nejenže 

děti vystupovaly jako stavební inženýři – navrhly si plán domu, atd., tak i vystupovaly 
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jako stavební dělníci – svůj dům od začátku do konce samy postavily. Tak byla 

rozvinuta i jejich tvůrčí činnost. Mou odměnou bylo, že v následujících týdnech mi děti 

sdělily, že doma s rodiči stavbu opět vyzkoušely a postavily si tak svůj hliněný dům. 

 

 

Obrázek 40 - Děti při stavění hl. domu 1      Obrázek 41 - Děti při stavění hl. domu 2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Obrázek 42 - Hotové dílo – hliněný dům 
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10.2.5  Devátá hodina – kamenné stavby 

 

Téma: Kamenné stavby 

 

Cíl: Seznámení se s dalším stavebním materiálem 

 

Pomůcky: Pracovní listy, nůžky, lepidlo, tužka 

 

Téma uskutečněno dne (dny): 7. 4. 2015 

 

Organizace hodiny: 

Téma kamenné stavby tematicky navazovalo na výrobu hliněného domu. Děti poznaly 

další stavební materiál – kámen. V první půlce hodiny jsme se věnovali debatě nad 

tímto materiálem, seznámili jsme se s historií kamenných staveb, diskutovali jsme nad 

výhodami a nevýhodami kamene, jakožto stavebního materiálu. Na interaktivní tabuli 

jsme společně nahlíželi na zajímavé budovy, mosty, které jsou vytvořené z kamene. 

V druhé půlce hodiny žáci dostali šablonu kamenného domu, kterou si vystřihli, šablonu 

vymalovali skladbou kamene, rozvrhli si okna a dveře na domě, slepili a vznikla jim 

z toho kamenná stavba. Závěrem hodiny došlo k shrnutí naučených pojmů, 

k sebehodnocení. Každý žák dostal prostor k prezentaci vlastního díla. 

 

Vyhodnocení výuky: 

Výuka byla věnována k pochopení dalšího stavebního materiálu. Dětem byl rozšířen 

obzor v rámci stavebních materiálů. Samotnou mě překvapovala zvídavost dětí a jejich 

všeobecný přehled. Děti se rozpovídaly o stavbě Karlova mostu v Praze. Velice je 

zajímala jeho historie. Z tématu kamenných staveb jsem měla menší obavy, bála jsem 

se, že je tohle téma nebude zajímat. Byla jsem mile překvapena jejich reakcemi – 

vykazovali jasný zájem o dané téma. Téma kamenných staveb je bavilo, děti se rády 

naučily něco nového. 

 

Dílčí závěr hodiny: 

V této hodině děti rozvinuly hlavně manuální zručnost a dovednost – při stříhání 

šablony domu. Rozvinuli i logické myšlení při navrhování domů a její následné 

prezentaci. Každá hodina byla vedena k tomu, aby děti vzbuzovaly zájem o vědu a 

techniku. Tahle hodina byla jednou z nich. 

 

10.2.6  Desátá až jedenáctá hodina – kde bydlím já 

 

Téma: Kde bydlím já 

 

Cíl: Snaha o narýsování vlastního domu či bytu 
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Pomůcky: Papír, tužka, pravítko, pracovní listy 

 

Téma uskutečněno dne (dny): 14. 4., 21. 4. 2015 

 

Organizace hodiny: 

Výuka na téma „Kde bydlím já“ byla rozvržena do dvou hodin. V první hodině jsme se 

věnovali poznáváním dalších odborných výrazů jako je rodinný dům, bytový dům, 

půdorys, podlaží, patro, suterén, sklep, boční a čelní pohled. Nejprve děti měly 

vyhrazený prostor o odborných výrazech si společně pohovořit, každý řekl na to svůj 

názor. Po úvodní debatě jim byly odborné výrazy osvětleny a uvedeny ve správném 

znění. Poté jsme pokračovali ve společném vyplňování pracovních listů, které jsou 

uvedeny v příloze číslo 5. Závěrem první hodiny měly děti za úkol podle zadaných 

úkolů narýsovat dům. Popis zadání udávám v příloze číslo 6. 

Ve druhé hodině zabývající se tématu „Kde bydlím já“ jsme se s dětmi věnovaly 

náčrtem vlastního rodinného domu či bytového domu. Z předešlé hodiny děti měly za 

úkol od rodičů zjistit, z jakého stavebního materiálu je jejich dům postaven, jaká je 

historie domu či bytu a ujasnit si společně s rodiči, kolik dům či byt má pokojů, podlaží, 

jaké využití mají pokoje, atd. V první půlce hodiny se tedy žáci věnovali náčrtu. 

V druhé části žáci postupně před ostatními žáky prezentovali svůj půdorys domu či bytu 

a odpovídali na předem nachystané otázky, které měli za úkol s rodiči vyřešit. 

 

Vyhodnocení výuky: 

Prvotní obavy, zdali si žáci zjistí odpovědi na otázky, které jsem jim zadávala pro 

vytvoření náčrtu jejich domu či bytu, mě hned přešly. Odpovědi měli připravené. Každý 

z žáků se na hodinu připravil, tudíž mohl pracovat. Mile mě překvapilo, že veškeré 

odborné výrazy, které se naučili v předešlé hodině, použili a pamatovali si je. 

Prezentace jejich výsledných prací dopadla velice dobře, každý z žáků daný úkol zvládl 

a pochopil. Vzájemně se poslouchali a respektovali při prezentaci. Na konci prezentací 

jsme vyhodnotili nejlépe zpracovaný půdorys. 

 

Dílčí závěr hodiny: 

V těchto dvou hodinách si děti osvojily další odborné výrazy. Možnost prezentace vede 

k lepšímu zapamatování těchto výrazů a k zdokonalení svého vlastního projevu. 

Nejenže jsem se v hodinách snažila o rozvoj jejich technického myšlení, ale i o 

osobnostní rozvoj, získání většího sebevědomí. Došlo k vylepšení jejich technické 

kresby. Veškerý tento rozvoj se jim v následujících letech bude nesmírně hodit. Jak při 

studiu ve vyšších ročnících, tak v běžném životě. 
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Obrázek 43 - Žáci vyplňující pracovní listy 

 

10.2.7  Dvanáctá hodina - mosty 

 

Téma: Mosty 

 

Cíl: Seznámit žáky s dalším typem inženýrských staveb 

 

Pomůcky: Pracovní listy 

 

Téma uskutečněno dne (dny): 5. 5. 2015 

 

Organizace hodiny: 

Výuka sloužila jako úvodní hodina pro další navazující hodiny. V této úvodní hodině se 

žáci seznámili s mosty, jakožto s další částí inženýrských staveb. Děti se seznámily 

s historií mostů. Pomocí pracovních listů a prezentace na interaktivní tabuli děti 

postupem hodiny začaly rozeznávat druhy mostů, jejich rozdělení. Děti se naučily 

rozeznávat mosty podle účelu (silniční a dálniční, železniční a tramvajové, lávky pro 

chodce, přechody pro zvěř, mosty pro průmyslové instalace, mosty pro dopravu vody). 

Pochopili, že každý most má jiný význam (např. pro překonání některých překážek – 

voda, údolí, jiná cesta, domy, atd.). Pro uložení nových poznatků jim posloužilo 

vypracování pracovních listů, které uvádím v příloze 7. Na konci hodiny došlo k shrnutí 

a k opakování naučených výrazů. 

 

Vyhodnocení výuky: 

Při rozpravě o historii mostů mi bylo překvapením, že některé z mladších dětí si vůbec 

nedokázaly představit, že mosty vůbec neexistovaly. Následně až po ukázce mostů na 

interaktivní tabuli jim to začalo dávat smysl. Rozdělení mostů podle účelu i jejich 

významu byl pro děti také těžší úkol, ale po reálném zhlédnutí fotografií s daným 

rozdělením mostů, si to lépe dokázaly představit. Využívání interaktivní tabule bylo 



 

79 

 

velkou pomocí. Děti se díky této vymoženosti (která nám byla k dispozici díky 

vybavenosti Anglické základní školy) lépe zdokonalovaly v poznávání mostů, rychleji 

pochopily téma. Možnost využít interaktivní tabuli dětem rychleji zafixovala dané 

výrazy. Při následném využití naučených výrazů si je rychleji vybaví 

 

Dílčí závěr výuky: 

Výuka dětem ukázala širší pohled na mosty. Odteď již nebudou mosty vnímat jako 

jeden celek, ale dokážou se v dané problematice lépe orientovat. Seznámili se 

s významem mostů a naučili se jejich rozdělení. V dané hodině byly obohaceny jejich 

technické znalosti. 

 

10.2.8  Třináctá hodina – stavění příhradového mostu 

 

Téma: Stavění příhradového mostu 

 

Cíl: Seznámení se, co je to příhradový most, názorná ukázka při stavění mostu 

 

Pomůcky: Bonbony VEXTA, špejle, párátka, tvrdý papír, nůžky, tužka 

 

Téma uskutečněno dne (dny): 12. 5. 2015 

 

Organizace hodiny: 

Téma seznámení se a následně vyrobení příhradového mostu plynule navazovala na 

předešlou hodinu, kde jsme se s dětmi k pojmu dostaly. Došlo k opakování odborných 

výrazů a jejich připomenutí. Úvodem samotného tématu o příhradových mostech bylo 

věnování se vysvětlení pojmu. Bylo vysvětleno, co je to příhrada, z čeho se příhrada 

vyrábí, jaký má tvar. Poukázala jsem na využití těchto mostů. Došlo k vysvětlení pojmů 

jako je horní a dolní mostovka – dětem byly ukázány rozdíly na fotografiích mostů. 

Veškeré pojmy jsme si potvrdili při zhlédnutí obrázků. Po vysvětlení uvedených výrazů 

jsme se s žáky pustili do samotné výroby mostu. Žáci byli rozděleni do dvojic. Každá 

dvojice pracovala na výrobě jednoho mostu. K dispozici jim byly bonbony VEXTA, 

špejle, párátka a tvrdý papír. Děti na výrobu jedné příhrady použily dvě špejle, 9 

bonbonů a 8 párátek. Bonbony napíchli na špejle - na první špejli bylo 5 bonbonů, na 

druhé špejli byly 4 bonbony. Obě špejle propojili párátky a tímto vytvořili příhradu.  

Vytvořené příhrady děti dole i nahoře k sobě spojily pomocí párátek a tak jim vznikl 

celý příhradový most. Na černém tvrdém papíru znázornili vozovku a vložili ji buď do 

dolní části mostu – tak vytvořili příhradový most s dolní mostovkou, nebo vozovku 

vložili na horní část mostu – tak vytvořili příhradový most s horní mostovkou. Na konci 

hodiny došlo ke shrnutí odborných výrazů a k prezentování dvojic svého příhradového 

mostu. Každý z dvojice poukázal na to, zda má příhradový most s dolní či horní 
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mostovkou. Největší odměnou pro děti byl fakt, že si po prezentaci svého díla na 

vytvořeném mostu pochutnaly. 

 

Vyhodnocení výuky: 

Děti dané téma velice zajímalo a bavilo je. Tento fakt ovlivňuje hlavně to, že děti měly 

možnost manuálně pracovat, vyrábět. Ve dvojicích pracovaly vzorně, byli si jeden 

druhému nápomocní. Při výkladů pojmů pozorně naslouchali, těšili se z nově naučených 

výrazů.  

 

Dílčí závěr výuky: 

Žáci si díky této výuce nenápadnými kroky seznámili s dalšími odbornými pojmy. 

Hravou formou jsem děti vtáhla do tajů techniky. Věřím, že samotné vysvětlení 

odborných výrazů by dříve nebo později zapomněli. Vlastní výrobou mostu snadněji 

dané téma pochopili. Závěrem mohu tvrdit, že se děti zdokonalily v manuální 

zručnosti, v prezentaci, rozšířily se jejich technické znalosti i dovednosti. 

 

 
 

Obrázek 44 - Děti pracují na výrobě mostu 1Obrázek 45 - Děti pracující na výrobě 

mostu 2 
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Obrázek 46 - Děti pracují na výrobě mostu 3 

 

10.2.9  Čtrnáctá hodina – rýsujeme rohové razítko 

 

Téma: Rýsujeme rohové razítko 

 

Cíl: Naučit se podepsat svůj projekt 

 

Pomůcky: Předloha rohového razítka, pravoúhlé pravítko, tužka, pravítka s písmeny 

 

Téma uskutečněno dne (dny): 19. 5. 2015 

 

Organizace výuky: 

Čtrnáctá hodina sloužila k opakování. Připomenuli jsme si, co jsme v předešlých 

hodinách dělali a co v dané hodině využijeme. Využívali jsme znalosti hlavně z první 

hodiny, kde jsme se věnovali měřením. V dané výuce jsme se věnovali narýsování 

rohového razítka. Dětem bylo vysvětleno, co to rohové razítko je, na co se používá a jak 

má správně vypadat. Byly jim předloženy projekty, do kterých mohly nahlédnout a 

inspirovat se při vlastní výrobě razítka. Dětem byly rozdány prázdné předlohy rohového 

razítka, které jsme společně vyplnili. Děti do razítka uvedly své jméno, nadpis projektu, 

den, měřítko, atd. Po vyplnění předlohy si razítko samy narýsovaly. Dětem byly zadány 

přesné rozměry rohového razítka a samostatně, s mojí menší pomocí (pouze u mladších 

žáků), na zadání pracovaly. Výsledkem jim bylo jejich vlastně zhotovené rohové 

razítko. Závěrem jsme si razítka vzájemně prohlédli a shrnuli, k čemu takové rohové 

razítko slouží. 

 

Vyhodnocení výuky: 

V dané hodině se nám velice hodily znalosti s předešlých výuk. Děti vyhotovení razítka 

zajímalo a bavilo. Dozvěděly se, co to znamená psát technickým písmem, a samy si ho 

při zhotovení razítka vyzkoušely – byla jim nápomocna pravítka s písmeny. Došlo 
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k vysvětlení pojmu, jako je měřítko, velikost papíru (A4, A3, atd.).  Pochopením, co je 

to rohové razítko, by děti mohly využít při studování na střední nebo na vysoké škole 

v pozdějších letech, či v běžném životě. 

 

Dílčí závěr výuky: 

Žáci se seznámili s technickým písmem – byla rozšířena jejich technická kresba. 

Rýsováním razítka s přesně danými rozměry rozvinuli technické i logické myšlení. 

Celkově z této hodiny děti odcházely bohatší o technické znalosti. 

 

10.2.10 Patnáctá hodina – stavění lanového mostu 

 

Téma: Stavění lanového mostu 

 

Cíl: Seznámení se, co je to lanový most a jeho vlastní výroba 

 

Pomůcky: Papírové úzké ruličky, brčka, provázek, jehly s velkým ouškem, tavná 

pistole, dřevěné prkýnko 

 

Téma uskutečněno dne (dny): 26. 5. 2015 

 

Organizace výuky: 

Téma stavění lanového mostu navazovalo na předešlé hodiny, kdy jsme se zabývali 

mosty obecně, ale i výrobou příhradového mostu.  Před samotnou výrobou se děti 

naučily, co to je lanový most, jak vypadá, z jakého stavebního materiálu je postavený. 

Zhlédli jsme obrázky známých mostů. Po úvodní diskuzi jsme se s dětmi dali na 

samotnou výrobu. Společně jsme se podíleli na výrobě jednoho visutého jednoduchého 

mostu. Dětem byla rozdána brčka, jehly s velkým ouškem a provázek. Brčka zkrátili na 

stejnou délku a pomocí jehly a provázku brčka k sobě spojili. Poté děti nachystaly 4 

ruličky, které sloužily jako opory mostu. Ruličky pomocí tavné pistole přilepily 

k dřívku. Nachystaná, spojená brčka přivázaly v dolní části k ruličkám a tak jim vznikl 

jednoduchý visutý lanový most. Závěrem hodiny bylo zhodnocení díla, došlo 

k zopakování naučených odborných výrazů. 

 

Vyhodnocení výuky: 

Zvolené téma bylo o něco složitější, a to hlavně pro mladší žáky. Nicméně most byl 

stavěn dohromady, tudíž starší žáci byli mladším žákům nápomocni. Jakoukoliv výrobu 

děti hodnotily velice kladně, takže je dané téma moc bavilo. Jediné mínusy byly takové, 

že si každý z žáků chtěl vyrobit svůj vlastní visutý most a následně si ho odnést domů. 

Z časových důvodů jsme mohli bohužel vytvořit pouze jeden most, který skončil na 

výstavce s dalšími zhotovenými díly. 
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Dílčí závěr výuky: 

Děti v hodině vyrobily jednoduchý visutý lanový most, pomocí této výroby se 

seznámily s dalším typem mostů. Práce s jehlou a tavnou pistolí opět podpořila jejich 

manuální zručnost a rozšířila jejich technické znalosti. Díky tomuto experimentu bylo 

posíleno jejich technické myšlení. Znalosti, které získaly v této hodině, využijí během 

života, rozšíří svůj obzor technických znalostí. Troufnu si říct, že získanými znalosti, 

děti poučí z některých rodičů. 

 

10.2.11 Šestnáctá hodina – zemní stroje 

 

Téma: Zemní stroje 

 

Cíl: Poznat zemní stroje, naučit se je rozeznávat 

 

Pomůcky: Pracovní listy, tužka 

 

Téma uskutečněno dne (dny): 2. 6. 2015 

 

Organizace výuky: 

Na úvod hodiny jsme se s dětmi pobavily o historii strojů. Posuzovaly jsme rozdíly 

mezi současnými stroji a stroji, které se používaly v minulosti. Po úvodní diskuzi jsme 

si společně sedli na koberec, kde dětem byl rozdán papír formátu A3, byl zvolen 

zapisovatel, který zapisoval veškeré zemní stroje, na které si děti vzpomněly – došlo 

k tzv. brainstormingu. Po časovém limitu (5 minut) zapisovatel prezentoval uvedené 

názvy strojů. Poté dětem byly rozdány pracovní listy, které uvádím v příloze číslo 8. 

Společně jsme si četli o nynějších stavebních strojích, naučily jsme se je rozeznávat 

(naučily se poznat tyto stroje: scraper, dozer, buldozer, tiltdozer, angledozer, zhutňovací 

stroje). Po přečtení pracovních listů a následné diskuzi, děti dokázaly popsat prvky 

buldozeru, jako jsou pohyblivá ramena, radlice, výfuk, motor i pásový podvozek. Poté 

každému žákovi byla rozdána obálka, která obsahovala rozstříhané názvy zemních 

strojů a nastříhané popisy zemních strojů. Jejich úkolem bylo, k sobě správně přiřadit 

název zemního stroje a k němu správný popis. Pokud si děti nevěděly rady, mohly 

znovu nahlédnout do zpracovaných pracovních listů. 

 

Vyhodnocení výuky: 

Hodina nebyla zaměřená na tvůrčí činnost, ani výrobu. Byla zaměřena spíše na naučení 

odborných výrazů. Osobně jsem byla překvapena všeobecným přehledem, který děti 

ukázaly hned v úvodu hodiny – dokázaly uvést spoustu zemních strojů. Zadaný úkol 

přiřazovat k sobě název a popis zemního stroje zvládly všechny děti. Možnost 

nahlédnout do vypracovaných pracovních listů žádné z dětí nevyužilo. Obálky 
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s nastříhanými výrazy si děti odnesly domů, pokud si téma zemní stroje budou chtít 

připomenout, stačí obálku otevřít a znovu si nastříhané papírky složit. 

 

Dílčí závěr hodiny: 

Děti se v hodině věnovaly zemním strojům – naučily se je rozeznávat – rozšířily si svoje 

technické znalosti. Naučily se, co je to brainstorming – pochopily, že více dětí na víc 

strojů přijde (zejména, když je necháme volně vyjádřit a nikdo je u toho nehodnotí, 

neznámkuje). 

 

10.2.12 Sedmnáctá hodina – výroba voru 

 

Téma: Výroba voru z korku na vlastní pohon 

 

Cíl: Naučit se postavit jednoduchý stroj 

 

Pomůcky: Špejle, korkové zátky, tvrdý papír, gumičky 

 

Téma uskutečněno dne (dny): 9. 6. 2015 

 

Organizace výuky: 

Úvod hodiny spočíval v debatě o vorech. Byla popsána jejich historie, proč se vory 

používaly a jak se stavěly. Pro přehlednost jim byla na interaktivní tabuli puštěna 

prezentace fotografií. Účel debaty bylo děti namotivovat k výrobě vlastního voru. 

Každému z žáků bylo rozdáno 16 zátkových korků, 3 špejle, 1 gumička a vystřižený 

čtverec (o rozměru cca 4x4cm) z krabice od mléka. Korky byly dětem předem 

nachystané – korkům byly předvrtané otvory. Po rozdání potřebného materiálu děti 

podle instrukcí navlíkaly korky na špejle. Špejle přelomily na 6 stejných částí, na první 

tři špejle nasadily 4 korky, na další 2 špejle nasadily na každou 2 korky. Špejle se 

čtyřmi korky položily vedle sebe a kolmo na to vložily zbývající dvě špejle se dvěma 

korky. Na jednu stranu umístily gumičku s tvrdým papírem, který po zatočení bude na 

vodě tvořit vlastní pohon. Na konci hodiny došlo k postupné prezentaci vorů. Každý 

z žáků se pokusil o zhodnocení svého díla. 

 

Vyhodnocení výuky: 

Děti při výrobě voru pracovaly pilně, snažily se o co nejlepší zhotovení. Některé z dětí 

měly problémy s navlékáním korků na špejli. Ve zbrklých pohybech špejli zlomily. 

V dalších pokusech si na tom daly více záležet a další špejli už nedovolily zlomit. 

Celkově se dětem podařilo sestavit krásné vory, které mohou vícekrát využít. 
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Dílčí závěr výuky: 

Zvolené téma napomáhalo dětem rozvíjet manuální zručnost. Před sestavením 

samotného díla musely logicky zapřemýšlet, jak bude vor vypadat. Výrobou si postup 

zafixovaly. Došlo k lehkému naznačení, jak ostatní stroje fungují – na jaký pohon stroje 

mohou fungovat. Pochopily, na jaký pohon bude fungovat jejich vor. 

 

 
 

Obrázek 47 - Žáci pracují na výrobě voru 1  Obrázek 48 - Žáci pracují na výrobě voru 2 

 

 
 

Obrázek 49 - Žáci pracují na výrobě voru 3 
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10.2.13 Osmnáctá hodina – výroba harmoniky 

 

Téma: Výroba foukací harmoniky 

 

Cíl: Zhotovení hudebního nástroje 

 

Pomůcky: Brčka, lepicí páska, nůžky 

 

Téma uskutečněno dne (dny): 16. 6. 2015 

 

Organizace výuky: 

Téma výroby foukací harmoniky bylo z toho důvodu, aby si děti uvědomily, že věda a 

technika nespočívá pouze ve stavbách (ve stavebnictví), ale i v jiných odvětvích. Pro 

daný den bylo zvoleno odvětví hudby.  Dětem bylo rozdáno 10 brček. Stříhaly brčka 

tak, aby následující brčko bylo vždy o něco kratší, než to předešlé. Poté s asistencí 

kamaráda – spolužáka, brčka vedle sebe srovnaly a pomocí lepicí pásky brčka slepily. 

Vytvořily tak fungující foukací harmoniku. Závěrem byla diskuze, jaké máme další 

hudební nástroje, lehce jsme se bavili o tom, co je to zvuk, tón, melodie, atd. Konec 

hodiny byl určen k hraní na vytvořený nástroj. 

 

Vyhodnocení výuky: 

Ze začátku se mi zvolené téma jevilo jako náročné, bála jsem se složitosti výroby. 

Jelikož děti spolu pěkně spolupracovaly a pomáhaly si, nakonec výrobu shledávám 

vcelku jednoduchou. Dětem se výuka líbila, byly velice rády, že si nástroj mohu domů 

odnést a pochlubit se tak rodičům. 

 

Dílčí závěr výuky: 

Téma hudby má potvrzené výsledky v mnoha oblastech. Za nejdůležitější shledávám 

tyto oblasti: rozvoj inteligence, úspěch ve škole, úspěch v životě. Podle výzkumů byly 

potvrzeny hypotézy, že hudba je přínosná pro lepší úspěchy ve škole – děti hrající na 

některý z nástrojů mají lepší výsledky než děti, které na žádný z nástrojů nehrají.  

V životě hudba lidi spojuje, lidé hrající na nějaký nástroj trpí méně depresemi než ti, co 

na žádný stroj nikdy nehrály. Proto zvolené téma shledávám jako důležité. Mohlo by 

děti motivovat hrát na nějaký hudební nástroj. 
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Obrázek 50 - Foukací harmonika 

10.2.14 Devatenáctá hodina – exkurze na VUT FAST 

 

Téma: Návštěva VUT fakulty stavební 

 

Cíl: Seznámení se s vysokou školou 

 

Téma uskutečněno dne (dny): 23. 6. 2015 

 

Organizace výuky: 

Poslední hodina z technického kroužku proběhla návštěvou na VUT v Brně, fakultě 

stavební. Po domluvě s proděkanem doc. Ing. Janem Jandorou, Ph.D. nám byla 

návštěva dovolena. Opět před samotnou návštěvou byli rodiče dětí a vedení o dané akci 

informování. Byl podepsán souhlas rodičů, že se děti mohou zúčastnit této akce a děti 

byly informovány o bezpečnosti a chování na dané akci. Dále návštěvě předcházela 

domluva s doc. Ing. Janem Pěnčíkem, Ph.D., se kterým jsme společně vymysleli pro 

děti program.  

Během návštěvy na fakultě stavební jsme se s dětmi podívaly do třech laboratoří 

zkušebnictví, kde nás doktorandi ohromili různými pokusy, na kterých právě pracovali. 

Děti se náhodně potkaly s různými vyučujícími na fakultě stavební. Přítomnost dětí 

vyučující nabádala je informovat o různých zajímavých poukazech o vysokých školách, 

zkoušeli je a z mého hlediska to vítali jako příjemnou změnu v tom, koho momentálně 

mohou „učit“ a „inspirovat“. Děti byly nadšené, nebály se na cokoliv zeptat, byly 

z každého pokusu či dotazu unešené, pozorně poslouchaly. Exkurze na vysoké škole 

byla zakončena v aule, kde si děti zahrály na absolventy vysokých škol, byly jim 

předány předem vyrobené diplomy, aby se cítily jak na pravé promoci. Díky panu doc. 

Ing. Janovi Pěnčíkovi, PhD. nám byl umožněn přístup jak do této auly, tak do dalších 

laboratoří, děti mohly nakouknout do různých učeben a přiblížit si tak fakt, jak by 

vypadalo, kdyby zrovna ony, tuto školu v budoucnu navštěvovaly - už ne jako 
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návštěvníci, ale jako studenti vysoké školy technické v Brně, fakulty stavební. Závěr 

jsme oslavili v místní cukrárně a shrnuli si jak návštěvu VUT, tak celého kroužku. 

 

Vyhodnocení výuky: 

Návštěva na VUT nebyla jednoduchá domluvit. Proto jsem nesmírně vděčná, za pomoc 

Doc. Ing. Jana Pěnčíka. Ph.D., který mi napomohl tuto akci zorganizovat. Dětem se 

návštěva velice líbila, netajili se tím, že zrovna tady by se jim líbilo studovat. Kladně 

hodnotím reakce dětí na vyučující, na doktorandy. Nestyděly se na cokoliv ptát, byly 

zvídavé, bylo očividné, jak je návštěva fakulty stavební ohromuje. Z diplomů měly 

velikou radost. Diplomy jim budou připomínat, jak návštěvu fakulty stavební, tak 

absolvování celého kroužku. 

 

Dílčí závěr výuky: 

Exkurzí na VUT fakultě stavební shledávám jako nejlepší závěr technického kroužku. 

Nejenže si děti přiblížily, co vše se za daný půlrok naučily. Stejně tak si rozšířily 

obzory, jak vůbec taková vysoká škola vypadá. Mohly porovnávat školu, kde 

momentálně studují a školu, kde by eventuálně studovat mohly. Tuto hodinu shledávám 

jako za nejvíce motivující k tomu, aby v budoucnu tuhle školu mohly děti navštěvovat 

jako studenti. 

 

 
 

Obrázek 51 - Děti na návštěvě VUT 1          Obrázek 52 - Děti na návštěvě VUT 2 
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Obrázek 53 - Děti na návštěvě VUT 3           Obrázek 54 - Děti na návštěvě VUT 4 

 

 
 

Obrázek 55 - Děti na návštěvě VUT 5 
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Obrázek 56 - Děti na návštěvě VUT 6 

 

10.3 Vyhodnocení dotazníků pro rodiče 
 

Po skončení technického kroužku jsem rodičům dětí, které navštěvovaly kroužek, 

rozeslala dotazník. Dotazník jsem poslala pomocí serveru www.vyplnto.cz. Tento 

server jsem shledala jako nejlépe možnou komunikaci s rodiči. Odesláním odkazu na 

server předcházel mail, který rodičům shrnul, co vše jsme s dětmi dělali, co jsem se je 

snažila naučit, co jsme navštívili. Odměnou mi byly vyplněné dotazníky od všech 

rodičů. Tudíž návratnost je 100%. Dotazník se skládá z 10 otázek. 7 otázek je 

uzavřených, kde rodiče označili tu možnost, která jejich názor nejvíce vystihuje. Zbylé 

3 otázky jsou otevřené, kde měli rodiče prostor vyjádřit svůj názor. Otázky dotazníku 

pro rodiče byly voleny jednoduše, aby co nejvíce shrnuly technický kroužek a vyjádřily 

pohled rodičů na tuto mimoškolní aktivitu. Dotazník uvádím v příloze č. 9. 

 

http://www.vyplnto.cz/
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Obrázek 57 - Graf č. 30 (Otázka 1) 

 

 
 

Vyhodnocení otázky číslo 1, hodnotím velice kladně. Rodiče vybírali odpovědi pouze z 

možností, že děti „byly nadšené“, což náleží 87,5% odpovědí nebo děti „byly spíše 

nadšené“. Odpověď, že děti byly „spíše nadšené“, náleží 12,5 procentům. Zbývající 

možnosti odpovědí, rodiče vůbec nevyužili. 

 

Tento fakt přikládám hlavně  tomu, že jsem se v technickém kroužku děti snažila v každé 

hodině zaujmout. Každá hodina byla jinak tematická, každá z hodin vedla děti 

posilování zájmu o vědu a techniku. Kladné hodnocení posiluje i to, že děti si z každé 

hodiny odnesly buď nějaký výrobek, či pracovní listy – tak rodiče mohli shlédnout, co 

vše jsme v hodině dělali. 

 

Otázka č. 2 – Co Vás, jako rodiče, zaujalo nejvíce z „Technického kroužku“? 

 

Druhá otázka dotazníku byla takzvaně otevřená otázka. Zde mohli rodiče vyjádřit svůj 

názor na to, co právě oni shledávají za nejvíce zajímavý, co bylo v kroužku probráno. 

Za nejzajímavější odpovědi shledávám tyto poznatky a názory: 

 

 Výroba voru. 

 Stavby mostů. 

 Plán stavby domu. 

 Že si děti osvojí zručnost, rozvine se jejich technické myšlení. 

 Napojení na reálné úkoly ze života. 

 Tvorba domu. 

 Výroba hliněného obydlí. 

 

Nejčastější odpovědi se týkaly toho, že je zaujala stavba domu. Přikládám tomu fakt, že 

jsme se stavění domu věnovali delší dobu, než ostatním aktivitám. Toto téma považuji za 

nejlepší podání a vysvětlení dětem, proč domy stojí. Proto jsem těmto hodinám 

87,5 % 

12,5 % 

Jak děti reagovaly, když jste se bavily o tom, co v 

kroužku dělaly, co se naučily? 

Byly nadšené 

Byly spíše nadšené 

Nebyly nadšené 

Nebyly vůbec nadšené 
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přikládala takovou váhu. Odpověďmi od rodičů jsem si potvrdila, že tvořit hliněný dům 

mělo smysl, že zaujalo jak děti, tak i jejich rodiče. 

 

Obrázek 58 - Graf č. 31 (Otázka 3) 

 

 
 

Ve třetí otázce bylo tázáno, zdali bylo v kroužku něco, co rodiče vůbec nezaujalo. 

Překvapující odpověď zněla tak, že nic takového v kroužku nebylo. Odpověď tvořila 

plných 100% odpovědí respondentů. Pokud by rodiče odpověděli možnost, že něco 

v kroužku bylo, co je vůbec nezaujalo, odpovídali by na následující, čtvrtou otázku. 

Čtvrtá otázka byla otevřená a respondenti se měli vyjádřit, co přesně je v technickém 

kroužku nezaujalo. Díky tomu, že nikdo z rodičů nevyužil odpověď „Ano, bylo“, tak na 

čtvrtou otázku nebylo vůbec odpovězeno. 

 

Vyhodnocení třetí otázky je zadostiučinění toho, co jsem v kroužku s dětmi dělala. Bylo 

důležité je zaujmout, vtáhnout do tajů vědy, techniky a hlavně oboru stavebnictví. 

Otázkou č. 3 jsem si potvrdila, že i rodiče se ke kroužku stavěli kladně, proto i třetí 

otázku kladným způsobem ohodnotili. 

 

Obrázek 59 - Graf č. 32 (Otázka 5) 

 

 
 

Bylo v kroužku něco, co Vás vůbec nezaujalo? 

Ano, bylo 

Ne, nebylo 

87,5 % 

12,5 % 

12,5 % 

Inspirujete své děti k tomu, aby měly zájem o vědu 

a techniku? 

Rozhodně ano 

Spíše ano 

Spíše ne 

Rozhodně ne 
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87,5% respondentů označilo odpověď na otázku, že inspirují své děti k tomu, aby měly 

zájem o vědu a techniku. Po 12,5 procentech náleží odpověď dvěma možnostem – 

„Spíše ano“ a „Spíše ne“. Možnost „Rozhodně ne“ žádný z rodičů nevyužil. Ze 

zvolených odpovědí jasně vyplývá, že rodiče mají zájem dětem rozvíjet technické 

znalosti a vyvolávat tak zájem o vědní a technické obory. 

 

V současnosti jsou dětem, dle mého názoru, celkově rozvíjeny spíše humanitní znalosti. 

Rodiče by si měli uvědomit, že v raném věku dětí, je potřeba rozvíjet jak humanitní, tak i 

technický směr. Tento fakt je posílen i státem, který v dnešní době shledává menší zájem 

o technické obory. Proto organizuje různé aktivity, které vedou k motivaci dětí a 

dospívajících volit si technické obory. Stát je také podporován Evropskou unií, která 

investuje do zvoleného operačního programu – Výzkum, vývoj a vzdělání. Na tento 

operační program bylo Evropskou unií vyčleněno 2,8 miliard eur. 

 

Otázka č. 6 – Pokud své děti inspiruje či motivujete, aby měli zájem o vědu a 

techniku, tak čím nebo jak? 

 

Další otázka byla věnována názorům rodičů, jak nebo čím své děti motivují. Šestou 

otázku označuji jako otevřenou, která svými odpověďmi nejlépe vystihne poznatky 

respondentů a nejvíce obohatí výzkum. Nejzajímavější odpovědi označuji tyto: 

 

 Hrajeme technické hry. 

 Navštěvujeme muzea, výstavy, poukazujeme na vědu a techniku v běžném 

životě. 

 Navštěvujeme muzea, Váš kroužek, podporujeme domácí kutilství. 

 Literaturou, společnými aktivitami, návštěvy interaktivních výstav, Juniverzita 

na MU, apod. 

 Probíráme s nimi nové věci třeba z astronomie, které děti slyší ve zprávách. 

 Pomáhají při manuálních činnostech. 

 Chodíme na výstavy, čteme knihy, sledujeme technické pořady v TV. 

 

Rodiče vynakládají snahu na motivování svých dětí pro vědu a techniku. Z odpovědí na 

otázku je jasně poukázáno na to, že technické obory podporují. Nejčastější odpověď je, 

že rodiče s dětmi navštěvují muzea. Technická muzea jsou velice vhodná pro rozvoj 

technického myšlení. Návštěvou technické herny jsme si i my v kroužku potvrdili, že 

technická muzea podporují zájem o vědu a techniku. 
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Obrázek 60 - Graf č. 33 (Otázka 7) 

 

 
 

Z grafu je jasné, že 50% rodičů pracuje ve stavební či jiné technické firmě a 50% rodičů 

nepracuje v technicky zaměřeném podniku. 

 

Práci rodičů v technicky zaměřené firmě shledávám jako další faktor, který by děti mohl 

ovlivnit k studování technických oborů. 

 

Obrázek 61 - Graf č. 34 (Otázka 8) 

 

 
 

Většina z respondentů (87,5%) uvedla odpověď, že si nemyslí, že je důležitým faktem 

to, aby jeden z rodičů pracoval v oboru stavebnictví nebo v jiném technickém oboru. 

Zbytek respondentů (12,5%) uvedlo, že spíše není tento fakt důležitý. Zbylé dvě 

možnosti odpovědí nebyly rodiči využity. 

 

Odpovědi na otázku byly pro mne překvapením. Od této otázky jsem očekávala spíše 

opačné odpovědi. Tato domněnka mi byla respondenty vyvrácena. Většina z nich si 

myslí, že volbu studia neovlivňuje zvolená práce rodičů. Tento fakt kladně hodnotím. 

Podle respondentů je tedy možné podporovat děti ve studiu na technických školách, i 

bez toho, aby oni sami v technických oborech pracovali. 

50 % 50 % 

Pracujete vy, nebo Váš manžel/manželka (partner/ 

partnerka) ve stavební nebo jiné technické firmě? 

Ano 

Ne 

12,5 % 

87,5 % 

Máte dojem, že rozhodujícím činitelem pro volbu 

studia na technické škole je, aby alespoň jeden z 

rodičů pracoval v oboru stavebnictví či jiném 

technickém oboru? 

Rozhodně ano 

Spíše ano 

Spíše ne 

Rozhodně ne 
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 Obrázek 62 - Graf č. 35 (Otázka 9) 

 

 
 

Většina odpovědí rodičů byla zařazeno do možnosti, že si spíše myslí, že inspirování 

dětí v raném věku podpoří zájem o studování na technických oborech. Tuto odpověď 

uvedlo 87,5% respondentů. Shodně, po 12,5 procentech, rodiče odpověděli, že tento jev 

rozhodně ovlivňuje a spíše neovlivňuje. Možnost, „Rozhodně ne“ žádný z rodičů 

neuvedl. 

 

Děti se v raném věku rozvíjí a utvářejí si hodnoty. Je důležité v tomto věku podporovat 

jejich zájmy. Pokud je v tomto věkovém období něco zaujme, zájem může přetrvat do 

dospělého věku a danému zájmu se tak mohou věnovat i na pracovní pozici. Technický 

kroužek může být jedním z toho, co děti povede k tomu, aby se později přihlásily na 

vysokou technickou školu či později pracovaly v technickém oboru.  

 

Obrázek 63 - Graf č. 36 (Otázka 10) 

 

 
 

Poslední z otázek zjišťovala odpověď na otázku, zdali si rodiče myslí, že jde děti 

zaujmout vědou a technikou. Převážná většina je o tom přesvědčena. Tato odpověď je 

podložena 87,5 procenty.  Zbytek respondentů odpovědělo, že spíše jde děti vtáhnout do 

tajů stavebnictví.   

12,5 % 

87,5 % 

12,5 % 

Myslíte si, že inspirování dětí k vědě a technice 

vede k tomu, že se v pozdějších letech budou 

věnovat stavebnictví nebo jiným technickým 

oborům? 

Rozhodně ano 

Spíše ano 

Spíše ne 

Rozhodně ne 

87,5 % 

12,5 % 

Myslíte si, že hravou formou jde děti vtáhnout do 

tajů stavebnictví?  

Rozhodně ano 

Spíše ano 

Spíše ne 

Rozhodně ne 
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Odpovědi na otázku vedou k mému potvrzení, že vést technický kroužek mělo význam. 

Bylo mi to potvrzeno výsledky této otázky. K těmto odpovědím dávám i ten význam, že 

děti očividně kroužek bavil, do hodin chodily nadšení a natěšení a těšily se, co budeme 

v hodinách dělat. Předpokládám, že doma rodičům s nadšením vyprávěly, co v kroužku 

zažily, a proto došlo k těmto závěrům na odpovědi. 

 

10.4 Reakce rodičů na technický kroužek 
 

Celková reakce rodičů na provozování kroužku byla velice milá. Při náhodném 

potkávání s rodiči po skončení hodin mi sdělovali, že se jim mé hodiny líbí, že děti 

domů chodí s nadšením a rádi jim prezentují, co vše jsme dělali. Uvádím tři 

nejzajímavější reakce, které mi byly rodiči poslány na mail. 

 

Maminka Lukáše H.: „Váš kroužek u Lukáška bezkonkurenčně vedl. Na fakultě se mu 

moc líbilo.“ 

 

Maminka Davida Ch.: „Velmi Vám děkuji za Váš kroužek. David byl od začátku do 

konce nadšený, každá hodina ho velmi bavila. Doufáme, že bude kroužek pokračovat i 

v příštím roce, David by velice rád pokračoval.“ 

 

Maminka Jonáše R.: „Moc si s manželem vážíme všeho, co s dětmi děláte a čemu je 

učíte.“ 

 

10.5 Reakce vedení Anglické základní školy na technický kroužek 
 

Z mého pohledu Anglická základní škola shledávala kroužek jako obohacení výběru již 

stávajících kroužků. Mimoškolní aktivity jsou nabízené v odpoledních hodinách, během 

času školní družiny. Pro rodiče je výhodné, že kroužky probíhají v areálu školy, nemusí 

s dětmi nikam dojíždět. Mezi nejčastější kroužky základní školy jsou kroužky týkající 

se jazyků. Jelikož je to Anglická základní škola, není to překvapující zjištění. Dále 

nabízejí kroužky sportovní – sportovní gymnastika, fotbal, golf, basketbal, tanec, atd. 

Kroužky výtvarné, kde děti mají možnost navštívit keramické a výtvarné dílny. 

Kroužky hudební, kde nabízejí z nesčetného výběru hry na hudební nástroj. Kroužky 

týkající se motivování dětí k vědě a technice jsou pouze dva – počítačový kroužek a tzv. 

science club. V tak velkém počtu nabízených kroužků, jsou technicky zaměřené 

kroužky v nepoměru. Proto založením „Technického kroužku“ shledávám jako další 

rozšíření nabízených aktivit, které vedou k rozvoji vědy a technice. 

 

Reakce od zástupkyně školy Mgr. Magdalény Staré: 

„V září 2014 mě oslovila studentka stavební fakulty Linda Vagundová-Drgáčová 

(rozená Veškrnová) a přišla s návrhem, zda by na naší škole mohla pro děti vést tzv. 

technický kroužek. Po úvodním vysvětlení, co by se v kroužku probíralo, jaké by byly 
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cíle provozování kroužku, jsem byla nadšená a i celému vedení školy se nápad velice 

zalíbil. Na naší škole je většina kroužků především humanitně zaměřena, proto takový 

kroužek, který by mohl vést k rozvoji technického myšlení, uvítali s nadšením nejen 

pedagogové, ale i rodiče a především děti. Jaké bylo naše překvapení, že technický 

kroužek oslovil nejen chlapce, ale i děvčata. Každý týden se děti chodily chlubit 

s novými nápady a odbornými názvy vysvětlovali stavbu mostu nebo domu. Několikrát 

jsem byla v kroužku i osobně a mohu říci, že studentka se v technické oblasti nejen 

dobře orientuje, ale veškeré informace předávala dětem srozumitelnou a zábavnou 

formou. Děti pracovaly v kroužku s velikým zaujetím a nadšením a na každou novou 

hodinu se velice těšily. Upřímně mohu tvrdit, že studentka chodila vždy připravená, 

v každé hodině se snažila rozvíjet technické myšlení dětí zase o kousek dál. Reakce 

rodičů na kroužek i jeho obsah byly velice pozitivní. Jsem moc ráda, že Linda 

Vagundová-Drgáčová naši školu oslovila, zavedla do naší školy nový kroužek, který 

navíc děti velice bavil a naučil je zase něčemu novému. S takovým nadšeným a 

odborným přístupem, se kterým přišla Linda, jsem se delší dobu nesetkala a v dalších 

letech bych takové šikovné studenty opět ráda uvítala.“ 

 

11 Shrnutí hlavních zjištění a závěry kroužku 
 

V závěru třetí části výzkumu mohu hodnotit, že děti aktivity v kroužku naplňovaly, 

bavily je a z prováděných úkolů byly nadšené. Potvrdila jsem si, že dětem v raném věku 

jde rozvíjet technické myšlení, jejich manuální zručnost, technická představivost, 

logické myšlení. Děti dokážou vstřebávat technické, odborné znalosti. Dětem jsem 

rozvinula technické dovednosti, které jsem si pokládala za základní cíl. Hravou formou 

jsem děti vtáhla do tajů vědy a techniky. Jsem přesvědčená, že vyvoláním zájmu o 

techniku, se tento zájem bude dál prohlubovat a vyvíjet, až přetrvá do dospělosti. 

Všechny zjištěná fakta mám podložené jak samotným vytvořením technického kroužku, 

tak kladnými reakcemi od rodičů i od vedení Anglické základní školy, kde mi bylo 

umožněno zájmový kroužek provozovat. 

 

Jedním z dílčích cílů bylo odpovědět si na hypotézu: „Správně mířená výchova a výuka 

vede k vytvoření zájmu o danou problematiku.“. Vycházela jsem z předpokladu, že 

pokud se budeme snažit děti inspirovat, motivovat a vést je se zájmem k daným 

tématům, budou se chtít s radostí ucházet o danou problematiku. Díky tomuto výzkumu 

jsem si pracovní hypotézu potvrdila. Je na rodičích a učitelích, aby zájem o 

problematiku – vědu a techniku, snažili rozvíjet a podporovali ho. V roli učitele 

zájmového kroužku mohu konstatovat, že motivování dětí, rozvíjení technického 

myšlení jde u dětí rozvíjet. Není to ovšem lehký úkol, jde o to, vybrat vhodné téma, 

které děti zaujme, se kterým děti udrží pozornost po celou dobu probírané látky. 

Připravenost je na místě. Každá hodina musí být naplánována od začátku do konce, 

musí být vymyšleny alternativy, pokud by došlo k vyčerpání daného tématu či 
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absolutního nezájmu dětí. S trochou citu a umu pracovat s dětmi to ovšem lze a tak děti 

mohou být motivování k daným problematikám. 

 

12 Celkové shrnutí a závěry 
 

Hlavní cíl diplomové práce bylo odpovědět si na otázky týkající se rozvoje technického 

myšlení, a jaký pohled na to mají zaměstnanci a zaměstnavatelé stavebních firem. 

Zkoumala jsem názory zaměstnanců, jaký pohled mají na motivaci a výchovu dětí, zda 

věří, že by děti bylo schopno zaujmout k technickým oborům a udržet v nich zájem do 

dospělosti. 

 

Díky dotazníkovému šetření jsem si potvrdila, že zaměstnanci věří v rozvoj 

technického myšlení u dětí, a mají dojem, že zájem o technický směr vytrvá  

do dospělosti. Zaměstnanci dále tvrdí, že rozvoj technického myšlení jde rozvést i u 

studentů vysokých škol. Byli by ochotni zaučovat jak studenty, tak absolventy 

technických oborů a byli by nápomocní a vstřícní při jakémkoliv vysvětlování dané 

problematiky. 

 

Svůj výzkum jsem obohatila částečně řízenými rozhovory, které jsem provedla 

s majiteli či obchodními řediteli stavebních firem. Díky rozhovorům jsem došla 

k závěrům, že zaměstnavatelé stavebních firem věří, že se dá určitě rozvést dětem 

kladný vztah k technice a technickým vědám. Dále mi sdělili, že nemají žádný 

problém zaměstnávat studenty k studiu či absolventy vysokých škol a být jim 

v prvotních začátcích nápomocní. 

 

Díky předešlým částím výzkumu jsem vyhodnotila, že zaměstnanci i zaměstnavatelé by 

měli zájem o vytvoření firemní školky. Proto jsem navázala na další část výzkumu a 

vytvořila jsem vlastní „technický kroužek“ pro děti, abych si dokázala vytvořit vlastní 

pohled na to, zda u dětí jde rozvíjet technické myšlení. Založením technického kroužku 

mohu konstatovat, že vhodným způsobem můžeme v dětech rozvíjet technické 

myšlení. 

 

  



 

99 

 

13 Doporučení 
 

Výzkum jsem zkoumala nejen z pohledu zaměstnanců a zaměstnavatelů stavebních 

firem, ale i z pohledu vyučujícího, který by mohl dokázat dětem rozvést technické 

myšlení.  

 

Z výsledků výzkumu doporučuji tyto závěry: 

1) Založení technické mateřské školy 

Za největší doporučení shledávám to, aby si stavební firma založila vlastní technickou 

mateřskou školu, která by byla vnímána nejen jako benefit pro zaměstnance (rodiče) 

stavebních firem, ale i jako projekt, který by podporoval rozvoj technického myšlení. 

Z poznatků diplomové práce vychází, že zájem o studium na technických školách 

v současnosti klesá, proto jakékoliv podpůrné prvky, které budou rozvíjet technické 

myšlení, by měli být podporovány jak z pohledu stavební firmy, tak státu či Evropské 

unie. 

 

2) Spolupráce stavebních firem a vysokých škol 

Je všeobecným faktem, že studium na technických školách je matematicky náročnější, 

než na humanitních oborech. To může mít za následek, že studenti volí jednodušší typ 

školy a lehčí cestu studia. Proto by stavební firmy měli aktivně oslovovat vysoké 

technické školy a hledat tak nové kolegy. Zaměstnanci stavebních firem by měli být 

ochotni pomáhat studentům na praxi. Jsem přesvědčená, že pracující student rychleji 

pochopí teoretické poznatky, které získá při studiu a dokáže je tak využít v praxi. 
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ZÁVĚR 
 

Do výzkumu jsem vstupovala s tím přesvědčením, že stavební podnik, jako fungující 

firma, neřeší otázky, zda je zapotřebí rozvíjet dětem, žákům a studentům, technické 

myšlení. Jestliže chce stavební podnik vynikat na trhu, chce disponovat odbornými 

zaměstnanci, musí sám vyvolávat iniciativu k tomu, aby byl rozvíjen zájem o technické 

vědy. Závěry výzkumu říkají, že zaměstnanci i zaměstnavatelé stavebních firem si tento 

fakt uvědomují, ale většinou nepodnikají kroky k tomu, aby byl vytvořen a podporován 

zájem o technické vědy. Stavební firmy se proto musí snažit o aktivní oslovování 

studentů vysokých škol a být jim nápomocni při studiu. Veškeré tyto podpůrné prvky 

povedou k rozvoji technického myšlení a k rostoucímu zájmu o studium na 

technických školách. 

 

Ve své diplomové práci jsem si odpověděla na otázky, které se týkali metod rozvoje 

technického myšlení a aplikování na stavební podnik. Téma jsem zpracovala s využitím 

různých technik a odpověděla si tak na všechny otázky, se kterými jsem do výzkumu 

vstupovala. Zhodnotila jsem situaci rozvoje technického myšlení ve stavebním podniku 

a vytvořila jsem projekt, který podporuje technické myšlení. Jsem přesvědčená, že 

veškeré cíle, které jsem si stanovila v úvodu, jsem splnila. 

 

Na téma diplomové práce můžeme nahlížet i z jiných pohledů. Dalo by se zkoumat i 

v jiných věkových kategoriích. Já jsem si zvolila tento pohled, jelikož ho shledávám 

jako nejvíce možný rozvíjet, s největšími a očividnými výsledky. V příštích letech jsem 

připravena tuto myšlenku rozvinout, čerpat z výsledků výzkumu a dané problematice se 

důkladně věnovat, například tím, že založím takovou mateřskou školu, která bude 

podporovat zájem o vědu a techniku a bude dětem technické myšlení rozvíjet. 
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Dotazník pro zaměstnance stavebních firem 
 

Vážený respondente, 

 

jmenuji se Linda Veškrnová a jsem studentkou 2. ročníku magisterského studia 

Vysokého učení technického v Brně, fakulty stavební, oboru management stavebnictví.  

 

Dotazník, který jste dostal(a) k vyplnění, je zcela anonymní a slouží jako podklad, který 

mně pomůže zpracovat praktickou část diplomové práce. Ve své práci se věnuji 

zpracováním tématu: „Metody rozvoje technického myšlení a jejich využití ve stavebním 

podniku“.  

 

Věřím, že v úzké spolupráci s Vámi se mi podaří zajistit validní data, která mi pomohou 

odpovědět na některé otázky a zodpovědět hypotézy, se kterými jsem do projektu 

vstupovala. 

 

Dotazník Vám nezabere více než 15 minut. 

 

Děkuji Vám za vstřícný přístup a spolupráci. 

 

1. Výchova 

 

1. Nakolik vystihují nebo nevystihují následující výroky skutečnost? 

 Odpověď zařaďte, prosím, na šestibodové škále. Označte na 

stupnici 1–6, kdy je 1 = zcela vystihuje a 6 = vůbec 

nevystihuje 

zcela    

vystihuje 

vůbec 

nevystihuje 

  1 2 3 4 5 6 

1.1 Děti jsou vedeny humanitním směrem.       

1.2 Děti jsou vedeny technickým směrem.       

1.3 Děti jsou vedeny humanitním i technickým směrem.       

1.4 Zájem dětí o vědu a techniku je velký.       

1.5 Prostředí, ve kterém žijeme, podporuje děti k tomu, 

aby samy vyvolaly zájem o vědu a techniku.  
      

 

2. Myslíte si, že je důležité u dětí v raném věku podporovat zájem o vědu a 

techniku? 

Označte křížkem pouze jednu variantu. 

2.1 Rozhodně ano  

2.2 Spíše ano  

2.3 Spíše ne  



  Příloha č.1/2 

106 

 

2.4 Rozhodně ne  

 

3. Máte dojem, že rozhodujícím činitelem pro volbu studia na technické škole je, 

aby alespoň jeden z rodičů pracoval v oboru stavebnictví či jiném technickém 

oboru? 

Označte křížkem pouze jednu variantu. 

3.1 Rozhodně ano  

3.2 Spíše ano  

3.3 Spíše ne  

3.4 Rozhodně ne  

 

4. Máte děti? 

Označte křížkem pouze jednu variantu. 

4.1 Ano  

4.2 Ne  

V případě, že jste označil/a v předchozí otázce číslo 4 variantu 1, pokračujte následující 

otázkou. V případě, že jste označil/a variantu 2, přejděte na otázku číslo 7. 

 

5. Inspirujete své děti k tomu, aby měly zájem o vědu a techniku? 

Označte křížkem pouze jednu variantu. 

5.1 Rozhodně ano  

5.2 Spíše ano  

5.3 Spíše ne  

5.4 Rozhodně ne  

 

6. Pokud své děti inspirujete či motivujete, aby měly zájem o vědu a techniku, 

tak čím nebo jak? 

6.1 Vypište:       

 

2. Motivace 

 

7. Nakolik vystihují nebo nevystihují následující výroky skutečnost? 

 Odpověď zařaďte, prosím, na šestibodové škále. Označte na 

stupnici 1–6, kdy je 1 = zcela vystihuje a 6 = vůbec 

nevystihuje 

zcela    

vystihuje 

vůbec 

nevystihuje 

  1 2 3 4 5 6 

7.1 Stavební firma, ve které pracuji, zaměstnává 

absolventy vysokých škol. 
      

7.2 Stavební firma, ve které pracuji, umožňuje praxi pro 

studenty vysoké školy. 
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7.3 Nevadilo by mi pomáhat absolventům, aby se 

rychleji a lépe zaučili. 
      

7.4 Zaměstnávat absolventy vysokých škol mi přijde 

zbytečné, užitečnější je zaměstnat pracovníky 

s praxí. 

      

7.5 V práci se cítím lépe, pokud pracuji ve stejném 

kolektivu, který nenarušují noví zaměstnanci. 
      

 

8. Myslíte si, že by stavební firmy měly aktivně vyhledávat a oslovovat studenty, 

aby už na školách začali pro firmy pracovat? 

Označte křížkem pouze jednu variantu. 

8.1 Rozhodně ano  

8.2 Spíše ano  

8.3 Spíše ne  

8.4 Rozhodně ne  

 

9. Máte pocit, že se dá skloubit prezenční studium a pracovní poměr na částečný 

úvazek či jiný pracovní poměr? 

Označte křížkem pouze jednu variantu. 

9.1 Rozhodně ano  

9.2 Spíše ano  

9.3 Spíše ne  

9.4 Rozhodně ne  

 

10. Když jste vy studoval/a, navštěvoval/a jste nějaké zaměstnání? 

Označte křížkem pouze jednu variantu. 

10.1 Ano, pravidelně  

10.2 Ano, občas  

10.3 Ojediněle  

10.4 Vůbec  

V případě, že jste označil/a v předchozí otázce číslo 10 variantu 1 nebo 2 nebo 3, 

pokračujte následující otázkou. V případě, že jste označil/a variantu 4 přejděte na otázku 

číslo 12. 

 

11. Pokud jste navštěvoval/a nějakou práci na částečný úvazek či jiný pracovní 

poměr, prosím napište jakou. 

11.1 Vypište:       
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12. Pokud byste se mohl/a znovu rozhodnout, v jakém oboru byste pracoval/a, 

byl by to znovu obor stavebnictví či jiný technický obor? 

Označte křížkem pouze jednu variantu. 

12.1 Rozhodně ano  

12.2 Spíše ano  

12.3 Spíše ne  

12.4 Rozhodně ne  

 

13. Myslíte si, že zájem o studium na technických školách klesá? 

Označte křížkem pouze jednu variantu. 

13.1 Rozhodně ano  

13.2 Spíše ano  

13.3 Spíše ne  

13.4 Rozhodně ne  

V případě, že jste označil/a v předchozí otázce číslo 13 variantu 1 nebo 2, pokračujte 

následující otázkou. V případě, že jste označil/a variantu 3 nebo 4 přejděte na otázku 

číslo 15. 

 

14. Proč si myslíte, že zájem o technické školy klesá? 

Označte max. 2 možnosti nebo vypište jinou variantu. 

14.1 Náročnost výuky  

14.2 Kvantita   

14.3 Nejistota zaměstnání  

14.4 Krize ve stavebnictví  

14.5 Nedostatek technických oborů  

14.6 Nedostatek kvalitních vysokých škol s technickým zaměřením  

14.7 Jiné důvody, jaké? Vypište:        

 

15. Myslíte si, že inspirování dětí k vědě a technice vede k tomu, že se 

v pozdějších letech budou věnovat stavebnictví nebo jiným technickým 

oborům? 

Označte křížkem pouze jednu variantu. 

15.1 Rozhodně ano  

15.2 Spíše ano  

15.3 Spíše ne  

15.4 Rozhodně ne  
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16. Myslíte si, že existují nějaké projekty, které se zabývají vytvořením zájmu o 

vědu a techniku? 

Označte křížkem pouze jednu variantu. 

16.1 Rozhodně ano  

16.2 Spíše ano  

16.3 Spíše ne  

16.4 Rozhodně ne  

 

17. Pokud nějaké projekty existují, myslíte si, že vedou k tomu, aby byl vytvořen 

zájem o techniku? 

Označte křížkem pouze jednu variantu. 

17.1 Rozhodně ano  

17.2 Spíše ano  

17.3 Spíše ne  

17.4 Rozhodně ne  

 

18. Znáte projekt „Technické školky“? 

Označte křížkem pouze jednu variantu. 

18.1 Ano  

18.2 Ne  

 

19. Byl/a byste pro, aby stavební firmě, ve které pracujete, byla zřízená firemní 

školka? 

Označte křížkem pouze jednu variantu. 

19.1 Rozhodně ano  

19.2 Spíše ano  

19.3 Spíše ne  

19.4 Rozhodně ne  

 

20. Pokud by stavební firma, ve které pracujete, měla zřízenou firemní školku, 

ocenili byste, kdyby byla vedena technickým směrem? 

Označte křížkem pouze jednu variantu. 

20.1 Rozhodně ano  

20.2 Spíše ano  

20.3 Spíše ne  

20.4 Rozhodně ne  
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V případě, že jste označil/a v předchozí otázce číslo 20 variantu 1 nebo 2, pokračujte 

následující otázkou. V případě, že jste označil/a variantu 3 nebo 4 přejděte na otázku 

číslo 22. 

 

21. Kdyby taková školka existovala, co byste ocenili? 

Označte max. 2 možnosti nebo vypište jinou variantu. 

21.1 Dostupnost  

21.2 Výuka zaměřena technickým směrem  

21.3 Vstřícnost  

21.4 Výuka vedena tak, aby byl posilněn zájem o techniku  

21.5 Jiné důvody, jaké? Vypište:        

 

22. Myslíte si, že hravou formou jde děti vtáhnout do tajů stavebnictví? 

Označte křížkem pouze jednu variantu. 

22.1 Rozhodně ano  

22.2 Spíše ano  

22.3 Spíše ne  

22.4 Rozhodně ne  

 

23. Máte dojem, že by děti ocenily takovou školku, co by byla vedena jiným 

způsobem, než klasickým?  

Označte křížkem pouze jednu variantu. 

23.1 Rozhodně ano  

23.2 Spíše ano  

23.3 Spíše ne  

23.4 Rozhodně ne  

 

24. Znáte nějaké školky, které mají specializaci? (Např. anglické školky, 

sportovní, atd.) 

Označte křížkem pouze jednu variantu. 

24.1 Ano, znám  

24.2 Ne, neznám  

 

25. Myslíte si, že školky se specializací napomáhají vytvořit zájem o daný obor a 

tento zájem přetrvá do dospělosti? 

Označte křížkem pouze jednu variantu. 

25.1 Rozhodně ano  

25.2 Spíše ano  
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25.3 Spíše ne  

25.4 Rozhodně ne  

 

26. Jako dítě, byste ocenil/a školku se specializací, třeba takovou, co by se týkala 

stavebnictví? 

Označte křížkem pouze jednu variantu. 

26.1 Rozhodně ano  

26.2 Spíše ano  

26.3 Spíše ne  

26.4 Rozhodně ne  

 

27. Můžu znát Váš věk? 

27.1 do 29 let  

27.2 30 – 44  

27.3 45 a více  

 

28. Vaše pohlaví? 

28.1 Muž  

28.2 Žena  

 

29. Jaká je Vaše pozice ve firmě? 

29.1 Manuální pracovník  

29.2 Technický pracovník  

29.3 Administrativní pracovník  

29.4 Odborný zaměstnanec (projektant, rozpočtář apod.)  

29.5 Vedoucí pracovník  

 

30. Jaký máte úvazek ve Vaší firmě? 

30.1 Trvalý (neurčitá doba)  

30.2 Trvalý (určitá doba)  

30.3 DPČ  

30.4 DPP  

30.5 Jiný úvazek. Vypište:        

 

Děkuji Vám velice za spolupráci a Váš čas strávený vyplňováním dotazníku. 

S přáním krásného dne, Linda Veškrnová 
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Nábor do technického kroužku 
 

 
 

 

 cílem technického kroužku bude podpora rozvoje technického 

myšlení 

 

 v kroužku se budeme snažit o vytvoření zájmu o techniku a vědu 

 

 hravou formou pochopíme, proč stojí domy i mosty a zkusíme si je postavit 

z materiálu, který si sami vytvoříme 

 

 v rámci technického kroužku navštívíme stavební fakultu FAST VUT, 

technické muzeum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kdy: Každé úterý, 15:00 – 16:00 

Kde: Anglická základní škola 

Pro koho: 1. – 5. třída 

S kým: Bc. Linda Veškrnová, studentka 5. Ročníku VUT FAST 

Cena: 900 Kč (cena je včetně materiálu) 
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Evidence kroužku 
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Pracovní listy – měření 
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Pracovní listy – plán domu 1 
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Pracovní listy – plán domu 2 
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Pracovní listy – mosty 
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Pracovní listy – zemní stroje 
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Dotazník pro rodiče 
 

Vážení rodiče, 

 

školní rok se blíží ke konci a s ním i "Technický kroužek", který Vaše děti 

navštěvovaly. Dovolím si kroužek stručně shrnout. V úvodních hodinách jsme se 

zabývali měřením různých předmětů pomocí různých měřidel, kde si děti osvojily, jaké 

měřidla používáme, čím co měříme apod. Následující hodiny si děti odnesly dřevěnou 

cihličku, na které si vyzkoušely pilovat, lakovat, řezat i zatloukat hřebíky. Tímto 

způsobem jsem se snažila o rozvinutí manuální zručnosti. V dalších hodinách jsme 

postavili cihlový dům, příhradový most, lanový i kamenný most. Tato část kroužku 

vedla k pochopení odborných pojmů. Děti se naučily základní zemní stroje, postavily 

vor i vytvořily foukací harmoniku. Ve všech dílčích úkolech jsem poukazovala na to, že 

věda a technika je všude okolo nás a měli bychom ji vnímat v každodenním životě. V 

rámci technického kroužku jsme navštívili technické muzeum a zítra (23. 6.), kde 

slavnostně ukončíme kroužek, VUT fakultu stavební. Ve spolupráci s doc. Ing. Janem 

Pěnčíkem, Ph.D. a  s proděkanem doc. Ing. Janem Jandorou, Ph.D. jsme pro děti 

vytvořili snad nezapomenutelný program, který nejlépe povede k tomu, abychom děti v 

pozdějších letech viděli na této, či jiné technické škole, studovat. 

 

Jako studentka již 6. ročníku VUT fakulty stavební, kdy v lednu budu konat státní 

závěrečnou zkoušku a obhajovat diplomovou práci, Vás velice prosím, o vyplnění 

krátkého anonymního dotazníku, který mi bude nápomocný k napsání diplomové práce 

a snad i k úspěšné obhajobě. Téma diplomové práce je: "Metody rozvoje technického 

myšlení". Vaše vyplněné dotazníky bych použila pouze pro účely diplomové práce.  

 

Mockrát Vám děkuji za spolupráci, vyplněných dotazníků si budu velice vážit. V 

případě jakýchkoliv dotazů, se mi neváhejte ozvat. 

 

Linda Veškrnová 

 

1. Jak děti reagovaly, když jste se bavily o tom, co v kroužku dělaly, co se 

naučily?  

Označte křížkem pouze jednu variantu. 

1.1 Byly nadšené  

1.2 Byly spíše nadšené  

1.3 Nebyly nadšené  

1.4 Nebyly vůbec nadšené  

 

2. Co Vás, jako rodiče, zaujalo nejvíce z „Technického kroužku“? 
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2.1 Vypište:       

 

3. Bylo v kroužku něco, co Vás vůbec nezaujalo?  

Označte křížkem pouze jednu variantu. 

3.1 Ano, bylo  

3.2 Ne, nebylo  

 V případě, že jste označil/a v předchozí otázce číslo 2 variantu 1, pokračujte 

následující otázkou. V případě, že jste označil/a variantu 2  přejděte na 

otázku číslo 5. 

 

 

4. Co Vás, jako rodiče, vůbec nezaujalo? 

4.1 Vypište:       

 

5. Inspirujete své děti k tomu, aby měly zájem o vědu a techniku?  

Označte křížkem pouze jednu variantu. 

5.1 Rozhodně ano  

5.2 Spíše ano  

5.3 Spíše ne  

5.4 Rozhodně ne  

 

6. Pokud své děti inspiruje či motivujete, aby měli zájem o vědu a techniku, tak 

čím nebo jak? 

6.1 Vypište:       

 

7. Pracujete vy, nebo Váš manžel/manželka (partner/ partnerka) ve stavební 

nebo jiné technické firmě?  

Označte křížkem pouze jednu variantu. 

7.1 Ano  

7.2 Ne  

 

8. Máte dojem, že rozhodujícím činitelem pro volbu studia na technické škole je, 

aby alespoň jeden z rodičů pracoval v oboru stavebnictví či jiném technickém 

oboru? 

Označte křížkem pouze jednu variantu. 

8.1 Rozhodně ano  

8.2 Spíše ano  

8.3 Spíše ne  

8.4 Rozhodně ne  
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9. Myslíte si, že inspirování dětí k vědě a technice vede k tomu, že se v 

pozdějších letech budou věnovat stavebnictví nebo jiným technickým 

oborům?  

Označte křížkem pouze jednu variantu. 

9.1 Rozhodně ano  

9.2 Spíše ano  

9.3 Spíše ne  

9.4 Rozhodně ne  

 

10. Myslíte si, že hravou formou jde děti vtáhnout do tajů stavebnictví?  

Označte křížkem pouze jednu variantu. 

10.1 Rozhodně ano  

10.2 Spíše ano  

10.3 Spíše ne  

10.4 Rozhodně ne  

 

Děkuji Vám velice za spolupráci a Váš čas strávený vyplňováním dotazníku. 

S přáním krásného dne, Linda Veškrnová 

 

  


