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Začínáme… 
 

Vážení kolegové,  

začínající autoři studijních opor pro kombinovanou formu studia, 

 

setkáváte se se zcela novým úkolem, tvorbou textů pro kombinovanou formu studia. To předpokládá, 

že vy jako odborníci nebo vzdělavatelé dospělých osob (jak studentek, studentů, ale i odborníků již 

pracujících, zejména zdravotních sester) nemusíte být v jejich studiu a učení přímo přítomni, ale 

přesto jim předáte své znalosti a zkušenosti pro zvýšení jejich odborných kompetencí. 

Za vás totiž bude „mluvit“ studijní opora. Podle definice distančního vzdělávání, jehož je 

kombinované studium jednou z odnoží (kombinuje prezenční výuku se samostudiem formou e-

learningu), neúspěch studentů není zapříčiněn jejich neschopností, ale nízkou kvalitou studijní opory. 

Proto musíme přípravě studijních opor věnovat tolik pozornosti, aby vás skutečně dostatečně a 

kvalitně reprezentovala.  

Úsilí věnované do této práce se vám vyplatí a vrátí ještě v jednom směru. Tím, že svůj obor nebo 

předmět podložíte kvalitními studijními oporami, zvládnete za stejné množství času větší množství 

studentů, než byste zvládli při tradiční prezenční formě výuky. Odpadne vám totiž velká část činností, 

spojených s hodnocením studentů. To je veliká výhoda správně sestavených studijních opor. 

Tento manuál vám pomůže lépe pochopit a hlouběji rozebrat některé, pro vás nové prvky 

z prezentace „Jak psát texty ke kombinované formě studia“, kterou máte k dispozici v projektu 

„INOVACE STUDIJNÍHO PROGRAMU OŠETŘOVATELSTVÍ NA SLEZSKÉ UNIVERZITĚ V OPAVĚ (ISPOSU)“ 

č. CZ.1.07/2.2.00/15.0178 programu OP VK. 

Mnoho úspěchů vám přeje 

 

PhDr.Ing. Hana Danihelková 

athena.hd@seznam.cz 

 

 

mailto:athena.hd@seznam.cz
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Studijní opora není skriptum ani kniha. 
 

Autoři mají ty nejlepší úmysly – chtějí dostat do osob, studujících jejich předmět nebo obor, co 

nejvíce informací. Ale všechny informace nemají stejnou váhu, některé jsou zásadní, jiné prohlubující 

nebo doplňující. A všechny pomaleji nebo rychleji zastarávají (nebo zastarává kontext, v němž jsou 

platné). Proto je nesmírně důležité, aby studijní opora vychovávala studující k aktivnímu vyhledávání 

dalších informací, k jejich obnovování a skládání do nových, aktuálních rámců.  

Nenechte se proto svést k tomu, abyste psali obsáhlé knihy. Ty si studenti a studentky mohou půjčit, 

koupit, prostudovat v knihovně nebo na internetu. 

I běžná vysokoškolská skripta počítají s tím, že jsou součástí prezenční výuky, a proto studijní opory 

ke kombinovanému studiu nebudou vypadat jako ona. 

 

Studijní opora – rozsah a efektivita 
 

Pro dosažení požadované, výše vysvětlení kvality studijní opory je dobré vžít se do role studujícího. 

Studuje zřejmě se zájmem o celý obor, ale pravděpodobně se nechce stát odborníkem zrovna v tom 

vašem předmětu. S tímto východiskem mu dodáte informace.  

 Jejich váhu dobře promyslete – celková délka, či velikost studijní opory má psychologický vliv na 

zájem a motivaci studujících se do ni „pustit“, pokračovat a ve studiu vydržet. Optimální je rozsah 30 

stran. V našem projektu jsme se rozhodli tento počet zdvojnásobit tak, aby mohly být splněny 

všechny podmínky, kladené na bakalářské studium oboru Ošetřovatelství na Slezské univerzitě v 

Opavě. Tím více se budeme společně snažit, aby každá studijní opora byla „záživná“ a aby pomáhala 

jak studujícím, tak i vám, autorům a vzdělavatelům. 

Jeden předmět může mít i více studijních opor. 

Chceme, aby  

 si studující zapamatovali podstatné věci 

 okamžitě zjistili, které informace jsou nejdůležitější, 

 hltali studijní oporu jako napínavou detektivku 
 
Proto píšeme v krátkých větách, nepoužíváme komplikovaná souvětí a zcela vypustíme omáčku. 
Představte si, že studijní opora je sestavena do šablony, kde pro každý úsek je vyčleněn omezený 
počet znaků, např.2000.  A vy musíme vystihnout to podstatné sdělení v tomto limitu. 
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Studijní opora - struktura 
 

Každá studijní opora má určitou strukturu, danou šablonou, do níž autoři její obsah zapisují. Zde 

nastává první úskalí: seznámit se se šablonou a poznat její technické náležitosti, které mají návaznost 

na konečný vzhled studijní opory, jak se objeví na internetu pro samostatné studium. 

O šabloně, její struktuře a funkcích se autoři dozvědí na školení a také formou konzultací s IT-

expertem, který vyplněnou šablonu převádí na výukovou platformu Moodle. 

Vraťme se však k obsahové náplni šablony. Autoři do ní musejí dostat 2 odlišné prvky: 

Text a pedagogické nástroje. 

Oba prvky jsou rovnocenné, ale mají rozdílnou funkci. 

Text přináší podstatné informace a pedagogické nástroje vybízejí studující k dalším činnostem. Obojí 

dohromady pak tvoří distanční část kombinované formy studia (to má ještě klasickou prezenční část). 

 

Pedagogické nástroje (1) 
 

Jsou to takové prvky, které způsobují, že studující vyvíjejí při studiu různé činnosti. Tím neunavují 

mozek monotónním čtením a mechanickým ukládáním informací do mozku lineárně po sobě, ale nutí 

mozek k aktivitě a „přeskakování“ od jednoho typu činnosti k druhému. Tato okolnost jednak vybízí 

studující, aby postupovali ve studiu dále (motivace a podpora), jednak zvyšuje účinnost studia. 

Jejich úkolem je: 

 Zavést informaci do paměti 

 Zjistit její důležitost 

 Zařadit ji v paměti na správné místo 

 Propojit ji s ostatními informacemi. 
Správně sestavená studijní opora obsahuje text prokládaný pedagogickými nástroji tak, aby studující 
nebyli unaveni jednou převažující činností 

 si včas učivo zopakovali 

 si mohli vícenásobně opakovat 

 se prozkoušeli, zda právě prostudované části opory rozumějí 

 se závěrečně zhodnotili různou formou (testy, úlohy, aj.) 
 
Jejich účinek tkví v tom, že umožňují 

 přesmyčku ve vnímání učení 
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 učení typu „Škola hrou“  – důraz je kladen na informální učení 

 zvýšení motivace pokračovat ve studiu a nevzdát ho 

 vedení a podporu během studia 

Autoři, buďte si vědomi, že studující budou značnou část studia vykonávat sami, jen pod vedením 

studijní opory. Informace, získané informálním učení, zůstávají v mozku velmi dlouho, zůstávají 

dokonce v aktivní paměti. Snažte se proto vytvořit dílo, jež bude zajímavé a dovolí studovat hravou 

formou! Kvalita studijní opory tím neutrpí s přitom se velmi zvýší její účinnost.  

Pedagogické nástroje působí v různých částech studijní opry různým způsobem. Starají se o to, že 

rozvíjejí tento poznatek:  

Nejlépe se učíme, když jsme uvolněni a máme dobrý pocit, že si můžeme dovolit žít, neboť 
jsme si osvojili dobrou studijní techniku. 

 

Text - umění číst správně 
 
S ohledem na omezenou délku studijní opory musí být text napsán téměř v holých větách, čímž má 

být studující veden/a k tomu, aby četl/a správně, i když neabsolvoval/a žádný speciální kurz 

rychločtení nebo podobných technik. Pokud se studující nemusí zabývat neužitečnými nebo 

podružnými informacemi, či ne naopak vystaven/a mnoha prohlubujícím informací, ztrácí se v textu. 

Studuje-li poctivě, vrací se k obtížným místům, aby problému porozuměl/a, ale pokud to je JEN text, 

který má nejasné místo vysvětlit, je to ŠPATNĚ.   

 

Pět fází studia opory 
 

1. Získat přehled –  o čem to je a do jakého rozsahu   

2. Formulovat vlastní otázky k tématu 

3. Číst 

4. Ujasnit si přečtenou stať 

5. Opakovat 

 

Ten na první pohled nejsamozřejmější úkol studujících – číst novou látku, tvoří menšinu v činnostech, 

jež má se studijní oporou vykonávat. S ohledem význam této zásadní informace pro autory 

rozebereme každou fázi studia opory a spojíme ji s vhodnými pedagogickými nástroji. 
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1. Získat přehled 

Velmi důležité je správné strukturování studijní opory. Studující musí okamžitě získat přehled, o 

čem opora pojednává, jaká je její úroveň (začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí studující v tématu).   

Nedoporučuje se téma příliš košatit, naopak je velmi vhodné držet se hlavní linie tématu. Zde je 

znova dobré zdůraznit, že méně je někdy více – čím méně slov bude k vysvětlení použito a čím více 

bude těch obsažných, tím lépe. 

Získání přehledu brání stránky zcela pokryté textem. Buďte si toho vědomi s text STRUKTURUJTE!  

2. Formulovat vlastní otázky k tématu 

Předpokládáme, že autor je natolik zkušený ve svém oboru, že si umí představit, jaké otázky u 

studujících text vyvolá. Některé z nich se týkají podstaty tématu, jiné jsou zaměřeny na prohloubení 

určitého problému v tématu. Autor by tedy měl tušit, jaké otázky se v hlavě studujících vytvoří, a 

studijní oporu tomu přizpůsobit. Opora má přinést odpovědi na otázky, které text vyvolá. Ty 

odpovědi nemusí být napsány textem, naopak: je vhodné přinést odpovědi tak, že si je studující 

odpoví sám. Autor tedy vloží do příslušného místa vhodný pedagogický nástroj: test, vícečetný výběr, 

soubor tvrzení s možností odpovídat ano/ne, atd. Tím se studující přesměruje na jinou činnost mozku 

a odpovědi si jednak tvoří sám, jednak si je aktivně zkontroluje se správnými odpověďmi na konci 

kapitoly nebo celé studijní opory, ale hlavně, ale hlavně zanese si takto získané informace da aktivní 

paměti. Důsledkem je to, že s nimi umí lépe pracovat, než by je nabyl pouhým čtením.  

3. Číst 

Snažte se studijní oporu tvořit s užitím spisovného, ale takového jazyka, kterému studující 

porozumějí. To jim výrazně usnadní pochopení tématu. Nadměrné používání cizích slov, jakkoliv 

věcně správné, škodí srozumitelnosti textu. 

4. Ujasnit si přečtenou stať 

Teorie andragogiky nás učí, že existují 4 stupně ve zpracování informace: 

a) Vědět             (informaci získám poslechem nebo čtením) 
b) Rozumět       (informaci umím vysvětlit další osobě) 
c) Aplikovat v praxi (s informací umím pracovat, použít ji) 
d) Rozvinout a kreativně myslet (na informaci umím navázat další myšlenkové pochody) 

Ve studijní opoře si musíme dát pozor na to, abych studující nezůstali u bodu a), ale aby byli schopni  
splnit body b) – d). K tomu slouží právě pedagogické nástroje, které studující/ho nutí si opakovat, 
ujasnit, o čem příslušná stať či kapitola byla (b), zkontrolovat si, zda ji umí použít (body c) a rozvinout 
(d).   

5. Opakovat 

Velmi užitečné je, když si studující může opakovat PÍSEMNĚ. Tím se přinutí vyjadřovat se jasně, bez 
povídání typu: 
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…a je tam, že…,  
….když se řekne, že…,  
….jakoby se tam mohlo dát to, že…  
a podobné nicneříkající vysvětlení, k nimž se lidé rádi ústně uchylují. 

Několikanásobné opakování má svůj smysl. Informace se v mozku utvrdí tam, kde ji chceme mít. 

Autor musí nechat studující opakovat podle toho, co chce nechat v jejich paměti zakotvit co 

nejvíce. Opakovat se musí smysluplně a originálně, ne pouze prázdně a rutinně znovu číst. Zde 

opět pomohou různé druhy pedagogických nástrojů – testy, výběry, přiřazování, výroky ano / ne, 

doplňování do mezer v textu, aj. 

Opakovat se dá kdykoliv, mělo by být uděláno tak, aby si studující mohli vybavovat otázky třeba i 

při jízdě v tamvaji, při obědě nebo jiných aktivitách, které s učením přímo nesouvisejí. Pokud je 

mozek zaměstnán učením při těchto aktivitách, může snadno dojít ke spojení informace, na niž 

myslím, s nějakou zajímavou, nevšední, třeba i jedinečnou příhodou, která se pak s informací 

spojí a tím ji zanese do paměti velmi výrazně. 

Příklad: myslím na první pomoc, zakopnu na chodníku a div že nespadnu. Zastavím se ale před 

velmi pohledným mladíkem. Omluvím se, ale ten zážitek byl příjemný i nepříjemný zároveň. 

Prostě výjimečný. A uvědomím si, že jsem přitom myslela na první pomoc a zrovna ji řešila. Tak 

na to dlouho nezapomenu.  

Pedagogické nástroje (2) 
 

Nejčastěji používané pedagogické nástroje, využitelné na vzdělávací platformě Moodle, jsou:  

• Vícečetný výběr 

• Přiřazování 

• Test 

• Odpověď ano / ne 

• Jednoduchá otevřená odpověď malými písmeny 

Prokládejte studijní oporu těmito prvky, ale nejen to. Jeji kvalitu a účinnost velmi zlepšíte, když část 

textu těmito nástroji NAHRADÍTE. Některé informace prostě nesdělíte fulltextem, ale zeptáte se na 

ně například vícečetným výběrem. 

Vyzkoušejte tento přístup, konzultujte ho s metodičkou a zjistíte, že to umíte, že to je možné a že to 

je dokonce i napínavé zábava. 

Hodně zdaru přeje 

Hana Danihelková 


