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Studijní opora 

přebírá některé funkce 

učitele.  

Není to skriptum ani kniha! 

 

Autor ji podle toho musí sestavit.  



Studijní opora – efektivita 

Účinek 
• Rozlišení váhy informací i při větším počtu stran  

• Hutná struktura (krátké věty, chybí „omáčka“) 

• Zapamatování si podstatného 
 

 Čas učitele   
• Stejná nebo menší spotřeba času – učitel zvládne více 

studentek/studentů. 



Studijní opora (1) 

Rozsah  

• Daný konkrétním předmětem – méně je někdy více, 
psychicky únosné pro dospělého člověka je asi 30 
stran. 

• Jeden předmět může mít více studijních opor. 

• Větší celky rozdělit do menších studijních jednotek  



Studijní opora (2) 

Struktura  

• Dle šablony, ale s vloženými pedagogickými nástroji. 

• Zachovat kvalitu – zvýšit uživatelskou přívětivost 



Pedagogické nástroje (1) 

Smysl 

• Zavést informaci do paměti 

• Utvrdit ji tam  

• Zesíťovat s ostatními 

 Je podstatné, aby text byl prokládán 
pedagogickými nástroji.  

Pak má opora smysl. 



Pedagogické nástroje (2) 

Účinek 

• Přesmyčka ve vnímání učení 

• Škola hrou – informální učení 

• Zvýšení motivace pokračovat – a nevzdát to 

• Vedení a podpora během studia 
 

  



Pedagogické nástroje (3) 

Působení 

• různé v různých částech studijní opory      

 

 



Učit se nebo žít?  

 Podívejme se na problém očima studující/ho: 

 Nejlépe se učíme, když jsme uvolněni 

a máme dobrý pocit, že si můžeme 

dovolit žít, neboť jsme si osvojili 

dobrou studijní techniku. 



Umění číst správně  

• Ve čtení jsou skryty velké časové rezervy. 

• Dobrý text spoří čas studující/ho, v konečném efektu i 

učitele.  

• Rozdělení textu myšlenkově i graficky. 



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 

 

 



Tajemství účinku opory 

• Člověk se nejlépe učí to, co ho zajímá a pro co 

se připravuje (body 1 a 2)  
 

• Lépe se pamatuje to, čím se člověk zaobírá 

vícekrát a rozličnými způsoby (body 4 a 5) 

 

 



1. Získat přehled 

• Opora nesmí být fulltext.    

• Méně je více.  

• Neztratit souvislost s hlavním tématem. 

(nekošatit, neuhýbat od tématu). 



2. Formulovat vlastní otázky  

• Pídím se po tom, co mě zajímá – orientace na potřeby 

studujících 

• Formuluji si vlastní otázky tak, aby mi autor odpověděl 

na MÉ otázky. 



3. Číst 
(nejméně podstatná funkce studijní opory) 

• Přiměřený rozsah i struktura textu jsou 

rovnocenné pedagogickým nástrojům. 

Nedominují!  

• Jazyk srozumitelný studujícím.  



4. Ujasnit si přečtenou stať 

• Zachytit autorovy myšlenky vlastními slovy  

• Umět je vyjádřit je PÍSEMNĚ   

• Člověk chápe novou věc jen tehdy, dokáže-li ji 

také  sám verbálně vysvětlit jiným.  



5. Opakovat 

• Několikanásobné opakování má svůj smysl.  

• Opakovat smysluplně a originálně, ne pouze prázdně 

a rutinně znovu číst. 



Význam opakování 

• Za 24 hodin 

zapomeneme 20 % 

naučeného. 

 

• I když je text 

strukturovaný, bez 

opakování 

zapomeneme za 7 dní 

50 % naučeného. 



Způsob opakování 

Čím podobnější a návaznější je nová látka k té 

předešlé, tím 

• lépe ji překrývá.  

• lépe se na ni navazuje. 

• důkladněji se staré a nové informace zesíťují.  



Způsob opakování 

  



Pedagogické nástroje (4) 

• Vícečetný výběr 

• Přiřazování 

• Test 

• Odpověď ano / ne 

• Jednoduchá otevřená odpověď malými 

písmeny 
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