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1 CÍL – CO SE NAUČÍTE  

V této relaci se dozvíte: 

● O důležitosti učení; 

● Jak se učíte a kdy se učíte nejlépe – jaký je váš osobní styl učení; 

● Jak můžete efektivně učit a trénovat ostatní na základě jejich stylů učení. 

2 CO JE UČENÍ A JAKÁ JE DŮLEŽITOST UČENÍ   

Učení je relativně trvalá změna našich znalostí nebo chování způsobená zkušenostmi. Učíme 

se celý život. Učení může být záměrné, ale také k němu dochází neúmyslně, když 

komunikujeme se světem. Když se učíme, nové znalosti a dovednosti jsou snadno dostupné 

z paměti, abychom mohli pochopit budoucí problémy a příležitosti. 

 

Náš svět se rychle mění a podle změn se mění i povolání a kariérní příležitosti. Musíme se 

neustále učit přizpůsobovat se změnám. Když je naše učení motivované, průběžné a 

dobrovolné, hovoříme o celoživotním učení, a když se učíme z přímých zkušeností mimo 

tradiční akademické prostředí, hovoříme o zážitkovém učení. 

 

Pokračující učení vám umožní: 

Rozšiřte svůj příjem a postavení – Učení vám pomůže získat znalosti a dovednosti, které 

mohou zvýšit váš potenciál na trhu práce, a tím zlepšit vaši životní úroveň. 

Získejte přístup k novým příležitostem – Učení vám dává šanci podílet se na nových 

zkušenostech, které mohou vést k novým příležitostem. 

 Zvyšte sebevědomí – Nové znalosti a dovednosti zvyšují váš pocit hrdosti a úspěchu, což 

vám při komunikaci s ostatními lidmi dodává potřebné sebevědomí. 

 Růst jako jednotlivec – Můžete implementovat učení, abyste dosáhli pozitivní změny v 

každodenním životě, osobně i profesionálně. 
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Dosáhněte svých cílů – Učením získáte potřebné dovednosti a znalosti, které vám pomohou 

dosáhnout vašich osobních nebo profesních 

Chcete-li být šťastní – učení umožňuje osobní a profesní růst, což zvyšuje a udržuje vaše 

štěstí. 

Rozvíjejte se profesionálně – S novými dovednostmi a znalostmi zvyšujete svoji 

konkurenceschopnost a zaměstnatelnost 

.  

2.1 Učení na pracovišti 

Technologie a procesy ve společnostech se neustále mění a pro udržení 

konkurenceschopnosti na pracovišti se musíte neustále učit. Vaše zaměstnatelnost závisí na 

vaší ochotě zůstat aktuální a neustále rozšiřovat své dovednosti a znalosti. Kromě oficiálních 

vzdělávacích programů ve společnosti existuje mnoho příležitostí k získání nových 

dovedností a znalostí: 

● Přijmout závazek – Učení si zvyknete tím, že se zavazujete učit se nové věci každý den. 

Většina návyků se dá naučit za šest týdnů. 

● Čtení – úspěšní lidé čtou každý den. Můžete například číst nebo poslouchat zvukové knihy 

při dojíždění do práce a z práce. 

● Účast na vzdělávacích programech – Zjistěte, jaké možnosti učení existují ve vaší 

organizaci. Možná je společnost ochotna uhradit také náklady na školné. 

● Zapojení do diskuse – Hledejte ve svém oboru diskusní skupiny nebo školicí semináře, 

které vám poskytnou nové znalosti a zkušenosti. 

● Upgradování vašich stávajících dovedností – Budování na vašich stávajících dovednostech 

nejen zvýší vaši sebevědomí, ale také vám zefektivní práci. 

● Přijmout výzvu – Můžete vystoupit z komfortní zóny tím, že se naučíte něco úplně jiného, 

než vyžaduje vaše práce. Co můžete přinést na své pracoviště například se zcela novými 

dovednostmi v oblasti účetnictví nebo řízení projektů, novým jazykem? 
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Kromě zřejmých výhod udržení konkurenceschopnosti na trhu práce existují další důvody, 

proč se můžete dále učit na pracovišti: 

● Učení sníží nudu a udrží váš zájem na vysoké úrovni. Práce se může stát monotónní, ale 

učení se novým dovednostem může pomoci prolomit tuto každodenní monotónnost. 

● Díky učení se budete lépe přizpůsobovat změnám ve své profesi a na pracovišti a budete 

ochotni přijímat nové způsoby práce. 

● Díky učení se stanete univerzálnějším a budete schopni přecházet do různých rolí na 

pracovišti nebo vám dokonce vytvoří novou kariéru. 

● Učení bude přínosem pro vaše zdraví, protože bude udržovat vaši mysl a tělo zapojené 

prostřednictvím nových poznatků a zkušeností. Udržování aktivního mozku je stejně důležité 

jako udržování aktivního těla. 

● Díky průběžnému učení zajistíte, že vaše znalosti zůstanou relevantní a nebudete pozadu, 

jak se vyvíjí ekonomika a jak se vylepšuje technologie. 

 

Zjistili jsme, že je důležité se učit každý den i na pracovišti. Abyste mohli maximalizovat své 

učení, musíte vědět něco víc o samotném učení – v následujících kapitolách zjistíte, jak se 

učíme a jaký je váš preferovaný styl učení. 
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3 KRUH UČENÍ  

Tento koncept cyklu učení byl poprvé vyvinut Davidem Kolbem. Proces učení lze rozdělit do 

4 fází: 

 

 

Na základě vašich preferencí může učení začít v kterékoli fázi, ale je nejúčinnější, když cyklus 

úplně dokončíte: 
(1) BETONOVÉ ZKUŠENOSTI - Činíte kroky a získáte konkrétní zkušenosti - klíčem k učení je 

aktivní zapojení, nejen jeho sledování nebo čtení. 

(2) REFLEXNÍ POZOROVÁNÍ – Ustoupíte a přemýšlíte nad tím, co se stalo. V této fázi kladete 

otázky a diskutujete s ostatními o této zkušenosti. 

(3) ABSTRAKTNÍ KONCEPTUALIZACE – Analyzujete tato pozorování a dáváte smysl tomu, co 

se stalo. Porovnáváte zkušenosti a pozorování s tím, co už víte dříve. 

 Konkrétní 
Zkušenosti 
 
 Učení se 
zkušeností 

        Reflektívní    
       Pozorování 
 
        Učení reflexí 

       Aktivní 
Experimentování 
 
 Učení děláním 

        Abstraktní  
  Konceptualizace  
 
    Učení myšlením 
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4) AKTIVNÍ EXPERIMENTACE – V praktické situaci použijete shromážděné informace z 

analýzy. 

4 HONEY AND MUMORDOVE UČÍCÍ STYLY 

Každý má svůj preferovaný způsob učení a protože víte, jakým způsobem se učíte nejlépe, 

můžete lépe řídit své vlastní učení a osobní rozvoj. 

 

Honey a Mumford popsali 4 styly učení, které vám pomohou určit vlastní preferovaný 

způsob učení: 

 

● AKTIVISTA 

o Nejlepší se naučíte cvičením (nikoli viděním, čtením nebo posloucháním). Máte   

    rádi praktické, praktické činnosti a řešení problémů, když je aktivita dokončena,  

    nemusíte si dělat čas na přemýšlení o tom, co jste udělali, ale spěcháte na další  

    aktivitu. Nemáte rádi opakování nebo plánování. 

o Silné stránky: flexibilní a vnímaví, užívejte si nové situace, velmi společenští, jako  

    jsou malé skupinové diskuse. 

o Slabé stránky: podstupovat zbytečná rizika, jednat bez řádné přípravy, chtít dělat  

    všechno sami, nudit se implementací. 

o Rozvinuté dovednosti: řešení problémů, experimentování, předpovídání,  

    dotazování a zkoumání. 
 

● REFLEKTOR 

o Naučíte se nejlépe, když můžete situaci sledovat z různých úhlů pohledu, než  

   budete dělat závěry, abyste shromáždili co nejvíce informací. Než to uvedete do  

   praxe, věnujete čas přemýšlení o tom, co jste se naučili. 

o Silné stránky: opatrní, důkladní a metodičtí, dobří posluchači, nikdy nepřijímejte  
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    závěry. 

o Slabé stránky: zdržujte se přímé účasti, pomalu se rozhodujte, ne asertivní. 

o Rozvíjené dovednosti: pozorování, představování, vizualizace, brainstorming,  

   poslech a mluvení / dotazování. 
 

● TEORETIK 

o Při učení stavíte na modelech, teoriích, konceptech a faktech. Rádi jste napadáni  

   intelektuálně, ptáte se a prozkoumáváte logiku konceptů. Máte rádi pořádek a  

   nepohodlí vás dvojznačnost a zmatek. 

o Silné stránky: promyšlené věci, objektivní, racionální přístup, analytické. 

o Slabé stránky: ne kreativní, příliš mnoho plánování času, problém s aplikací  

   teoretických aspektů v reálných situacích. 

o Rozvíjené dovednosti: organizování, analýza, klasifikace, porovnávání a stanovení  

   priorit. 
 

PRAGMATIK 

 

o Na rozdíl od teoretiků mají pragmatici malé využití pro teorii a abstraktní myšlenky,     

   pokud nemají praktické využití. Musíte vidět souvislost mezi učením a jeho praktickou  

   aplikací. Rád experimentujete s teorií, informacemi a nápady, abyste zjistili, zda fungují  

   v praxi. 

o Silné stránky: praktické, uplatnění nápadů v praxi, přízemní. 

o Slabé stránky: nedostatek koncepčního myšlení, příliš brzy skákání do praktických  

   řešení. 

o Rozvíjené dovednosti: vysvětlování, sumarizace, ověřování, hodnocení a integrace. 
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Můžete propojit fáze cyklu učení a styly učení. Znalost vašeho preferovaného stylu učení 

vám pomůže pochopit, kde v učebním cyklu je vaše učení nejúčinnější: 

 

 
 

 

 

CVIČENÍ 

Na následujícím odkazu najdete různá prohlášení o učení. Zaškrtněte políčka vedle 

prohlášení, která vás lákají. Po dokončení odešlete odpovědi a zjistěte, jaký je váš 

preferovaný styl učení. Odkaz: https://www.mint-hr.com/mumford.html 

 

 Konkrétní zkušenost 
 
     
     Učení zkušeností 

       Reflektívní     
      Pozorování 
 
 Učení reflektováním 

         Aktivní 
experimentování 
 
  Učení deláním 

        Abstraktní     
  Konceptualizace 
 
     Učení myšlením 

AKTIVISTA 

  PRAGMATIK REFLEKTOR 

TEORETIK 
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4.1 Role učitele/ trenéra pro každý vzdělávací styl 

Nejúčinnější se můžete naučit, když metoda doručení podporuje vaše preference učení a 

když dokončíte všechny čtyři fáze učebního cyklu. Pokud se ocitnete v roli trenéra, musíte 

přizpůsobit aktivity pro studenty na základě jejich individuálních preferencí a zajistit, aby je 

provázeli všemi fázemi cyklu učení. 

Role lektora a nejvhodnější metody učení pro každý styl učení: 

 

 

 

STYL VZDELÁVACÍ METODY A AKTIVITY ROLE TRENÉRA 

AKTIVISTA ● v práci 

● terénní práce 

● přidělení 

● projekty 

● hraní rolí 

● simulace / týmové hry 

● řešení problémů 

● praktická cvičení 

●  

Zmocnění: 

Umožnění samoučení a 

výuky ostatních. 

 

REFLEKTOR ● diskuse 

● brainstorming 

● psaní učebních protokolů a 

deníků 

● stínování 

● pozorování 

● filmy a videa 

● poskytování zpětné vazby 

ostatním 

● docela čas na přemýšlení 

 

Motivující: 

Umožnění zážitku 

upřesněním výsledků učení 

a výhod 

 

TEORETIK ● přednášky 

● papíry 

● čtení 

● výzkum 

● distanční / e-learning 

● otázky a odpovědi 

● podat teorie a fakta 

Výuka: 

Prezentace faktů, usnadnění 

debaty a plánování. 
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PRAGMATIK        ● projekty 

● terénní práce 

● domácí práce 

● případová studie 

● simulace / hraní rolí 

● obchodní návštěvy 

● plánování 

● používat skutečné problémy 

 

Koučování: 

Umožnění jednotlivci 

vyzkoušet si věci a 

zkontrolovat učení. 

 

 

5 VAK STYLY UČENÍ 

Styly učení VAK jsou popsány na základě tří hlavních smyslových přijímačů – vizuálního, 

sluchového a kinestetického. Studenti používají všechny tři způsoby, jak přijímat nové 

informace a učit se, ale obvykle je dominantní jeden nebo dva z nich. 

 

Po celý náš život je nám obvykle vnucován jeden z těchto stylů. V mateřské škole až do třetí 

třídy používají učitelé k učení především kinestetické metody nebo pohybové aktivity. Ve 

zbytku primárního vzdělávání je převládající metoda vizuální; zatímco na střední a vysoké 

škole, stejně jako v obchodním prostředí, je většina informací prezentována sluchově, jako 

jsou přednášky. 

Charakteristika studentů s dominantním stylem učení: 

 
● VIZUÁLNÍ UČITELÉ 

Nejlepší se naučíte čtením a prohlížením obrázků, obvykle si můžete v hlavě 

představit, co se naučíte. Rádi čtete a píšete úkoly a máte potíže s mluvenými 

pokyny. 

 

● AUDITORICKÍ UČITELÉ 

       Nejlepší se naučíte nasloucháním. Rádi čtete nahlas, abyste lépe porozuměli a      
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       zapamatovali si, také máte rádi mluvené pokyny lépe než písemné. 

 

         ● KINETETETICKÉ UČITELE 

Naučíte se nejlépe dotykem a pohybem / děláním. Naučíte se lépe, když se jedná o 

nějaký druh fyzické aktivity. „Mluvíš rukama“. Chcete-li se učit, rádi dáváte věci 

dohromady a zase dohromady. Při čtení používáte barevné zapalovače, děláte si 

poznámky a čmáranice. 

 

 

5.1 Rola učitele/ trenéra pro každý vzdělávací styl 

Jak může učitel / školitel integrovat specifický styl učení do učebního prostředí: 
 

VIZUÁLNÍ ŽÁCI AUDITÍVNÍ ŽÁCI KINESTETICKÍ ŽÁCI 

● Používejte různé vizuální 

pomůcky: grafy, grafy, 

ilustrace; 

● Zahrňte obrysy, agendy a 

rozdání s volným bílým 

prostorem pro psaní 

poznámek; 

● Eliminujte potenciální 

rozptýlení; 

● Je-li to možné, doplňte 

text ilustracemi; 

● Vyzvěte je, aby zůstali ve 

sluchovém prostředí bdělí. 

 

● Na začátku podejte krátký 

přehled o přednášce / 

materiálu a na konci závěr 

shrnutím;                                  

● Zahrňte aktivity, jako je 

brainstorming, malé 

diskusní skupiny, debriefing; 

● Rozvíjet dialog se 

studenty. 

● Pomocí aktivit je zvedněte 

a hýbejte se; 

● Přehrávání hudby; 

● Používejte barevné značky 

pro klíčové body učení; 

● Dávejte časté pauzy; 

● Nechte je přenášet 

informace z textu na jiné 

médium, například na 

klávesnici nebo tablet; 

● Poskytněte materiály, jako 

je těsto, aby byly fyzicky 

přítomné. 
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6 ZÁVĚR 

Žijeme v náročné době. Každý den po celém světě se lidé potýkají s různými náročnými 

situacemi, osobně i profesionálně. Vzdělání bylo klíčem nejen k překonání výzev, ale také k 

naplnění našeho osobního potenciálu. Existuje mnoho příležitostí k rozšíření našich znalostí 

a dovedností, formálně i neformálně, v tradiční třídě nebo online, ve skupině nebo 

samostatně. Je vaší odpovědností zavázat se k celoživotnímu učení, abyste byli ve své 

profesi aktuální nebo mohli expandovat do nových profesních oborů. 

 

Znalost preferovaného stylu učení vám dá výhodu, abyste se učili efektivněji. Díky 

porozumění tomu, jak se učíte, se zároveň stanete rozumnějšími, když jste v roli učitele, 

mentora nebo trenéra. 
 

  

CVIČENÍ 

 Na základě svých nových znalostí o stylech VAK se zamyslete nad tím, jak jste se ve škole 

nejlépe učili? Jak jste se nejlépe učili na své poslední pracovní pozici? Kdy bylo pro vás 

jednodušší se učit (škola nebo zaměstnání) a proč? 

Udělejte krátký test a zjistěte, jaký je váš preferovaný styl učení VAK – postupujte podle 

pokynů na následujícím odkazu: http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/styles/vak.html 

 

 

 
 



12 
 

7 REFERENCE 

Anglia Ruskin University. Personal Development and Careers. URL: 

https://www.ftms.edu.my/images/Document/MOD001031%20-

%20Personal%20Development%20and%20Careers/PDC%20-Week%202.pdf    

 

Bhasin, H. (December 22, 2019). What is the Importance of Learning (In Any Stage of Life). 

URL: https://www.marketing91.com/importance-of-learning/  

 

Harrington-Atkinson, T. (February 7, 2017). Honey Mumford Learning Style. URL: 

http://tracyharringtonatkinson.com/honey-mumford-learning-style/   

 

ICAEW. The Benefits of Learning New Skills at Work. URL: 
https://jobs.icaew.com/blog/2018/10/the-benefits-of-learning-new-skills-at-work  
://kubicle.com/blog/5-ways-to-encourage-learning-in-the-workplace/  
 

Infed.org: education, community-building and change. David A. Kolb on experiential 

learning. URL: https://infed.org/mobi/david-a-kolb-on-experiential-learning/  

 

SlideShare. Learning styles. URL: https://pt.slideshare.net/noenanc/learning-styles-

9011616/5  

 

The eLearning Coach. 10 definitions of learning. URL: 

http://theelearningcoach.com/learning/10-definitions-learning/  

 

The Performance Juxtaposition Site. Visual, Auditory, and Kinesthetic Learning Styles (VAK). 

URL: http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/styles/vakt.html  

 

University of Leicester. Learning Theories/David Kolb. URL: 

https://www2.le.ac.uk/departments/doctoralcollege/training/eresources/teaching/theories

/kolb  

 

https://www.ftms.edu.my/images/Document/MOD001031%20-%20Personal%20Development%20and%20Careers/PDC%20-Week%202.pdf
https://www.ftms.edu.my/images/Document/MOD001031%20-%20Personal%20Development%20and%20Careers/PDC%20-Week%202.pdf
https://www.marketing91.com/importance-of-learning/
http://tracyharringtonatkinson.com/honey-mumford-learning-style/
https://jobs.icaew.com/blog/2018/10/the-benefits-of-learning-new-skills-at-work
https://kubicle.com/blog/5-ways-to-encourage-learning-in-the-workplace/
https://kubicle.com/blog/5-ways-to-encourage-learning-in-the-workplace/
https://kubicle.com/blog/5-ways-to-encourage-learning-in-the-workplace/
https://infed.org/mobi/david-a-kolb-on-experiential-learning/
https://pt.slideshare.net/noenanc/learning-styles-9011616/5
https://pt.slideshare.net/noenanc/learning-styles-9011616/5
http://theelearningcoach.com/learning/10-definitions-learning/
http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/styles/vakt.html
https://www2.le.ac.uk/departments/doctoralcollege/training/eresources/teaching/theories/kolb
https://www2.le.ac.uk/departments/doctoralcollege/training/eresources/teaching/theories/kolb


13 
 

Randstad. 6 ways to never stop learning at work. URL: https://www.randstad.ca/job-
seeker/career-resources/career-development/6-ways-to-never-stop-learning-at-work/ 
 

https://www.randstad.ca/job-seeker/career-resources/career-development/6-ways-to-never-stop-learning-at-work/
https://www.randstad.ca/job-seeker/career-resources/career-development/6-ways-to-never-stop-learning-at-work/

