
Centra Elixíru 2021

Úvod k dotazníkovému šetření
Tato zpráva analyzuje data z výběrového šetření účastníků fyzikálních a digitálních center Elixíru v
roce 2021. Tento rok byl díky pokračující koronavirové krizi a navazujícím opatřením pro učitele i
samotné fungování center Elixíru opět velkou výzvou, dle ohlasů učitelů ještě větší. Dotazník byl i
letos koncipován jednotně jak pro fyzikální, tak i digitální centra. Covid a s ním spojený online režim
obě skupiny účastníků promíchal, jelikož umožnil navštěvovat jakékoliv centrum odkudkoliv z celé
ČR, ale i mimo ni (účastníci přicházeli i ze Slovenska).

V roce 2021 evidoval Elixír do škol necelé dva tisíce unikátních (registrovaných i neregistrovaných)
účastníků některého ze 44 fyzikálních a 9 digitálních center. Jedná se o číslo, které koresponduje
s fakty, že meziročně opět mírně vzrostl počet provozovaných center (fyziky i digi) na jedné straně, a
zároveň značně stoupl počet osob navštěvujících online formát setkání center. Distribuce dotazníku
proběhla elektronicky ke konci ledna 2022, přičemž dotazník byl distribuován na rekordní počet
účastníků – 1953 (tj. dvakrát více než loni).

Dotazník vyplnila pouze ta část respondentů, která byla ochotná se šetření účastnit. Dotazník vyplnilo
celkem 781 respondentů, z toho 732 učitelů. U (49) neučitelů byly pouze kvalitativně zjišťovány
důvody návštěv (baví je fyzika, chtějí se rozvíjet, poznávat zajímavé lidi, dříve učili nebo studují –
fyzika, IT). Do kvantitativní analýzy vstoupili pouze učitelé. V případě fyzikálních center se šetření
zúčastnili respondenti z 29 regionálních center (RC; včetně „RC Online“) a 13 létajících center (LC).
V případě DIGI center bylo zastoupeno všech 9 z nich. Pouze 16 % respondentů nemá domovské
fyzikální centrum, v případě digitálních center se k žádnému konkrétnímu nehlásí 63 % respondentů.
Výsledný vzorek nelze vzhledem k samovýběru považovat za reprezentativní, nicméně návratnost cca
40 % umožňuje získat poměrně dobrou představu o účastnících center a jejich hodnocení programu.

Kdo jsou návštěvníci center Elixír
Mezi účastníky center i v roce 2021 nepřekvapivě převažovali učitelé fyziky (66 %, většina z nich s
aprobací), velmi často v kombinaci fyzika – matematika (63 % s oběma aprobacemi). Ostatní
kombinace aprobací jsou výrazně menší. Co se týče učitelů informatiky, ti byli zastoupeni z 31 %,
z toho 66 % má aprobaci. Rozhodně se tedy nepotvrdil předpoklad, že informatiku vyučují převážně
lidé bez aprobace. Kombinaci obou předmětů, tj. fyziky a informatiky potom s aprobací vyučuje 9 %
respondentů.

Do center dochází většinou ženy (76 %) a více jak polovina účastníků (62 %) vyučuje na 2. stupni ZŠ
nebo víceletém gymnáziu (v primě až kvartě). Přestože většina pedagogů působí na základní nebo
střední škole, od roku 2019 se v souladu se strategií organizace registrují také učitelé mateřských škol
s cílem získat inspiraci a sdílet zkušenosti, jak zaujmout pro fyziku již děti v raném věku. V souboru za
rok 2021 bylo 33 učitelů MŠ (5 %), z toho pouze 1 bez aprobace. Je to v absolutním počtu
dvojnásobný nárůst, nicméně relativně stejné procento jako v roce 2020.

Návštěvníci center jsou progresivní učitelé, kteří využívají ve své pedagogické praxi nové metody a
přístupy. Oproti loňskému „pandemickému“ roku se zvýšil podíl známkování, nicméně mezi



nejpoužívanější metody stále patří také reflexe výuky společně se žáky a sledování dopadů na ně.
Z meziročního srovnání (graf č. 1) vyplývá, že učitelé již tolik nevyhledávali vzájemnou pomoc, ale
zároveň se zvýšil podíl tandemové výuky.

Graf 1 Jak často ve své pedagogické praxi využíváte následující postupy? (%, meziroční srovnání)

Pozn.: Součet odpovědí „Pravidelně – každou hodinu“ a „Často – minimálně jednou týdně“

V případě učitelů MŠ patří mezi nejčastější metody získávání zpětné vazby od dětí (88 %) a reflexe
výuky s dětmi (76 %). Učitelé také poměrně často sledují dopad výuky na žáky a reflektují výuku
s kolegy (72 %).

Z administrativních dat organizace vyplývá, že se v minulém roce základna učitelů Elixíru rozšířila o
1048 nováčků. Z nich se dotazníkového šetření zúčastnilo celkem 88 učitelů (9 %). Nadpoloviční
většina z nich vyučuje fyziku (60 %). Přibližně jedna pětina nováčků jsou začínající učitelé s praxí do
2 let, průměrná délka praxe činí 15 let. O centrech Elixíru se dozvěděli především od kolegů (32 %),
popř. od vedoucích center nebo vedení školy (13 %). Z webu Elixíru se o centrech dozvědělo 11 %
nováčků, z jiných webů potom 10 %.



Graf 2 Důvody, proč učím (%; pouze nováčci, n = 88)

Pozn.: Součet odpovědí „Zcela souhlasím“ a „Spíše souhlasím“

Mají své povolání rádi a baví je (viz graf č. 2). Naprostá většina z nich (86 %) by si učitelské povolání
vybrala znovu, což je samozřejmě vysoké číslo, nicméně oproti loňsku o 8 procentních bodů nižší.
Zřejmě se i zde projevuje mimořádně náročné období, kterému učitelé v roce 2021 čelili. Důvody,
které nové účastníky přitáhly do Elixíru shrnuje graf č. 3.

Graf 3 Důvody první návštěvy (%; pouze nováčci, n = 88)

Pozn.: Součet odpovědí „Zcela souhlasím“ a „Spíše souhlasím“

Návštěvnost center Elixír
V roce 2021 se alespoň jednoho setkání v centru Elixír zúčastnilo 81 % respondentů. Z nich přišlo 84
% na prezenční setkání, 88 % využilo možnost připojit se online. Respondenti patří mezi pravidelné
návštěvníky – 35 % přišlo v loňském roce na 5 a více osobních setkání, 36 % potom na 2 až 4.
Možnost on-line setkání využilo nejvíce respondentů 2 až 4krát ročně (55 %). V tomto ohledu je



zajímavé, že účastníci online setkání zůstávají věrní svému domovskému centru (69 %) oproti online
nabídce ostatních center (31 %).

Mezi nejnavštěvovanější fyzikální centra patřila ta v MEC Arkády v Praze 4 (průměrně 52 účastníků),
Praha 5 - Smíchov (průměrně 38 účastníků) - zde probíhala setkání online formou, z
prezenčně/hybridně navštěvovaných pak Praha Špitálská (průměrně 38 účastníků), Liberec a
Turnov (průměrně 28 účastníků). Témata která nejvíce zaujala účastníky byla: “Lékařská elektronika”
v RC Praha Smíchov (zúčastnilo se celkem 102 učitelů /online a kanál youtube), “Pokusy s barvami a
hlavně vajíčky” v RC MEC Arkády Praha 4 (80 účastníků), “Vodní hrátky” v RC MEC Arkády Praha 4 (65
účastníků), “Ovlivňování počasí” v RC Praha Špitálská (53 účastníků).

Nejvíce navštěvovaná digitální centra pak byla ta v Brně a Plzni (průměrně 53 účastníků) a Praha SPŠ
(průměrně 36 účastníků) U těchto center probíhala setkání převážně online formou. Témata která
nejvíce zaujala účastníky byla: “Procvičování školního učiva atraktivně a efektivně s Umíme to” v RC
Brno (zúčastnilo se celkem 170 učitelů), “Geogebra ve výuce matematiky” v RC Plzeň (129 účastníků)
a “Co to ta Jitka zase vyzkoušela” (69 účastníků).

Největší zájem mimo své domovské centrum projevovali respondenti o DIGI Praha SSPŠ, RC MEC
Arkády Praha 4 a RC Online centrum. Šlo nicméně o nižší desítky respondentů (celkem 144).

Za vynecháním návštěv v centrech v tomto roce stály především nedostatek času, pandemická
situace a okrajově také osobní zdravotní problémy. Pro učitele byl rok 2021 dle jejich vyjádření velmi
náročný, plný rychlých změn a chaosu spojeného s častými organizačními změnami. Cítili velký
psychický tlak na zvládnutí nejprve distanční a poté hybridní výuky, což u řady z nich vedlo k vysoké
míře stresu až ztrátě motivace a pocitu vyhoření. Na druhou stranu však tento rok pedagogové
popisují jako výrazně efektivnější z hlediska využívání informačních technologií nejen v online, ale i
prezenční výuce a také více tvůrčí.

„Tento rok byl asi nejtěžší v mé 20leté praxi. Stres, pracovní povinnosti, organizace chodu školy – vše je mnohem
náročnější.“

„Vše náročné, znalosti žáků nedostatečné, motivace nulová i pro nás!“

„Vždy jsem chtěl ve výuce více využívat výpočetní techniku. Díky distanční výuce už na to nikdo nepoukazuje, i když už
děti zase chodí do školy.“

„Situace mě přinutila tvořit jinak propracované materiály pro studenty, vymýšlet jim nové aktivity spojené s uplatněním v
domácnosti. Celkově jsem inovovala a začala využívat i digitálních technologií, aplikace aj.“

Největší motivací k návštěvě centra je pro učitele získávání inspirace na konkrétní pokusy či
vyrobené pomůcky spolu se zajímavým programem. Oproti loňskému roku mezi „fyzikáři“ trochu
poklesla důležitost zapojení technologií do distanční výuky, stále však patří mezi důležitá témata
spolu s pedagogikou obecně.

Stále silnějšími motivačními faktory jsou osobnost vedoucích center a potřeba odreagovat se a dobít
energii a důležité zůstává také setkávání s ostatními a společné sdílení zkušeností z praxe. Nově se
mezi významné faktory zařadila také badatelská výuka a pro učitele z DIGi center také potřeba rozšířit
si znalosti v oblasti digitálních kompetencí žáků a nové informatiky. Naopak spíše malý vliv mají
formální důvody, popř. fakt, že jsou setkání zdarma. Pouze minimum účastníků do centra přišlo na
základě požadavku vedení školy.



Graf 4 Jaké a jak silné jsou vaše motivace pro návštěvu centra? (%)

Pozn.: Součet odpovědí „Zcela souhlasím“ a „Spíše souhlasím“

Hlavními důvody pro návštěvu jiného, než domovského centra (n = 144) potom bylo zajímavé téma
(99 %) a možnost připojit se online (99 %). Účastníci také „šli“ za vedoucím daného centra (55 %),
popř. je zajímalo, jak fungují jiná centra (55 %). V naprosté většině byli účastníci s návštěvou jiného
centra spokojeni (86 %).

Necelé dvě třetiny učitelů (69 %) vedení jejich škol k návštěvám center podporuje, přičemž tato
podpora se reálně projevuje např. úpravou rozvrhu výuky, osobní pochvalou a oceněním, finanční
odměnou či kompenzací cestovních výdajů. Najdou se nicméně také ředitelé či ředitelky, kteří se o
rozvoj učitelů (v centrech) nezajímají (18 %) nebo o této formě dalšího vzdělávání vůbec neví (9 %),



což ovšem také implicitně poukazuje na ne zcela správně fungující vztah „nadřízený versus
podřízený“.

„Paní ředitelka je nadšená nápady, se kterými se vracím ze školení.“

„Souhlasí, podporuje, odměňuje a umožňuje další vzdělávání učitelů a sdílení zkušeností.“

"Z počátku nedůvěra, spíše strach z toho, aby mi účast/vedení centra nezabíralo čas z přípravy do školy :). Snad po roce
a půl fungování vedení pochopilo, že mi centrum v mé práci nesmírně pomáhá. Snažím se sdílet články na web školy.“

„Nic ho to nestojí, do výuky to nezasahuje, takže to vedení vůbec nezajímá.“

„Ředitel naší školy považuje návštěvy Elixíru za moji soukromou iniciativu a není ochotný mě uvolnit v případě krytí
termínů Elixíru s i bezvýznamnou poradou ...“

Hodnocení center Elixír
Fungování center v roce 2021 hodnotilo „na jedničku“ 88 % učitelů, průměrná známka byla 1,15. Více
jak 2/3 respondentů hodnotí na výbornou také online setkávání. Učitelé v zásadě nechtějí nic na
stávající organizaci setkávání měnit, domnívají se, že centra fungují výborně a oceňují, že se mohou
díky online formátu připojit i distančně.

Program center za uplynulý rok hodnotilo „na jedničku“ 82 % učitelů, což je výsledek, okolo kterého
se hodnocení učitelů pohybuje každoročně od počátku sledování v roce 2018. Průměrná známka za
rok 2021 byla 1,2. Nepřekvapí proto, že více jak polovina (53 %) učitelů návštěvu centra loni
doporučila i dalším kolegům. V průměru respondenti doporučili Centra Elixír třem kolegům, což
znamená, že neformální síť učitelů, kteří znají Elixír do škol a jeho aktivity čítá minimálně dalších 2,5
tis. dalších osob.

Osobně si učitelé na Elixíru v minulém roce nejčastěji cenili skvělé atmosféry a společně stráveného
času s podobně naladěnými kolegy a přítomnosti „nadšených“ a „skvělých“ vedoucích center. Klíčová
pro ně byla také podpora a sdílení zkušeností z praxe v bezpečném prostředí center. Mnoho učitelů
zmínilo skutečnost, že jim Elixír v roce 2021 pomohl „léčit syndrom vyhoření“ a dobíjel je potřebnou
energií pro zvládnutí náročného pracovního období.

„Elixír má po celou dobu, co jej znám vysokou úroveň. A tu na něm oceňuji i v minulém (nelehkém) roce.“

„Možnost setkat se s kolegy, sama si pohrát a pobavit se s fyzikou.“

„Možnost konzultace a sdílení zkušeností. Moc mi chyběla možnost BEZE STRACHU zeptat se na věci, které prostě nevím.
Velmi jsem se posunula v přemýšlení nad přípravou na hodiny. Celkově jsem přehodnotila přístup k dětem, tím hraním v
hodinách jsme si prostě blíž :).“

„Obdivuji vedoucí, kteří centra vedou.“

„Nasazení během distanční výuky – neustálá motivace vedoucího, spousta námětů nápadů a podpory vyučujících.“

Výše uvedené zkušenosti učitelů potvrdili rovněž v únorovém kvalitativním šetření vedoucí center,
kteří dlouhodobě pozorují, že pro učitele je setkávání stále více příjemným místem setkávání se s nyní
již přáteli a sdílení zkušeností ze školy. Centra vždy tvoří pevné „jádro“ stálých učitelů, ke kterému se
přidávají nebo které opouštějí další kolegové. Učitelé jsou dle vedoucích sami „tvůrci“ obsahu
jednotlivých setkání tak z 10 - 30 %.

Stejně jako v minulých letech byly i v roce 2021 pro učitele nejdůležitější programy center zaměřené
na realizaci pokusů (aby si na fyziku mohli žáci sami "sáhnout"), praktické ukázky, výrobu pomůcek a
sdílení zkušeností. Naopak méně důležitá byla témata jako jsou tipy pro ICT správce, obsah učiva IT,
rozvoj digitální kompetencí žáků, formativní hodnocení nebo sledování dopadů výuky. Graf č. 5.



zobrazuje shodu nabídky s poptávkou – záporné (červené) sloupce ukazují na nedostatečné
zastoupení v programu, kladné (modré) potom na vyšší než poptávaný výskyt.

Graf 5 Důležitost témat v programu a shoda poptávky s nabídkou

Pozn.: poptávka je vypočtena jako součet odpovědí „Velmi důležité“ a „Spíše důležité“ na otázku „Které oblasti a jak moc
pro vás byly v programu center Elixíru důležité?“ Nabídka je vypočtena jako součet odpovědí „Pravidelně“ a „Často“ na
otázku „Jak často se uvedené oblasti v programu center Elixíru vyskytovaly?“ V grafu je znázorněn rozdíl mezi poptávkou a
nabídkou: červená = převis poptávky; modrá = převis nabídky.

Podobně jako v předchozím roce je patrné, že nejvíce poptávaná témata byla v programu center
poměrně dobře pokryta, možná s výjimkou menšího zastoupení způsobů, jak pracovat s (méně)
nadanými žáky, sledování dopadů výuky, formativního hodnocení a reflexe ve výuce (což jsou však
zároveň relativně méně často poptávaná témata).

Kromě pokusů a výroby pomůcek si učitelé přejí do programu center nejčastěji zařazovat témata jako
elektřina a elektromagnetismus, práce s roboty, akustika, astronomie, ale také narůstá poptávka po
informatice, programování a propojení fyziky s informatikou. Stále více učitelů si také přeje zaměřit se
na chemii a propojení fyziky s chemií či matematikou. Obecně lze říci, že důraz na mezioborovost je
každým rokem silnější. A zapadnout by zde nemělo ani opakované volání po tématech určených pro



menší děti (MŠ a 1. stupeň ZŠ) a seznamování se s novými fyzikálními objevy a technologiemi a s
moderním využitím fyziky.

„Propojovat předměty informatika a fyzika tak, aby z toho oba předměty profitovaly. Aby se nejednalo jen o využití hodin
fyziky k podpoře ICT, ale i obráceně!!!“

„Nové výzkumné objevy. Ve školách se vůbec neučí. Jako například pájecí spoje.“

„Možná snížit odbornost a zařadit více jednodušších pokusů pro ZŠ.“

Dopady činnosti center Elixír
Celkový dopad činnosti center na žáky a studenty v ČR i nadále meziročně stoupá. V roce 2021
učitelé Elixíru (fyzika i digi) vyučovali přibližně 278 tisíc žáků, což je o cca 80 tisíc více než v roce
minulém.

Pokud budeme za primární dopad činnosti center považovat změnu způsobů výuky, můžeme
konstatovat, že většina respondentů tuto změnu pozoruje: 59 % změnilo způsob výuky částečně, 17
% potom významně. Pouze 7 % učitelů dopad vůbec nepociťuje. To, jakým způsobem se podle
samotných učitelů změna výuky projevila v hodinách a výsledcích žáků, shrnuje graf č. 6.

Graf 6 Dopady změny výuky na žáky (%)

Pozn.: Součet odpovědí „Určitě ano“ a „Spíše ano“

Z programu center učitelé v hodinách v minulém roce nejčastěji využili nejrůznější náměty na
pokusy (akustika, elektrostatika, barvy, těžiště apod.), vyrobené pomůcky (kaleidoskop, kondenzátor,
robot, optická lavice apod.) a zapůjčené pomůcky z center. Hojně také využívali doporučené aplikace
pro práci v online hodinách (Nearpod, Mentimeter, Umíme fakta, LearningApps, Liveworksheets,
Wordwall apod.), 3D tisk, programování, soutěž Bobřík informatiky, únikové hry a fyzikální stavebnice.

„Se žáky 8. ročníků v hodině chemie jsme připravili pro žáky 6. ročníků na fyziku domácí váhy se sadami závaží. Osmáci
se učili hospodařit s časem, spolupráci a přesnosti. Za mě výborný nápad – se šesťáky bych nestihla, protože mám pouze
hodinu fyziky týdně a osmáci se alespoň trošku "vyklidnili", protože věděli, že dělají pro někoho a nechtěli si "ukrojit"
ostudu :-).“

„Využívala jsem dětské programovací jazyky“



„V Mš jsme si dětmi připravily kostky ledu obarvené potravinářským barvivem a vyzkoušely, kde kostky roztají rychleji –
ve studené nebo v teplé vodě? Pokus se povedl. …….. Nakonec jsme na barevné ledové kostky položily provázek a
posypaly solí, po chvilce vznikl ledový náhrdelník – to bylo radosti. Děti se těší, co vyzkoušíme příště.“

„V septimě gymnázia jsem použila nástroj Peer Instruction – podařilo se vtáhnout do "akce" i studenty, kteří už v
podstatě čekali na konec povinné výuky fyziky. Diskuse, kterou nástroj o problémech odstartoval, byla užitečná i pro
budoucí maturanty, kteří argumentovali proti "laikům“. Ve třídě vznikla v tuto hodinu tvůrčí a "dělná" atmosféra.“

Bezmála polovina učitelů se domnívá, že se díky změnám v hodinách, které provedli ve způsobu
výuky, u žáků zvyšuje zájem o studium na školách přírodovědného, informatického nebo technického
typu. Za zmínku v této souvislosti stojí, že 40 % učitelů o svých návštěvách v centrech své žáky
informuje.

Zcela nově jsme v roce 2021 začali sledovat také jeden z klíčových nepřímých dopadů Elixíru.
Naprostá většina učitelů (93 %) totiž sdílí nabyté poznatky a zkušenosti s dalšími učiteli, a to
nejen ve své škole, ale i mimo ni (52 %). Pouze v rámci své školy sdílí poznatky 36 % účastníků, pouze
mimo svoji školu potom 5 %. Další 3 % o sdílení do budoucna uvažuje, stejná část respondentů tuto
potřebu necítí. Sdílení poznatků probíhá obvykle individuálně nebo v menších skupinkách (průměrně
4 kolegové), ale v některých případech i v rámci většího učitelského kolektivu. Pokud bychom výše
uvedené vztáhli k absolutním číslům, pak bychom zjistili, že okruh učitelů, kteří jsou seznamováni s
obsahem činnosti center Elixíru, dosahoval v roce 2021 minimálně 6 tis. osob.


