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Téma výuky

Z ukázky je znát, že pro žáky není vybavování pojm  jednoduché. Navíc je pro n  
zjevn  velmi d ležité, aby pojmy m li na po átku zasazeny do n jakých jasných 
jednoduchých souvislostí, aby se v nich „neutopili“ a mohli si je snáze opakovat 
a upev ovat. P íkladem je rozlišení na stavbu t la „vnit ní“ a „vn jší“. Z toho, 
jak zde žáci vypovídají, lze usuzovat, že práv  s takovým osvojením klí ových 
pojm  si dává u itelka velkou práci a patrn  pom rn  úsp šn . Pokud je ale chce 
skute n  procvi it a upevnit, pot ebuje k tomu dostatek asu. Toho by možná 
bylo málo, kdyby se víc se žáky soust edila na vyšší úrove  zobec ování, a tedy 
i na rozvíjení kompetencí. P inejmenším by to znamenalo najít co nejú inn jší 
postup pro spojení osvojování u iva s rozvíjením kompetencí. 

Problém je i v tom, že pojmy, které u itelka probírá, jsou zapsány v u ebnici p í-
rodopisu, s níž žáci pracují. U itelka sice m že jejich po et zredukovat, ale pak jí 
i žák m vznikají obsahové mezery ve vztahu k textu u ebnice. 

6.4  Hospitační videostudie anglického jazyka: Blogging

6.4.1  Anotace

Tato ást p edstavuje analýzu výukové situace z vyu ovací hodiny anglického ja-
zyka30, která se zam uje na potenciál této situace pro rozvíjení klí ových kom-
petencí u žák . Hospitovaná hodina (nato ená v kvint  osmiletého gymnázia) 
stav la na gramatickém u ivu „p edp ítomný as“. Tématem hodiny bylo „Blogo-
vání“. Toto tematické zam ení poskytlo prostor – vedle gramatického obsahu – 
i pro rozvoj e ových dovedností poslechu s porozum ním v integraci s doved-
nostmi tení s porozum ním a mluvení. K t mto e ovým dovednostem byly 
vztaženy procvi ované jazykové prost edky (gramatika, slovní zásoba).

V hodinách, které p edcházely hospitované výuce, již byla p edp ítomnému asu 
pozornost v nována. V navazujících hodinách je plánováno jednak prohlubová-
ní slovní zásoby z tématu Blogging a jednak další procvi ování p edp ítomného 
asu. Tematický celek bude uzav en vyu ovací hodinou, ve které budou žáci pre-

zentovat t íd  své vlastní blogy.

U itelka na za átku explicitn  stanovuje obsah vyu ovací hodiny slovy: „Dnes 
za neme nové téma a budeme procvi ovat gramatiku z minulé hodiny“. Cíl tedy 
není explicitn  sd lován žák m ani na úrovni konkrétní, oborové, ani ve vztahu 
ke klí ovým kompetencím. 

V písemném materiálu doprovázejícím zaznamenanou vyu ovací hodinu uvádí 
jako cílové kategorie: Kompetence k u ení – efektivn  využívá r zné strategie 
u ení k získání a zpracování poznatk  a informací, hledá a rozvíjí ú inné po-
stupy ve svém u ení, re ektuje proces vlastního u ení a myšlení; Kompetence 
komunikativní – rozumí sd lením r zného typu v r zných komunika ních si-

30 
Viz http://clanky.rvp.cz/clanek/s/G/7335/VIRTUALNI-HOSPITACE-%C2%80%EF%BF%BD-ANG-

LICKY-JAZYK-BLOGGING.html/
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tuacích, správn  interpretuje p ijímaná sd lení a v cn  argumentuje; v nejas-
ných nebo sporných komunika ních situacích pomáhá dosáhnout porozum ní; 
Kompetence sociální a personální – aktivn  spolupracuje p i stanovování a do-
sahování spole ných cíl . 

Jako o ekávané výstupy potom uvádí: Produktivní e ové dovednosti – voln  
a srozumiteln  reprodukuje p e tený nebo vyslechnutý autentický text se slovní 
zásobou a jazykovými strukturami odpovídajícími náro n jšímu textu; Recep-
tivní e ové dovednosti – porozumí hlavním bod m a myšlenkám autentické-
ho teného textu i písemného projevu složit jšího obsahu na aktuální téma; 
Receptivní e ové dovednosti – odvodí význam neznámých slov na základ  již 
osvojené slovní zásoby, kontextu, znalosti tvorby slov a internacionalism .

Z hlediska didaktického uchopení obsahu lze hospitovanou hodinu ozna it jako 
tzv. smíšený typ – sjednocujícím prvkem bylo tematické zam ení, které se u i-
telce poda ilo celkem úsp šn  sledovat i „držet“ v pr b hu celé hodiny. U itelka 
zvolila tematický okruh Blogování, konkrétn ji vycházela z poslechu internetové 
instruktáže Jak si vytvo it vlastní blog. Volba tematického zam ení re ektovala 
p edpokládané zájmy žák , poslechový text byl autentický, p itom odpovídající 
z hlediska délky, struktury textu i úrovn  cizojazy né komunika ní kompetence 
žák . Krom  toho umož oval podporu porozum ní vizuálními prost edky – mlu-
vený text byl doprovázen názornou demonstrací postupu p i tvorb  blogu. Na n j 
pak navazovala více i mén  tematicky propojená ást hodiny na základ  práce 
s u ebnicí – s vybranými (a z hlediska tematického zam ení vhodn  zvolenými) 
u ebními úlohami.

P i analýze didaktického uchopení obsahu z pohledu cizojazy né výuky a jejích 
cíl  vycházíme ze sou asného modelu cizojazy né komunika ní kompetence 
tak, jak je stanoven RVP G, tj. z modelu dle Spole ného evropského referen ní-
ho rámce pro jazyky (2002). V hodin  jsou rozvíjeny zejména e ové dovednosti 
poslechu s porozum ním a tení s porozum ním. Na této základn  pak u itelka 
v nuje pozornost jazykovým prost edk m – zejména gramatice (p edp ítomný 
as) a slovní zásob  (odpovídající tematickému zam ení).

Didaktické uchopení obsahu lze tedy analyzovat z hlediska komunika ního po-
tenciálu jednotlivých u ebních úloh. Použijeme-li Litlewoodovu (1991) klasi ka-
ci u ebních úloh (aktivit), lze v hodin  identi kovat jak úlohy komunika ní (tj., 
zjednodušen  e eno, rozvíjející e ové dovednosti), tak pre-komunika ní (roz-
víjející jazykové prost edky nezbytné ke komunikaci). 

Ke komunika ním úlohám pat ily zejména: poslech s porozum ním (u ební úlo-
hy spojené s internetovou instruktáží Jak si vytvo it vlastní blog), tení s poro-
zum ním (práce s textem v u ebnici, ale i úlohy spojené s kontrolou porozum ní 
poslechu založené na integraci obou dovedností). Pre-komunika ní úlohy za-
hrnovaly: gramaticky orientované úlohy (procvi ování použití p edp ítomného 
asu na úrovni rekognice v textu, produkce v dopl ovacích cvi eních simulujících 

rozhovor) a úlohy zam ené na rozvoj slovní zásoby (prezentace nové slovní zá-
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soby prost ednictvím kontextualizovaných postup , nap . odhadování významu 
lexikální jednotky dle kontextu, dále provi ování a upev ování nové slovní záso-
by v simulovaném rozhovoru). 

Za d ležitou lze považovat kontextualizaci veškerých pre-komunika ních úloh 
(s výjimkou záv re ného opakování slovní zásoby, kdy u itelka pracuje s izolo-
vanými sloví ky); dle Littlewoodovy (1991) klasi kace spadají z velké ásti mezi 
tzv. kvazi-komunika ní úlohy. 

Z analýzy vyplývá zda ilé propor ní uchopení t chto obsahových akcent , as 
i váha obou typ  aktivit jsou v hodin  vyrovnané. Jako významná složka posílení 
komunika ní orientace hodiny vystupuje d sledné dodržování cílového jazyka 
jako prost edku organizace proces  u ení a vyu ování (u itelka hovo í tak ka 
výhradn  anglicky, použití mate ského jazyka se objevuje výjime n , v tšinou 
v souvislosti s prezentací i procvi ováním nové slovní zásoby). 

V první ásti hodiny žáci pracovali na poslechovém a tená ském cvi ení. Po-
slechová ást zahrnovala dvojí poslech téhož textu, pokaždé s jinou sadou úkol  
(p i prvním poslechu chronologické azení instrukcí, p i druhém ležel d raz na 
slovní zásob  a posuzování pravdivosti v t – True False Statements). K tématu 
blogování se vztahovala i úloha, b hem které m li žáci v konverzaci s u itelkou 
vycházet z p e teného textu v u ebnici.

Druhá ást hodiny byla v nována procvi ování p edp ítomného asu; žáci m li 
za úkol tvo it správnou formu dle cvi ení v u ebnici, a pozd ji použít správný 
gramatický tvar v ízeném rozhovoru ve dvojici dle zadání z u ebnice. 
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6.4.2  Analýza

Obr. 6.3: Konceptový diagram výukové situace – Anglický jazyk

Konceptový diagram je výsledkem analýzy první, poslechové ásti hospitované 
hodiny. Postihuje speci kum školního p edm tu Cizí jazyk: obsah lze zprost ed-
kovat – a realizaci pozorovat – pouze prost ednictvím zvoleného (libovolného, 
nelingvistického) tématu. Obsahem analyzované ásti hodiny rozumíme osvo-
jování konkrétních e ových dovedností (produktivních, tj. mluvení a psaní, 
a receptivních, tj. poslech a tení s porozum ním) i jazykových prost edk  
(gramatika, slovní zásoba, výslovnost atd.) žáky s cílem rozvoje jejich cizojazy -
né komunika ní kompetence. Konkrétní obsah m že být zprost edkován pro-
st ednictvím r zných témat (od moje rodina … p es kdybych vyhrál milion ... až 
po aktuální problémy ohrožující západní civilizaci), p i emž vhodnost volby té-
matu je ur ována adou faktor  (nap . zájem žák , vztah k reálným životním 
situacím).

V tomto p ípad , jak již bylo e eno výše, u itelka zvolila téma Blogování, které 
je zachyceno v horní – ve výuce bezprost edn  pozorovatelné – tematické vrst-

Rozbor výukové 

situace
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Posuzování 

kvality: výuková 

situace 1

v  konceptového diagramu. Na tomto tématu je prost ednictvím inností žák  
rozvíjena e ová dovednost poslechu s porozum ním, která p edstavuje jeden 
ze základních obsahových koncept . e ová dovednost poslechu s porozum ním 
zahrnuje n kolik r zných typ  porozum ní mluvenému projevu v cizím jazyce; 
v hospitované hodin  se jedná nejprve o poslech za ú elem vyhledávání hlavní 
myšlenky, p i druhém poslechu o porozum ní speci ckým informacím. innosti 
žák  sm ující k rozvíjení t chto typ  porozum ní p edstavovalo v prvním po-
slechu azení instrukcí, ve druhém posuzování pravdivosti p edložených výrok . 
U obou úkol  byl proto poslech v rámci kontroly porozum ní integrován s e-
ovou dovedností tení s porozum ním, tj. s dalším ze základních obsahových 

koncept .

S rozvojem e ové dovednosti poslechu jsou spojeny koncepty jazykových pro-
st edk , které jsou nezbytným p edpokladem porozum ní – slovní zásoby, vý-
slovnosti a gramatiky. Gra cké znázorn ní inností žák  pomocí šipek propojují-
cích tematickou a konceptovou vrstvu ukazuje, že u itelka považovala za d ležité 
zam it innost žák  na slovní zásobu a výslovnost, zatímco gramatice v analyzo-
vané ásti hospitované hodiny pozornost v nována nebyla.  

Analyzovaný záznam dob e reprezentuje klí ovost volby tématu pro realizaci ob-
sahu. V tomto p ípad  žáci, kte í se nezajímají o téma Blogování i se v n m mén  
orientují, jsou evidentn  mén  úsp šní v innostech sm ujících k zprost edko-
vání obsahu, zde k rozvoji e ové dovednosti poslechu s porozum ním.

Jestliže propojení tematické a konceptové vrstvy reprezentuje konkrétní innosti 
žák  („co žáci d lají“ v pohybu mezi tématem a abstraktními oborovými koncep-
ty), propojení tematické a kompeten ní vrstvy – skrze vrstvu konceptovou – zob-
razuje sm ování k cíl m („pro  to d lají“, „k emu innost sm uje“ ve vztahu 
k oborovým i nadoborovým cíl m). Ve výuce cizího jazyka jsou oborové a obecné 
– nadoborové – cíle reprezentované klí ovými kompetencemi do zna né míry 
propojeny v konstruktu komunika ní kompetence, nicmén  výuka cizího jazyka 
samoz ejm  sm uje i k rozvoji dalších klí ových kompetencí.

6.4.3 Alterace

Situace hodnotíme jako podn tné. Nedostatky spat ujeme v podpo e vlastní ini-
ciativy žák  a v zobec ování poznatk  sm rem ke klí ovým kompetencím (viz 
níže návrh alterací). 

V této konkrétní u ební situaci je centrálním bodem poslechová aktivita (na téma 
Jak vytvo it vlastní blog). Audiozáznam je využit dvakrát, pokaždé s jinou sadou 
úkol . P i prvním poslechu se žáci zam ují na vyhledání hlavní myšlenky (po-
stup vytvo ení blogu), p i druhém poslechu je akcent na (novou) slovní zásobu. 
Kontrola porozum ní slyšenému je provedena s oporou o tení. U nové slovní 
zásoby u itelka opravuje nesprávnou výslovnost žák . K potenciálu pro využití 
morfologického hlediska p i odhadování významu nových slov se vrátíme níže.
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Návrh alterace 1

Čas Obsah hodiny Poznámky

7:50 U: I only want you to tell me number one and the last 
one, number six. So what do you have for the first 
instruction? Terezo. What do you have for number one? 

Z1: "Select your image."

U: Do you agree? "Select your image" for number one? 
Marku?

Z2: No. 

U: What do you have for number one?

Z2: I have "create text for your blog".

U: Yes, that's number 1. "Create text for your blog". And 
what do you have as the last one, the last instruction? 
Evo.

Z3: "Select your image."

U: "Select your image"? What do you think, Lukáši?
Z4: "Send your blog links to your friends."

U: That's correct, yes. OK. So we have the first and the 
last one. First "create text for your blog" and last one 
"send your blog link to your friends". Now, listen, watch 
the video and check if your answers are correct.

Učitelka zjišťuje, jak 
žáci vyřešili úlohu 
spočívající v chrono-
logickém seřazení 
instrukcí pro tvorbu 
blogu. 
V této fázi ji zajímá, 
která instrukce celou 
sekvenci zahajuje 
(číslo jedna), a která 
ji končí (číslo šest).

Poté, co první 
žákyně zvolí špatnou 
odpověď, se učitelka 
obrací na ostatní 
žáky pro opravu. Od-
pověď druhého žáka 
je potom správná.

Podobně s hledáním 
instrukce, která ce-
lou sekvenci zakon-
čuje. První odpověď 
je nesprávná. 

Učitelka se tedy 
obrací na třídu pro 
správnou odpověď. 
Tu dostává od jiného 
žáka, a reaguje na ni 
slovy: „Ano, tak je to 
správně“.

Pohled do výuky 6.4: Výňatek z transkriptu výukové situace 1 – Anglický jazyk

Jedním z projev  klí ové kompetence komunikativní31 je dle RVP G schopnost 
v cn  argumentovat. Výše zachycená situace (Pohled do výuky 6.4) nese potenci-
ál pro to, aby žáci argumentovali svá stanoviska v situaci, kdy existují dva názory 
na to, který krok z nabízených šesti p edchází všechny ostatní. Podobná situace 
nastává, když se n kte í žáci neshodnou na tom, který krok celou sekvenci uzaví-
rá. U itelka situaci eší tak, že jednu odpov  ozna í jako správnou.

Zlepšující zásah by mohl spo ívat ve vytvo ení p íležitosti pro konfrontaci obou 
názor  na správné ešení úlohy. Jednoduchá instrukce by v takovém p ípad  pro 
oba žáky s r znými názory mohla znít: „Zd vodni, pro  si myslíš, že tento krok 
p edchází ostatním“, resp. „Zd vodni, pro  si myslíš, že tento krok má být po-

31
P eklad anglického termínu communicative competence do eského jazyka je nejednotný: ast ji se 

objevuje termín komunikativní kompetence (a to i ve Spole ném evropském referen ním rámci pro 
jazyky, 2002). Bohemisté (Hrdli ka, 2005) však upozornili, že vhodn jší je užívat p ídavné jméno ko-
munika ní, odvozené od podstatného jména komunikace, než p ídavné jméno komunikativní, odvozené 
od podstatného jména komunikativnost. Proto v textu používáme termínu komunika ní kompetence, 
mimo situace, kdy pracujeme explicitn  s terminologií RVP G.
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navržené 

alterace 1

Návrh alterace 2

slední“. Takové zadání by podle našeho názoru vedlo k vytvo ení situace s ko-
munika ním potenciálem (tzv. information gap), který je jednou z d ležitých 
p edpoklad  pro simulování reálné komunika ní situace.

Jedním z hlavních bod  re exe hospitované hodiny ze strany u itelky byl komen-
tá  k tomu, že z asových d vod  prob hly n které aktivity (situace) rychleji, než 
jejich povaha vyžadovala. Obecným problémem tedy byl pocit asového „stresu“. 
Navržená alterace by mohla zp sobit prohloubení tohoto pocitu, nebo  by vedla 
k vytvo ení nové u ební (komunika ní) situace. Posílení komunika ní složky vý-
uky v takových p ípadech vyžaduje celkovou rekonstrukci stavby hodiny.

Čas Obsah hodiny Poznámky

U: OK. What is a desktop? Desktop. Evo? 

Z1: (mlčí)

U: What is a desktop? Where on your computer is the 
desktop? Which part? No ideas? Terezo? 

Z2: (mlčí)

U: Lukáši?

Z3: It is placed in my computer where I have some 
pictures.

U: Yes icons are most important, and actually the 
starting screen of your computer. Yes. What's the Czech 
word for "desktop"?

Z4: Plocha.

U: It's easy. Plocha. Obviously. And the last one – 
"toolbar". What's a toolbar? Katko. 

Z5: (mlčí)

U: If you imagine your desktop, where on the desktop 
do you have the toolbar? [žákyně mlčí] Is it on the 
side or on the top or where do you find the toolbar? 
Anybody?

Z6: It's part of graphical user-interface of the texte-
ditor with tools to create the text and other types of 
media.

U: Yes, exactly. Quite good.

V této situaci mají 
žáci za úkol vysvětlit 
či použít ve větě 
nové slovíčko. 
Prvním slovíčkem 
je desktop. Ukazuje 
se, že část třídy 
nezná jeho význam. 
Učitelka se tedy 
ptá několika žáků, 
až jeden přichází se 
správnou odpovědí. 

Podobná situace se 
opakuje se slovíčkem 
toolbar, které umí 
vysvětlit až několiká-
tý vyvolaný žák.

Pohled do výuky 6.5: Výňatek z transkriptu výukové situace 2 – Anglický jazyk

Jako projev klí ové kompetence k ešení problém  je dle RVP G vnímána schop-
nost stav ní na d íve získaných dovednostech a schopnost analytického myšlení 
(žák rozpozná problém, roz lení ho na ásti...). Výše zachycená situace (Pohled 
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do výuky 6.5) má potenciál pro rozvíjení obou t chto dovedností v oborov  speci-
cké situaci analýzy neznámého slova v cizím jazyce. U itelka v této situaci ešila 

vy káním na správnou odpov , kterou nakonec jeden ze žák  našel. 

Jako alterace se nabízí možnost využít p i dovozování významu nového slova 
oborového analytického nástroje – morfologickou analýzu. Z hlediska využití 
potenciálu morfologické perspektivy p i odhadování významu nových slov tedy 
vnímáme situaci jako nerozvinutou (dle tab. 5.2). Nap . neznámé slovo desktop 
by bylo možné analyzovat na morfémy desk a top, jejichž významy jsou s velkou 
pravd podobností žák m známy. Tím by došlo i propojení s eským významem 
plocha jako pracovní plocha, horní deska stolu. Podobn  s neznámým slovem 
toolbar, které analyzováno na jednotlivé morfémy tool a bar by mohlo vést 
k uchopení významu nového slova s oporou o již známé koncepty (osvojené nota 
bene v jiných kontextech – v tomto p ípad  v kontextu informa ních technologií 
– menu bar, ribbon bar – je navíc využit mezioborový transfer). Nevyužitá mož-
nost takového propojení je z ejmá v levém dolním rohu konceptového diagramu 
dané situace (obr. 6.3).

Jako problém s navrženou alterací se vedle v tšího asového zatížení (podobn  
jako v situaci p edešlé) m že jevit požadavek na kognitivní možnosti žák  s mor-
fologickou analýzou pracovat a neznámou je i úrove  znalostí žák  v tématu ICT 
v anglickém jazyce. Využití t chto mezioborových propojení je tedy na posouzení 
konkrétní u itelky. 

6.5  Hospitační videostudie výtvarné výchovy: Smysly, city, rozum

6.5.1  Anotace

Analýza konkrétní situace z výtvarné výchovy32 se týká výuky, kterou lze v podti-
tulu ozna it jako žákovskou tv r í parafrázi impresionistického a postimpresio-
nistického p ístupu k malb . Naše analýza se zam uje na t i hlavní didaktické 
body: 

využití žákovské expresivní tvorby k poznávání princip  um ní a jeho histo-• 
rického vývoje, 
úlohu pojm  z oblasti teorie a d jin um ní p i utvá ení žákovských kultur-• 
ních znalostí a žákovského porozum ní pro estetické fenomény, 
potenciál analyzované výuky výtvarné výchovy pro rozvíjení klí ových kom-• 
petencí u žák . 

Hospitovaná hodina navazuje na p edchozí aktivitu, kdy podle vlastních slov 
u itelky žáci „p i vzpomínce na dávné plenéristy 19. století malovali temperou 
pohled na krajinu z oken školy (…) Potom v další hodin  porovnávali svoje mal-
by s digitálními fotogra emi, které byly po ízeny ve stejnou chvíli ze stejného 
místa, a m li za úkol vytvo it vý ez z fotogra e a zákroky v programu Photoshop 

32 
Viz http://clanky.rvp.cz/clanek/o/g/7529/VIRTUALNI-HOSPITACE---VYTVARNY-OBOR-EXPRE-

SIVITA-A-RACIONALITA-V-MALIRSTVI-POSTIMPRESIONISMU.html/


