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P�ÍSP�VEK VÝUKY P�ÍRODOV�DNÝCH P�EDM�T�

K ROZVOJI �EŠENÍ PROBLÉM� ŽÁKEM ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Aleš Chupá�

Anotace: Absolvent základní školy má být, podle novodobého kurikulár-
ního dokumentu �R – Rámcového vzd�lávacího programu pro základní
vzd�lávání, vybaven dovednostmi �ešit problémy na základ� vhodn� zvole-
ných metod a postup�. P�ísp�vek se blíže zabývá nástinem n�kterých mož-
ností, které zap�í�i�ují rozvoj tzv. kompetence k �ešení problém� u žáka ve
výuce p�írodov�dných p�edm�t� na základní škole.

Abstract: According to the modern curricular document in the Czech Repu-
blic – the Framework Educational Programme for primary education – a pri-
mary school leaver should be equipped with skills for solution of problems
based on chosing suitable methods. The paper presents an outline of some
possibilities which contribute to the development of the so-called competence
for problem solving in pupils in science at primary school.

V novodobém dokumentu školství �eské republiky – Rámcovém vzd�lá-
vacím programu (2005) jsou stanoveny tzv. klí�ové kompetence, kterými má
být žák vybaven na úrovni, která je pro n�j dosažitelná, a jejich osvojení je
p�edpokladem pro jeho další vzd�lávání. V dokumentu jsou definovány jako
„souhrn v�domostí, dovedností, schopností, postoj� a hodnot d�ležitých pro
osobní rozvoj a uplatn�ní každého �lena spole�nosti“ (RVP ZV, 2005, s. 6).
Mezi klí�ové kompetence pat�í i kompetence k �ešení problém�, která uvádí,
že žák na konci základního vzd�lávání
• vnímá nejr�zn�jší problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a

pochopí problém, p�emýšlí o nesrovnalostech a jejich p�í�inách, pro-
myslí a naplánuje zp�sob �ešení problém� a využívá k tomu vlastního
úsudku a zkušeností;

• vyhledá informace vhodné k �ešení problému, nachází jejich shodné,
podobné a odlišné znaky, využívá získané v�domosti a dovednosti k
objevování r�zných variant �ešení, nenechá se odradit p�ípadným ne-
zdarem a vytrvale hledá kone�né �ešení problému;

• samostatn� �eší problémy; volí vhodné zp�soby �ešení; užívá p�i �ešení
problém� logické, matematické a empirické postupy;

• ov��uje prakticky správnost �ešení problém� a osv�d�ené postupy apli-
kuje p�i �ešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje
vlastní pokrok p�i zdolávání problém�;
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• kriticky myslí, �iní uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uv�domuje
si zodpov�dnost za svá rozhodnutí a výsledky svých �in� zhodnotí.

V rámci výuky p�írodov�dných p�edm�t� na základní škole rozvíjí u�itel
u žáka kompetenci k �ešení problém� takto:
• u�í jej formulovat problém
• vede jej k samostatnému pozorování a k vyvozování záv�r�
• p�edkládá mu problémové situace související s u�ivem
• dává mu na výb�r r�zné alternativy zp�sobu �ešení problému
• vede jej k promýšlení pracovních postup� experimentálních cvi�ení
• klade d�raz na aplikaci v�dního oboru v praxi – každodenním život� �lov�ka
• vede ho k vyhledávání informací z r�zných informa�ních zdroj�, jejich

t�íd�ní a aplikaci
• vede jej k tvo�ivému p�ístupu p�i �ešení problémových situací (úloh).

Problematika rozvoje �ešení problém� žákem ve výuce není žádné no-
vum. Existuje n�kolik r�zných metod, které lze aplikovat ve vyu�ování p�í-
rodov�dných p�edm�t� na základní škole. Jednou ze základních možností,
kterou lze využít p�i rozvíjení výše formulovaných kompetencí, je problé-
mová u�ební úloha (nebo jen problémová úloha; slovo „problema“ z latiny
a �e�tiny znamená „p�edložená (nesnadná) otázka nebo úloha“). Chápeme
ji jako úlohu, kdy žáci znají cíl, ale v daném okamžiku neznají cestu
(zp�sob), jak jej dosáhnout (�ížková, 2002). Touto cestou jsou pak p�ísluš-
né rozumové operace a úsudky, opírající se o úhrn jeho v�domostí (Oko�,
1966). �adíme je do tzv. problémového vyu�ování. To lze popsat jako sou-
bor �inností organizování problémových situací, formulování problém�,
poskytování nezbytné pomoci žák�m p�i �ešení problém� a p�i ov��ování
t�chto �ešení a kone�né �ízení procesu systemizace a upev�ování takto
získaných poznatk� (Oko�, 1966).

Problémové úlohy jsou nesmírn� d�ležitým prost�edkem k aktivizaci a
�ízení u�ební práce žáka. Jsou zadávány ve všech fázích výuky, navozují u
žáka problémové situace. P�i jejich �ešení žák získá nové poznatky nebo
nový zp�sob �innosti. Samotný pojem �ešení problému �i problémové
úlohy m�žeme definovat jako „postup, p�i n�mž jedinec používá kognitivní,
n�kdy i heuristické operace. Za�íná rozpoznáním, uv�dom�ním si problé-
mu. Pokra�uje analýzou problému, jeho za�azením do ur�ité t�ídy, konfron-
továním s dosavadními zkušenostmi p�i �ešení obdobných problém�, formu-
lováním hypotéz, hledáním vhodného postupu, p�íp. p�eformulováním pro-
blému, vlastním �ešením, kontrolou pr�b�hu a výsledku �ešení“ (Pr�cha et
al. 2001, s. 193). Žák vychází ze svých zkušeností (pracuje s dostupnými
informacemi), které v pr�b�hu �ešení transformuje (m�ní). Lze tedy v
jednoduchosti �íci, že pro úsp�šné �ešení problému je nutná �innost žáka v
následujícím postupu:
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a) nalezení problému
b) formulování problému
c) �ešení problémových situací
d) ov��ování výsledku �ešení.

Problémové vyu�ování v chemii blíže popisuje prof. Silný (Silný et al.,
1992). Rozlišuje n�kolik metod, pomocí kterých je lze realizovat. Jednou z
nich je heuristická metoda, p�i níž zmín�ný autor upozor�uje na formování
tvo�ivé poznávací �innosti, kterou považuje za základ úsp�šného samostat-
ného �ešení problémové úlohy. S tímto se ztotož�ují i Belz a Siegrist
(2001), jež blíže popisují �ešení problém� v kontextu s tvo�ivostí.

Jestliže žák v procesu u�ení �eší problémy, vede jej to ke vzniku takové
situace, která jej nutí, aby se pokoušel najít �ešení samostatn�. Situace to-
hoto druhu nevznikají ovšem samy sebou, dovednost vyvolávat takovéto
situace je výsledkem u�itelova didaktického mistrovství (Oko�, 1966).
Chce-li u�itel tedy takový typ úlohy použít (s podmínkou aktivní myšlen-
kové �innosti žák�), pak je t�eba si uv�domit n�kolik základních aspekt�,
které musí u�ební úloha splnit. M�la by u žáka vzbudit zájem (motiva�ní
aspekt). Musí být zohledn�n v�k a individualita žáka. Žák by m�l být scho-
pen ji vy�ešit s již dosaženými znalostmi a dovednostmi. Dalším aspektem
je její jednozna�nost. Ze zadání žák musí pochopit cíl, ke kterému má sm�-
�ovat. A v neposlední �ad� musí být k dispozici informace, jež �ídí, usm�r-
�uje a usnad�uje hledání správného �ešení.

Ze zkušeností i mnoha záv�r� výzkumných šet�ení vyplývá, že žáci ne-
jsou schopni dostate�n� vy�ešit problémové úlohy, jelikož se stále opakují
tytéž nedostatky. Žáci ve v�tšin� p�ípad�
• nemají osvojen postup p�i �ešení problémových úloh. Znají v�tšinou

pouze základní algoritmus �ešení problému, který nedovedou
transformovat,

• nemají dostatek v�domostí a dovedností, kterých by využili p�i �ešení
úlohy,

• nejsou schopni vybrat z celkového množství informací ty, které jsou
podstatné práv� p�i �ešení úlohy – viz práce Solárové (2001) k práci
žák� s textem ve výuce chemie,

• se nau�í požadovaný obsah u�iva mechanicky, aniž by uvažovali nad
souvislostmi mezi základními pojmy a také nad aplikací v b�žném život�.

Je t�eba však poznamenat, že žák musí být veden k �ešení tohoto typu
úloh u�itelem, stejn� tak práci s textem (výb�ru d�ležitých informací) apod.

Na základních školách se žáci ve výuce chemie nej�ast�ji setkávají s pro-
blémovými úlohami v souvislosti s chemickým názvoslovím, chemickými
výpo�ty, chemickými (redoxními) reakcemi, chemií každodenního života.
Problémové úlohy mohou být zadávány písemn�, ústn�, graficky nebo
experimentáln�. Níže uvedené úlohy byly vybrány z p�ipravovaného pra-
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covního sešitu s názvem Úlohy z chemie pro základní školy, který jsme p�i-
pravili a vyjde v pr�b�hu roku 2007.
Konkrétní p�íklad problémové úlohy:
Na internetu vyhledej webovou stránku:
http://www.chem.ox.ac.uk/vrchemistry/livechem/transitionmetals_content.html

Zjisti, jakou barvu má hydroxid kobaltnatý a hydroxid m�
natý (barvy jed-
notlivých produkt� zakresli pastelkou do zkumavek na obrázcích). Oba vzni-
kají reakcí kationt� solí s hydroxidem sodným (nap�. kationty m�
naté soli
Cu2+ s hydroxidem sodným. Dále dopl� a vy�ísli chemické rovnice reakcí.

Poznámky k technickému �ešení úlohy na webové stránce
Po na�tení webové stránky se objeví na ploše mj. dv� �ady „tla�ítek“ –
horní, která obsahuje vzorky iont� (nap�. Cu+2) a spodní, jež obsahuje
�inidla (nap�. Sodium Hydroxide – �esky hydroxid sodný). Po vybrání
(kliknutím) iontu, a poté �inidla a po kliknutí na tla�ítko „Play Movie“ se
zobrazí zkumavka s roztokem iontu, do kterého je p�idáváno zvolené �inidlo
a nastává názorný pr�b�h chemického d�je.

1. reakce: Cu2+ + NaOH�… + … 2. reakce: Co2+ + NaOH�… + …

Další z metod vyu�ování, která umož�uje žákovi rozvíjet své postupy
(možnosti) p�i �ešení daného problému – velmi �astou pro p�írodov�dné p�ed-
m�ty na základní škole – je projektová metoda. Jde o metodu výuky, p�i níž
skupina žák� �eší zadané téma, žáci vyhledávají informace v r�zných infor-
ma�ních zdrojích, následovn� je analyzují a prezentují ostatním spolužák�m.

Problematika projektové metody výuky, tedy za�azování projekt� do
vyu�ování není nová, jak lze usoudit z definice projektu S. Vrány z roku
1936 (in Malach, 2001, s. 118): „Projekt je totéž co podnik. Projekt ve
škole je podnik žáka nebo skupiny žák�. Je to podnik, za jehož výsledky
p�evzal žák odpov�dnost. Je to podnik, který jde za ur�itým cílem.“
V rámci skupiny žák� jde tedy p�edevším o:
• rozd�lení celého projektu (tématu) na díl�í témata (úkoly),
• rozd�lení práce (díl�ích úkol�) žák� mezi sebou v�et. �asového

harmonogramu,
• pr�b�h vlastní prezentace (žáci nehled� na u�itele sami díl�í úkol, �ást

projektu, nastudují a poté prezentují) a hodnocení projektu.
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G. Petty (1996) charakterizuje projekt jako úkol nebo sérii úkol�, které mají
žáci plnit, a to bu
 individuáln�, nebo ve skupinách, p�i�emž žáci se mohou více
mén� sami rozhodovat, jak, kde, kdy a v jakém sledu budou úkoly provád�t.

Zavedení projektové metody do výuky p�edstavuje �asov� náro�nou
�innost jak pro vyu�ujícího, tak pro samotné žáky. J. Ma�ák uvádí ve své
publikaci Nárys didaktiky (1995, s. 45) pojetí projektu, které vystihuje
tento fakt: „...projekt p�edstavuje relativn� rozsáhlou, prakticky významnou a
reálné skute�nosti blízkou problematiku, jejíž �ešení žáci plánují p�evážn�
samostatn�, p�i�emž používají fyzické prost�edky na vlastní zodpov�dnost“.

Všichni auto�i (nap�. Ma�ák, 1995, Petty, 1996, Beneš, Pumpr, Herink,
2001, Švecová, 2001, Solárová, 2003) zabývající se ve svých publikacích
mj. problematikou projektové metody, spole�n� popisují projektovou me-
todu jako metodu inova�ní. Realizace jakékoli inova�ní metody zahrnuje
nejen aspekty informa�ní, využití kvality znalostí u�itele, ale také aspekty
�innostní, které jsou spjaty s osobností u�itele, s cíli, které uznává a sle-
duje, s jeho hodnotovými postoji, s citovým zaujetím, se sférou jeho prak-
tických zkušeností a dovedností.

Žáci vedeni k �ešení komplexních problém� získávají zkušenosti praktic-
kou �inností a experimentováním (Pr�cha et al., 2001).
Konkrétní nástin realizace projektového vyu�ování:
1. hodina seznámení žák� s projektem, promyšlení

(ujasn�ní) obsahu jednotlivých témat,
rozd�lení žák� do skupin, domluva na dv�
konzulta�ní sch�zky mimo vyu�ování

2. hodina (po uplynutí 3 týdn�) práce žák� s p�inesenými materiály
(literatury, obrázky, schémata) v hodin�

3. hodina (po uplynutí dalších 14 dní) p�íprava posteru žáky (mimo vyu�ování)
4. – 5- hodina (po uplynutí 1 týdne) prezentace každého tématu formou krátkých

referát� (vystoupení). Je p�ínosné nahrávat
toto vystoupení na videokameru, jelikož si
žáci po shlédnutí záznamu uv�domí n�která
fakta p�i vlastním vystoupení

Na záv�r probíhá zhodnocení celého projektu v podob� jednoduchého
dotazníku se t�emi otázkami a poté rozhovorem se žáky k výsledk�m
dotazníkového šet�ení.

Solárová (2003) uvedené �ásti projektu zahrnuje do t�í fází, a to p�ípravné
(p�edstavení obsahu projektu žák�m a jeho p�íprava), realiza�ní (prezentace
výsledk� projektu) a diagnostické (zhodnocení projektu žáky a u�itelem).

Konkrétním p�íkladem projektu realizovaného na naší škole bylo téma
„V�elí med“ (Chupá�, 2006). K problematice v�elího medu jsme vytvo�ili
23 u�ebních úloh v p�ti tematických blocích, a to historie medu, chemie a
fyzika medu, vznik a zpracování medu, druhy a použití medu, v�ela�ství.
Pro ilustraci uvádíme jednotlivé u�ební úlohy:
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Téma 1.: HISTORIE MEDU
1.1 Zjisti informace, které se vztahují k historii medu.
1.2 Porovnej historická fakta týkající se medu v r�zných státech sv�ta.
1.3 Ve kterém m�st� �eské republiky se nachází muzeum medu?

Téma 2.: CHEMIE A FYZIKA MEDU
2.1 Jaké je základní chemické složení medu? Vytvo� ze tvých zjišt�ní
p�ehlednou tabulku.
2.2 Porovnej chemické složení medu a b�žného (�epného) cukru, který se
používá na slazení.
2.3 Které chemické látky obsažené v medu mají p�edevším pozitivní
význam pro lidský organismus?
2.4 Med jako sm�s organických látek: d�kaz uhlíku a vodíku v medu;
d�kaz glukosy jako složky medu.
2.5 P�i teplot� 20 OC je viskozita med� asi 10 000krát v�tší než viskozita
vody. Objasni blíže pojem viskozita. Porovnej viskozitu med� s jinými
látkami. Kolikrát rychleji, pop�. pomaleji prote�e med stejným potrubím
než voda p�i teplot� 20 OC?
2.6 Elektrická vodivost medu je velmi nízká, je srovnatelná s vodivostí
destilované vody. Objasni blíže pojem elektrická vodivost. Porovnej
elektrickou vodivost medu s jinými látkami.

Téma 3.: VZNIK A ZPRACOVÁNÍ MEDU
3.1 Zjisti, jak vzniká med?
3.2 Jakými zp�soby dochází k získávání a dalšímu zpracování medu
�lov�kem?

Téma 4.: DRUHY A POUŽITÍ MEDU
4.1 Jaké druhy medu m�žeš koupit v obchodech? Existují i jiné druhy?
4.2 �ím se liší jednotlivé druhy medu?
4.3 Které lé�ivé ú�inky má med?
4.4 Co je medovina a jak se vyrábí?
4.5 K �emu se med používal d�íve a k �emu se používá dnes?
4.6 P�iprav jakýkoli domácí výrobek z medu. Napiš p�esný recept jeho
p�ípravy.

Téma 5.: V�ELA�STVÍ
5.1 �ím se zabývá v�ela�ství?
5.2 Popiš stavbu t�la v�ely.
5.3 Jaká je historie v�ela�ství ve vašem kraji?
5.4 Existuje ve vašem okolí �lov�k, který je v�ela�em? Jak se jmenuje?
5.5 Vytvo� mapu vašeho kraje (výkres formátu A3) a do ní zakresli
nejvýznamn�jší m�sta (vesnice), ve kterých jsou chovány v�ely.
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5.6 Na webových stránkách http://www.vcelarstvi.cz/ si prohlédni odkazy
vztahující se k mezinárodním organizacím, zabývající se v�ela�stvím.
Uve
 jejich názvy a státy, ve kterých p�sobí.

Z dalších nemén� zajímavých metod vyu�ování, které jsou �asto u�iteli
využívány pro rozvoj žákova poznání �ešení problému, jsou didaktické hry,
které mají zábavný charakter. Na rozdíl od b�žné výuky je p�edem jasn�
vyty�en cíl žákovy �innosti. Prost�ednictvím her se ve t�íd� navozuje
opravdová tvo�ivá atmosféra radosti z práce, humor a pozitivní emo�ní pro-
žívání (Lokša, Lokšová, 2003). Samoz�ejm� nemalou roli zde také hraje
možnost sebeuplatn�ní.

Konkrétním p�íkladem takovéto metody je všeobecn� známá hra
„pexeso“. V rámci výuky chemie je možné aplikovat tuto hru s chemickým
názvoslovím (jedna sada karet – názvy slou�enin, druhá sada karet – vzorce
slou�enin). Žáci si nejen procvi�í názvosloví, ale p�edevším musí vzorce
(�i opa�n� názvy) odvozovat.
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