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Anotace: V pĆíspøvku pĆedstavujeme metodologický postup a vybrané výsledky CPV videostudie
zemøpisu. PĆedmøtem analýz byly videozáznamy 50 vyuêovacích hodin zemøpisu k tématu
„pĆírodní podmínky éeské republiky“. Prezentujeme výsledky vztahující se k organizaêním
formám a fázím výuky a jejich êasovému zastoupení. V návaznosti na to seznamujeme s výsledky vztahové analýzy, jež ukázala, které organizaêní formy se uplatĀují v jednotlivých
fázích výuky.
Abstract: The paper introduces the methodology and selected results of the CPV Video Study
of Geography. Video recordings of 50 Geography lessons were analysed, the topic of which
was „the natural environment in the Czech Republic“. The presented results concentrate on
modes of classroom management and phases of the lesson, and their duration. Relationships
between these modes and phases were also analysed, the results show which modes of classroom
management are used in respective lesson phases.

1.

Videostudie a zkoumání vyuêování a uêení

Výzkum založený na analýze videozáznamu (videostudie) je v souêasné dobø
jednou z intenzívnø se rozvíjejících oblastí pedagogického výzkumu (srov. Janík,
Miková 2006). Formou videostudií lze zkoumat procesy vyuêování a uêení stejnø
jako podmínky, za nichž se tyto procesy odehrávají.
Výzkumný projekt CPV videostudie se vedle metodologických cílĎ zamøĆuje
také na mapování výuky v rĎzných vyuêovacích pĆedmøtech v oblasti základního
vzdølávání. Od roku 2004 je realizována CPV videostudie fyziky (Janík, Miková 2006),
od roku 2005 je ve spolupráci s Katedrou geografie PdF MU realizována CPV videostudie zemøpisu (Hübelová, Janík 2007). V roce 2007 byla zahájena CPV videostudie
anglického jazyka a CPV videostudie tølesné výchovy.

2.

Teoretická východiska: vyuêování jako vytváĆení pĆíležitostí k uêení

V CPV videostudiích se pokoušíme zkoumat kategorie vyuêování, uêení a uêivo
v jejich dynamice, komplexnosti, vzájemné provázanosti a podmínønosti. S ohledem na to se nám jako vhodné teoretické východisko jeví pojetí vyuêování jako
vytváĆení pĆíležitostí k uêení. PĆíležitosti k uêení mají povahu urêité výzvy podnøcující
žáky k tomu, aby se zabývali uêivem. PĆíležitosti k uêení se navenek projevují v aktivitách uêitele a žákĎ a lze je ve výuce pozorovat (srov. Seidel, Rimmele, Prenzel 2003).
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Ke zkoumání pĆíležitostí k uêení jsme pĆistupovali tak, že prostĆednictvím
analýz vyuêovacích hodin jsme se zamøĆovali na rĎzné aspekty výuky zemøpisu,
zejména pak na výukové fáze a formy, které se v hodinách uplatĀují. Následnø
bylo možné pĆistoupit ke vztahové analýze, v níž jsme se pokusili postihnout, v jakých fázích se odehrávají jaké výukové formy.

3.

Cíle a výzkumné otázky CPV videostudie zemøpisu

Cílem CPV videostudie zemøpisu je proniknout k didaktickým a metodickým
aspektĎm výuky zemøpisu na 2. stupni základní školy, a pĆispøt tím k hledání odpovødí na otázky, jakým zpĎsobem a za jakých podmínek je ztvárĀován obsah
vzdølávání ve výuce tohoto pĆedmøtu. CPV videostudie zemøpisu je konkretizována
pomocí dílêích cílĎ:
x Zjistit êasové proporce výuky zemøpisu z hlediska organizaêních forem výuky.
x Zjistit êasové proporce výuky zemøpisu z hlediska fází výuky.
x Zjistit, v jakém vztahu vĎêi sobø stojí fáze a formy výuky.
Vzhledem k tomu, že se CPV videostudie zemøpisu zamøĆila na analýzu reálnø
probíhajících procesĎ vyuêování a uêení, položili jsme si následující výzkumné
otázky:
x V jakých formách se odehrává výuka zemøpisu a jaké je jejich êasové zastoupení?
x V jakých fázích se odehrává výuka zemøpisu a jaké je jejich êasové zastoupení?
x Jaké je zastoupení organizaêních forem v jednotlivých fázích výuky?

4.

Metodologie výzkumu

V rámci CPV videostudie zemøpisu byla uplatnøna celá Ćada výzkumných postupĎ, metod a technik jak kvantitativní, tak kvalitativní povahy. Níže je ve struênosti pĆiblížíme.
4.1.

Popis zkoumaného souboru

Vzhledem k povaze výzkumného šetĆení, kdy byli uêitelé nahráváni na video,
jsme se rozhodli realizovat dostupný výbør. Kontaktováni dopisem byli Ćeditelé
45 brnønských základních škol, nižších roêníkĎ gymnázií a škol v blízkém okolí
Brna s otázkou, zda by byl nøkterý z uêitelĎ byl ochoten zúêastnit se výzkumu. Zájem spolupracovat na projektu CPV videostudie zemøpisu projevilo pouze 11 uêitelĎ21, z nichž tĆi ve školním roce 2005/06, kdy probíhala fáze sbøru dat, nevyuêovali
sledované téma.
21

Nejêastøjší dĎvody odmítnutí, které uêitelé uvádøli, bylo znaêné pracovní vytížení související s tvorbou školního vzdølávacího programu a obava z pĆítomnosti kamer ve výuce.
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V koneêné fázi bylo možné realizovat natáêení výuky s šesti uêiteli, od nichž
byly v prĎbøhu møsícĎ srpna a záĆí 2005 získány první informace – kontextuální
data (aprobace, délka pedagogické praxe, poêet vyuêovacích hodin, téma vyuêovacích hodin, poêet žákĎ ve tĆídø). Jak ukazuje tab. 1, zkoumaný soubor obsahuje
celkem 5 škol, 6 tĆíd, 6 uêitelĎ (z toho 5 žen a 1 muže) a 131 žákĎ. Všichni uêitelé
byli kvalifikovaní pro výuku zemøpisu na 2. stupni ZŠ nebo nižším roêníku gymnázia,
pĆiêemž pĆevažovala kombinace zemøpisu s tølesnou výchovou. Délka jejich praxe
se pohybovala v rozmezí od 2 do 17 let. Ve výzkumném souboru bylo zastoupeno
široké spektrum škol – fakultní škola PdF MU, škola zamøĆená na pĆírodovødné
pĆedmøty, škola s rozšíĆenou výukou cizích jazykĎ; soubor obsahoval jak školy
møstské, tak venkovské. Odlišnosti v poêtech škol, tĆíd a uêitelĎ jsou zpĎsobeny
tím, že v jedné ze škol byli nahráváni dva uêitelé.
V prĎbøhu školního roku 2005/06 bylo na druhém stupni základních škol
a nižších roêníkĎ gymnázií v Brnø a blízkém okolí standardizovaným postupem
(viz Janík, Miková 2006) poĆízeno 50 vyuêovacích hodin zemøpisu k tématu „pĆírodní podmínky éR“. Skuteênost, že se téma probírá v rozdílných roênících, je
zpĎsobena možností volby rozložení uêiva. Stejnø tak je rozdílná êasová dotace
v jednotlivých roênících. Co se vybavenosti škol pro výuku týêe, škola od školy se
znaênø liší. Výuka probíhala ve specializovaných uêebnách nebo v bøžných (kmenových) tĆídách.
Uêitel
Kód
Aprobace
uêitele

A

B

C

ZE - TV

ZE - TV

ZE - D÷

Žáci
Délka
praxe

14

8

4

Roêník

Uêivo

Poêet
žákĎ
hoši/
dívky

8.

20
9 / 11

8.

29
16 / 13

8.

22
13 / 9
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Kódy hodin
Téma
Povrch
Podnebí
Vodstvo
PĎdy
Biota
Povrch
Podnebí
Vodstvo

Povrch
Podnebí
Vodstvo
PĎdy
Biota

Poêet
hodin

11

8

7

ZE_A1, ZE_A2,
ZE_A3, ZE_A4,
ZE_A5, ZE_A6,
ZE_A7, ZE_A8,
ZE_A9, ZE_A10,
ZE_A11
ZE_B1, ZE_B2,
ZE_B3, ZE_B4,
ZE_B5, ZE_B6,
ZE_B7, ZE_B8

ZE_C1,
ZE_C2,
ZE_C3,
ZE_C4,
ZE_C5,
ZE_C6, ZE_C7

D

ZE - MA

10

9.

12
8/4

E

ZE - TV

17

8.

31
16 / 15

F

ZE - TV

2

8.

17
8/9

Povrch
Podnebí
Vodstvo
PĎdy
Biota
Povrch
Podnebí
Vodstvo
PĎdy
Biota
Povrch
Podnebí
Vodstvo
PĎdy
Biota

6

9

9

ZE_D1,
ZE_D2,
ZE_D3,
ZE_D4,
ZE_D5, ZE_D6
ZE_E1, ZE_E2,
ZE_E3, ZE_E4,
ZE_E5, ZE_E6,
ZE_E7, ZE_E8,
ZE_E9
ZE_F1, ZE_F2,
ZE_F3, ZE_F4,
ZE_F5, ZE_F6,
ZE_F7, ZE_F8,
ZE_F9

Tab. 1: Popis zkoumaného souboru
Získaný soubor dat má svá omezení, na nøž je zapotĆebí upozornit:
x Nahrávky výuky uêitele D byly poĆízeny místo v osmém roêníku v roêníku devátém. Vyplývalo to z êasovø jinak rozvrženého tematického plánu školy.
x éasto diskutovaným problémem videostudií je otázka typiênosti a autenticity
nahrávaných videozáznamĎ. Do jaké míry byli uêitelé a žáci ovlivnøni pĆítomností videokamery a kameramana, to jsme se pokusili podchytit a monitorovat
pomocí dotazníkĎ typiênosti, které uêitelé vyplĀovali po každé videohodinø
(viz kap. 5.1).
4.2.

Fáze sbøru dat

Po navázání kontaktu se školami a uêiteli, kteĆí møli zájem podílet se na
výzkumu, byly stanoveny termíny natáêení jednotlivých hodin. Výuku zemøpisu
jsme nahrávali standardizovaným postupem (Jacobs et al. 2003, Seidel et al. 2003,
Janík, Miková 2006). Zaškolení kameramani natáêeli výuku podle pĆedem stanovených pravidel, aby se získaná data mohla zpracovat, vyhodnotit, interpretovat
a systematicky porovnávat. K natáêení se využívalo dvou videokamer. První kamera
(žákovská) byla umístøna na stativu vedle tabule tak, aby zabírala celkové døní ve
tĆídø. Druhá kamera (uêitelská) byla v rukou zaškoleného kameramana a zabírala uêitele a zónu jeho bezprostĆední interakce se žáky.
Soubøžnø s poĆizováním videozáznamu byla formou dotazníku získávána
další data potĆebná pro popisnou statistiku vztahující se k jednotlivým vyuêovacím
hodinám: téma vyuêovací hodiny, aktuální poêet žákĎ (z toho chlapcĎ a dívek),
používané mapy, uêební pomĎcky, domácí úkoly apod. Vedle toho byly distribuovány dotazníky typiênosti pro jednotlivé uêitele (Hübelová, Janík 2007).
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4.3.

Zpracování videozáznamu výuky

Prvním krokem po natoêení hodiny je její pĆevedení do poêítaêe. Digitalizace je pĆedpokladem pro poêítaêem podporovanou analýzu výzkumných dat.
Následujícím krokem bylo transkribování videozáznamĎ hodin. Transkripcí
se v kontextu této práce rozumí pĆepisování zvukové êásti videozáznamu do psané
podoby pomocí transkripêního systému a podle standardizovaného postupu (Seidel
2003, Janík, Miková 2006), aby všechny vyuêovací hodiny byly jednotné a vzájemnø
srovnatelné. V CPV videostudii zemøpisu probíhala transkripce videozáznamu v programu pro zpracování videozáznamu Videograph (Rimmele 2002) v desetisekundových intervalech.
TĆetím krokem zpracování videozáznamu hodin bylo jejich kódování. Kódování je chápáno jako registrace jevĎ pozorovaných na videozáznamu do zadaného systému kategorií (srov. Gavora 1998). Kategoriální systém, který byl vytvoĆený pro kódování videostudie fyziky na Institutu pro didaktiku pĆírodních vød
v Kielu (Seidel et al. 2003), byl pĆeložen a adaptován pro úêely CPV videostudie fyziky (srov. Janík, Miková 2006) a po drobných úpravách využit22 také pro CPV videostudii zemøpisu (Hübelová, Janík 2007). Kategoriální systém postihuje tĆi hlavní
oblasti analýzy videozáznamĎ vyuêovacích hodin: trvání výuky, fáze výuky, organizaêní formy výuky. Kódovatele bylo tĆeba dostateênø zaškolit, aby pozorované jevy
kódovali shodnø, respektive dostateênø podobnø. V rámci kódování je tĆeba dosáhnout pĆijatelné míry inter-rater-reliability, tj. shody mezi jednotlivými kódovateli (Cohens Kappa > 0,70; pĆímá shoda > 85 %). Tento požadavek byl v CPV videostudii zemøpisu splnøn.

5.

Vybrané výsledky CPV videostudie zemøpisu

V této êásti pĆíspøvku prezentujeme výsledky dílêích analýz. PĆedkládáme
vyhodnocení dotazníku typiênosti videohodin, seznamujeme s výsledky výzkumu
k êasové dimenzi výuky: trvání výuky, formy výuky a fáze výuky a vztah fází a forem výuky.
5.1.

Do jaké míry jsou zaznamenané hodiny typické?

éasto Ćešenou otázkou je nedostateêná míra autenticity vyuêovacích hodin
zaznamenaných na video. Uvádí se, že jsou zkresleny smørem k sociální žádoucnosti (uêitel pĆedvádí „ukázkovou hodinu“), nebo naopak je výuka „nepovedená“
z dĎvodu nervozity uêitele a žákĎ, která je zpĎsobena pĆítomností kamery. Problém autenticity zaznamenaných hodin jsme se pokusili monitorovat pomocí dotazníkĎ, které uêitelé vyplĀovali po skonêení každé videohodiny (Janík, Miková
2006). V dotaznících se uêitelé na školách vyjadĆovali k níže uvedeným otázkám:
22

Nabízí se tak možnost urêitého porovnání výsledkĎ, které umožní hledat vzájemné podobnosti a odlišnosti napĆíê jednotlivými pĆedmøty základního vzdølávání.
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x První otázkou byli uêitelé vyzváni k odpovødi, do jaké míry byla nahrávaná hodina typická (ve srovnání s bøžnými hodinami). Z celkového souboru 50 videohodin bylo 18 hodin (36 %) hodnoceno uêiteli jako naprosto typické a dalších 29 hodin (58 %) bylo považováno z vøtší êásti za typické. Pouze 2 hodiny
byly z hlediska uêitelĎ netypickými a 1 hodina (2 %) byla hodnocena jako naprosto netypická. DĎvody tøchto hodnocení se odrážely v zásazích do výuky
z hlediska celkové organizace školy (napĆ. znaêná êást žákĎ tĆídy byla v dobø
výuky na mimoškolních aktivitách).
x V druhé otázce uêitelé posuzovali, zda se chování žákĎ v dobø nahrávání na
video nelišilo od standardního chování v ostatních hodinách. Za velmi podobné
jako v bøžných hodinách oznaêilo chování žákĎ 60 % uêitelĎ, za podobné
dalších 34 % uêitelĎ. Jen ve tĆech hodinách (6 %) posoudili uêitelé chování
žákĎ na trochu odlišné, položka velmi odlišné chování se nevyskytla v žádném
pĆípadø.
x V odpovødi na tĆetí otázku møli uêitelé vyjádĆit míru své nervozity v prĎbøhu
nahrávané hodiny. 28 % uêitelĎ uvedlo, že nebyli vĎbec nervózní, 12 % zvolilo z možností položku, kdy nebyli témøĆ vĎbec nervózní. 38 % uêitelĎ uvedlo,
že byli trochu nervózní a 8 % se vyjádĆilo, že byli velmi nervózní.
x Ve êtvrté otázce dotazníku vyjadĆovali uêitelé svĎj celkový dojem z hodiny.
Z výsledkĎ je patrné, že uêitelé své videohodiny hodnotili pĆevážnø pozitivnø.
PĆesto, že výsledky dotazníku typiênosti slouží pĆedevším k orientaêním úêelĎm,
je možné se na jejich základø domnívat, že pĆítomnost kamer nepĆedstavovala
pro uêitele ani pro žáky žádný výraznøjší problém. Vzhledem k tomu, že v CPV videostudii zemøpisu se natáêel obsáhlejší tematický celek (6–11 hodin u jednotlivých
uêitelĎ), lze pĆedpokládat, že díky delší dobø pĆítomnosti kamer ve výuce møli
uêitelé i žáci možnost si alespoĀ êásteênø na kamery „zvyknout“.
5.2.

Jaká je skuteêná délka zaznamenaných hodin?

éas pĆedstavuje významný faktor, jímž je každá výuka limitována. Bøžná
délka vyuêovací hodiny je 45 minut. PrĎmørná délka vyuêovací hodiny v CPV
videostudii zemøpisu byla 43:50 minut, což témøĆ odpovídá bøžnø stanovené délce
výuky. Nejdelší hodina trvala 46:30 minut. Nejkratší hodina trvala 38:00 minut.
Rozdíl v trvání nejkratší a nejdelší vyuêovací hodiny byl 8:30 minut.
Ze zkoumaného souboru 50 videohodin byla výuka pĆerušena celkem 14krát.
V pĆípadø výsledkĎ skuteêné délky zaznamenaných hodin CPV videostudie zemøpisu
bylo možné vysledovat jednotlivá pĆerušení a urêité konkrétní vlivy, jež se odrazily
také v rozdílné délce natoêených videohodin (napĆ. pĆecházení žákĎ po zvonøní
v doprovodu uêitele z kmenové tĆídy do specializované uêebny, hlášení školního
rozhlasu, pozdní pĆíchod uêitele, který møl naléhavé jednání s rodiêi, pĆerušování
výuky pĆíchodem rodiêĎ v rámci dne otevĆených dveĆí). Výše uvedené údaje je
tĆeba chápat jen jako orientaêní, mohou být samozĆejmø ovlivnøny celou Ćadou
vnøjších êinitelĎ (napĆ. pĆítomnost kameramana ve výuce a jiné).
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5.3.

V jakých organizaêních formách se výuka odehrává?

Organizaêní formy výuky jsou klíêovým prvkem ve struktuĆe vyuêovací hodiny. Organizaêní formy výuky se vztahují k tomu, jak jsou ve výuce uspoĆádány
podmínky pro realizaci vzdølávacího obsahu (srov. MaĀák 2003).
V jakých organizaêních formách a v jakých êasových proporcích se odehrávala sledovaná výuka je možné vyêíst z grafu 1.
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Graf 1: éasové rozložení organizaêních forem (v souboru 50 hodin)
Analýzy ukázaly, že dominantní organizaêní formou výuky zemøpisu byla
samostatná práce žákĎ, které bylo vønováno prĎmørnø 10:54 minut. Jedná se
o formu výuky, kdy vstupuje do popĆedí aktivita žákĎ, což je dĎležitý faktor pro
další rozvoj znalostí a dovedností žákĎ. Rozložení êasového zastoupení v rámci
jednotlivých hodin je však velmi nerovnomørné. V hodinách, kdy žáci využívali
výukový poêítaêový program, Ćešily otázky v pracovních listech nebo probíhalo jejich zkoušení formou didaktického testu, bylo zastoupení samostatné práce žákĎ
výrazné. V hodinách, kde se uêitel vønoval pĆedevším zpracování nového uêiva se
naopak samostatná práce žákĎ témøĆ neobjevila.
V celkovém hodnocení 50 vyuêovacích hodin pĆipadalo prĎmørnø 9:55
minut výukového êasu rozhovoru se tĆídou. Ve výzkumném souboru je i nøkolik hodin, v nichž otázky uêitelĎ nenacházely u žákĎ žádnou odezvu, takže uêitelĎv pokus vést rozhovor se tĆídou postupnø pĆecházel do formy výkladu/pĆednášky/instrukce.
Pozastavíme-li se nad povahou otázek, které uêitel žákĎm kladl, shledáme mezi
jednotlivými uêiteli znaêné rozdíly. PĆestože napĆ. uêitel C vønoval v prĎmøru
44,9 % výukového êasu rozhovoru, kladl uzavĆené a reproduktivní otázky, u kterých bylo pĆedem dáno, jakou odpovøó chtøl uêitel slyšet. Žáci pouze reprodukovali nauêené a jejich komunikaêní aktivita byla malá. Naopak uêitel A, který vedl
rozhovor se tĆídou jen v 15,1 % výukového êasu, pĆesto nabízel žákĎm pĆíležitosti

147

pro bohatší odpovødi a poskytoval jim zpøtnou vazbu, což mĎžeme z velké êásti
považovat za rozhovor intencionální (srov. Šeóová 2005). PĆestože ne všechny
odpovødi žákĎ zcela souvisely s uêivem, dokázal uêitel zpravidla udržet vazbu s probíraným tématem.
Dále byla ve výuce zemøpisu výraznø zastoupena forma výklad/pĆednáška/
instrukce, které uêitelé vønovali prĎmørnø 9:14 minut. éinnost uêitele, která se
orientovala na metodu vysvøtlování (výklad/pĆednáška/instrukce), byla êasto vázána
na frontální výuku, a to pĆedevším v souvislosti se zpracováním nového uêiva. Vzhledem k obsahové nároênosti uêiva zemøpisu byla tato kategorie zastoupena rovnomørnø prakticky ve všech zkoumaných hodinách. Výklad umožĀoval také uêivo
shrnout a uspoĆádat. PĆednášku mohl pĆedstavovat také žákovský referát, tuto
organizaêní formu výuky (referát) volil jako jediný uêitel F.
Organizaêní forma diktát byla zastoupena 7:07 minutami. Jednalo se pĆedevším o diktování êi opisování zápisu žáky do sešitu a tato aktivita byla situována
zpravidla v druhé êásti vyuêovací hodiny. Diktát nepĆedstavuje aktivní zapojení
(ve smyslu kognitivní angažovanosti) žákĎ ve výuce. Projevila se patrná rozdílnost
v êasovém zastoupení této formy u uêitelĎ, kteĆí diktovali žákĎm zápis a u uêitelĎ,
kteĆí møli zápis pĆipravený na fólii (zpøtný projektor) nebo v digitální podobø
(dataprojektor), pĆestože množství takto zapsaného uêiva do sešitĎ je srovnatelné.
Výsledky ukázaly, že uêitelé, kteĆí žákĎm zápis diktovali, strávili touto formou více
êasu výuky, souhrnnø pĆes pøtinu doby vyuêovací hodiny.
Skupinová práce se v celkových êasových proporcích vyskytovala jen 0:14
minut. Ve zkoumané výuce se souhrnnø projevuje velmi malé zastoupení kategorií
podporujících aktivitu a kooperaci žákĎ – práce ve dvojicích (0:00 minut) a práce ve
skupinách (0:14 minut). Minimální êasové zastoupení kategorie více forem souêasnø
(0:01 minut) ukazuje, že uêitelé volili jednodušší formy výuky.
Na organizaêní záležitosti, které jsou pĆedstavovány napĆ. zápisem do tĆídní
knihy, pĆípravou atlasĎ nebo nástønných map a spadají do kategorie pĆechod, pĆipadalo 4:34 minut. Kategorie ostatní zahrnovala takové situace ve výuce, které nebylo možno pĆiĆadit do žádné z výše uvedených organizaêních forem a byla êasovø
zastoupena 1:42 minut. Do fáze ostatní spadaly pĆedevším situace, kdy byl uêitel
nucen Ćešit kázeĀské pĆestupky a problémy, jako bylo vyrušování ve výuce. V êasovém zastoupení kategorie ostatní u jednotlivých uêitelĎ lze vypozorovat znaênou
rozdílnost podle jejich schopností zvládat kázeĀské problémy a udržet si pozornost žákĎ.
5.3.1. Je výuka zemøpisu více orientovaná na uêitele nebo na žáky?
V souvislosti s analýzou organizaêních forem nás zajímalo, zda je sledovaná
výuka orientovaná spíše na uêitele nebo na žáky. Kritéria pro urêení typologie vyuêovacích hodin, která byla vytvoĆena v CPV videostudii fyziky (Janík, Miková 2006,
s. 91), jsme pĆevzali v rámci srovnatelnosti také pro CPV videostudii zemøpisu. Pro
možnost pĆedstavy o rozložení forem práce orientované na uêitele a forem práce
orientované na žáky pĆedstavujeme typologii vyuêovacích hodin, ve které figurují
dva typy:
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x Hodina orientovaná na uêitele, v níž pĆevládá podíl forem, ve kterých vystupuje do popĆedí uêitel (výklad/pĆednáška/instrukce, diktát, rozhovor se tĆídou)
a je vyšší než ½ êasu vønovaného práci s uêivem. Rozhovor sice probíhá jako vzájemná interakce uêitele a žáka/žákĎ, ale nelze ho zcela Ćadit k formám orientovaným na žáky. DĎvodem je fakt, že tĆídní rozhovor a jeho Ćízení je v drtivé
vøtšinø v rukou uêitele.
x Hodina orientovaná na žáky, v níž pĆevládá podíl forem, ve kterých vystupují
do popĆedí žáci (samostatná práce, práce ve dvojicích, práce ve skupinách a více forem
souêasnø) a je vyšší než ½ êasu vønovaného práci s uêivem.
Formy orientované na uêitele
Formy orientované na žáky

PrĎmør
26:15
11:09

SD
10:52
10:14

Tab. 2: Orientace forem výuky (prĎmørný êas v minutách za vyuêovací hodinu)
Jak je patrné z tab. 2, zastoupení forem orientovaných na žáky není ve výuce
pĆíliš vysoké. Výukové formy orientované na uêitele zahrnují v prĎmøru 26:15 minut, zatímco formy orientované na žáky v prĎmøru jen 11:09 minut. V souboru 50
hodin výuky zemøpisu pĆevažovaly na základø typologie vyuêovacích hodin a zvoleného kritéria v 41 hodinø formy orientované na uêitele a v 9 hodinách formy
orientované na žáky.
Rozvrstvení hodin výuky zemøpisu podle zmínøné typologie je orientaêní,
neboČ má svá omezení. V hodinách, kde bylo prezentováno nové uêivo uêitelem,
byly zastoupeny formy orientované na uêitele. Naopak v hodinách, ve kterých
pĆevládala samostatná práce, byly zastoupeny formy spíše orientované na žáky. Typologie nemohla postihnout napĆ. kvalitu dialogĎ êi v pĆípadø samostatné práce,
zda skuteênø všichni žáci aktivnø Ćeší zadané úkoly.
5.4.

V jakých organizaêních fázích se výuka odehrává?

Didaktická kategorie „fáze výuky“ se vztahuje k procesĎm probíhajícím ve
výuce. Fáze výuky dølí proces výuky na êásti, které nemohou existovat jako izolované a uzavĆené êasové úseky, ale jako momenty výuky, které každá výuka i každý
typ výuky v sobø obsahuje (srov. MaĀák 2003).
Z grafu 2 je možné vyêíst, v jakých fázích a v jakých êasových proporcích se
odehrávala sledovaná výuka 50 hodin CPV videostudie zemøpisu.
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Graf 2: éasové rozložení fází výuky (v souboru 50 hodin)
Mezi zkoumanými hodinami jsou patrné odlišnosti v êasovém zastoupením jednotlivých fází výuky (graf 2). PrĎmørnø však uêitelé vønovali nejvíce êasu
fázi zprostĆedkování nového uêiva (10:20 minut), aČ se odehrávala formou výkladu
nebo rozhovoru se žáky. Kategorie zprostĆedkování nového uêiva pĆevládala ve vøtšinø
zkoumaných hodin23.
Následuje fáze zkoušení/provørka/kontrola domácího úkolu, která zabírala jako
druhá nejvøtší prostor výukového êasu (9:56 minut). Tøžištø této kategorie spoêívalo ve zkoušení žáka/žákĎ pĆed tabulí. Zkoušení ve vøtšinø pĆípadĎ probíhalo
ústní formou. Písemné zkoušení, kterému byl vønovaný významnøjší êasový úsek
výuky, se uskuteênilo ve sledovaných tĆídách až na závør tematického celku. Zadané domácí úkoly byly kontrolovány na zaêátku hodiny, byla ovøĆována správnost Ćešení, a to vždy formou rozhovoru se tĆídou.
TĆetí êasovø nejvíce zastoupenou fází bylo shrnutí uêiva, k nømuž se Ćadí
pĆedevším poĆízení zápisu žáky o právø probraném uêivu do sešitĎ. Vzhledem
k tomu, že prakticky v každé sledované hodinø si žáci zapisovali shrnutí uêiva ve
formø i pomørnø obsáhlých zápisĎ do sešitu, bylo êasové zastoupení shrnutí uêiva
5:34 minut. Shrnutí uêiva má za cíl pĆipomenout a utĆídit uêivo, žáci využívali
dobu zápisu do sešitĎ k pĆípadným dotazĎm k právø probranému uêivu.
Organizaêní fázi opakování bylo ve výuce zemøpisu vønováno 5:27 minut,
jejím cílem bylo pĆipomenout a aktualizovat již získané znalosti. Vzhledem k výrazné obsahové propojenosti uêiva zemøpisu od roviny obecné po konkrétní a naopak, je prĎmørné êasové zastoupení fáze opakování legitimní. Výrazné jsou êasové
rozdíly vønované fázi opakování mezi jednotlivými uêiteli (7,1 % výukového êasu
u uêitele A – 21,4 % výukového êasu u uêitele D).
23

Výjimku pĆedstavovaly ty hodiny, kterými byl ukonêen tematický celek o pĆírodních podmínkách éeské republiky formou didaktického testu. Uêitel A, pokud møli žáci možnost výuky v poêítaêové uêebnø, vønoval tuto výuku procviêování uêiva.
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Dále následuje fáze procviêování/upevĀování uêiva, která byla realizována v 4:34
minutách. Úkoly pro procviêování byly êasto zadávány formou domácí pĆípravy
žákĎ, tudíž se v následující vyuêovací hodinø vyskytovaly ve fázi zkoušení/provørka/
kontrola domácího úkolu právø jako kontrola domácího úkolu. éas vønovaný procviêování/ upevĀování uêiva se opøt znaênø lišil ve srovnání jednotlivých uêitelĎ a to
v rozpøtí od 19,7 % (uêitel A) po 3,7 % (uêitel E) výukového êasu.
éasové zastoupení fáze aplikace/prohlubování bylo nízké – v délce 1:09 minut.
Také fáze úvod výuky (0:34 minut) a fáze rekapitulace uêiva (0:11 minut) byly zastoupeny relativnø krátkým êasovým úsekem. Do kategorie úvod výuky byla zaĆazována
také motivaêní êást výuky. Pro výuku zemøpisu by do jisté míry mohl být výhodou
fakt, že sám obsah pĆedmøtu je motivující vzhledem ke vztahu k bøžnému životu.
Ve fázi rekapitulace uêiva by møla být vønována pozornost tomu, „jak se uêilo“. Rekapitulace je chápána jako opakování, které se nezamøĆuje na obsah, nýbrž reflektuje probøhnuvší pracovní êi uêební proces (Aebli 2003, s. 368).
Kategorie ostatní zahrnovala situace, které nebylo možno Ćadit do žádné
z uvedených kategorií a byla zastoupena v 5:53 minutách. Do této fáze byly zaĆazeny
êásti výuky, které nesouvisely s uêivem. Jednalo se pĆedevším o Ćešení organizaêních záležitostí a situací, kdy byl uêitel nucen výuku pĆerušit pĆi Ćešení kázeĀských
a jiných problémĎ. Opøt bylo možné vysledovat znaêné rozdíly mezi jednotlivými
uêiteli, které odrážely schopnost udržet ve výuce kázeĀ, a to v rozpøtí od 8,4 %
(uêitel F) až po 22,8 % (uêitel B).
5.5.

Jak spolu souvisejí výukové fáze a organizaêní formy?

Zkoumání a urêení vztahĎ mezi organizaêními formami a fázemi výuky
umožnilo detailní rozbor výuky a upĆesnilo strukturu vyuêovacích hodin zemøpisu.
Tato vztahová analýza pĆedstavuje možnost „postihnout souhru pĎsobení jednotlivých
faktorĎ ve výuce“ (Janík, Miková 2006, s. 99). Smyslem analýzy bylo odpovødøt na
otázku – jaké organizaêní formy se uplatĀují v jednotlivých fázích?
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ORGANIZAÈNÍ FORMY VÝUKY
výklad/pøednáška/instrukce uèitele

diktát

rozhovor
se tøídou

opakování

30,68 %

5,50 %

úvod výuky

96,67 %

zprostøedkování
nového uèiva

samostatná
práce

práce ve
dvojicích

práce ve
skupinách

více forem
souèasnì

58,86 %

4,95 %

-

-

-

-

-

1,11 %

2,22 %

-

-

-

-

-

-

51,94 %

16,11 %

22,11 %

7,65 %

-

2,19 %

-

-

-

procvièování/
upevòování uèiva

5,54 %

1,68 %

31,20 %

61,59 %

-

-

-

-

-

aplikace/prohlubování uèiva

56,77 %

0,58 %

32,28 %

8,36 %

-

-

2,02 %

-

-

shrnutí uèiva

7,84 %

81,56 %

1,08 %

9,40 %

-

-

-

-

0,12 %

rekapitulace

100 %

-

-

-

-

-

-

-

-

zkoušení/provìrka/kontrola d. ú.

0,77 %

5,10 %

24,71 %

64,45 %

-

-

-

0,03 %

4,93 %

ostatní

0,06 %

0,17 %

1,47 %

0,06 %

-

-

-

77,71 %

20,53 %

Tab. 3: Vztahy mezi fázemi a oraganizaèními formami výuky

pøechod

ostatní

Fáze opakování se rutinnø objevovala ve sledované výuce obvykle na zaêátku
vyuêovací hodiny. Opakování se témøĆ vždy odehrávalo formou rozhovoru se tĆídou
(59 %), který byl iniciován uêitelem a møl za cíl aktualizovat uêivo, které už žáci
probírali. V druhém pĆípadø se fáze opakování prolínala s formou výklad/pĆednáška/instrukce uêitele (31 %), kdy se uêitel odvolával na již probrané uêivo, které
souviselo s novou látkou. Shodnø se na fázi opakování podílely také formy diktát
a samostatná práce, v obou pĆípadech po 5 %.
Ve fázi úvod výuky sehrával hlavní roli uêitel, který žákĎm obvykle oznámil téma hodiny a eventuelnø velmi struênø popsal, jaké uêivo se bude probírat a co bude
náplní hodiny z hlediska metodického. Úvod výuky møl v drtivé vøtšinø pĆípadĎ podobu výkladu/pĆednášky/instrukce uêitele (97 %). Jen ve 2 % se odehrával formou rozhovoru se tĆídou a pouze v 1 % jako diktát. Analýza transkriptĎ ukázala, že až na nøkolik
málo výjimek neobsahovala fáze úvod výuky motivaci žákĎ k uêení.
Ve fázi zprostĆedkování nového uêiva pĆebíral ve vøtšinø pĆípadĎ zodpovødnost uêitel. Ten podával výklad/pĆednášku/instrukci k uêivu (v 52 %), aniž by mu
do nøj žáci mohli vstupovat. Druhou nejvíce zastoupenou formou byl rozhovor se
tĆídou (v 22 %), který Ćídil uêitel a v nømž bylo vyvozováno uêivo. Žáci se dostali
ke slovu zpravidla jen v rámci uzavĆených otázek, které jim uêitel kladl nebo žáci
doplĀovali uêitelovy nedokonêené vøty. Výjimeênø se objevily i situace, kdy žáci
pĆi formø rozhovoru se tĆídou vznesli otázky, se kterými se dále pracovalo – zpravidla
pouze pokud byly „k vøci“. V 16 % bylo nové uêivo zprostĆedkováváno formou
diktátu. V pĆípadø 8 % museli žáci vyvozovat nové uêivo formou samostatné práce
a formou práce ve skupinách ve 2 %.
Ve sledované výuce se fáze procviêování/upevĀování uêiva zpravidla odehrávala prostĆednictvím Ćešení úloh v lavicích formou samostatné práce žákĎ (v 61 %).
Uêivo bylo také procviêováno formou rozhovoru se tĆídou (v 31 %), v menší míĆe pak
formou výkladu/pĆednášky (v 6 %) nebo diktátu (ve 2 %). V žádné z hodin nebyla fáze
procviêování/upevĀování organizována formou práce ve dvojicích nebo práce ve skupinách.
Ve fázi aplikace/prohlubování uêiva pĆevažovala forma rozhovoru se tĆídou
(v 57 %) a výkladu/pĆednášky/instrukce uêitele (ve 32 %). Obvykle møla podobu aplikování teoretické obsahové stránky uêiva do reálného života a prostĆedí. Dále se
tato fáze odehrávala ve formø samostatné práce (v 8 %) a také ve formø více forem
souêasnø (2 %). V malé míĆe se uplatnila ve formø diktát (1 %). Fáze aplikace/prohlubování uêiva se od fáze procviêování/upevĀování uêiva odlišovala v tom, že žáci
uplatĀovali uêivo pĆi Ćešení praktických úloh a v problémových kontextech.
Fáze shrnutí uêiva byla realizována nejêastøji formou diktátu (v 82 %). V ostatních formách byla rovnomørnø rozložena mezi samostatnou práci (9 %) a výklad
uêitele (8 %) a jen v 1 % se objevila jako rozhovor se tĆídou. Hlavní náplní této fáze
bylo pĆedevším žákovské opisováním zápisu (z tabule, zpøtného projektoru, dataprojektoru) nebo diktování zápisu uêitelem v prĎbøhu prezentace nového uêiva.
Fáze rekapitulace ve vøtšinø zkoumaných hodin chybøla. Pokud se objevila, byla
realizována uêitelem, a to vždy formou výkladu/pĆednášky/instrukce (ve 100 %).
Fáze zkoušení/provørka/kontrola domácího úkolu nabízí uêiteli možnost diagnostikovat a hodnotit výkony svých žákĎ, ústní nebo písemné zkoušení skýtá prostor pro projevy žákĎ. Tato fáze se zpravidla odehrávala formou samostatné práce
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(v 64 %). Vøtšina uêitelĎ totiž využívala êas ústního zkoušení jednoho žáka u tabule k zadání úloh pro ostatní žáky. Vøtšinová aktivita žákĎ ve tĆídø pak probíhala
formou samostatné práce. Ve fázi zkoušení/provørka/kontrola domácího úkolu se dále
uplatĀovala forma rozhovoru se tĆídou (v 25 %), kdy se do zkoušení jednoho žáka
snažil uêitel zapojit širší okruh žákĎ, což se mu v nøkterých pĆípadech pĆíliš nedaĆilo a zkoušení bylo do znaêné míry narušováno nekázní tĆídy. Také z tohoto
dĎvodu se fáze zkoušení/provørka/kontrola domácího úkolu realizuje v 5 % ve formø
ostatní. V malé míĆe byla zastoupena forma diktátu (5 %) a výkladu/pĆednášky/instrukce uêitele (1 %) a to zejména v rámci kontroly domácích úkolĎ.
Fáze ostatní se týkala pĆevážnø organizaêních záležitostí, které pĆímo nesouvisely s uêivem. Tato fáze byla spojována v pĆevaze všech pĆípadĎ s formou pĆechod
(78 %), ostatní (20 %) a v malé míĆe jako rozhovor se tĆídou (2 %).

6.

Shrnutí výsledkĎ

Dominantní organizaêní formou výuky zemøpisu je samostatná práce žákĎ
(10:54 min.), která patĆí mezi kategorie podporující aktivitu žákĎ a tudíž mezi
formy orientované na žáky. Organizaêní forma rozhovor se tĆídou (9:55 min.) je sice
druhou nejvíce zastoupenou kategorií, ale ve shodø se zjištøním K. Šeóové mĎžeme
konstatovat, že ve výuce zemøpisu pĆevládal rozhovor mající êasto povahu „iluzivního dialogu“ a v nøkterých pĆípadech byl „obsahovø vyprázdnøný“ (Šeóová 2005).
TĆetí organizaêní formou zastoupenou ve vøtší míĆe byla forma výkladu/pĆednášky/instrukce (9:14 min.), která se výraznø uplatĀovala ve frontální výuce. Ostatní
formy byly zastoupeny v menší míĆe. V pĆípadø organizaêní formy diktát (7:07 min.)
se jednalo pĆedevším o diktování nebo pasivní opisování zápisu žáky do sešitu.
Minimální êasové zastoupení bylo pro práci ve skupinách (0:14 min.) a více forem
souêasnø (0:01 min.). Práce ve dvojicích se ve sledované výuce nevyskytovala.
Ve zkoumaných hodinách pĆevládaly formy orientované na uêitele (26:15 min.)
nad formami orientovanými na žáky (11:09 min.). Mezi jednotlivými hodinami se
však projevily výrazné odlišnosti v rozložení forem orientovaných na uêitele a orientovaných na žáky.
Z analýzy 50 vyuêovacích hodin zemøpisu je patrné, že dĎraz byl kladen
pĆedevším na expozici uêiva, která byla pĆedstavována fází zprostĆedkování nového
uêiva (10:20 min). Jako dominantní se ukázala také fáze diagnostická – zkoušení/
provørka/kontrola domácího úkolu (9:56 min). Toto zjištøní se stalo pĆekvapivým
v pĆípadø mezinárodních srovnávacích studií jako byl TIMSS 1999, ale veĆejné
zkoušení není z domácího pohledu zvláštností. Relativnø velké êasové zastoupení
bylo také ve fázi opakování (5:27 min). Ménø výukového êasu vønovali uêitelé zemøpisu fázi procviêování/upevĀování uêiva (4:34 min). Vysvøtlením mĎže být skuteênost, že úkoly pro procviêování byly êasto zadávány formou domácí úlohy.
Ukázalo se, že nøkteré z fází se vyskytovaly ve výuce jen zĆídka nebo byly zcela vynechány. Fáze aplikace/prohlubování uêiva se objevila jen v relativnø malé míĆe
(1:09 min). Nízké bylo êasové zastoupení fáze úvod do výuky (0:36 min). Krátký
výukový êas je vønovaný také rekapitulaci uêiva (0:11min), v níž se od uêitelĎ oêekává, že budou schopni fundovanø podporovat uêební proces žákĎ.
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Jednotlivé fáze výuky byly obvykle realizovány v urêitých dominantních organizaêních formách. Ve fázi úvod výuky, rekapitulace, aplikace/prohlubování uêiva
a zprostĆedkování nového uêiva se ve znaêné míĆe uplatĀovala forma výkladu/pĆednášky/instrukce uêitele. Ve fázi shrnutí se jako dominantní forma ukázala forma diktátu.
Fáze opakování byla realizována ve vøtšinø pĆípadĎ formou rozhovoru se tĆídou. Ve
fázi zkoušení/provørka/kontrola domácího úkolu a procviêování/upevĀování uêiva pĆevažovala forma samostatné práce.

7.

Závør a diskuse výsledkĎ

Prezentované dílêí výsledky CPV videostudie zemøpisu naznaêují, že z hlediska êasového zastoupení organizaêních forem a fází ve výuce byly patrné znaêné odlišnosti.
Ukazuje se, že ve zkoumaných hodinách byly jednotlivé fáze výuky realizovány obvykle v urêitých dominantních organizaêních formách. Souhrnnø pĆevažovaly takové
formy a fáze práce, v nichž byl uêitel aktivnøjší než žáci.
Pro práci s již probraným uêivem se nabízí mimo samostatné práce Ćada pĆíležitostí k uplatnøní kooperativních forem práce orientovaných na žáky, které
však sledovaní uêitelé zemøpisu nedokázali v dostateêné míĆe využít. Jak ukázaly
analýzy hodin CPV videostudie zemøpisu, velmi malé bylo zastoupení êinností podporujících kooperaci žákĎ – práce ve dvojicích a práce ve skupinách, což mĎžeme považovat za jeden z nedostatkĎ zkoumané výuky. DĎvodĎ absence kooperativních
forem mĎže být celá Ćada. Za klíêové považujeme znaêný êasový tlak na obsahové
množství uêiva zemøpisu, jehož reálné probrání mnohdy zabraĀuje uêitelĎm zaĆazovat práci ve skupinách, neboČ je êasovø nároêná. DĎvodem mohou být vøková
omezení žákĎ, kteĆí do urêitého vøku nemají dostateênø rozvinuty dovednosti
kooperace na požadované úrovni. V pĆípadø zkoumaných hodin zemøpisu, které
probíhaly v 8. a 9. roêníku základní školy nebo v nižším roêníku gymnázia (tercie),
by byl rozvoj kooperativních forem výuky již žádoucí.
PĆekvapivé bylo relativnø malé êasové zastoupení fáze aplikace/prohlubování
uêiva. Zemøpis jako vyuêovací pĆedmøt poskytuje velké množství možností pĆíkladĎ
aplikace uêiva a obsah uêiva k aplikování vybízí, ne-li doslova „podbízí“. Stejnø tak
byla ve výuce v malé míĆe realizována rekapitulace uêiva, což mĎže zpĎsobovat skuteênost, že samotný proces rekapitulace je obtížný a pro uêitele není snadno definovatelný. Avšak bez toho, že by si žák uvødomil, co musel udølat, aby správnø
vyĆešil daný problém, bude obtížnø pĆenášet uplatnøné postupy na nové situace.
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