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POZNÁVÁNÍ MYŠLENKOVÝCH PROCES� ŽÁK�

JAKO PROST�EDEK ZVYŠOVÁNÍ Ú�INNOSTI VYU�OVÁNÍ

Jarmila Skalková

Anotace: V souvislosti s analýzou obsahu vyu�ování je t�eba též v�novat

pozornost procesu vzd�lávání. S oporou o teorii amerického psychologa M.

C. Wittrocka se sleduje vliv u�itelova p�sobení na výkon žáka, a to na pro-

cesy vnímání, o�ekávání, pozornosti, motivace, atribuce, pam�ti, porozu-

m�ní a zejména na postoje, strategie u�ení a na metakognitivní procesy.

Výsledek ovšem závisí též na aktivit� žák�. Na úrovni žák� 9. ro�níku zá-

kladní školy lze o�ekávat zvládnutí t�chto proces�.

Abstract: In the context of the analysis of the content of education it is neces-

sary to pay attention also to the educational process. Based on the theory of

an American psychologist M. C. Wittrock the influence of teacher´s action on

pupil´s performance is explored, that is the influence on his/her perception,

expectations, attention, motivation, attribution, memory, understanding and

primarily attitudes, learning strategies and metacognitive processes. How-

ever, the result depends also on pupils´ activity. At the level of pupils in 9
th

gra-

de of primary school good management of these processes can be expected.

Bezprost�edním podn�tem k zpracování tohoto textu byly pro autorku
p�ísp�vky na webových stránkách, které diskutují o sou�asné problematice
naší školy. Zaujaly mne jak p�ímé pozitivní podn�ty n�kterých diskutují-
cích, tak velmi zjednodušené a jakési prvoplánové formulace jiných. P�e-
sv�d�ily mne, že je trvale pot�ebné otevírat hlubší pohledy na vyu�ovací
proces, a to jak z hledisek obsahových, tak z hledisek proces�, vedoucích k
osvojování t�chto obsah�.

Proto chci seznámit ú�astníky konference podrobn�ji se studií známého
amerického psychologa a pedagoga M. C. Wittrocka (1986) Students’ Thougt

Processes, která byla publikována v p�íru�ce jím redigované Handbook of

Research on Teaching. Obsahuje cenné, na výzkumech založené a pro nás
trvale aktuální poznatky, vypovídající o u�ení žák� v procesu vyu�ování.

V dané studii M. C. Wittrock soust�e
uje pozornost na kognitivní momen-
ty procesu u�ení žák�. Tuto orientaci lze zárove� chápat jako reakci z pozic
kognitivní psychologie na jednostranné behaviorální koncepce, které ve 20.
století dlouhodob� výrazn� ovliv�ovaly americkou pedagogickou teorii i škol-
ní praxi vyu�ování. Cílem studie M. C. Wittrocka Students’ Thought Pro-

cesses je prohloubit porozum�ní vlivu u�itelova p�sobení na u�ení, p�isp�t z
tohoto hlediska k vývoji teorie vyu�ování a prohloubení analýzy tohoto
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procesu. Nesleduje proto jednoduše u�itelovo p�sobení na výkon žáka, ale za-
bývá se vlivem u�itelova p�sobení na procesy vnímání, o�ekávání, na pozor-
nost, motivaci, atribuce, pam�	, porozum�ní, na postoje žák�, strategie jejich
u�ení a metakognitivní procesy. Sleduje tedy procesy, které zprost�edkovávají
výkon žák�. Vychází z p�edpokladu, že vyu�ování ovliv�uje myšlení žák�, a
to zprost�edkovává jejich u�ební výkony.

P�edevším zd�raz�uje, že u�ení žák� na základ� vyu�ování není proces
automatický. Vyžaduje ur�itou vlastní aktivitu žák�. Záleží na jejich pozor-
nosti, a to je vnit�ní proces, který není totožný s vn�jšn� pozorovatelnými �in-
nostmi žák�. Nap�. jestliže žák hledí na u�itele nebo do knihy a nezabývá se
vedlejšími �innostmi, ješt� to neznamená, že soust�ed�n� sleduje vyu�ování.

Autor soudí, že výzkum této oblasti je d�ležitý proto, abychom porozum�li
tomu, jak se žáci u�í a jak je možno zdokonalovat jejich procesy u�ení. Stu-
duje tedy, jak vyu�ování ovliv�uje výsledek prost�ednictvím procesu u�ení
student�. Jeho práce je založena na velmi široké experimentální základn�.
Analyzuje, zobec�uje a hodnotí kolem 130 díl�ích studií mnoha, p�edevším
anglosaských autor�, jejichž citace uvádí v seznamu literatury. Výsledky jeho
analyzující a zobec�ující stati zárove� p�inášejí �etné podn�ty pro vyu�ující,
kte�í p�emýšlejí o tom, jak vyu�ovat efektivn�.

M. C. Wittrock �lení sv�j výklad a vnit�ní strukturu studie podle jednotli-
vých psychických proces�.

P�edevším shrnuje a analyzuje výzkumy, které �eší problematiku percepce

a o�ekávání žák�. Snaží se p�i tom odpov�d�t na otázku, jaké je sebepojetí

žák� a jejich o�ekávání, nebo	 to ovliv�uje výsledky vyu�ování. Soudí, že
žáci od po�átku obecné školy pozitivn� vnímají svou roli žáka a projevují
vysoké o�ekávání úsp�ch� ve škole. Ve t�etím a �tvrtém roce školní docházky
za�ínají pozitivn� korelovat své o�ekávání s u�itelovým hodnocením jejich
schopností. Asi od šestého ro�níku vnímají více realisticky své školní schop-
nosti a srovnávají se se svými spolužáky. To také ovliv�uje budoucí o�ekává-
ní jejich školních výsledk�.

Dále se rozebírá otázka, jak žáci vnímají školu, u�itele a u�itelovo chování.
Autor podrobn�ji uvádí p�íklady z nižší sekundární školy, které výzkumn�
sledovaly dvojice u�itel – žák. Výsledky dokládají, že žáci vnímají rozdílné
p�ístupy u�itel� k dobrým �i schopným a mén� dobrým �i mén� schopným
žák�m. Uv�domují si, že u�itelé nap�. projevují v�tší o�ekávání vzhledem k
žák�m dobrým, dávají jim v�tší možnosti výb�ru toho, co se má na hodin�
d�lat a naopak. Auto�i konstatují, že r�zné zacházení s žáky indikuje r�zná
sebepojetí t�chto žák� a r�zné atribuce mezi žáky. Dalším p�edm�tem vý-
zkumu bylo, jak žáci vnímají u�itelovo chování a proces vyu�ování ve t�íd�.
Ukázalo se, že žáci chápou u�itelovo chování a motivy tohoto chování �asto
na základ� svých zkušeností, které získali mimo vyu�ování (nap�. ve školce)
nebo v nižších t�ídách školy. U�í se vnímat cíle vyu�ování, k nimž je u�itel
vede, a to podporuje jejich intelektuální aktivitu, p�itom již v obecné škole si
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uv�domují d�sledky u�itelova chování na jejich vlastní motivaci, sebepojetí a
postoje ke svým vrstevník�m.

Složitá je otázka u�itelova hodnocení a jeho vnímání žáky. Žáci mohou
r�zn� odpovídat na hodnocení u�itele, od n�hož se o�ekává, že bude plnit
informa�ní i motiva�ní funkci. Vnímání hodnocení žáky záleží na r�zných
aspektech, jako je v�k žák�, jejich kognitivní schopnosti, dosavadní motivace,
jejich snaha zalíbit se u�iteli apod. Pro n�které žáky m�že být hodnocení i
kontraproduktivní. Nap�. jestliže jim za�ne jít pouze o školní známky, ne-
vhodn� ovliv�uje zm�nu vnit�ní motivace k u�ení na vn�jší. Výzkumy také
ukazují, že kladné nebo záporné hodnocení jednotlivých žák� ve t�íd� je vní-
máno i tak, že podává ur�itou informaci celé skupin� t�ídy. Dále se autor táže,
jaký je vztah mezi vyu�ováním u�itele a kognitivními procesy, které toto vy-

u�ování vyvolává u žák�. Analýzy výzkum� dosp�ly ke zjišt�ní, že není prostá
a bezprost�ední korespondence mezi vyu�ováním u�itele a kognitivními pro-
cesy, které vyvolává u student�. V jejich vzájemném vztahu v procesu vyu�o-
vání dochází k ur�itým transformacím, které závisí na v�domostech, které žáci
získali d�íve, d�íve nau�ených strategiích u�ení apod.

Autor vychází ze skute�nosti, že ve vyu�ování je d�ležitá motivace jakožto
proces podn�cující, podporující a usm�r�ující procesy u�ení žák�.

V t�chto souvislostech soust�e
uje sv�j výklad k pojmu atribuce. Sleduje,
jak žáci vnímají p�í�iny svého úsp�chu nebo neúsp�chu v u�ení. Konstatuje,
že na základ� t�chto výzkum� je možno vysv�tlovat takové pojmy, jako je
posilování, u�itelova pochvala a trest, posuzovat nové vzd�lávací programy,
efektivn�ji p�ispívat k utvá�ení r�zných dovedností v�etn� dovednosti sebe-
ovládání. Vychází z poznání, že chápání p�í�in úsp�chu i neúsp�ch� se vyvíjí
s v�kem d�tí. Výzkumy zárove� potvrdily, že žáci jsou vysoce motivováni k
dalšímu u�ení, když p�ipisují úsp�ch nebo neúsp�ch vlastnímu úsilí nebo ne-
dostatku tohoto úsilí spíše než svým schopnostem, št�stí nebo jiným lidem. Je
d�ležité, jak žáci vidí svou roli a svou odpov�dnost p�i u�ení ve vyu�ování. V
procesu vyu�ování oba jeho ú�astníci, u�itel i žák mají svou odpov�dnost, a to
rozli�nou odpov�dnost za výsledek u�ení. D�ležité je dobré vyu�ování i dobré
u�ení, tj. aktivní mentální ú�ast žáka. U�itel m�že tuto aktivitu podporovat
prost�ednictvím proces� motivace. Mladší žáci obvykle nejsou s to rozlišovat
vlastní úsilí, schopnosti a výsledek u�ení. Jde tedy o to, postupn� žáky u�it,
aby byli schopni rozlišovat vlastní úsilí, schopnosti a výsledek. Zárove� u�itel
hledá vhodné prost�edky vzhledem k možnostem žák�, aby je p�esv�d�oval,
že úsilí vede k úsp�chu. Atribuce úsp�chu na základ� úsilí podporuje schop-
nosti sebekontroly žák�, což rovn�ž podporuje jejich u�ení.

Naše chápání výsledk� vyu�ování zárove� zp�es�uje výzkum pozornosti.
Ve svém výkladu pozornosti autor sleduje dv� linie: jednak problematiku selek-
tivní pozornosti ve vyu�ování, jednak programy u�ení hyperaktivních žák�.

S otázkou pozornosti M. C. Wittrock spojuje i výsledky výzkumu, které
sledují zp�sob kladení otázek p�i práci s textem. Ukázalo se, že otázky p�ed



34

textem usnad�ovaly u�ení fakt�, otázky po textu usnad�ovaly konceptuální
u�ení. Výzkumy dokládají, že pozornost výrazn� ovliv�uje výsledky vyu�o-
vání, a to výrazn�ji než �as, ur�ený k u�ení. Jde p�edevším o to, jak žák využí-
vá �asu, ur�eného k u�ení.

V souvislosti s u�ením sleduje autor i problematiku pam�ti. Uvádí �adu
konkrétních výzkum� u�ení žák� r�zného v�ku z hlediska zapamatování
u�iva. Tyto výzkumy dokumentují, že zapamatování podporuje, jestliže jsou
žáci vedeni k zobec�ování, k vytvá�ení asociací mezi slovy, ideami a r�znými
informacemi, jestliže se nová fakta spojují s názornými obrazy, s d�ív�jší
osobní zkušeností žák� aj.

Podle koncepce „generativního u�ení“ Wittrocka je v podstat� porozum�ní

postižení vztah� mezi informacemi a poznatkovou základnou, kterou �lov�k
disponuje a jeho zkušenostmi. Uvádí, že mnemotechnické pom�cky sice
usnad�ují zapamatování, nikoliv však porozum�ní tomu, co se má zapamato-
vat. Také asociace neobsahují zobecn�né konceptuální vztahy mezi informa-
cemi nebo ideami. Proto, aby u�itel usnadnil chápání a získávání v�domostí,
musí vést žáky k utvá�ení t�chto kognitivních vztah�. K tomu lze používat
r�zných metod. Nap�. vést žáky k tomu, aby utvá�eli vztahy mezi pojmy, kte-
rým se u�í, mezi textem, který �tou, a vlastními zkušenostmi, mezi r�znými
�ástmi textu, mezi svými vlastními zkušenostmi a novými poznatky, mezi
aktuálními p�edstavami žák� a realitou. Autor uvádí �adu výzkum� tohoto
druhu na úrovni obecné školy i na úrovni žák� devátého postupného ro�níku.

Podtrhuje, že je nutno usnad�ovat konstrukci nového konceptuálního sys-
tému, odlišného od starých prekoncept�, o n�ž se žáci opírají. Ve svém zá-
kladním pojetí i ve svém konkrétním výkladu se autor opírá o podn�tnou
studii J. Piageta a B. Inhelderové (1970).

V souvislosti se strategiemi u�ení v�nuje autor pozornost i metakognitiv-
ním proces�m. Metakognice se vztahuje ke znalostem u�ícího se o jeho
kognitivních procesech a jejich výsledcích. P�edstavuje velmi širokou a jen
voln� vymezenou oblast. Autor v této �ásti zd�raz�uje, že sami žáci se mohou
nau�it kontrolovat vlastní procesy myšlení. Jde p�edevším o plánování a dále
o sebekontrolu vlastního u�ení. Proto z hlediska u�itele kteréhokoliv p�edm�tu
�i oblasti školního vzd�lávání je nutné u�it technikám a strategiím u�ení, tedy
„u�it, jak se nau�it“.
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