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Anotace: P ísp vek v nuje pozornost otázce výb ru a strukturování vzd lá-
vacího obsahu ve zm n ných podmínkách školního vzd lávání. Rozebírá 
vztah mezi vzd lávacím obsahem a u ivem. Auto i p edkládají k širší diskusi 
návrh kritérií, která se p i výb ru a strukturování vzd lávacího obsahu mo-
hou uplat ovat.

Abstract: The paper goes into the issue of the selection and structurisation of 
educational content in the altered conditions of school education. It analyses
the relation between the educational content and the subject matter. The 
authors submit for wider discussion a proposal of criteria which can be used
for such selection and structurisation.

1. Zm na podmínek pro výb r a strukturování vzd lávacího obsahu 

Výb r vzd lávacího obsahu a jeho strukturování, spole n  s didaktickou 
transformací obsahu v u ivo, pat í k rozhodujícím innostem kurikulární
tvorby. Tento výb r a strukturování jsou p edevším v rukou centrálních 
tv rc  kurikulárních dokument , autor  u ebnic a u itel , kte í volí u ivo
pro konkrétní vyu ovací hodiny. V dnešní é e školních vzd lávacích pro-
gram  p i této innosti výrazn  nar stá postavení u itel .

Díky probíhající kurikulární reform  a inovacím ve vzd lávací techno-
logii (ve vyu ovacích metodách, formách i prost edcích) se m ní podmínky
pro výb r a strukturování vzd lávacího obsahu, a to p edevším z následují-
cích d vod :

Zm na vzd lávacích cíl  (klí ové kompetence apod.). 
Kooperace a integrace výukových p edm t  (obor ).
Zm ny vzd lávacích metod (p edevším inovované a alternativní 
výukové metody jako nap . projektová výuka). 
Zam ení na motivování a aktivizaci žák  ve výuce. 

Trvalý vliv mají i výrazné zm ny v poznatkové sfé e jednotlivých v dních
a um leckých obor :

Velmi rychle se zv tšující množství nov  objevených poznatk .
Zastarávání, úprava a dopl ování poznatk .

Auto i centrálních normativních kurikulárních dokument , auto i u eb-
nic i u itelé, bohužel, nev nují problematice výb ru vzd lávacích obsah
dostate nou pozornost. V centrálních dokumentech je obsah uvád n jen 
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velmi obecn  v tematické rovin , a to ješt  jako doporu ení. Auto i u ebnic
mnohdy volí a strukturují vzd lávací obsah nahodile a asto opakují mno-
hokrát d íve použitý obsah.

Výše uvedené zm ny podmínek pro výb r a strukturování vzd lávacího
obsahu si vynucují d kladné v decké bádání v této oblasti pro r zné typy a 
stupn  škol.

2. Vzd lávací obsah a u ivo

Výb r a strukturování vzd lávacího obsahu se nedá odd lit od procesu 
p etvá ení vzd lávacího obsahu do podoby u iva. Tato didaktická transfor-
mace v deckého nebo um leckého poznatku do u iva prezentovaného žá-
k m je podle našeho názoru jádrem profesní innosti didaktika a u itele. Je
t eba zd raznit dynamické pojetí vzd lávacího obsahu (Janík 2005), kdy 
p i didaktické transformaci dochází ke vzájemnému ovliv ování a korido-
vání obsahu a u iva.

didaktická transformace 

vzd lávací obsah u ivo

Tento proces didaktické transformace má z ejm adu pedagogicko-psy-
chologických zákonitostí, které je t eba poznat a aplikovat je do vzd lávání
a do p ípravy u itel . Jako p íklad zákonitosti p i didaktické transformaci 
v p írodov dné výuce m že sloužit tvorba vhodného explana ního modelu
p íslušného jevu. Explana ní model (Trna 1996) má n kolik úrovní a p i
jeho konstrukci hrají významnou roli žákovské prekoncepce, které jsou 
odrazovým m stkem pro elaborování sociokognitivního konfliktu na úrov-
ni t ídy (Janík 2006).

3. Aktuální kritéria výb ru a strukturování vzd lávacího obsahu 

Jak tedy k výb ru a strukturování vzd lávacího obsahu zatím dochází? 
Lze analyzovat, že pro výb r a strukturování vzd lávacího obsahu existuje 
n kolik kritérií (v obecn jší rovin  viz nap . Klafki 1995): 

Významné postavení poznatku ve v deckém i um leckém systému
poznatk  (nap . Newtonovy pohybové zákony).
Historický i spole enský význam poznatku (nap . vynález parního 
stroje, první p istání lov ka na M síci).
Tradi ní poznatky používané v d ív jších u ebnicích (nap . málo 
pravd podobná historka objevu Archimédova zákona p i koupání 
Archiméda ve van ).
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Subjektivní intuice a obliba poznatku u tv rce kurikula (nap . latinské 
názvy rostlin u u itele-botanika).
Regionální charakter poznatku (nap . výskyt místních rostlin, 
živo ich , významných staveb apod.). 

Tyto a další faktory, p sobící na výb r a strukturování vzd lávacího ob-
sahu, nejsou špatné i nevhodné, ale mohou vést k neefektivní výuce. 

Pokusme se nalézt kritéria, která by odpovídala výše uvedeným zm -
nám podmínek pro výb r a strukturování vzd lávacího obsahu. P itom se 
pokusíme využít metodu p ípadové studie, a to výuky P írodov dy v p i-
márním vzd lávání (tedy na prvním stupni základní školy). Zde se jako kri-
téria pro výb r a strukturování obsahu osv d ují:
1. Prakti nost pro žák v každodenní život. 
2. Mezip edm tovost pro využití v dalších výukových p edm tech.
3. Rozvoj osobnosti žáka (poznávání, pam , myšlení, emoce atd.). 

K t mto kritériím jsme dosp li analýzou ady aktuálních eských i za-
hrani ních u ebnic p írodov dy a dalších kurikulárních materiál . Apliku-
jeme-li tato kritéria na výb r a strukturování vzd lávacího obsahu p írodo-
v dy v primárním vzd lávání, pak získáme t i základní obsahové tematické 
fyzikáln -chemické okruhy: M ení veli in, Vlastnosti látek a Astronomie.
Tyto tematické okruhy jsou pom rn  stabilní sou ástí v tšiny inovovaných 
domácích i zahrani ních kurikulárních materiál  a u ebnic. Výuka s použi-
tím tohoto vzd lávacího obsahu vhodn  didakticky transformovaného do 
u iva (Matyášek, Štiková, Trna 2004) má uspokojivé výsledky. Naše še-
t ení i n které další výzkumy (nap . zjišt ná pom rn  vysoká obliba P íro-
dov dy u žák  i u itel  na prvním stupni základní školy v R) dokládají 
správnost výb ru a strukturování vzd lávacího obsahu. 

Situace v sekundárním p írodov dném vzd lávání (druhý stupe  zá-
kladní školy, st ední školy), m ená nap . oblíbeností p edm t  a p íslušný-
mi v domostmi a dovednostmi, je mnohem horší, z ejm  i díky nefunk ní-
mu systému kritérií pro výb r a strukturování vzd lávacího obsahu. Proto 
je nutno se podrobn  v novat zkoumání t chto kritérií a vytvo it jejich ino-
vovaný funk ní systém.

Jako jedna z možností ešení tohoto problému je využití relativn  úsp š-
ných kritérií z primární P írodov dy. Mechanické p enesení kritérií z p imár-
ního do sekundárního vzd lávání však pravd podobn  narazí na v kové aj. 
odlišnosti žák  i na modifikované vzd lávací cíle. Tak se objevuje problém, 
není-li t eba tento systém kritérií doplnit i áste n  nebo zcela p epracovat.
Jde tedy o závislost i nezávislost výb rových kritérií na v ku žáka nebo na 
jeho profesním zam ení na odborných st edních školách. Tento problém je 
t eba neodkladn ešit v dalším pedagogickém výzkumu.
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P edpokládáme, že výše uvedená t i kritéria budou pat it i do budova-
ného systému kritérií sekundárního vzd lávání. Jako pracovní hypotézu lze 
akceptovat i náš návrh dalších kritérií: 
4. Systemati nost poznatk  a dovedností. 
5. Rozvoj poznávání a u ení se. 
6. Tvorba profesní orientace žáka (studenta). 

Je z ejmé, že je t eba ov it, zda tato, p ípadn  další kritéria, jsou skute n
funk ní p i výb ru a strukturování vzd lávacího obsahu a jakou mají p i tomto
výb ru váhu. Jednou z vhodných výzkumných metod na ešení tohoto problé-
mu je ak ní výzkum zam ený na ur ité krititérium a jeho efektivitu. Nesmí-
me ale zapomínat, že jednotlivá kritéria tvo í organický systém, a tak nelze je-
diné kritérium tvrd  separovat a zkoumat zcela odd len  od ostatních. 

4. Alternativní kritéria výb ru a strukturování vzd lávacího obsahu

Výše uvád ná kritéria výb ru a strukturování vzd lávacího obsahu m že-
me považovat za „klasická“. Zatím jsou však opomíjena n která další význam-
ná kritéria spjatá p edevším s nov jšími pedagogicko-psychologickými poznat-
ky z oblasti didaktické transformace, motivace a prekoncepcí žák , která by-
chom mohli pracovn  ozna it jako „alternativní“. K nim m žeme za adit:

Vzd lávací obsah by m l být vhodný pro didaktickou transformaci.
Jde totiž o to, že n který obsah je dle ur itých kritérií zdánliv  vhodný pro 
vzd lávání (nap . díky praktickým aplikacím), avšak nelze jej ve skute -
nosti snadno a úsp šn  didakticky transformovat. Narazíme nap . na 
složitost prezentovaného jevu, který není na dané v kové úrovni správn
v decky vysv tlitelný. V t chto p ípadech se p istupuje ke snižování 
obtížnosti u iva (Podroužek 2003), p i emž je však t eba dbát na to, aby 
prezentovaný jev neutrp l z hlediska v decké správnosti. Další problém 
m že p edstavovat p ílišná náro nost nutného matematického aparátu atd.
Pot ebný složitý matematický aparát a vysoká míra abstrakce výrazn
omezují možnost prezentovat na druhém stupni základní školy nap .
zrychlení t lesa v mechanice, zákon lomu sv tla v optice, radioaktivitu
v atomistice, pH roztok  v chemii. 

V dnešní dob  je velmi významným kritériem výb ru i motiva ní
ú innost na žáka. P íkladem z p írodních v d jsou nap . p ekvapivé,
paradoxní pokusy. Nap . p i smíchání kousk  ledu a kuchy ské soli 
vznikne roztok, jehož teplota je nižší než mínus 10 Celsiových stup .
Vzniká tak paradoxní rozpor s naší zkušeností, kdy voda zamrzá p i již 
teplot  nula Celsiových stup  a nem že tedy existovat v kapalné podob .
Jak je z uvedeného p íkladu patrné, obsah sám o sob  m že nést ur itý
motiva ní náboj jako jednu ze svých didaktických kvalit. Sou asn  by 
však m la být motiva ní kvalita obsahu „dodávána zven í“, tj. m la by 
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p icházet s tím, jak se s obsahem pracuje ve výuce (srov. dynamické pojetí 
vzd lávacího obsahu – Slavík, Janík 2005). 

Na okraji zájmu didaktik  a u itel  jsou zatím žákovské prekoncepce.
Z konstruktivistického hlediska mají žákovské prekoncepce jev  pro 
vzd lávání zcela zásadní význam. Proto bychom m li velmi d kladn  p i
výb ru vzd lávacího obsahu zkoumat míru prekoncepcí, které u žák
existují nebo mohou existovat – jak pozitivní prekoncepce, tak negativní
(miskoncepce). Práv  miskoncepce mohou výrazn  zkomplikovat
didaktickou transformaci vzd lávacích obsah . Nap . velmi astou
chybnou p edstavou (miskoncepcí) je, že M síc obíhá kolem Zem  stejným 
sm rem od východu na západ jako p i svém zdánlivém denním pohybu po 
obloze zp sobeném zemskou rotací. Jeho skute ným sm rem ob hu kolem
Zem  je však opa ný sm r, tedy od západu k východu.

5. Diagnostika a evaluace efektivity vzd lávacího obsahu 
a vzd lávacího cíle 

V nujme v záv ru pozornost vztahu mezi vzd lávacím cílem a vzd láva-
cím obsahem. Pokud došlo k výb ru a strukturování vzd lávacího obsahu a 
jeho didaktické transformaci v u ivo (tvorba explana ního modelu), m že do-
jít k vlastní výuce. Další podce ovanou problematikou je diagnostika a s ní
spjatá evaluace spln ní vzd lávacího cíle s použitím konkrétního vzd lávací-
ho obsahu. Jde o zjišt ní, zda ur itý vzd lávací obsah vedl efektivn  ke spln -
ní p íslušného vzd lávacího cíle, tedy získal-li žák p íslušné v domosti, do-
vednosti, postoje nebo jiné dispozice.

ešení této otázky sm uje do oblasti zkoumání realizovaného kurikula,
kde je v nována pozornost tomu, jak je „konkrétní u ivo p edáváno žák m
konkrétními u iteli v konkrétních školách a t ídách“ (srov. Pale ková, Tomá-
šek, Straková 1997, s. 6) a s jakou vzd lanostní výbavou žáci ze škol odcháze-
jí. Práv  takto zam enému výzkumu hodláme v následujícím období v novat
zvýšenou pozornost. 
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