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ÚVODEM

Motto:
Vyvíjí-li se tedy svìt ke „znalostní spoleènosti“,

pak je uèitelská èinnost v nejširším slova smyslu jádrem,
z nìhož vyrùstá spoleèenský prospìch.

Žádná profese nezná tak dùvìrnì procesy,
pøi nichž u jedincù dochází k promìnì informace na znalost.

Jiøí Kotásek

Tato kniha pojednává o èemsi „chytrém, neviditelném a rozhodujícím“ (Gudmundsdottir
et al. 1995), co uèiteli umožòuje zprostøedkovat své znalosti zpùsobem, který je uèiní do-
stupnými pro jiné. Toto „chytré a rozhodující“ existuje v uèitelovì mysli a nabývá po-
vahy specifických znalostí, jež nejsou dostupné lidem stojícím mimo uèitelskou profesi.
V návaznosti na práce L. S. Shulmana (1987) jsou tyto znalosti oznaèovány pojmem pe-
dagogical content knowledge – didaktické znalosti obsahu. Jak uvádí citovaný autor, tyto
znalosti spoèívají v uèitelovì schopnosti transformovat obsah „do forem, které jsou peda-
gogicky úèinné, a pøesto pøizpùsobivé schopnostem žákù“ (Shulman 1987, s. 15).

Didaktické znalosti obsahu pøedstavují:

„…slitinu (amalgam) obsahu a didaktiky do uèitelova porozumìní tomu, jak lze jednotlivé
problémy, témata a pojmy organizovat, ztvárnit a adaptovat s ohledem na zájmy a schopnosti
žákù a prezentovat ve výuce … ty nejúèinnìjší analogie, ilustrace, pøíklady, vysvìtlení, slovní
demonstrace, zpùsoby znázoròování a formulování tématu, které je uèiní srozumitelným
pro jiné … zahrnují porozumìní tomu, co èiní uèení se urèitému tématu snadným èi ob-
tížným; koncepcím a prekoncepcím, které si žáci rùzného vìku a zázemí s sebou pøinášejí
do výuky“ (Shulman 1987, s. 8–9).

Didaktické znalosti obsahu nejzøetelnìji odlišují uèitele od oborového specialisty v tom, jak
rozumí oborovým obsahùm a jak je schopen je zprostøedkovat a komunikovat smìrem
k rùzným adresátùm. Pojmem didaktické znalosti obsahu je pojmenován pøedpoklad dob-
rého zvládnutí didaktické transformace uèiva a souèasnì motiv propojení oborového a zpro-
støedkujícího ve výuce. Z uvedeného je patrné, že didaktické znalosti obsahu by mohly být
jedním z konceptù, které umožòují smìøovat k hlubšímu porozumìní problémùm stojícím
v pozadí kurikulární reformy probíhající v Èeské republice. Jedná se zejména o problémy
spojené s obsahovou dimenzí kurikula a s pøípravou uèitelù pro roli jeho (spolu)tvùrcù.

Pøedstavit koncept didaktických znalostí obsahu ve výše uvedeném smyslu, to je cílem knihy,
která se dostává ètenáøi do rukou. Kniha je v poøadí ètvrtým (závìreèným) monografic-
kým výstupem z øešení projektu GA ÈR 406/06/P037 Didaktická znalost obsahu jako klí-
èový koncept kurikulární reformy a navazuje na tøi monografie pøedchozí.1 Je v ní shrnuto
poznání získané v letech 2006–2008. Nìkteré z kapitol jsou založeny na pøedchozích
autorových studiích, nicménì vždy se jedná o texty autorsky revidované a rozšíøené.
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Výklad v první kapitole je uvozen úvahou na téma, z jakého výchozího bodu odvozovat
požadavky na kompetence a znalosti uèitele. Formulujeme stanovisko, že tento výchozí
bod je žádoucí získat na základì analýzy funkcí školy. V souvislosti s tím poukázujeme
na význam vyuèování jako jádra profesní èinnosti uèitelù, na roli kompetencí a znalostí.
Ve druhé kapitole je sledován motiv propojení oborového a zprostøedkujícího a objasòují
se nìkteré okolnosti utváøení konceptu pedagogical kontent knowledge, resp. didaktic-
kých znalostí obsahu. Ve tøetí kapitole je podán pøehled výzkumù zamìøených na tento
typ znalostí u uèitelù rùzných vzdìlávacích oblastí a oborù (jazyky, matematika, pøírodní
vìdy, spoleèenské vìdy, tìlesná výchova). Ve ètvrté kapitole je pøedložen pøehled pøí-
stupù, metod a technik využívaných ve výzkumu didaktických znalostí obsahu. Navazuje
diskuse metodologických problémù, s nimiž jsou tyto výzkumy spojeny. V páté kapitole
je formou pøípadových studií prezentováno nìkolik pohledù na uèitelovy didaktické
znalosti obsahu. V šesté kapitole rozebíráme nìkteré problémy spojené s tvorbou kurikula
a naznaèujeme, jakým potenciálem pro jejich øešení disponuje koncept didaktické zna-
losti obsahu. V závìreèné kapitole vysvìtlujeme, že jeden z motivù pro uvádìní konceptu
didaktických znalostí obsahu byl pragmatické (politické) povahy a spoèíval v potøebì po-
zvednout status uèitelské profese. V souvislosti s tím se zaèaly koncipovat modely uèitel-
ského vzdìlávání založené na konceptech poznatková báze uèitelství a didaktické znalosti
obsahu. Pøedkládaná publikace budiž dokladem toho, že oba uvedené koncepty mají v tomto
ohledu co nabídnout.

Podìkování

Pro spolupráci na problematice didaktických znalostí obsahu se podaøilo v prùbìhu let
2006–2008 získat ke spolupráci 27 spoluautorù z Èeské republiky i ze zahranièí. Jmeno-
vitì jsou to: Pavel Brebera, Rainer Bromme, Maja Brückmannová, Monika Èerná, Lubomír
Dobrý, Dominik Dvoøák, Michaela Dvoøáková, Svìtlana Hanušová, Alena Hošpesová,
Marcela Janíková, Pertti Kansanen, Ulrich Kattmann, Petr Knecht, Klára Kostková, Andrea
Lajdová, Jindøich Lukavský, Hana Lukášová, Nataša Mazáèová, Petr Najvar, Michaela
Píšová, Rudolf Psotta, Renate Seebauerová, Jan Slavík, Naïa Stehlíková, Vlastimil Švec,
Marie Tichá a Josef Trna. Jim všem, jakož i recenzentùm ètyø výše zmínìných monografií –
Zuzanì Halákové, Patrícii Jelemenské, Josefu Maòákovi, Ivì Stuchlíkové, Janu Slavíkovi
a Vlastimilu Švecovi – patøí podìkování za to, že svými studiemi a podnìty pøispìli k etab-
lování konceptu pedagogical content knowledge – didaktické znalosti obsahu v oblasti
teorie, praxe a výzkumu kurikula, výuky a uèitelského vzdìlávání v Èeské republice.

Tomáš Janík
31. 12. 2008
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1 K ROLI KOMPETENCÍ A ZNALOSTÍ
V UÈITELOVÌ PEDAGOGICKÉM JEDNÁNÍ

Otázce, jakými kompetencemi a znalostmi by mìl být vybaven uèitel, je žádoucí pøede-
slat otázku, co spoleènost od uèitele oèekává a jaké požadavky jsou s ohledem na to kla-
deny na jeho profesní èinnost. Vyjdeme-li ze skuteènosti, že uèitel je hlavním aktérem
školního vzdìlávání, ukáže se jako smysluplné smìøovat k odpovìdi na uvedené otázky na
základì analýzy funkcí školy. Jak uvádìjí Havlík a Koťa (2002, s. 95), funkce školy lze
vymezit jako „soubory modelových direktiv jakožto ideálních typù vzniklých na základì
rekonstrukce subjektivních cílù a motivù lidí jednajících v prostoru školy. Jejich úlohou je
zpøehlednit a zdùraznit oèekávání, která spoleènost spojuje s èinností školských institucí“.

Výèty funkcí školy bývají rùznì rozsáhlé a vnitønì diferencované. Podle Fenda (1974,
s. 11–22) se v každé spoleènosti od školy oèekává naplòování dvou hlavních funkcí – rozvoj
osobnosti a reprodukce spoleènosti. Funkce školy se tak rozvíjejí a konkretizují na kontinuu
mezi individuálním a sociálním. V taxaci funkcí školy u Havlíka a Koti (2002, s. 97–103)
figurují následující funkce: výchovná, vzdìlávací, kvalifikaèní, integraèní, selektivní,
ochranná, resocializaèní/nápravná. Walterová (2009) do svého pøehledu žádoucích funkcí
školy zahrnuje funkci etickou, ochrannou, metodologicko-koordinaèní, socializaèní a per-
sonalizaèní, kvalifikaèní, integraèní, selektivní (tøídící), diagnostickou, kulturaèní, ekolo-
gickou, ekonomickou a politickou.

Které z uvedených funkcí jsou však pro školu typické a specifické v tom smyslu, že je
žádná jiná instituce není schopna zajišťovat? Odpovìï na tuto otázku není ani snadná, ani
jednoznaèná. Pøestože je škola tradiènì považována za instituci relativnì konzervativní
a rezistentní vùèi zmìnì, prochází urèitými promìnami, a to v závislosti na oèekávání
(a tlaku) spoleènosti. Tyto promìny nacházejí svùj odraz také v promìnách funkcí školy
a uèitele. Pro ilustraci uveïme pøíklad:

Pod heslem „celodenní škola“ se dnes diskutuje o tom, zda by se škola nemìla stát institucí
komplexní edukaèní péèe s celodenním provozem. Pokud by k tomu došlo, co by z toho vy-
plývalo pro školy a uèitele? Kam by se mìlo posunout tìžištì pøípravy na uèitelskou profesi?
V diskusi se objevují také argumenty poukazující na potøebu vyjasnit, do jakých oblastí mají
být situovány hlavní funkce školy a v èem má spoèívat jádro profesní èinnosti uèitele. Mnozí
autoøi (srov. Terhart et al. 2000, s. 51) tvrdí, že úloha školy, resp. uèitelù nemùže spoèívat v pøe-
jímání povinností rodièù, škola totiž není koncipována jako sociálnì pedagogické zaøízení
a uèitelé nemohou napravovat problematický vývoj a deficity žákù zpùsobené sociokulturními
pøíèinami.

Výklad v této knize je založen na stanovisku, že jádrem uèitelovy profesní èinnosti je utvá-
øení procesù vyuèování a uèení – jejich plánování, realizace a reflexe (srov. Terhart et al.
2000). Domníváme se, že z tohoto bodu je žádoucí vycházet pøi hledání odpovìdi na otázku,
jakými kompetencemi a znalostmi by mìl být vybaven uèitel. Klíèovými kompetencemi
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a znalostmi uèitele jsou ty, které se vztahují k jádru jeho profesní èinnosti, tj. k vyuèování
jako vytváøení pøíležitostí k uèení. Nechceme tím øíci, že by ostatní funkce novì delegované
na uèitele (napø. péèe o dìti mimo výuku) byly nepodstatné. Domnívám se však, že jejich
zajišťování pøináleží pøíslušníkùm jiných profesí (napø. sociálním pedagogùm).

V této kapitole pojednáváme o problematice uèitelova pedagogického jednání (zejména
vyuèování) a uvažování. Výklad rozvíjíme kolem pojmù uèitelova kompetence, uèitelovy
znalosti a poznatková báze uèitelství. V závìru kapitoly poukazujeme na specifickou roli,
kterou v uèitelovì profesní výbavì sehrávají znalosti obsahu.

1.1 Vyuèování jako druh uèitelova
pedagogického jednání

Vyuèování je specifickým druhem (žánrem) uèitelova jednání, které se realizuje v peda-
gogických situacích. Ty pøedstavují urèitý èasovì ohranièený úsek, v nìmž se odehrává
interakce mezi uèitelem, žákem a uèivem. Do vyuèování se promítá skuteènost, že se ode-
hrává ve spoleèenské instituci zvané škola, která sleduje urèité zadání. Ve škole je napø.
pøedem dána celá øada okolností èi podmínek, v nichž se musí vyuèování odehrávat.
Vztahují se k pøedem daným cílùm vzdìlávání, ke struktuøe vyuèovacích pøedmìtù, k uèeb-
nímu plánu a rozvrhu hodin, k organizaci výuky, k jejímu èasovému a prostorovému rámci
apod. (srov. Bamuert, Kunter 2006, s. 472). Pedagogické situace jsou charakteristické
svou komplexností, dynamièností, simultánností, nepøedvídatelností a øadou dalších rysù,
které utváøejí souhrn podmínek, v nichž uèitel vyuèuje. Povaha pedagogické situace ovliv-
òuje povahu pedagogického jednání (vyuèování). Situace, do nichž uèitel vstupuje, se na-
cházejí na pomyslném kontinuu od bezproblémových až po situace takøka neøešitelné.
První z nich je uèitel schopen zvládat na základì rutinních postupù èi „receptù“ – potud je
vyuèování øemeslem. Naopak v problematických situacích rutinní postupy selhávají a uèitel
musí „tvoøivì improvizovat“ – vyuèování je pak umem a umìním. Takové vyuèování si
lze pøedstavit jako racionální, cílevìdomou a plánovanou èinnost uèitele, která se opírá
o rozhodování (zvažování alternativ), co v dané pedagogické situaci dìlat. Jak vysvìtluje
Wahl (1991), uèitel je èasto nucen jednat pod tlakem. Své jednání tudíž mnohdy prožívá
jako intuitivní a také je tak prožívat musí, aby zvládl vysoké tempo interakcí, vlastní dyna-
miky a situaèní komplexnosti vyuèovacího procesu. Odpovìdí na situaci, již uèitel vnímá
a prožívá jako silnì emocionálnì ladìnou, je jednání v afektu, kdy mùže být racionalita
kognitivních procesù blokována do té míry, že dojde až k dezorganizaci jednání (podrob-
nìji viz Janík 2005a).

Pedagogické situace uèitel nejen zvládá, ale také utváøí. V tom se projevuje jeho pedago-
gická tvoøivost. Vyuèování je tvoøivým, dynamickým procesem, v nìmž lze identifikovat
tøi fáze opakující se v gradujícím cyklu (obr. 1).

1. Fáze pøípravy/plánování výuky – zahrnuje uèitelovu pøípravu na výuku, jejímž jádrem
je didaktická analýza uèiva. Uèitel se pøi ní zamýšlí nad tím, jak aranžovat „plodné
setkání urèitých dìtí s urèitými vzdìlávacími obsahy“ (Klafki 1967, s. 121).

10



2. Realizace výuky – zahrnuje vlastní aktivity uèitele a žákù ve výuce. Uplatòují se pøi ní
rùzné vyuèovací styly (napø. didaktické styly øízení výuky – styl pøíkazový, úkolový,
styl se vzájemným hodnocením, se sebehodnocením, s nabídkou, s øízeným objevo-
váním, se samostatným objevováním – srov. Dobrý 2007), výukové metody (napø.
slovní, názornì-demonstraèní, dovednostnì-praktické, aktivizující, komplexní), organi-
zaèní formy výuky (napø. hromadná výuka, samostatná práce, práce ve dvojicích, sku-
pinová práce), didaktické prostøedky a média (napø. uèebnice, školní obrazy a modely,
informaèní technologie) a další (Maòák 2003).

3. Reflexe výuky – zahrnuje myšlenkové aktivity uèitele, jejichž cílem je zhodnotit výuku,
která probìhla, a získat tak východisko pro plánování další výuky (srov. napø. Korthagen
et al. 2001).

Obr. 1: Gradující cyklus pøípravy, realizace a reflexe výuky2

1.2 Cyklus pedagogického uvažování a jednání

Øada studií se zabývá zkoumáním vztahu mezi uèitelovými kognitivními procesy a jeho
jednáním ve výuce (vyuèováním). Zajímavý pohled na tento problém nabízí Shulman
(1987), který chápe vyuèování jako cyklus pedagogického uvažování a jednání (tab. 1).
Shulman zdùrazòuje, že klíèovou souèástí vyuèování je uèitelova práce s uèivem, resp.
jeho transformace s ohledem na uèební potenciality žákù.
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øilejší než hodina A. Vedle reflexe po akci provádí uèitel prùbìžnì reflexi v akci (Schön 1983),
nicménì pøi reflexi v akci jsou možnosti vytváøení a zvažování alternativ jednání omezené.



Porozumìní – vyuèování v první øadì pøedpokládá, že uèitel do hloubky rozumí uèivu, jemuž má
vyuèovat. Tedy, že rozumí cílùm, k nimž mùže práce s urèitým uèivem smìøovat, rozumí strukturám
uèiva, rozumí tomu, v jakých vztazích vùèi sobì stojí jednotlivé ideje uvnitø disciplíny i mimo ni.

Transformace – uèitel musí své porozumìní uèivu transformovat tak, aby se uèivo stalo srozu-
mitelným pro žáky. Tato transformace zahrnuje nìkolik krokù:

• Pøíprava – zahrnuje kritickou analýzu a interpretaci uèiva, sekvencování a strukturování uèiva
s ohledem na cíle výuky.

• Reprezentace – zahrnuje úvahy o tom, jaké reprezentace uèiva (analogie, metafory, pøíklady,
demonstrace, vysvìtlení atd.) ve výuce použít.

• Výbìr – spoèívá ve zpracování reprezentací uèiva do forem a metod výuky; uèitel ze svého re-
pertoáru výukových pøístupù a strategií vybírá vhodné postupy organizování, øízení a aranžo-
vání výuky.

• Pøizpùsobení uèiva žákùm – zohlednìní uèebních obtíží a pøedstav žákù o uèivu (prekoncepce,
miskoncepce), zohlednìní jazyka, kultury a motivace, pohlaví, vìku, schopností, zájmu, sebepo-
jetí atp. V návaznosti na to je uèivo upraveno a diferencováno s ohledem na jednotlivé žáky.

Vlastní vyuèování – zahrnuje celou øadu vyuèovacích aktivit ve tøídì (øízení výuky, prezentování
uèiva, interakce, skupinovou práci, práci s disciplínou, kladení otázek atp.).

Hodnocení – v prùbìhu vyuèování se prùbìžnì zjišťuje, jak žáci uèivu rozumí. Spadá sem i ovì-
øování žákova porozumìní na konci vyuèovací hodiny. Hodnocení je zamìøeno také na uèitele, na
jeho jednání v hodinì a na to, jak pracoval s uèivem.

Reflexe – je ohlédnutím se zpìt za vyuèováním a uèením. Reflexe je založena na rekonstrukci
a kritické analýze uèitelova jednání a chování tøídy. Umožòuje uèiteli pouèit se na základì získa-
ných zkušeností.

Nové porozumìní – zde se uèitel propracovává k novému zaèátku – díky oduèené hodinì získává
nové porozumìní cílùm, k nimž mùže práce s urèitým uèivem smìøovat, rozumí strukturám uèiva,
žákùm i sobì samému. Prostøednictvím experimentálního uèení sebe sama a na základì „aha-zá-
žitkù“ se u uèitele konsoliduje nové porozumìní, s nímž vstupuje do dalšího vyuèování.

Tab. 1: Model pedagogického uvažování a jednání (upraveno podle Shulmana 1987,
s. 12-17)

1.3 Uèitelovo jednání a kompetence

Soubor dispozic k pedagogickému jednání (napø. vyuèování) je oznaèován pojmem kom-
petence (srov. Švec 1999; Helus 2001; Vašutová 2004; Veteška, Tureckiová 2008 apod.).
Jak známo, diskuse o kompetencích uèitele jsou provázeny celou øadou problémù. Pouka-
zuje se zejména na obsahovou pøesycenost a neostrost pojmu kompetence; pochybuje
se o tom, zda mají teoretické modely kompetencí takovou praktickou využitelnost, jaká
se jim pøisuzuje apod. (podrobnìji viz Prùcha 2002; Janík 2005a; Píšová 2005a).

Zatímco v odborné literatuøe je pojem kompetence uèitele zpravidla užíván pro oznaèení
dispozic k úspìšnému jednání v komplexních a problémových situacích (napø. Barnett
1994; Westera 2001; u nás Helus 2001), v bìžném jazyce (a v dokumentech vzdìlávací
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politiky) tomu tak není. Bìžnì se pojmem kompetence oznaèuje pøedpoklad, zpùsobilost
èi dispozice k jakémukoliv jednání. Èasto je tento pojem chápán zúženì jako synonymum
dovedností èi znalostí, nìkdy je kompetence chápána jako kvalifikace. Nelze se tudíž ubrá-
nit dojmu, že operování s pojmem kompetence je ponìkud vágní a je provázeno zmatením
jazykù a myslí (Westera 2001).

Jak tedy vlastnì rozumìt pojmu kompetence? Jak vysvìtluje Prùcha (2005, s. 32):

„Pojem kompetence pronikl do pedagogiky zøejmì z lingvistiky, pøesnìji øeèeno z teorie ge-
nerativní gramatiky N. Chomského, v níž byly již v 60. letech minulého století rozlišeny: ja-
zyková kompetence, jakožto znalost jazyka na stranì mluvèího, a jazyková performance,
jakožto skuteèná øeèová èinnost s využitím této znalosti“.

To je jistì jeden z významných interdisciplinárních vlivù, které se do recepce pojmu kom-
petence v pedagogice promítaly, nicménì je tøeba vést v patrnosti, že v uèitelském vzdì-
lávání se etablovalo svébytné chápání pojmu kompetence uèitele. Ten zaèal nabývat na
významu v 60. letech 20. století, kdy pedagogický výzkum vìnoval prominentní pozor-
nost hledání tzv. efektivního èi „dobrého“ uèitele. Pojem kompetence se jevil jako vhodný
pro oznaèení souboru osobnostních charakteristik a profesních dispozic uèitele, které mu
umožòovaly „dobøe“ vyuèovat. Tyto výzkumy zamìøovaly pozornost na uèitelovo cho-
vání ve výuce (teacher behavior) a dávaly je do vztahu s uèebními výsledky žákù. Pokud
vedlo uèitelovo chování k dobrým uèebním výsledkùm žákù, byla uèiteli pøipsána kom-
petence – pojem kompetence zde fungoval jako deskriptor.

V souvislosti s posunem od behaviorismu ke kognitivismu, pøibližnì v 70. – 80. letech
20. století, se vedle pojmu kompetence3 zaèíná prosazovat konkurující termín expertnost
(expertise). Jsou jím oznaèovány stabilnì vynikající výkony urèité osoby v urèité doménì.
Ve výzkumech uèitelské expertnosti se zpravidla uplatòuje tzv. kontrastivní pøístup, kdy
se porovnávají výkony uèitelù zaèáteèníkù s výkony uèitelù expertù s cílem zjistit, na
èem je úspìch expertù založen. Pøedmìtem výzkumného zájmu jsou kognitivní struktury
a mechanismy, které øídí uèitelovo rozhodování a jednání v pedagogických situacích
(Berliner 1996; u nás Píšová 2005a; Švaøíèek 2006).

Zdá se, že v souèasné dobì opìt sílí obliba pojmu kompetence. Historické souvislosti jeho
uvedení na vìdeckou scénu v polovinì 20. století jsou opomenuty nebo zapomenuty,
takže se o nìm hovoøí jako o jedné z novinek souèasné pedagogiky. Proè je pojem kompe-
tence opìt v módì? V dynamice promìn souèasné spoleènosti se ukazuje, že faktografické
znalosti a rutinní dovednosti èlovìku nepostaèují k tomu, aby byl schopen adekvátnì a tvo-
øivì jednat v problémových situacích. Také uèitelé se èím dál èastìji ocitají v situacích,
které jsou charakteristické svojí komplexností a nepøedvídatelností. Pojem kompetence
zahrnuje (a souèasnì pøesahuje) dílèí znalosti, dovednosti atp. smìrem k dispozici úspìšnì
jednat v problémových situacích. To je jedním z dùvodù jeho atraktivnosti – ostatnì kdo
by si nepøál takto kompetentní uèitele.
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Novìji se prosazuje strukturální pohled na kompetenci uèitele, která je èasto chápána ce-
listvì. V tomto holistickém pojetí se nehovoøí ani tak o kompetencích (v plurálu), ale spíše
o kompetenci (v singuláru), což vybízí k potøebì identifikovat jednotlivé složky, které
profesní kompetenci uèitele utváøejí.

Ve strukturálním pohledu bývá kompetence chápána jako: „široké spektrum dovedností
vyššího øádu a chování, které jsou projevem schopnosti zvládat komplexní, nepøedvídatelné
situace …zahrnuje znalosti, dovednosti, postoje, metakognici a strategické myšlení a pøed-
pokládá vìdomé a zámìrné rozhodování“ (Westera 2001, s. 80).

E. Terhart a kol. (2001) vymezují kompetenci jako „vybavenost znalostmi, rutinami jednání
a formami reflexe, které v rámci pøíslušných profesí a vìdních disciplín umožòují jednání
pøimìøené úèelu i situaci“ (s. 54).

F. E. Weinert (2001) hovoøí o kompetenci k jednání (nìm. Handlunsgkompetenz), která
zahrnuje „intelektuální schopnosti, obsahovì specifické znalosti, kognitivní dovednosti, stra-
tegie pro specifické oblasti, rutinní postupy, motivaèní tendence, volní kontrolní systémy,
hodnotové orientace a sociální chování“ (s. 51).

Vašutová (2004) vymezuje profesní kompetenci uèitele jako „otevøený a rozvoje schopný
systém profesních kvalit, které pokrývají celý rozsah výkonu profese v komponentách zna-
lostí, dovedností, zkušeností, postojù a osobnostních pøedpokladù, které jsou vzájemnì pro-
vázány a chápány celostnì. Kompetence je konstruktem, který charakterizuje efektivní
jednání uèitele…“ (s. 92).

Ve všech uvedených definicích je patrná vazba kompetence a jednání. V definici Westery
je navíc zdùraznìno, že kompetence je pøedpokladem jednání v komplexních, nepøedví-
datelných situacích. Novìji se u nás v souvislosti s uvedeným chápáním pojmu kompe-
tence prosazuje pojem pedagogická kondice. Švec (2007, s. 54) vymezuje pedagogickou
kondici jako „…zralost, pøipravenost i potøebu jednat autenticky tvoøivì, svobodnì a pøitom
odpovìdnì v rùzných pedagogických situacích“.

Souhrnem lze konstatovat, že ke konsensu na tom, které složky uèitelovu kompetenci
utváøejí, zatím nedošlo. Jak je však z výše uvedeného zøejmé, významnou roli v kompe-
tenci sehrává její kognitivní složka, která zahrnuje znalosti a další komponenty kognitivní
povahy.

1.4 Uèitelovy znalosti a poznatková báze uèitelství

Jak bylo naznaèeno výše (kap. 1.3), jednu z dùležitých komponent uèitelovy kompetence
k pedagogickému jednání pøedstavují znalosti. Roli znalostí v uèitelovì jednání je v po-
sledních letech vìnována pozornost jak v zahranièí (Calderhead 1996; Munby, Russell,
Martin 2001 a další), tak u nás (Janík 2005a; Švec 2005 a další). Téma pedagogických
znalostí nachází svoji cestu do pøípravného i dalšího vzdìlávání uèitelù (Lukášová-Kan-
torková 2003; Spilková 2004; Lazarová a kol. 2005; Píšová 2005a; Švec 2005; Spilková,
Vašutová a kol. 2008; Stuchlíková 2006 a další).
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Podle Brommeho (1992, s. 9–10) profesní znalosti uèitele sestávají z:

„Teoretických elementù a empirických pravidel a praktických zkušeností … vìdomì nauèe-
ných faktù, teorií a pravidel, stejnì jako ze zkušeností a postojù uèitele …zahrnují také
pøedstavy o hodnotách“.

Pojem znalosti uèitele je odlišován od pojmu uèitelovo pojetí výuky. Jak uvádí Mareš
(1996, s. 12), uèitelovo pojetí výuky je:

„Základ pro uèitelovo uvažování o pedagogické skuteènosti i pro jeho pedagogické jednání
... uèitelovo pojetí výuky se vyznaèuje øadou vlastností ... je implicitní, subjektivní, spon-
tánní, relativnì neuvìdomované, orientované, stereotypní, relativnì stabilní.“

Pojem uèitelovo pojetí výuky je zpravidla používán jako pøeklad anglického pojmu teacher
beliefs, popø. nìmeckého pojmu Lehrerüberzeugungen. Pojmy uèitelovy znalosti a uèite-
lovo pojetí výuky nicménì mají odlišný epistemologický status. Uèitelovo pojetí výuky je
hodnotovì orientované a vedle složky kognitivní obsahuje také složku afektivní a evalua-
tivní (Nespor 1987). Pøestože je obtížné urèit, kde konèí uèitelovy znalosti a zaèíná uèite-
lovo pojetí výuky ve smyslu víry, krystalizuje v urèitých ohledech konsensus na významu
tìchto pojmù.

„Zatímco uèitelovo pojetí výuky (belief) je založeno na hodnocení a usuzování, znalosti
jsou založeny na objektivních faktech“ (Pajares 1992, s. 313). „Aèkoliv uèitelovo pojetí výuky
(belief) obecnì odkazuje k domnìnkám, pøíslibùm (commitments) a ideologiím, znalosti od-
kazují k faktuálním propozicím a k porozumìní, které formují šikovné jednání” (Calderhead
1996, s. 715).

K uspoøádanosti znalostí rùzného druhu do urèitého znalostního komplexu odkazuje
pojem poznatková báze uèitelství (knowledge base for teaching). Podle Shulmana (1987,
s. 4) je poznatková báze uèitelství „kodifikovaným nebo kodifikovatelným agregátem
poznatkù, dovedností, porozumìní a technologie, etiky a dispozic, kolektivní zodpovìdnosti –
vèetnì zpùsobù, jak je reprezentovat a komunikovat“.

Je tvoøena tìmito druhy znalostí:

� „znalosti obsahu (content knowledge)

� obecné pedagogické znalosti (general pedagogical knowledge)

� znalosti kurikula (curriculum knowledge)

� didaktické znalosti obsahu (pedagogical content knowledge)

� znalosti o žákovi a jeho charakteristikách (knowledge of learners and their charakteristics)

� znalosti o kontextu vzdìlávání (knowledge of educational context)

� znalosti o cílech, smyslu a hodnotách vzdìlávání (knowledge of educational ends,
purposes and values) “ (Shulman 1987, s. 8).

Poznatková báze uèitelství zahrnuje podle Shulmana sedm druhù znalostí, z nichž tøi jsou
vázány na obsah (znalosti obsahu, didaktické znalosti obsahu a znalosti kurikula). Zvláštní
roli pøi vyuèování sehrávají podle Shulmana znalosti obsahu (content knowledge). Ve své
práci z roku 1986 uvádí, že uèitel disponuje znalostmi obsahu, které jsou složeny ze tøí
komponent:
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� Znalosti vìdních a jiných obsahù (subject matter content knowledge) – jsou sou-
hrnem faktù a pojmù urèitého oboru vèetnì pochopení jeho struktury. Kromì toho, že
uèitel pøedkládá žákùm „akceptované pravdy oboru“ v podobì faktù, pojmù a gene-
ralizací, musí být schopen i jejich argumentace, tj. musí rozumìt tomu, proè je urèité
tvrzení oprávnìné, proè je dùležité nìco znát, v jakém vztahu jsou rùzná fakta uvnitø
i vnì oboru, jak chápat pomìr mezi teorií a praxí atd. Dùkazem profesionality uèitele
je tedy nejen znalost obsahù, ale pøedevším porozumìní tomu, proè a z jakých pøíèin
tyto obsahy vyrùstají. S využitím tìchto znalostí je uèitel schopen posoudit, která témata
jsou v dané vìdní disciplínì zásadní a která jsou vedlejší èi okrajová, což je dùležité
pøi výbìru uèiva.

� Didaktické znalosti obsahu (pedagogical content knowledge) – jdou od znalostí obsahu
smìrem ke znalostem pro vyuèování tohoto obsahu. Zahrnují „ty nejúèinnìjší analogie,
ilustrace, pøíklady, vysvìtlení, slovní demonstrace, zpùsoby znázoròování a formulo-
vání tématu, které jej uèiní srozumitelným pro jiné“ (1986, s. 9). Jde o znalosti, které
uèiteli umožòují didakticky ztváròovat obsahy, jimž se žáci mají uèit. Dále sem patøí
znalosti a porozumìní faktorùm, které usnadòují èi ztìžují uèení se urèitým obsahùm.
Didaktické znalosti obsahu jsou jistou zvláštní formou znalostí pro vyuèování, které
umožòují uèiteli transformovat své znalosti obsahu v kontextu podpory žákova uèení.

� Znalosti kurikula (curriculum knowledge) – vztahují se ke znalostem „profesionál-
ních nástrojù“ (tools of the trade) k realizaci kurikula.

Ètyøi zbývající kategorie, o nichž se Shulman zmiòuje, zahrnují následující:

� Obecné pedagogické znalosti (general pedagogical knowledge) – se vztahují k obec-
ným principùm a strategiím øízení a organizace tøídy (napø. udržování káznì ve tøídì,
vedení diskuse se žáky, realizování skupinové práce, zkoušení aj.). Tyto znalosti, zdá
se, pøesahují obsahovou stránku výuky.

� Znalosti o žákovi a jeho charakteristikách (knowledge of learners and their charak-
teristics) – jsou vázány na znalosti obsahu a spolu s nimi jsou pro uèitele východiskem
pro podporu uèení žákù.

� Znalosti o kontextech vzdìlávání (knowledge of educational context) – sahají od zna-
lostí práce se skupinou nebo tøídou pøes znalosti øízení a financování škol v daném
kraji až po znalosti o charakteru komunit a kultur, v nichž školy existují.

� Znalosti o cílech, smyslu a hodnotách vzdìlávání (knowledge of educational ends,
purposes and values) – zahrnují znalosti o filozofických a historických základech
vzdìlávání.

16



1.5 Shrnutí

Výklad v této kapitole byl uvozen úvahou na téma, z jakého výchozího bodu odvozovat
požadavky na kompetence a znalosti uèitele. Formulovali jsme stanovisko, že tento vý-
chozí bod je žádoucí získat na základì analýzy funkcí školy, pøièemž však je tøeba vy-
jasnit, které funkce jsou pro školu typické a specifické v tom smyslu, že je žádná jiná instituce
není schopna zajišťovat. V souvislosti s tím jsme poukázali na význam vyuèování jako
jádra profesní èinnosti uèitelù. Vyuèování jsme dále rozebírali jako druh (žánr) pedago-
gického jednání a naznaèili jsme, na jakých dispozicích je založeno.

V souvislosti s tím jsme poukázali na roli kompetencí a znalostí a na možnost jejich uspo-
øádání do poznatkové báze uèitelství. Uvedli jsme, že za jádro poznatkové báze uèitelství
bývají s odkazem na práce Shulmana považovány didaktické znalosti obsahu (pedagogi-
cal content knowledge). Právì tomuto typu znalostí bude vìnována pozornost v následu-
jící kapitole.
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2 DIDAKTICKÉ ZNALOSTI OBSAHU:
MOTIV PROPOJENÍ OBOROVÉHO
A ZPROSTØEDKUJÍCÍHO

V pøedchozí kapitole jsme poukázali na roli kompetencí a znalostí v uèitelovì pedagogic-
kém jednání. V této kapitole rozvedeme výklad smìrem k èemusi „chytrému, neviditel-
nému a rozhodujícímu“, co uèiteli umožòuje zprostøedkovat své znalosti obsahu tak, aby
se staly dostupnými pro jiné. To „chytré a rozhodující“ zde budeme nazývat didaktickými
znalostmi obsahu. O otázce, jak vybavit uèitele, aby byli schopni zohledòovat požadavek
oborové správnosti vyuèovaného obsahu a souèasnì brát ohled na uèební potenciality žákù,
se diskutuje od poèátku 20. století (srov. Parr 1888; Dewey 1902; Bruner 1960, 1966;
Schwab 1973 a další), novìji s poukazem na dvojdimenzionální charakter uèitelových
didaktických znalostí obsahu (Shulman 1986, 1987; Kattmann 2009; Janík, Slavík 2005
a další – viz kap. 3.3 a 4.2). Konstitutivním pro didaktické znalosti obsahu je motiv propo-
jení oborového a zprostøedkujícího. V této kapitole je tento motiv sledován formou histo-
rického exkursu.

2.1 Uèitelské vzdìlávání a univerzita

Jak vysvìtluje Bullough (2001), pøelom 19. a 20. století byl ve Spojených státech amerických
obdobím, kdy se vzdìlávání uèitelù sekundárních škol zaèalo etablovat na univerzitách.
Vedení univerzit si uvìdomovalo, že pokud se otevøou studijní programy pro uèitele, bude
to znamenat významný pøíliv studentù. Vzhledem k tomu, že se univerzity orientovaly na
bádání v oborech, bylo uèitelské vzdìlávání od poèátku výraznì orientováno na zpro-
støedkování oborových (akademických) znalostí. Hlasù, které poukazovaly na potøebu
zprostøedkovávat budoucím uèitelùm také specifické pedagogické znalosti, nebylo mnoho,
nicménì pøesto obèas zaznìly. Programovými se staly teze, jejichž autorem byl S. S. Parr –
prezident National Education Association Department of Normal Schools:

„Analýza vyuèovacího procesu ukazuje, že v každém pøedmìtu existují speciální znalosti,
které se vztahují k výuce. Tyto znalosti jsou výraznì odlišné od akademických znalostí. Liší
se od nich svým úèelem, svým vztahem k faktùm èi vìcem a zpùsobem, jakým se získávají.
Ideje akademického pøedmìtu jsou uspoøádány podle vztahù, které mezi nimi existují. Uspo-
øádání týchž idejí pro vyuèování je urèeno jejich vztahem k mysli uèícího se. Smyslem aka-
demických znalostí je seznámení s množstvím jsoucen v øádu nutné závislosti. Smyslem
znalostí pro vyuèování (teaching knowledge) je seznámení s procesy probíhajícími v mysli
uèícího se v øádu ovládnutí“ (Parr 1888, s. 469, citováno z Bullough 2001, s. 658).
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Myšlenka odkazující k existenci didaktických znalosti obsahu byla formulována, nic-
ménì nebylo v silách vzdìlavatelù uèitelù ji na univerzitách legitimovat. O kurikulu uèitel-
ského vzdìlávání se i nadále uvažovalo v tradièních akademických termínech. V zápasu
o akademicky orientovanou univerzitu musely jít specifické potøeby uèitelského vzdìlávání
stranou (podrobnìji viz Bullough 2001).

Obdobným zpùsobem se o obsahu uèitelského vzdìlávání uvažovalo v té dobì i v Evropì
(v Nìmecku viz Regenbrecht 1994). Kladla se otázka, zda má být uèitelské vzdìlávání
orientováno spíše na vìdní systematiku aprobaèních oborù, èi na potøeby profesní praxe.
Za zamyšlení stojí skuteènost, že „od založení moderních univerzit poèátkem 19. století
jsou tyto dva principy vždy a znovu vnímány jako vzájemnì se vyluèující, èi pøinejmenším
jako vzájemnì se narušující“ (Regenbrecht 1994).

2.2 John Dewey a psychologizování uèiva

Motiv propojení oborového a didaktického, tj. motiv odkazující k didaktickým znalostem
obsahu nacházíme také u Deweye. Ten se ve své práci The Child and the Curriculum
z roku 1902 zamýšlí nad tím, jak pøeklenout dualismus mezi dítìtem a kurikulem. Z hlub-
šího rozboru Deweyova díla je patrné, že v pozadí tohoto dualismu stojí støet dvou myš-
lenkových škol – tzv. staré výchovy a nové výchovy, k nìmuž dochází ve Spojených
státech amerických na poèátku 20. století (srov. Oelkers 2008). Zatímco zastánci staré vý-
chovy chápali obsah akademické disciplíny jako daný, hotový a stojící mimo dìtskou zku-
šenost, zastánci nové výchovy chápali dìtské zkušenosti jako výchozí bod uèení –
sebevysvìtlující a sobìstaèný.

Klíèovou úlohou bylo vytváøet kurikulum, které umožní pøemostit uvedenou dichotomii,
tj. kurikulum, které zahrnuje „neustálou rekonstrukci; posun od aktuální dìtské zkušenosti
ke zkušenosti obsažené v oborech (organized bodies of truth)“ (Dewey 1902/1990, s. 189,
cit. podle Denga 2007a, s. 287). Tvorba kurikula má být podle Deweye založena na logic-
ko-psychologické bázi. Dewey se k tomuto problému vyjadøuje pod heslem logicko-psy-
chologické rozlišení (logical-psychological distinction).

„Musíme brát v úvahu odlišnost mezi pøedmìtem studia jako logickým celkem a týmž pøed-
mìtem studia jako psychologickým celkem. Z logického hlediska je pøedmìt studia souborem
èi systémem faktù považovaných za platné a držících pospolu pomocí urèitých vnitøních
principù, které urèují a vysvìtlují jejich vzájemné vztahy. Ono logické hledisko pøedpokládá,
že tyto fakty jsou již zjištìny, utøídìny, klasifikovány a systematizovány. Zabývá se matérií
(subject-matter) z objektivního hlediska. Zajímá ho pouze, zda fakty jsou skuteènì fakty a jestli
obstojí použité teorie vysvìtlení a interpretace. Z psychologického hlediska nám jde o pøedmìt
studia jako o mód nebo formu živoucí individuální zkušenosti. Geografie není jen soubo-
rem faktù a principù, jež mohou být klasifikovány a pojednávány jako takové; je to také
zpùsob, jakým konkrétní jedinec prociťuje svìt a co si o nìm myslí. A toto druhé hledisko
musí pøedcházet hledisku prvnímu. První hledisko pøichází pak jako vyvrcholení, jako dokon-
èený pøirozený dùsledek hlediska druhého. Teprve když jedinec projde urèitou mírou
zkušenosti, kterou si sám živì uvìdomuje, je pøipraven zaujmout objektivní logické hle-
disko, je schopen vytvoøit si odstup a analyzovat pøíslušné fakty a principy“ (Dewey 1897/1972,
s. 168, citováno z Deng 2007b, s. 511).
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Dewey v tìchto souvislostech hovoøí o tom, že uèivo je tøeba psychologizovat (psycho-
logizing the subject matter). Vysvìtluje to takto:

„Logickou formulaci tìchto vìcí nazýváme vìdou (akademickými disciplinami). Reset (reset)
znamená, že by mìly být reformulovány jako pøedmìty studia (školní pøedmìty); mìly by
projít tímto procesem, který nazývám psychologizací (psychologising); mìly by být pøe-
hodnoceny (restated) nikoliv jen pokud jde o pøesnost faktù a jejich uspoøádání vzhledem
k principùm, ale takovým zpùsobem, aby se mysl jedince tìchto faktù zmocnila, vstøebala
je a pøivlastnila si je. Tak budou formulovány z psychologického hlediska“ (Dewey 1899/1966,
s. 130, citováno z Deng 2007b, s. 513).

Proces transformace akademické disciplíny do vyuèovacího pøedmìtu je založen na psy-
chologizaci obsahu (subject matter). Dewey chápe kurikulum jako specifickou formu
zkušenosti urèenou k tomu, aby se s ní dítì konfrontovalo. Tvrdí, že obsahy musí být re-
konstruovány do zkušeností, z nichž byly abstrahovány. Jsou-li kurikulární materiály
k dispozici, uèitelé s nimi mohou pøímo pracovat. Nicménì vzhledem k tomu, že žádný
reálný kurikulární materiál nemùže být ve svých formulacích adekvátnì pøizpùsoben rùz-
ným dìtem, je vždy zapotøebí uèitele jako zprostøedkovatele, který zajistí propojení dítìte
s kurikulem (volnì podle Deweye 1899/1966, s. 137). Z uvedeného je zøejmé, že uèitel je
nakonec tím, kdo zajišťuje úplnou psychologizaci uèiva. Jak upozoròuje Deng (2007b),
transformace obsahu není v Deweyovì pojetí pouze úlohou kurikulární povahy, ale také
úlohou povahy didaktické.

2.3 Jerome Bruner a konverze

Bruner patøí mezi nejvýraznìjší pøedstavitele kurikulárních reforem ve Spojených státech
amerických v 60. letech 20. století, které byly iniciovány „šokem ze Sputnika“. Pro hlubší
porozumìní dobovým souvislostem a Brunerovì dílu je tøeba pøedznamenat, že tyto re-
formy byly odpovìdí na ostrou kritiku americké školy v dobì studené války. V souvislosti
s podporou vìdeckého a technologického rozvoje se od amerických škol oèekávala vý-
raznìjší a úèinnìjší podpora intelektuálního rozvoje žákù a studentù.

U Brunera (1960, 1966) se v souvislosti s tvorbou kurikula setkáváme s pojmem konverze
(conversion). Bruner vychází z pøesvìdèení, že zdrojem uèiva pro výuku jsou akademické
disciplíny, pøièemž vybrány mají být základní koncepty a vztahy konstituující jejich
strukturu. Pøi vytváøení kurikula „musí být obsah akademické disciplíny konvertován do
obsahu, který je utváøen rùznými zpùsoby reprezentace (embodied in various modes of
representation)“ (cit. podle Denga 2007a, s. 283).

Podle Brunera mùže být každá základní idea reprezentována ve tøech formách, které
mohou být voleny s ohledem na úroveò žákova intelektuálního vývoje: prostøednictvím
jednání (enaktivní reprezentace), prostøednictvím grafických zobrazení (ikonická repre-
zentace) a prostøednictvím symbolických èi logických výrokù (symbolická reprezentace).
Vytváøení kurikula je hledáním zpùsobù reprezentace základních idejí disciplíny, což
spadá do oblasti psychologie uèiva (psychology of a subject matter).
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2.4 Joseph Schwab a pøeklad do kurikula

Schwab (1973) zavádí pojem pøeklad do kurikula (translation into curriculum). Tento
pojem podle nìho oznaèuje:

„Zpùsoby, jimiž jsou odborné texty (scholarly materials) pøekládány do obhajitelného kuri-
kula (defensible curriculum), nespoèívají pouze v pøevodu jednoho žánru (style of material)
do jiného. Na stranì žákù je tøeba posoudit abnormality, nedostatky, chyby èi omyly a ne-
dostatky ve vývoji. V odborných textech je tøeba odhalit kurikulární potenciality, které by
umožnily realizaci zámìrù formulovaných s ohledem na zjištìné potøeby žákù. Poté je tøeba
posoudit možné pøednosti jednotlivých kurikulárních potencialit jako prostøedkù dosaho-
vání edukaèních benefitù“ (Schwab 1973, s. 518, cit. podle Denga 2007, s. 285).

Schwab zdùrazòuje dùležitost porozumìní žákovské perspektivì pøi pøekladu do kurikula.
Autorova starší práce (1964) je významným pøíspìvkem k poznání oborové struktury
kurikula. Schwab rozlišuje mezi substantivními a syntaktickými strukturami vìdní dis-
ciplíny. V souvislosti se substantivními strukturami poukazuje na to, že každé bádání má
své zdroje (origin) v konceptuální struktuøe.

„Struktura urèuje, jaké otázky si v našem bádání budeme klást; otázky urèují, jaká data
chceme získat; tato naše pøání urèují, jaké pokusy budeme provádìt… Dalším problémem
struktur disciplín je problém jejich urèení a porozumìní jejich možnostem a omezením, tak
jak se to odráží ve znalostech, které produkují. Tento problém je ’problémem substantivních
struktur disciplíny’“ (Schwab 1964, s. 9).

Pro vzdìlávání a pro kurikulum z toho vyplývá potøeba poznat, jaká struktura je základem
urèitého souboru znalostí, abychom vìdìli, na jaké problémy mùžeme narazit pøi sdìlo-
vání (imparting) tìchto znalostí. Dùležité také je zvažovat vhodnost zaøazení urèitých
substantivních struktur jako konstitutivních prvkù kurikula, jako souèástí obsahu, jemuž
mají porozumìt žáci. Schwab k tomu uvádí:

„V nìkterých vìdách rùzné substantivní struktury øídí navzájem si konkurující výzkumy,
což má za následek, že zde koexistují dva nebo více relativnì nezávislých souborù znalostí
o zdánlivì identické matérii ...žákùm je tøeba objasnit roli substantivních struktur pøi
možnostech utváøení znalostí a omezování jejich platnosti a seznámit je s konkrétními struk-
turami, na kterých jsou založeny hlavní soubory souèasných znalostí, spoleènì s poukazem na
jejich vhodnost i omezení“ (Schwab 1964, s. 10).

Syntaktické struktury Schwab vymezuje takto:

„…je problém zjistit, co se v jednotlivých disciplínách odehrává v rámci procesù objevování
a dokazování, jaká kritéria jsou používána pro mìøení kvality dat, jak striktnì jsou apliko-
vány zásady dokazování ...obecnì øeèeno, je problém urèit cestu, po níž se postupuje od
hrubých dat až k závìrùm. Tento problém nazývám problémem syntaktické struktury dis-
ciplíny“ (Schwab 1964, s. 11).
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2.5 Lee S. Shulman a didaktické znalosti obsahu

V návaznosti na dokument A Nation at Risk – Národ v ohrožení se v 80. letech 20. století
ve Spojených státech amerických stalo uèitelské vzdìlávání pøedmìtem ostré kritiky a bylo
prohlášeno za spoluodpovìdné za nízkou kvalitu vzdìlávání. V reakci na tuto kritiku se
zaèalo intenzivnì diskutovat o profesionalizaci uèitelství, o standardech pro uèitelskou
profesi a o poznatkové bázi uèitelství (srov. Bullough 2001). Zájem o tyto otázky byl
nejen teoretický, ale i pragmatický – souvisel s potøebou pozvednout status uèitelské pro-
fese, èemuž mìla napomoci nová reforma vzdìlávání. Jak uvádí Shulman (1987), prota-
gonisté této nové reformy vycházejí z pøesvìdèení, že zde existuje knowledge base for
teaching (poznatková báze uèitelství) – tedy jistý „kodifikovaný nebo kodifikovatelný
agregát poznatkù, dovedností, porozumìní a technologie, etiky a dispozic, kolektivní zod-
povìdnosti – a souèasnì zpùsobù, jak je reprezentovat a komunikovat“ (1987, s. 4). Podle
Shulmana je však problém v tom, že dosud není specifikován charakter znalostí, z nichž
je tato knowledge base for teaching utváøena. Jak uvádí, není zatím jasné,

„co by uèitelé mìli vìdìt, dìlat, èemu by mìli rozumìt, co by mìli ovládat; co by ukázalo uèi-
telství jako nìco více než jen aktivitu jednotlivce, nemluvì o zaøazení uèitelství mezi tzv. uèené
profese“ (Shulman 1987, s. 4).

Vedle toho Shulman z pozice prezidenta Americké asociace pedagogického výzkumu
(AERA) v letech 1984–1985 ostøe kritizoval pedagogický výzkum za to, že ignoruje otázky
vztahující se k obsahu vyuèování. Poukazoval na to, že již více než dvì desítky let se
intenzivnì provádí výzkum, v nìmž je vyuèovací pøedmìt „neviditelný“, a hovoøil v tìchto
souvislostech o chybìjícím výzkumném paradigmatu. V rámci svého projektu The Know-
ledge Growth in a Profession (Nárùst znalostí v profesi) se zamýšlel nad tím, co se èlovìk
uèí, když se uèí vyuèovat. A právì zde se zrodil koncept pedgogical content knowledge –
didaktické znalosti obsahu. Podle Shulmana pøedstavují didaktické znalosti obsahu:

„Slitinu (amalgam) obsahu a didaktiky do uèitelova porozumìní tomu, jak jednotlivé prob-
lémy, témata a pojmy organizovat, ztvárnit a adaptovat s ohledem na zájmy a schopnosti žákù
a prezentovat ve výuce … ty nejúèinnìjší analogie, ilustrace, pøíklady, vysvìtlení, slovní de-
monstrace, zpùsoby znázoròování a formulování tématu, které je uèiní srozumitelným pro
jiné … Didaktické znalosti obsahu také zahrnují porozumìní tomu, co èiní uèení se urèitému
tématu snadným èi obtížným; koncepcím a prekoncepcím, které si žáci rùzného vìku a zá-
zemí s sebou pøinášejí do výuky…“ (1987, s. 8–9).

Shulman ukázal, že didaktické znalosti obsahu spoèívají „ve schopnosti uèitele transfor-
movat své znalosti obsahu do forem, které jsou pedagogicky úèinné, a pøesto pøizpùsobivé
schopnostem žákù“ (1987, s. 15). Jak je z uvedeného patrné, Shulman vidí v didaktických
znalostech obsahu dvì klíèové komponenty: a) znalosti vztahující se k reprezentaci uèiva,
b) porozumìní specifickým uèebním obtížím žákù a jejich (pre)koncepcím. Právì ty zaklá-
dají jejich dvojdimenzionální strukturu (podrobnìji viz kap. 3.3 a 4.2). Didaktické znalosti
obsahu jsou specifickými znalostmi pro vyuèování, které umožòují uèiteli transformovat
znalosti obsahu v kontextu podpory žákova uèení.
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Ve slovním spojení didaktické znalosti obsahu je obsažen atribut, který znalostem obsahu
pøiøazuje didaktickou kvalitu. Ta je nezbytným pøedpokladem toho, aby obsah byl vyuèo-
vatelným. Je zajímavé, že právì tento aspekt didaktických znalostí obsahu byl vystaven
kritice. McEwan a Bull (1991) považují koncept pedagogical content knowledge za nad-
byteèný, neboť je obsažen v tom, co známe jako subject-matter knowledge. Problém, na
nìjž tito autoøi poukazují, vede k otázce, co je na didaktických znalostech obsahu didaktic-
kého? McEwan a Bull tvrdí, že „veškeré znalosti obsahu (content knowledge), nehledì na to,
zda jimi disponují oboroví specialisté nebo uèitelé, mají didaktickou dimenzi“ (1991, s. 318).

Pøes tuto kritiku se koncept didaktické znalosti obsahu stal akceptovanou souèástí kuriku-
lárního, oborovì didaktického a pedeutologického diskursu. Prosadil se také ve výzkumu
v uvedených oblastech (viz kap. 4). Postupnì pronikl také do Evropy, kde probìhla jeho
konfrontace s místním pojetím oborové didaktiky. V souèasné dobì pøedstavuje výzkum
didaktických znalostí obsahu pomìrnì širokou a bohatì diferencovanou oblast. Vedle
pojmù pedagogical content knowledge se v ní lze setkat s významovì blízkými pojmy, jako
jsou napø. subject matter knowledge for teaching èi pedagogical content belief.

2.6 Koncept pedagogical content knowledge v Evropì
a jeho význam pro oborové didaktiky

Výše odkazované práce Parra, Deweye, Brunera, Schwaba a Shulmana reprezentují ame-
rickou tradici kurikulárního výzkumu fundovanou kognitivní (pedagogickou) psychologií.
Pøíchod konceptu pedagogical content knowledge na evropskou vìdeckou scénu je pro-
vázen konfrontací amerického a evropského pohledu na otázky transformace vzdìlávacího
obsahu. Dodejme, že z pohledu støedoevropské (a zvláštì nìmecké4) didaktické tradice
nepøedstavuje koncept didaktických znalostí obsahu nic nového ani pøekvapivého. Již
pøed pùl stoletím psal W. Klafki (1958) v nìmeckém Marburku svoji studii Didaktische
Analyse als Kern der Unterrichtsvorbereitung [Didaktická analýza jako jádro pøípravy
na vyuèování], která je dostupná i v èeském pøekladu (Klafki 1967). Otázku pøípravy na
vyuèování chápe Klafki jako „návrh na jednu nebo více možností k plodnému setkání
urèitých dìtí s urèitými vzdìlávacími obsahy“ (Klafki 1967, s. 121). První krok pøípravy
na vyuèování vidí v rozboru „vìci“, kdy si uèitel klade otázku: „Co je to vìc? Co je podstatou
uèební látky?“ (srov. Klafki 1967, s. 121). Teprve poté následuje metodická analýza, tj.
úvaha o tom, jak toto setkání žákù se vzdìlávacími obsahy uskuteènit.
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etwas verstehen. Wissensentwicklung bei Lehrern. In TERHART, E. (Hg.). Unterrichten als
Beruf. Neuere amerikanische und englische Arbeiten zur Berufskultur und Berufsbiographie von
Lehrern und Lehrerinnen. Köln, 1991, s. 145–160. Do nìmecky mluvící oblasti pronikl koncept
pedagogical content knowledge prostøednictvím pedagogické psychologie. Do nìmèiny je pøe-
kládán nejèastìji termínem pädagogisches Inhaltswissen (Dick 1999; Diedrich et al. 2002), fach-
spezifisch-pädagogisches Wissen (Bromme 1992, 1995) èi fachdidaktisches Wissen (Brunner et
al. 2001).



V tomto momentu vidíme urèitou paralelnost Shulmanova a Klafkiho pohledu na proble-
matiku zprostøedkovávání vzdìlávacího obsahu. Gudmundsdottir et al. (1995) k tomu
s vtipem podotýká:

„Pedagogical content knowledge není nic jiného než oborová didaktika – na americký zpùsob.
Anglosaští pedagogové ji museli vytvoøit, neboť vìtšina z nich neovládala nìmèinu, ani
žádný jiný skandinávský jazyk. A vytvoøili ji zpùsobem, který pedagogové na západní polo-
kouli nejlépe ovládají – empirickým výzkumem“ (Gudmundsdottir et al. 1995, s. 164–165).

Nicménì je pravdou, že tradice nìmecké oborové didaktiky (Fachdidaktik) je založena spíše
filosoficky než empiricky, a proto lze koncept pedagogical content knowledge chápat jako
obohacení oborové didaktiky o novou perspektivu (srov. Van Driel, Veal, Jannsen, 2001,
s. 986).

V èem tedy spoèívá avizované obohacení oborové didaktiky o novou perspektivu? Domní-
vám se, že pøedevším v tom, že byla formulována otázka: Co je pøedpokladem dobrého
zvládnutí didaktické transformace vzdìlávacího obsahu? Shulman tento „pøedpoklad“
nazval pedagogical content knowledge. Tím otevøel cestu pro empirický výzkum, který mùže
pøispìt ke zkvalitnìní výuky na základì zkoumání „…èehosi chytrého, rozhodujícího
a neviditelného“ (Gudmudsdottir et al. 1995). Van Driel, Veal, Jannsen (2001, s. 985)
k tomu uvádìjí:

„Tradice oborové didaktiky (‘Fachdidaktik’) neposkytuje detailní pohled na to, jak uèitelé
vnímají souvislost mezi transformací [svých znalostí matérie] do žákova porozumìní pøi
komunikaci v hodinì, aby odbourali mylné pøedstavy žákù a pøispìli ke smysluplnosti uèení“
(Van Driel, Veal, Jannsen 2001, s. 985).

Van Dijková a Kattmann (2007, s. 890) se staví vùèi ztotožòování didaktických znalostí
obsahu s oborovou didaktikou pomìrnì kriticky. Vysvìtlují, že didaktické znalosti obsahu
jsou uèitelovou osobní znalostní doménou a že zkoumání didaktických znalostí obsahu je
jednou z výzkumných oblastí oborové didaktiky.

Citovaní autoøi – s širším kolektivem spolupracovníkù – rozpracovávají Model didaktické
rekonstrukce (Kattmann et al. 1997; Jelemenská, Sander, Kattmann 2003; Jelemenská
2009). V Modelu didaktické rekonstrukce není postulována žádná obecnì platná vìcná
struktura. Ve vìtší míøe se zohledòují vìdecké pozice a koncepty (ve smyslu osobních kon-
struktù jednotlivcù a skupin) obsažené v každodenních pøedstavách žákù. Na druhé stranì
se pøi zkoumání žákovských pøedstav pøedpokládá, že ty (v kontextu osobních pøesvìd-
èení) vykazují pro jedince tutéž koherenci jako vìdecké koncepty (v rámci pøíslušného
oboru). Obì komponenty zkoumání – žákovské pøedstavy a oborové koncepty – jsou na
tomto základì nazírány jako stejnì dùležité zdroje pro utváøení výuky. V Modelu
didaktické rekonstrukce jsou formulovány tøi výzkumné úlohy: analýza oborových
pøedstav, výzkum žákovských pøedstav a vytváøení uèebních prostøedí (obr. 2).
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Obr. 2: Komponenty Modelu didaktické rekonstrukce (Kattmann et al. 1997;
Jelemenská 2009)

V nejnovìjším rozvinutí (Van Dijk, Kattmann 2007) jsou pod Model didaktické rekon-
strukce zahrnovány i studie uèitelových didaktických znalostí obsahu (obr. 3).

Obr. 3: Komponenty Modelu didaktické rekonstrukce pro uèitelské vzdìlávání
(Van Dijk, Kattmann 2007, s. 894)
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Ve Velké Británii se koncept pedagogical content knowledge etabluje zhruba od konce
80. let 20. století, a to pøedevším v oblasti uèitelství pro primární školu. Zpoèátku se vedla
diskuse o tom, zda je koncept pedagogical content knowledge vùbec vhodný pro výzkum
uèitelù primární školy (srov. Poulson 2001). Samotní výzkumníci ze Stanfordu zaujímali
k tomuto problému pomìrnì rezervovaný postoj: „Je nutné vzít v úvahu odlišné požadavky
na pøípravu uèitelù jednoho nebo pìti èi šesti pøedmìtù… závìry takového výzkumu u uèi-
telù primárních škol je tøeba vyvozovat opatrnì…“ (Grossmannová, Wilsonová, Shulman
1989, s. 28). Pøesto se ve Velké Británii provádìly výzkumy s cílem identifikovat rozsah
znalostí obsahu u uèitelù primárních škol a postihnout, jak se tyto znalosti promítají do
vyuèování (Aubrey 1997; Wragg et al. 1989). Pro úplnost je tøeba dodat, že diskuse kolem
pedagogical content knowledge mìla ve Velké Británii politický podtext. Šlo o to reagovat
na neúspìch vzdìlávací reformy posílením oborové pøípravy uèitelù primárních škol.

Okolnosti etablování konceptu pedagogical content knowledge ve skandinávských zemích
popisuje Gudmundsdottir et al. (1995), Kansanen (2007, 2008) a další. V souèasné dobì
se také v Nizozemí realizuje øada výzkumù zamìøených na pedagogical content knowledge
(Driel, Verloop, Vos 1998; Valk, Broekman 1999, Henze, Driel 2008 apod.). Ve Francii
se setkáváme s pøístupy blízkými tomuto konceptu, a to zejména v rámci piagetovsky orien-
tované transpozièní didaktiky – la transposition didactique (Chevellard 1991, 2007).

2.7 Etablování konceptu didaktické znalosti obsahu
v Èeské republice

V Èeské republice byl koncept pedagogical content knowledge (didaktické znalosti obsahu)
pøedstaven Skalkovou (1996) v èasopise Aula a dále také formou ústní referátù (napø.
J. Kotáska). V souèasné dobì se s ním u nás pracuje v rùzných rovinách a pojetích:

� V oborovì didaktických souvislostech – v didaktice matematiky (Tichá 2006; Hošpesová,
Tichá 2007, 2008; Tichá, Hošpesová 2009), v didaktice fyziky (Janík, Najvar, Slavík,
Trna 2007; Brückmannová, Janík 2008; Trna 2008), v didaktice spoleèenskovìdních
pøedmìtù (Dvoøáková 2008, 2009; Valenta 2008), v didaktice angliètiny (Neuwirthová
2004; Hanušová 2008), v didaktice výtvarné výchovy (Slavík 2006; Slavík, Lukavský,
Lajdová 2007; Slavík, Dytrtová, Hajdušková 2008; Podlipský 2008) a v didaktice tìlesné
výchovy, resp. pedagogické kinantropologie (Hendl 2001; Amade-Escot 2001; Šafa-
øíková, Dobrý 2002; Dobrý 2007; Psotta, Dobrý 2008; Psotta 2008).

� V pedeutologických souvislostech (Švec 1999, 2005, 2006a, 2007, 2009; Janík 2004,
2005a, 2009; Spilková 2004, 2006, 2007; Vašutová 2004; Píšová 2005ab, 2008; Brebera
2005; Píšová, Brebera 2007; Brebera, Èerná 2007; Brebera, Kostková 2007, 2008;
Slavík 2009; Lukášová 2009; Mazáèová 2009; Janík, Janíková, Knecht, Najvar 2009;
Èerná 2009; Stehlíková 2009; Tichá, Hošpesová 2009).

� V kurikulárních souvislostech (Slavík 2005; Slavík, Janík 2005, 2006, 2007; Štech 2005;
Janík, Slavík 2007; Brebera, Kostková 2007; Švec 2006b; Knecht 2007; Dvoøák 2008;
Maòák 2008).
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Kromì toho nacházíme v pracích øady dalších autorù odkazy, které spadají do oblasti didak-
tické znalosti obsahu, aèkoliv s tímto termínem pøímo nepracují. Máme na mysli napø.
poznámku o pedagogice zamìøené k obsahu (content pedagogy) u Prùchy (2004), rozli-
šení rùzných forem uèiva a poukaz na problém psychodidaktické transformace u Heluse
(2007), odkazy k tìm problémùm kurikula, které se pøímo týkají uèitelovy práce s uèivem
ve výuce (Maòák 2006; Walterová 2006; Vašutová 2006; Švec 2006b) a mnohé další. Jak
je patrné, motiv propojování obsahu a didaktiky byl a je v èeské didaktické tradici dobøe
patrný. Nejvýraznìji vystupuje do popøedí v koncepci oborové didaktiky, která ve svém
moderním komunikaèním pojetí zkoumá procesy zprostøedkování oborových znalostí
smìrem k rùzným adresátùm (srov. Brockmeyerová-Fenclová, Èapek, Kotásek 2000).

Náš pøístup ke zkoumání didaktických znalostí obsahu

Problematice didaktických znalostí obsahu byla vìnována pozornost v rámci øešení projektu
Grantové agentury Èeské republiky 406/06/P037 Didaktická znalost obsahu jako klíèový
koncept kurikulární reformy, jehož nositelem bylo Centrum pedagogického výzkumu Peda-
gogické fakulty Masarykovy univerzity v letech 2006–2008.

Cílem projektu bylo uvést koncept didaktické znalosti obsahu do èeského odborného pro-
støedí, zmapovat stav poznání dané problematiky v oborech relevantních pro základní
vzdìlávání, navrhnout, popø. adaptovat diagnostické metody, techniky a nástroje, kterými
lze tento typ znalostí zkoumat, a realizovat vlastní empirický výzkum didaktických zna-
lostí obsahu. V jeho rámci byly diagnostikovány didaktické znalosti obsahu vztahující se
k vybraným vzdìlávacím oblastem dle Rámcového vzdìlávacího programu pro základní
vzdìlávání (dále RVP ZV), a to u nìkolika zkušených uèitelù 1. a 2. stupnì základní školy.
Didaktické znalosti obsahu byly prezentovány formou pøípadových studií a analyzovány
z hlediska obsahu a struktury. V návaznosti na to byly popsány procesy jejich utváøení
a rozvíjení. Z metodologického hlediska byly posouzeny možnosti a meze postupù diag-
nostikování tìchto znalostí. Na základì získaných poznatkù bylo možné formulovat do-
poruèení smìøující do oblasti kurikulární reformy a uèitelského vzdìlávání v Èeské republice.

Práce v rámci projektu byla rozvržena následovnì:

1. V prvním roce øešení (2006) šlo o uvedení konceptu didaktické znalosti obsahu do
èeského odborného prostøedí a o zmapování stavu poznání této problematiky v oborech
relevantních pro základní vzdìlávání. Výstupem této etapy øešení projektu je kolektivní
monografie s názvem Pedagogical content knowledge nebo didaktická znalost obsahu?
(Janík a kol. 2007).

2. V druhém roce øešení (2007) bylo tìžištì posunuto do oblasti výzkumné metodologie.
Byl podán pøehled o pøístupech a metodách výzkumu didaktických znalostí obsahu
a o problémech, které jsou s tìmito výzkumy spojeny. Výstupem této etapy øešení
projektu je kolektivní monografie s názvem Metodologické problémy výzkumu
didaktických znalostí obsahu (Janík a kol. 2008).

3. Ve tøetím roce øešení (2008) se hledala odpovìï na otázku, jak rozvíjet didaktické
znalosti obsahu u budoucích uèitelù. Byla rozebírána teoretická východiska modelù
uèitelského vzdìlávání založených na kategorii didaktická znalost obsahu a byl podán
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pøehled o metodách jejich rozvíjení. Výstupem této etapy øešení projektu je kolektivní
monografie s názvem Možnosti rozvíjení didaktických znalostí obsahu u budoucích
uèitelù (Janík a kol. 2009).

Prùbìžnì byl v letech 2006-2008 realizován vlastní empirický výzkum zamìøený na di-
daktické znalosti obsahu u uèitelù. Jeho výsledky byly publikovány formou pøípadových
studií (Janík, Najvar, Slavík, Trna 2007; Janík 2008) a jsou shrnuty v této monografii (kap. 4).

Didaktické znalosti obsahu: uvedení konceptu do èeského odborného prostøedí (1)

V roce 2006 byla iniciována pøíprava kolektivní monografie s názvem Pedagogical
content knowledge nebo didaktická znalost obsahu? (Janík a kol. 2007). Studie autorského
kolektivu vycházejí vstøíc požadavku na hlubší porozumìní uèitelovým znalostem a zdro-
jùm, z nichž vyrùstají. Publikace jako celek zrcadlí snahu autorù zmapovat rozmanité
odborné kontexty, v nichž se koncept pedagogical content knowledge, resp. didaktická
znalost obsahu používá. Studie dokumentují pøíchod konceptu pedagogical content know-
ledge na svìtovou vìdeckou scénu, charakterizují jeho etablování v pedagogickém vý-
zkumu a zamýšlejí se nad pøínosem tohoto konceptu v souèasné diskusi o problematice
kurikula, oborových didaktik a uèitelského vzdìlávání.

Dávno pøed tím, než práce na uvedené monografii zapoèala, bylo zøejmé, že se autoøi bu-
dou muset konfrontovat s celou øadou problémù, které jsou se zpracováním zvoleného
tématu spojeny. Jedná se zejména o terminologické problémy související s pøevedením
konceptu pedagogical content knowledge do èeského prostøedí; o problémy vyplývající
z konfrontace americké a evropské didaktické tradice; o problémy vyplývající z rùznosti
chápání konceptu pedagogical content knowledge v rùzných oborových didaktikách; o spory
mezi zastánci obecnìjšího versus oborovì èi tematicky specifického pojetí pedagogical
content knowledge apod.

Jako klíèový se ukázal problém pøevodu originálního anglického termínu pedagogical
content knowledge do èeštiny, kdy bylo nutné brát v úvahu nekompatibilitu odborné ter-
minologie obou jazykù. V diskusích s profesorem Jiøím Kotáskem jsme dospìli k závìru,
že Shulmanùv koncept pedagogical content knowledge je vhodné s ohledem na èeskou
terminologickou tradici pøekládat termínem didaktická znalost obsahu. Shulman totiž po-
užívá adjektiva pedagogical v návaznosti na termín pedagogy, který v anglickém jazyko-
vém úzu oznaèuje specifický zpùsob vyuèovací èinnosti, nikoliv pedagogiku v èeské
odborné terminologii, která tyto jevy pøiléhavìji oznaèuje za didaktické. V èesky psaných
publikacích se proto ètenáø setkává jak s termínem pedagogical content knowledge, tak
s jeho èeským ekvivalentem didaktická znalost obsahu. V publikacích odkazujících na
výzkumy anglosaských autorù je pøevážnì užíváno termínu pedagogical content knowledge
(Dobrý 2007; Janík 2007ab apod.). Na druhou stranu jsou k dispozici i publikace, jejichž
prostøednictvím je Shulmanùv koncept pedagogical content knowledge uvádìn do èes-
kého prostøedí, kde se s ním více èi ménì tvoøivì pracuje. Zde je zpravidla užíváno termínu
didaktické znalosti obsahu (Píšová, Brebera 2007; Švec 2007; Janík, Najvar, Slavík, Trna
2007 aj.).
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Hlubší studium souvislostí, v nichž se koncept pedagogical content knowledge etabloval
v americkém a pozdìji v evropském pedagogickém výzkumu, nás dovedlo k postøehu, že
máme co do èinìní s konfrontací odlišných – kulturnì podmínìných – vìdeckých tradic.
Americké tradice založené na konceptu pedagogical content knowledge a evropské tra-
dice oborové didaktiky. Právì pedagogical content knowledge je jedním z termínù, jimž
byla vìnována mimoøádná pozornost v mezinárodním dialogu na téma Didaktik and/or
Curriculum. Uvedení tohoto konceptu do èeského odborného prostøedí tudíž pøedpokládalo
vztáhnout ho k vývoji evropské a èeské oborové didaktiky. Abychom èeskému ètenáøi
pøiblížili, v èem spoèívá podstata tohoto mezinárodního dialogu, požádali jsme o pøíspì-
vek jednoho z jeho aktérù – P. Kansanen (2007) vypracoval za tímto úèelem studii nazva-
nou Oborové didaktiky jako základ znalostní báze pro uèitele – nebo tomu budeme radìji
øíkat pedagogical content knowledge?

Koncept pedagogical content knowledge, resp. didaktických znalostí obsahu se ukázal
jako velmi komplexní, proto bylo tøeba usilovat o jeho precizní terminologické vymezení.
Ve studii Janíka (2007a) byl podán pøehled o tom, jak je tento koncept chápán v zahranièní
odborné literatuøe, a pøedložen pokus o postižení jeho struktury a povahy. K pøesnìjšímu
terminologickému vymezení konceptu pedagogical content knowledge se smìøovalo také
na základì objasnìní jeho charakteristických rysù, tj. zejména integrovanosti (Píšová,
Brebera 2007; Švec 2007), implicitnosti (Švec 2007), dynamiènosti (Janík, Najvar, Slavík,
Trna 2007) apod.

Dále bylo mapováno etablování tohoto konceptu ve výzkumu jazykového, matematického,
pøírodovìdného, spoleèenskovìdního a tìlovýchovného vzdìlávání (Janík 2007b). Na zá-
kladì rozboru publikovaných výzkumù byly formulovány odpovìdi na otázky, z jakých
zdrojù pedagogical content knowledge, resp. didaktické znalosti obsahu vyrùstají, jaká je
jejich pozice v poznatkové bázi uèitelství, jak tyto znalosti ovlivòují uèitelovo jednání ve
výuce a jak se tyto znalosti liší u uèitelù zaèáteèníkù vs. expertù. V souvislosti s tím se
zvýraznila potøeba citlivì zohledòovat povahu uèiva a tedy i didaktických znalostí obsahu
v jednotlivých vzdìlávacích oblastech èi vyuèovacích pøedmìtech. Na pøíkladu tìlesné
výchovy (Dobrý 2007), anglického jazyka (Píšová, Brebera 2007) a fyziky (Janík, Najvar,
Slavík, Trna 2007) bylo naznaèeno, v èem spoèívá oborová pøíslušnost a specifiènost
tìchto znalostí.

Odborníci na problematiku uèitelského vzdìlávání se shodují na tom, že pedagogical content
knowledge jsou významnou souèástí uèitelovy profesní výbavy. Seebauerová (2007) pre-
zentuje pedagogical content knowledge jako koncept, na nìmž jsou založeny napø. nìkteré
modely profesionalizace uèitelství.

Postupnì byly realizovány první výzkumné studie zamìøené na didaktické znalosti obsahu.
Píšová a Brebera (2007) zkoumali procesy utváøení didaktických znalostí obsahu v raných
fázích uèitelské dráhy a své výsledky prezentovali formou pøípadové studie tvorby ná-
vrhu èásti školního vzdìlávacího programu v oboru anglický jazyk. Janík, Najvar, Slavík
a Trna (2007) se ve své pøípadové studii zamìøili na projevy dynamiènosti didaktických
znalostí obsahu ve výuce fyziky na 2. stupni základní školy.
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K metodologii výzkumu didaktických znalostí obsahu (2)

Vzhledem k tomu, že zámìrem projektu bylo pøispìt také k rozvoji kurikulárního a oborovì
didaktického výzkumu vyuèování a uèení s ohledem na jejich oborovou pøíslušnost a spe-
cifiènost, byla v roce 2007 iniciována pøíprava kolektivní monografie nazvané Metodo-
logické problémy výzkumu didaktických znalostí obsahu (Janík a kol. 2008). Autorský
kolektiv vypracoval studie, které podávaly pøehled o pøístupech, metodách, technikách
a nástrojích výzkumu didaktických znalostí obsahu uplatòovaných v rùzných oblastech
vzdìlávání; rozebíraly metodologické problémy zkoumání didaktických znalostí obsahu
nebo pøedstavovaly vlastní výzkumy zamìøené na tyto znalosti. Sdíleným zámìrem autor-
ského kolektivu bylo pøedstavit výzkumné pøístupy, metody a techniky takovým zpùsobem,
který by vyzýval k jejich uplatnìní ve vlastní výzkumné práci. Podaøilo se získat nejen
obecnìji zamìøené pøehledové studie, ale také studie popisující specifickou metodologii
výzkumu didaktických znalostí obsahu v oblasti jazykového, matematického, pøírodovìd-
ného, spoleèenskovìdního, umìleckého a tìlovýchovného vzdìlávání.

O sepsání úvodní studie byl požádán R. Bromme (2008), který pøedstavil didaktické zna-
losti obsahu (pedagogical content knowledge) jako konceptuální východisko pro výzkum
moudrosti (wisdom) praktikù. Byl zpracován pøehled o pøístupech, metodách a technikách,
které se používají pøi empirickém zkoumání didaktických znalostí obsahu (Janík 2008).
Byly rozebírány nìkteré metodologické problémy tohoto výzkumu: podchycení sociální
a personální dimenze ve výzkumu didaktických znalostí obsahu (Dvoøák 2008), doku-
mentování didaktických znalostí obsahu v procesech dlouhodobého projektování výuky
(Píšová 2008), zkoumání profesní kompetence uèitele cizích jazykù (Brebera, Kostková
2008), zkoumání diferenciace procesu vyuèování anglického jazyka na základì diagnos-
tiky zvláštností, potøeb a preferencí žákù (Hanušová 2008), uchopování oborovì didak-
tických kompetencí uèitelù matematiky (Hošpesová, Tichá 2008) apod.

Brückmannová a Janík (2008) popsali postup vytváøení diagramu obsahové struktury
vyuèovací hodiny fyziky. Pohled na znalosti obsahu spoleèenskovìdních pøedmìtù u stu-
dentù uèitelství primární školy nabídla Dvoøáková (2008). Slavík, Lukavský a Lajdová
(2008) rozebrali princip imaginace v didaktické znalosti obsahu v umìleckých tvoøivých
oborech. Psotta a Dobrý (2008) pøedstavili metodologii výzkumu specifické didaktické
znalosti uèitele tìlesné výchovy.

Pozvolna se u nás zaèaly realizovat první empirické studie zamìøené na didaktické znalosti
obsahu a rozpracovával se teoretický model, který by umožnil zkoumat, jak uèitel pøi prezen-
tování urèitého obsahu zohledòuje požadavek oborové správnosti na stranì jedné a citlivosti
vùèi uèebním potencialitám žákù na stranì druhé – viz dvojdimenzionálnost didaktických
znalostí obsahu (Slavík, Janík 2007). Pøedkládaný model (obr. 4) je utváøen na pozadí
úvah o problémech didaktické transformace vzdìlávacího obsahu a koresponduje s Mo-
delem didaktické rekonstrukce (obr. 2).

Jak vysvìtlujeme na jiném místì (Slavík, Janík 2007), práce s reprezentacemi obsahu ve
výuce je založena na hledání a vytváøení analogií mezi žákovskou zkušeností a expertní
zkušeností – reprezentovanou uèitelem. Jsou-li žákovské a expertní zkušenosti ve výuce
reprezentovány ve spoleèném sémantickém prostoru („významovém kanálu“), má smysl
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uvažovat o tom, jaká je mezi nimi vzdálenost. Tato vzdálenost symbolicky vyjadøuje délku
poznávací cesty mezi žákem a expertem. Mùžeme ji také chápat jako vyjádøení míry úsilí
nebo pracnosti, kterou musí žák vynaložit na cestì poznávání urèitého fenoménu.

Obr. 4: Dvojdiemzionálnost didaktické transformace
(Slavík, Janík 2007, s. 272 – upraveno)

K možnostem rozvíjení didaktických znalostí obsahu (3)

Jelikož praktické vyústìní projektu lze spatøovat v odpovìdi na otázku, jak rozvíjet uèite-
lovy didaktické znalosti obsahu, byl v roce 2008 iniciován vznik kolektivní monografie
nazvané Možnosti rozvíjení didaktických znalostí obsahu u budoucích uèitelù (Janík a kol.
2009). Vybraní domácí i zahranièní autoøi byli požádáni, aby zpracovali studie, které ro-
zebírají teoretická východiska modelù uèitelského vzdìlávání založených na kategorii di-
daktická znalost obsahu èi podávají pøehled o metodách rozvíjení tìchto znalostí u uèitelù.

Byla zpracována pøehledová studie, v níž jsou s odkazem na koncept profesionalizace
uèitelství pøedstavena teoretická východiska a metody rozvíjení uèitelových didaktických
znalosti obsahu (Janík 2009). Jako vhodný teoretický rámec pro strukturovanou reflexi
výuky podporující rozvoj uèitelových didaktických znalostí obsahu se ukázal Model didak-
tické rekonstrukce (Kattmann 2009). Rozpracována byla v daných souvislostech teorie pro
posthospitaèní rozbor (Slavík 2009). S oporou o teorii jednání byly rozebrány nìkteré
psychosomatické a psychodidaktické souvislosti rozvíjení uèitelových didaktických znalostí
obsahu (Švec 2009). Na specifika rozvíjení didaktických znalostí obsahu v pøípravì uèi-
telù primárního vzdìlávání upozornila H. Lukášová (2009). Spoleèným jmenovatelem uve-
dených studií byla snaha formulovat teoretická východiska pro praktické aktivity smìøující
k rozvíjení didaktických znalostí obsahu v rámci uèitelského vzdìlávání.

Dále byly zpracovány studie založené pøevážnì na praktických zkušenostech autorù (vzdì-
lavatelù uèitelù), kteøí v nich prezentovali konkrétní metody rozvíjení uèitelových didak-
tických znalostí obsahu. Pøehled o širším spektru tìchto metod zpracovala N. Mazáèová
(2009). Významná pozornost byla vìnována využití videa a videozáznamu jako prostøedku
rozvíjení didaktických znalostí obsahu u (budoucích) uèitelù rùzných vyuèovacích pøed-
mìtù (Janík, Janíková, Knecht, Najvar 2009; Èerná 2009; Stehlíková 2009). A. Hošpesová
s M. Tichou (2009) pøedstavily tvoøení úloh (problem posing) jako jednu z cest rozvíjení
didaktických znalostí obsahu matematického vzdìlávání v pøípravì uèitelù pro 1. stupeò
základní školy. M. Dvoøáková (2009) naznaèila, jak lze využít poznávání prekonceptù
politologických pojmù v rámci rozvíjení didaktických znalostí obsahu u studentù uèitelství.
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2.8 Shrnutí

V této kapitole jsme formou historického exkursu sledovali motiv propojení oborového
a zprostøedkujícího a pokusili jsme se objasnit nìkteré okolnosti utváøení konceptu didak-
tických znalostí obsahu. Naznaèili jsme, že jeho utváøení souviselo s etablováním uèitel-
ského vzdìlávání na univerzitách, s kurikulárními reformami, s potøebou profesionalizace
uèitelství a s obratem k oborovosti v pedagogickém výzkumu. Zvláštní pozornost jsme
vìnovali uvádìní konceptu pedagogical content knowledge do evropského odborného
prostøedí. V návaznosti na to jsme rozebírali nìkteré obdobnì zamìøené pøístupy (napø.
Model didaktické rekonstrukce).

Celkovì lze konstatovat, že diskuse o propojování oborového a zprostøedkujícího má sta-
letou historii, aèkoliv koncept didaktických znalostí obsahu jako takový je používán teprve
po dvì desetiletí. Diskuse se odehrává na pomezí kurikulárního výzkumu a oborové didak-
tiky a pøináší øadu podnìtù pro konfrontaci rùzných – kulturnì podmínìných – vìdeckých
tradic. Ukazuje se, že didaktické znalosti obsahu jako výzkumný program umožòují lépe
propojovat výzkum vyuèování a výzkum uèení (se) oborovým obsahùm, jak je patrné
z následující kapitoly.
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3 DIDAKTICKÉ ZNALOSTI OBSAHU
V KURIKULÁRNÍM, OBOROVÌ
DIDAKTICKÉM A PEDEUTOLOGICKÉM
VÝZKUMU

Výzkum zamìøený na uèitele a vyuèování prošel v prùbìhu 20. století bouølivým
vývojem (srov. Janík 2009). V první polovinì 20. století dominovalo ve výzkumu uèitele
tzv. osobnostní paradigma (research on teacher personality), kdy se zkoumalo, které
osobnostní charakteristiky uèitele pozitivnì pùsobí na žáky. Uèitel vøelý a otevøený byl po-
važován za lepšího podnìcovatele žákova uèení než uèitel, který tìmito charakteristikami
nedisponoval. V tomto období šlo spíše o zkoumání ctností než uèitelovy profesionality.

Pøibližnì od 60. let se zájem výzkumníkù zaèíná více zamìøovat na to, co uèitelé ve výuce
skuteènì dìlají. Pøedmìtem zájmu je uèitelovo chování (teacher behavior). Rozvíjejí se
výzkumy založené na systematickém pozorování rùzných aspektù uèitelova chování, které
jsou však vzápìtí kritizovány za to, že se v nich zpravidla nezjišťují výsledky uèení žákù
a nedávají se do souvislosti s chováním uèitele. Výzkum se proto zaèíná více orientovat
na procesuální stránku výuky a zajímá se o to, jak vyuèování probíhá a k jakým vede vý-
sledkùm. Výzkumy tohoto typu bývají zpravidla zaøazovány do výzkumného paradigmatu
proces-produkt.

Spolu s paradigmatem proces-produkt se postupnì do hry dostává kategorie efektivnosti
výuky, která postihuje vztah mezi vynaloženými prostøedky a dosaženými cíli. Poèátkem
80. let se výzkumné paradigma proces-produkt stává terèem kritiky, zaèíná se uplatòovat
komplexnìjší pohled na výuku a bere se v úvahu role kontextuálních promìnných. Ve vý-
zkumech se vìnuje velká pozornost promìnným, jako jsou napø. èas vìnovaný uèení, žákova
kognice, uèitelova kognice a rozhodování. Je zde patrný urèitý odklon od pùvodnì behavio-
ristické orientace výzkumù uèitele a více se prosazují výzkumy kognitivnì psychologické.
Spolu s nimi se dostává do hry také zkoumání žákovských prekoncepcí a naivních teorií,
stejnì jako zkoumání profesních znalostí uèitele. Výzkum navíc prochází „obratem k obo-
rovosti“. Jedním z jeho protagonistù je L. S. Shulman, který zavádí koncept pedgogical
content knowledge – didaktické znalosti obsahu.

Tato kapitola mapuje etablování konceptu didaktické znalosti obsahu v kurikulárním, obo-
rovì didaktickém a pedeutologickém výzkumu. Seznamuje ètenáøe s výzkumy zamìøenými
na tento typ znalostí u uèitelù v rùzných vzdìlávacích oblastech a vyuèovacích pøedmì-
tech (jazyky, matematika, pøírodní vìdy, spoleèenské vìdy, tìlesná výchova). Na základì
rozboru publikovaných výzkumù se nabízí odpovìdi na otázky: Jaká je pozice didaktic-
kých znalostí obsahu v uèitelovì znalostní bázi? Jaká je struktura didaktických znalostí
obsahu? Jaká je povaha tìchto znalostí? Z jakých zdrojù tyto znalosti vyrùstají a jak se
utváøejí a rozvíjejí? Jak tyto znalosti ovlivòují uèitelovo jednání ve výuce?
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3.1 Teoreticko-metodologická východiska Shulmanovy
výzkumné školy

Teoreticko-metodologické zázemí, z nìhož Shulmanùv projekt èerpal, nacházíme v pra-
cích, které vìnují pozornost tomu, jak jsou strukturovány vìdecké disciplíny (napø. Schwab
1964). Shulman a jeho spolupracovníci se pokoušeli nahlédnout znalosti uèitelù právì
z této perspektivy. Zajímali se o to, jak uèitel vybírá a (re)prezentuje žákùm aspekty urèité
vìdní disciplíny, jak se díky tomu u uèitelù utváøejí jejich profesní znalosti apod. Zájem
o znalosti uèitelù nebyl pouze teoretický a výzkumný, ale také pragmatický – politický.
Úzce souvisel s potøebou pozvednout status uèitelské profese, èemuž mìla napomoci nová
reforma vzdìlávání založená na existenci poznatkové báze uèitelství (viz kap. 2.5).

Budování poznatkové báze uèitelství mìl napomoci pedagogický výzkum. Shulman zdù-
razòoval, že úkolem výzkumníkù je spolupracovat s uèiteli-praktiky a „kodifikovat re-
prezentace praktické pedagogické moudrosti zkušených (able) uèitelù“ (1987, s. 11). Podle
nìj je tøeba usilovat o zexplicitòování toho, co uèitelé dìlají a proè to dìlají, neboť ve zna-
lostech zkušených uèitelù lze nacházet ponauèení. Výzkumy Shulmana a jeho spolupra-
covníkù se ubíraly pøevážnì cestou pøípadových studií zaèínajících uèitelù a uèitelù
expertù, pøièemž jejich tìžištì spoèívalo v portrétech expertního jednání uèitele, v portrétech
dobré praxe. Shulmanova studie z roku 1987 je otevøena právì takovým portrétem, který
odpovídá na otázky, v co Nancy (portrétovaná uèitelka) vìøí, co a jak chápe a co ví, že jí to
umožòuje vyuèovat tak, jak vyuèuje? Shulmanovi v tìchto portrétech nešlo pouze o po-
psání strategií øízení tøídy (management of students in classroom), ale také o zachycení
managementu idejí, které se zde rozvíjejí (management of ideas within classroom discourse).
Byl pøesvìdèen o tom, že právì takové portréty dobré praxe „budou sloužit jako vhodná
vodítka pøi koncipování lepšího vzdìlávání“ (1987, s. 1).

Metodologické jádro Shulmanova výzkumného pøístupu je vyjádøeno pomocí metafory:
„Ways of seeing are ways of knowing“ (Shulman 1988). Metafory „vidìní je vìdìní“ a „ne-
vidìní je nevìdìní“ nás vyzývají k zamyšlení se nad tím, jakou roli pøi sbìru a interpretaci
výzkumných dat sehrává teorie.5 Gudmundsdottir (1991, s. 409) k tomu uvádí:

„Ve vìtšinì pøípadù se mùžeme obrátit k pedagogické teorii poskytující koncepty, které se
stávají oèima, jimiž se díváme. Kvalitativní výzkumníci zdùrazòují roli kvalitativního
zkoumání pøi generování teorie. V úvodní etapì svého výzkumu oslabují roli pøedchozích
teoretických konceptù, aby podpoøili rozvíjení konceptù nových. To znamená, že v takovém
výzkumu je etapa, ve které si výzkumníci snaží poradit si i bez použití tradièní optiky svého
oboru (‘looking tools’ of their trade). To je však jen iluze, protože vìtšina výzkumníkù je tak
zabydlených v tradicích, že stejnì vycházejí z toho, co už znají. Jsou ovšem urèité situace,
kdy se výzkumníci ocitají bez pomoci teoretických konceptù, které by vedly jejich tázání
a pozorování. Pøípadová studie ‘Nancy’ je právì takovým pøíkladem” (1991, s. 409).
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ké a empiricko-výzkumné pozice pedagogické profese v kontextu akademického vzdìlávání.
Uèitelství je leckdy pokládáno spíš za ne-uèitelné umìní, nikoliv za vìdu.



Pùvodní výzkumy realizované Shulmanem a jeho týmem (Grossman 1987ab; Gudmunds-
dottir 1987ab; Haymore 1987ab; Marks 1987; McGraw 1987; Reynolds 1987ab; Ringstaff
1987; Wineburg 1987 a další), se ubíraly témìø výhradnì cestou pøípadových studií, z nichž
se koncept didaktické znalosti obsahu v pravém slova smyslu zrodil. Co do povahy, jed-
nalo se o výzkumy explorativní, jejichž cílem bylo popsat, co to vlastnì jsou didaktické
znalosti obsahu, jaká je jejich pozice v uèitelovì znalostní bázi, jak se tyto znalosti proje-
vují a jak fungují ve výuce.

Na výzkumy realizované Shulmanem a jeho spolupracovníky navazují další autoøi hleda-
jící odpovìdi na celou øadu otázek:

a) Jaká je pozice didaktických znalostí obsahu v uèitelovì znalostní bázi (kap. 3.2)?

b) Jaká je struktura didaktických znalostí obsahu (kap. 3.3)?

c) Jaká je povaha tìchto znalostí (kap. 3.4)?

d) Z jakých zdrojù tyto znalosti vyrùstají a jak se utváøejí a rozvíjejí (kap. 3.5)?

e) Jak tyto znalosti ovlivòují uèitelovo jednání ve výuce (kap. 3.6)?

3.2 Studie zamìøené na pozici didaktických znalostí obsahu
v uèitelovì znalostní bázi

Pomìrnì velká pozornost je vìnována tomu, jakou pozici zaujímají didaktické znalosti
obsahu v uèitelovì znalostní bázi, popø. jaký vliv mají didaktické znalosti obsahu na jiné
typy znalostí.

Nìkteøí autoøi upozoròují na významnou úlohu zkušeností v procesu utváøení didaktic-
kých znalostí obsahu. Podle van Driela et al. (1998) jsou zkušenosti hlavním zdrojem
utváøení didaktických znalostí obsahu, pøièemž adekvátní znalosti obsahu se jeví jako další
nezbytný pøedpoklad (prerekvizita). Toto tvrzení podporují také výzkumy Ledermana,
Gess-Newsome, Latze (1994). Tito autoøi dospìli k závìru, že zmìny v uèitelových zna-
lostech uèiva a didaktiky jsou zpùsobovány zkušenostmi z vyuèování. U studentù uèitel-
ství se zdají být obì tyto oblasti nepropojené, avšak díky „zkušenostem a neustálému
používání obsahových struktur ve vyuèování se rozdíl mezi didaktickými znalostmi a zna-
lostmi obsahu stírá“ (Lederman, Gess-Nowsome, Latz 1994, s. 143). K podobnému závìru
dospìli také Driel et al. (1998, s. 681), kteøí uvádìjí:

„Obeznámenost se specifickým tématem v kombinaci se zkušenostmi z vyuèování pozitivnì
pøispívá k utváøení didaktických znalostí obsahu. Obecné didaktické znalosti mohou vytvoøit
podpùrný rámec pro rozvoj didaktických znalostí obsahu. Didaktické znalosti obsahu zku-
šených uèitelù pøírodních vìd se mohou výraznì odlišovat, pøesto, že jejich znalosti obsahu
jsou podobné a vyuèují totéž uèivo. Tyto odlišnosti pramení z využívání odlišných repre-
zentací a výukových strategií v prùbìhu výuky“ (Driel et al. 1998, s. 681).
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Veal (2004) analyzoval vztah mezi uèitelovým pøesvìdèením (belief) a jeho didaktickými
znalostmi obsahu (pedagogical content knowledge). Autor formuluje tento závìr:

„Pøesvìdèení (beliefs) a didaktické znalosti obsahu (pedagogical content knowledge) jsou
neoddìlitelnì provázány. Pøesvìdèení ovlivòuje jednání uèitelù ve tøídì, a znalosti (knowledge)
získané ve tøídì ovlivòují jejich pøesvìdèení. Bylo zjištìno, že existuje synergický vztah
mezi pøesvìdèením a znalostmi a že tento vztah je zprostøedkován pobytem uèitele v sociálním
prostøedí“ (Veal 2004, s. 346).

Geddis (1993) studoval, jak se u studentù uèitelství pøírodních vìd odehrává transformace
znalostí obsahu do znalostí obsahu vhodných pro vyuèování. Ukázalo se, že didaktické
znalosti obsahu hrají pøi této transformaci klíèovou roli. Diskuse uèitelù o žákovských
miskoncepcích uèiva v konfrontaci s jejich vlastním pohledem podporuje rozvoj repre-
zentací uèiva a výukových strategií.

Klíèovou souèást výzkumu didaktických znalostí obsahu pøedstavuje konfrontace tohoto
typu znalostí u uèitelù-zaèáteèníkù a uèitelù-expertù. V rámci Shulmanova projektu byla
zpracována celá øada pøípadových studií realizovaných s využitím tohoto tzv. kontrastiv-
ního pøístupu.

Gudmundsdottir a Shulman (1987) pøekládají konfrontaci portrétu zaèínajícího versus
zkušeného uèitele sociálních vìd na støední škole, a objasòují tak fungování znalostí tìchto
uèitelù pøi vyuèování. Poukazují pøitom na specifiènost didaktických znalostí obsahu, která
spoèívá v jedineèné kombinaci aspektù obsahových a didaktických s ohledem na žáky.
Závìrem výzkumu autoøi konstatují:

„Nejvìtším rozdílem mezi zaèáteèníkem a expertem je, že expert má didaktické znalosti
obsahu, které mu umožòují vidìt širší rámec (large picture) vícekrát, a že je schopen zvolit
vhodnou vyuèovací metodu pro dané téma. Zaèáteèník, na druhou stranu, teprve zaèíná své
didaktické znalosti obsahu konstruovat z mála a snad se postupnì propracovává k tomu, že
uvidí v kurikulu více možností, jak z hlediska forem výuky, tak i z hlediska didaktické tvár-
nosti (flexibility)“ (Gudmundsdottir, Shulman 1987, s. 69).

Carpenter, Fennema, Peterson, Carey (1988) ve svém výzkumu ukázali, že uèitelé-zaèá-
teèníci mají sklon setrvávat na nemodifikovaných znalostech uèiva (subject matter know-
ledge) a nemusejí disponovat koherentním rámcem nebo perspektivou, z níž by prezentovali
informace žákùm. Uèitelé-zaèáteèníci inklinují k širokým pedagogickým rozhodnutím
bez zohlednìní pøedchozích znalostí, úrovnì schopností nebo uèebních strategií žákù.

Clermont, Borko, Krajcik (1994) porovnávali didaktické znalosti obsahu u zkušených
a u zaèínajících uèitelù. Ukázalo se, že zkušení uèitelé disponují širším repertoárem re-
prezentací a strategií pro pøedstavení urèitého tématu. Zkušení uèitelé jsou navíc schopni
využít urèité demonstrace efektivnìji vzhledem k uèení žákù než zaèínající uèitelé.

Jak shrnují Wilsonová, Shulman a Richertová (1987, s. 110):

„Úspìšní uèitelé nejenže jednoduše a intuitivnì porozumí nìjakému konceptu, principu
nebo teorii, potøebují také vìdìt, jak tento koncept (re)prezentovat žákùm. Uèitelé musí
znát zpùsoby, jak obsah transformovat pro potøeby vyuèování. Slovy Deweyho musí uèivo
‚psychologizovat’. Aby uèitel mohl uèivo transformovat nebo psychologizovat, musí mít
znalosti uèiva, které zahrnují osobní porozumìní obsahu spojené se znalostí zpùsobù, jak
toto porozumìní komunikovat, aby rozvíjelo znalosti v žákovì mysli“.
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Van Driel et al. (1998) zjistili, že podstatný vliv na rozvíjení uèitelových didaktických
znalostí obsahu mají jeho zkušenosti z výuky. Na základì toho se citovaní autoøi domní-
vají, že zaèínající uèitelé nedisponují didaktickými znalostmi obsahu, nebo jsou u nich
tyto znalosti limitované.

3.3 Studie zamìøené na strukturu (komponenty)
didaktických znalostí obsahu

Jak bylo naznaèeno výše (kap. 2), v pøípravì uèitelù se èasto setkáváme s tím, že kategorie
obsahu je chápána jako záležitost oboru, zatímco vyuèování jako záležitost didaktiky. Zdá
se, jako by chybìl jistý integrující komponent, který by obojí propojoval, nebo metaforicky
øeèeno, který by „sléval“ jedno v druhé. To, co Shulman nazývá didaktickými znalostmi
obsahu (pedagogical content knowledge), je právì takovou slitinou èi amalgamem zna-
lostí obsahu (kontent knowledge) a znalostí didaktických (pedagogical knowledge). Shulman
chápe didaktické znalosti obsahu jako specifickou kategorii znalostí, „která pøesahuje
znalosti obsahu jako takové smìrem ke znalostem uèiva pro vyuèování“ (1986, s. 9).

Model uèitelových znalostí podle Grossmanové

Grossmanová (1990) pøekládá model uèitelových znalostí, který zahrnuje: znalosti uèiva/
obsahu (subject matter knowledge), obecné pedagogické znalosti (general pedagogical
knowledge), didaktické znalosti obsahu (pedagogical content knowledge) a znalosti kon-
textu (knowledge of context).

Didaktické znalosti obsahu (pedagogical content knowledge) sestávají podle Grossmanové
(1990, s. 7–9) ze ètyø komponent (obr. 5):

a) Znalosti a pojetí cílù, k nimž má smìøovat vyuèování v daném pøedmìtu na urèitém
stupni školy (conceptions of purposes for teaching subject matter).

b) Znalosti žákových koncepcí a miskoncepcí urèitého uèiva v rámci vyuèovacího pøed-
mìtu, znalosti vztahující se k možnostem a mezím žákova porozumìní (knowledge of
students’ understaning).

c) Znalosti kurikulárních materiálù, které jsou pro vyuèování v daném pøedmìtu k dis-
pozici, znalosti horizontálních a vertikálních vazeb mezi pøedmìty v kurikulu (curricular
knowledge).

d) Znalosti výukových strategií a reprezentací pro vyuèování urèitého uèiva (knowledge
of instructional strategies).
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Obr. 5: Model uèitelových znalostí (Grossmanová 1990, s. 5)

Další modely didaktických znalostí obsahu

Shulman na pøípadových studiích ukázal, že didaktické znalosti obsahu spoèívají „ve
schopnosti uèitele transformovat své znalosti obsahu do forem, které jsou pedagogicky
úèinné, a pøesto pøizpùsobivé schopnostem žákù“ (1987, s. 15). Je zøejmé, že Shulman
vidí v didaktických znalostech obsahu dvì klíèové komponenty: a) znalosti vztahující se
k reprezentaci uèiva, b) porozumìní specifickým uèebním obtížím žákù a jejich (pre)kon-
cepcím. Obì tyto komponenty, které zakládají dvojdimenzionálnost didaktických znalostí
obsahu, jsou vzájemnì provázané.

Marks (1990) rozšíøil Shulmanùv model tím, že do didaktických znalostí obsahu zahrnul
znalosti obsahu/uèiva (knowledge of subject matter per se) a znalosti o výukových médiích
(knowledge of media for instruction). Podle Markse je rozvíjení didaktických znalostí obsahu
integrativním procesem, který se soustøedí kolem interpretace znalostí obsahu/uèiva a spe-
cifikace obecnì didaktických znalostí. Marks nabízí ukázky, v nichž je nemožné odlišit
pedagogical content knowledge od znalostí obsahu/uèiva na stranì jedné a od obecnì di-
daktických znalostí na stranì druhé.
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Cochran, DeRuiter a King (1993) zastávají konstruktivistický pohled na vyuèování a upøed-
nostòují termín pedagogical content knowing – PCKg (didaktické vìdìní obsahu) pøed
termínem pedagogical content knowledge – PCK (didaktické znalosti obsahu). Chtìjí tím
upozornit na skuteènost, že znalosti jsou dynamickým fenoménem stejnì jako jejich
rozvíjení. Tito autoøi definují pedagogical content knowing jako „uèitelovo integrované
porozumìní ètyøem složkám: didaktika (pedagogy), obsah (subject matter content), cha-
rakteristiky žáka (student characteristic) a kontext uèebního prostøedí (environmental context
of learning)“ (s. 266). V ideálním pøípadì vzniká toto vìdìní jako syntéza simultánního
vývoje ètyø uvedených komponent.

Myšlenka integrování komponent znalostí je klíèová také v modelu didaktických znalostí
obsahu, jehož autory jsou Fernández-Balboa a Stiehl (1995). Podle nich sestávají didak-
tické znalosti obsahu z pìti komponent: znalosti obsahu/uèiva, znalosti žákù, znalosti
výukových strategií, znalosti kontextu vyuèování a znalosti vlastních cílù vyuèování.

Znalosti:

Autoøi
(pramen)

obsahu/
uèiva

(subject
matter)

reprezentací
a strategií

(representat
ions and

strategies)

žákova
uèení

a koncepcí
(student
learning
and con-
ceptions)

obecné
didaktiky
(general

pedagogy)

kurikula
a médií

(curriculum
and media)

kontextu
(context)

cílù
(purposes)

Shulman
(1987)

a PCK PCK a a a a

Grossman
(1990)

a PCK PCK a PCK a PCK

Marks
(1990)

PCK PCK PCK b PCK b b

Cochran
et al.
(1993)

PCKg b PCKg PCKg b PCKg b

Fernández
-Balboa,
Stiehl
(1995)

PCK PCK PCK b b PCK PCK

a) distinktivní kategorie ve znalostní bázi pro vyuèování; b) není explicitnì diskutováno
Tab. 2: Znalostní komponenty v rùzných modelech PCK (Driel et al. 1998, s. 676)

Jak je patrné z tab. 2, výzkumníci, kteøí na Shulmana navázali, zpravidla pøijali výše zmí-
nìnou dvojdimenzionálnost didaktických znalostí obsahu, avšak èasto tento koncept buï
rozšíøili o další kategorie, nebo jej naopak redukovali (srov. Driel et al. 1998). Zdá se tedy,
že univerzálnì akceptovaný model didaktických znalostí obsahu zatím není k dispozici.
Na druhou stranu všichni uvedení autoøi akceptují Shulmanùv poukaz na dvojdimenzio-
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nálnost didaktických znalostí obsahu, tj. zahrnutí znalostí reprezentací uèiva a porozumìní
uèebním obtížím a prekoncepcím žákù. Snad tedy alespoò v urèitém smìru zaèíná krysta-
lizovat konsensus o struktuøe didaktických znalostí obsahu (pedagogical content knowledge).

Co se týèe otázky, do jaké míry jsou didaktické znalosti obsahu vyhranìnou doménou
v uèitelovì znalostní bázi. Van Driel et al. (1998, s. 677) k tomu uvádìjí:

„Zaprvé, didaktické znalosti obsahu se vztahují ke konkrétním tématùm, lze je tedy odlišit od
znalostí didaktiky, vzdìlávacích cílù a žákovských charakteristik v obecném smyslu. Za-
druhé, protože se didaktické znalosti obsahu vztahují k vyuèování urèitého tématu, lze je
odlišit od znalostí obsahu/uèiva per se“ (Van Driel et al. 1998, s. 667).

Integrativní èi transformativní model didaktických znalostí obsahu?

Gess-Newsome (1999) klade otázku, zda strukturu a povahu didaktických znalostí obsahu
pøiléhavìji vystihuje model integrativní èi model transformativní (obr. 6ab).

Podstatu obou modelù objasòuje Ges-Newsome (1999, s. 11) pomocí následující analogie:

„Smísíme-li dvì látky, mohou buï vytvoøit smìs (mixture), nebo slouèeninu (compound).
Ve smìsi zùstanou pùvodní prvky chemicky odlišené, pøestože pohled na nì vyvolává dojem
naprosté integrace. Bez ohledu na stupeò patrné kombinace lze základní složky ve smìsi
oddìlit pomìrnì jednoduchými fyzikálními prostøedky. Naproti tomu slouèeniny vznikají
pøidáním nebo uvolnìním energie. Základní složky už nelze snadno oddìlit a jejich poèá-
teèní vlastnosti už nelze zjistit. Slouèenina je novou látkou, jinou, než jsou její pùvodní
složky, s chemickými a fyzikálními vlastnostmi, jež ji odlišují od všech jiných látek. Podí-
váme-li se na modely uèitelových znalostí, vidíme podobnost mezi Integrativním modelem
a modelem popsaným pro smìs. Prvky znalostí obsahu, didaktiky a kontextu jsou pøi výuce
aktivizovány a smíseny. Pøi reflexi lze tyto mateøské domény identifikovat ve zdùvodòování
(justifications) rozhodnutí pøi plánování a realizaci výuky. Transformativní model implikuje,
že tyto pùvodní znalostní báze jsou pøemìòìny v novou formu znalostí, v didaktické znalosti
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* znalosti potøebné pro výuku * znalosti potøebné pro výuku

Obr. 6b: Transformativní model
uèitelových znalostí (Gess-Newsome
1999, s. 12)



obsahu (PCK), v níž lze základní doménu znovu objevit pouze prostøednictvím složité ana-
lýzy. Výsledný amalgam je zajímavìjší a výkonnìjší (powerful) než souèásti, z nichž byl
vytvoøen“ (Gess-Nowesome 1999, s. 11).

Z uvedeného lze odvodit následující:

� Podle integrativního modelu (obr. 6a) se znalosti obsahu, didaktiky a kontextu utvá-
øejí separovanì a k jejich integraci dochází až v aktu výuky. V rychlém sledu výukové
interakce mohou být znalosti obsahu, didaktiky a kontextu uplatnìny za pøedpokladu,
že jsou dobøe strukturované, snadno dostupné a že je uèitel dokáže integrovat. Podle
integrativního modelu nemají didaktické znalosti obsahu podobu samostatné kompo-
nenty uèitelovy znalostí báze.

� Podle transformativního modelu (obr. 6b) se znalosti obsahu, didaktiky a kontextu –
ať již se utváøejí separovanì èi integrovanì – transformují do didaktických znalostí
obsahu. Podle transformativního modelu jsou didaktické znalosti obsahu svébytnou
komponentou uèitelovy znalostní báze.

3.4 Studie zamìøené na povahu didaktických znalostí
obsahu

Jak je z výše uvedeného patrné (kap. 3.3), základním charakteristickým rysem didaktic-
kých znalostí obsahu je jejich integrovanost. Výzkumy však poukazují na další charakte-
ristické rysù tìchto znalostí – na jejich specifiènost, dynamiènost, narativnost apod.

Specifiènost didaktických znalostí obsahu

Shulmanovi a jeho spolupracovníkùm se pomocí pøípadových studií podaøilo ukázat, že
uèitelé disponují specifickou formou znalostí a porozumìní, která se principiálnì liší od
znalostí a porozumìní oborového specialisty. Jak bylo vysvìtleno v kap. 2, tento poznatek
nebyl nový, setkáváme se s ním již u Deweye, a to v souvislosti jeho konceptem psycho-
logizování uèiva. Dewey již v roce 1902 poukazuje na principiální odlišnost znalostí obo-
rového specialisty a specifického porozumìní uèitele. Tvrdí, že pro uèitele je podstatné,

„jak mu jeho znalosti obsahu mohou napomáhat pøi interpretování dìtských potøeb a projevù
(doigns) a jak ovlivòují výbìr prostøedkù, jimiž by dítì mìlo být správnì vedeno“ (Dewey
1902, s. 286, cit. podle Tsu 2004, s. 50-57).

Novìjší výzkumy tento Deweyùv postøeh potvrzují, o èemž svìdèí úryvek ze studie
Grossmanové, Wilsonové, Shulmana:

„…èást toho, co uèitelé potøebují znát, se pøekrývá (overlaps) se znalostmi oborových
specialistù; uèitelé se kromì toho neobjedou bez takového porozumìní obsahu, které jim
umožní podporovat uèení žákù. Uèitelé a oboroví specialisté sledují rozdílné hlavní cíle.
Oboroví specialisté konstruují nové poznatky ve svých oborech. Uèitelé pomáhají žákùm
získávat znalosti ve vyuèovacím pøedmìtu. Tyto odlišné cíle vyžadují vzájemnì propojené
(related), a pøesto odlišné porozumìní obsahu“ (1989, s. 24-25).
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Jinými slovy, avšak obdobnì, výše zmínìný problém vystihují Cochran, King, DeRuiter
(1991, s. 5):

„Uèitelé se liší od biologù, historikù, spisovatelù... nikoli nutnì v kvalitì èi kvantitì svých
znalostí obsahu, ale v tom, jak jsou tyto znalosti organizovány a používány. Napøíklad zna-
lost zkušeného uèitele pøírodních vìd z jeho vìdního oboru je strukturovaná z perspektivy
vyuèování a je základnou pro uèitelovu schopnost pomáhat žákùm v porozumìní urèitým
pojmùm. Na druhé stranì znalost vìdcova je strukturována z perspektivy výzkumu a je zá-
kladnou pro konstrukci nových poznatkù v dané disciplínì.“

Právì didaktické znalosti obsahu jsou pro uèitele tzv. profesnì specifické, a tudíž vykazují
jistý distinktivní charakter v tom smyslu, že „jsou kategorií, která nejzøetelnìji odlišuje
chápání oborového specialisty od chápání uèitele“ (Shulman 1987, s. 8). Díky tìmto znalos-
tem se napø. uèitel chemie liší od chemika, uèitel matematiky od matematika atp. Zároveò
se tìmito znalostmi uèitelé manifestují jako profesní skupina, a vyhraòují se tak vùèi ji-
ným profesím.

Shulmanùv projekt Knowledge Growth in a Profession byl zamìøen na zkoumání znalostí
u oborovì specializovaných uèitelù sekundární školy. Je otázkou, do jaké míry je koncept
didaktických znalostí obsahu využitelný ve výzkumu uèitelù primárních škol (srov. Poulson
2001). Problém, na který se zde implicitnì poukazuje, souvisí s tím, jak je konstruováno
kurikulum primární školy. Mají-li pøedmìty v primární škole povahu vìdeckých pro-
pedeutik, pak se jedná spíše o propedeutiky tematické než oborové. Konstrukce kurikula
primární školy nevychází ze striktního dìlení podle vìdních oborù. Vyuèovací pøedmìty
v primární škole jsou naplnìny spíše tématy bìžného života než oborovì specifickými
problémy a metodologiemi. S tím koresponduje také zpùsob vzdìlávání uèitelù primár-
ních škol. Jejich studium je mnohooborové a pro šíøi svého tematického zábìru nemùže
proniknout hloubìji do jednotlivých oborù a jejich metodologií.

S ohledem na výše uvedené nepøekvapí, že mnohé výzkumy identifikovaly deficity ve
znalostech uèitelù primárních škol (Askew et al. 1997; Brown et al. 1998). Wragg, Bennett,
Carre (1989) provedli výzkum mezi 400 britskými uèiteli primární školy, v nìmž se uká-
zalo, že velká èást uèitelù disponuje v nìkterých oblastech primárního vzdìlávání pouze
omezenými znalostmi a nemá odvahu vyuèovat je v souladu s požadavky Národního
kurikula. Jako zvlášť problematická byla v tomto výzkumu shledána oblast pøírodovìdného
a matematického vzdìlávání. Další výzkum mezi uèiteli primárních škol odhalil deficity
ve znalostech matematiky (Aubrey 1997). Autorka formuluje závìr, že nízká úroveò uèi-
telových znalostí obsahu pøedstavuje problém, neboť uèitelé nemohou vyuèovat nìèemu,
co sami neznají. Znalosti obsahu jsou limitujícím faktorem uèitelova jednání ve výuce.

Specifiènost tìchto znalostí dále spoèívá v tom, že zkušený uèitel vyuèuje s oporou o jiné
didaktické znalosti obsahu ve tøídì 8. A a s oporou o jiné didaktické znalosti obsahu ve
tøídì 8. B (Dobrý 2007).
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Dynamiènost didaktických znalostí obsahu

Již jsme zmínili, že didaktická kvalita didaktických znalostí obsahu spoèívá v orientaci na
obsah a souèasnì na možnosti jeho didaktického ztváròování s ohledem na žáky. Zkušený
uèitel vidí dynamiènost a otevøenost obsahu, uvìdomuje si jeho didaktický potenciál, a tak
se mu nabízí øada alternativ pro rozhodování, jak konkrétní obsah didakticky ztvárnit.
Wilsonová, Shluman a Richertová (1987) metaforicky hovoøí o tom, že uèitel disponuje
„150 rùznými možnostmi, jimiž zná obsah“. Ty se pøed ním otevírají v okamžiku, kdy pro-
vádí svou ústøední profesní èinnost, nazvanou W. Klafkim (1967) didaktická analýza obsahu.
Takto chápané vyuèování je kvalifikovanou profesionální prací s obsahem, pøi níž vý-
znamnou roli hrají jeho rozmanité interpretace. Shulman (1986, s. 9) v této souvislosti
právem poznamenává, že pro uèitele je nezbytná nejen dùkladná znalost obsahu odborné
disciplíny, ale také porozumìní tomu, proè a z jakých pøíèin tyto obsahy vyrùstají. Pøiléhavì
parafrázuje ironický výrok G. B. Shawa: „kdo neumí, uèí“, slovy „kdo rozumí, vyuèuje“.

Rozumí-li uèitel i po didaktické stránce tomu, co vyuèuje, je schopen brát v úvahu také
hledisko žáka, jeho vìkových zvláštností a dispozic k uèení. Konkrétní vzdìlávací obsah
se v prùbìhu uèení stává znalostí èi jinou dispozicí žáka (srov. Slavík, Janík 2005). O dy-
namické povaze tìchto dispozic (znalostí aj.) nás pøesvìdèují napø. výzkumy žákovských
prekoncepcí, naivních teorií èi konceptuální zmìny, v nichž je mapován pojmotvorný
proces smìøující od obsahu vzdìlávání ke znalosti žáka.

Dynamická povaha didaktických znalostí obsahu dále spoèívá v tom, že tyto znalosti uèi-
teli umožòují porozumìt obsahu tak, „aby byl schopen ho objasòovat novými zpùsoby, uspo-
øádat ho a rozèlenit, rozpracovat ho do aktivit a emocí, do metafor a cvièení a do pøíkladù
a ukázek, které budou pro žáky uchopitelné“ (Shulman 1987, s. 13).

Narativnost didaktických znalostí obsahu

Na narativní povahu didaktických znalostí obsahu upozoròuje Gudmundsdottir (1995).
Vychází ze skuteènosti, že vyuèování je interpretativní a reflektivní aktivitou, pøi níž vý-
znamnou úlohu sehrává narace (vyprávìní) jako specifický zpùsob vìdìní. Narace umožòuje
porozumìt svìtu novým zpùsobem. Výzkum u zkušených uèitelù ukázal, že tito uèitelé
intuitivnì používají narace, aby vnesli øád (strukturu) do uèiva, které považují za nepro-
pojené (Gudmundsdottir 1991). Podle citované autorky, se uèitelova zkušenost transfor-
muje do jeho didaktických znalostí obsahu prostøednictvím narativního dialogu mezi
reflexí a interpretací (více viz Gudmundsdottir 1995b).

Narace je souèasnì výzkumným pøístupem, který se uplatòuje mimo jiné také pøi zkou-
mání znalostí uèitelù. Studium uèitelských pøíbìhù a narací (srov. Gavora 2001) nás pøivádí
do samotného srdce didaktických znalostí obsahu ve veškeré jejich rozmanitosti a bohatosti
(srov. Gudmundsdottir 1995b).
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3.5 Studie zamìøené na zdroje a procesy rozvíjení
didaktických znalostí obsahu

V monografii Grossmanové (1990) The Making of a Teacher: Teacher Knowledge and
Teacher Education nalezneme portréty celkem šesti støedoškolských uèitelù angliètiny.
Jednalo se o tøi zaèínající uèitele – absolventy pìtiletého uèitelského vzdìlávání. Další tøi
byli rovnìž zaèínajícími uèiteli, avšak uèitelské vzdìlávání neabsolvovali. Autorka
porovnává tyto dvì skupiny uèitelù a dobírá se závìru, že uèitelé, kteøí absolvovali uèitel-
ské vzdìlávání, byli flexibilní, otevøení inovativním metodám a lépe rozumìli perspektivì
žáka. Uèitelé bez uèitelského vzdìlání mìli tendenci spoléhat se na vyuèovací postupy,
které zažili v prùbìhu své vlastní školní docházky.

Autorka v rámci své studie zjišťovala, z jakých zdrojù didaktické znalosti obsahu vyrùstají.
Podaøilo se jí identifikovat ètyøi hlavní zdroje didaktických znalostí obsahu: a) pozoro-
vání výuky v roli žáka nebo uèitele èasto vede k implicitním èi konzervativním didaktickým
znalostem obsahu; b) vzdìlání v disciplínách mùže vést k osobním preferencím urèitých
cílù èi témat; c) specifické kurzy v prùbìhu uèitelského vzdìlávání – jejich vliv je zpra-
vidla neznámý; d) zkušenosti z výuky.

Uèitelé mohou své didaktické znalosti obsahu odvozovat ze své vlastní vyuèovací praxe
(napø. na základì analyzování specifických uèebních obtíží žákù), stejnì jako ze specific-
kých kurzù uèitelského vzdìlávání (napø. kurz vìnovaný žákovským prekoncepcím). Adams
a Krockover (1997) zkoumali rozvoj didaktických znalostí obsahu u zaèínajících uèitelù
pøírodních vìd a dospìli k závìru, že znalosti výukových strategií se utváøejí jak ze zkuše-
ností z role žáka, tak ze zkušeností z role uèitele.

Praktické snahy smìøující k rozvíjení didaktických znalostí obsahu u uèitelù je žádoucí
zakládat na empiricky fundovaných poznatcích o tom, jak se tyto znalosti utváøejí v prù-
bìhu stávání se uèitelem. V rovinì základního výzkumu je tudíž vìnována znaèná pozor-
nost transformaèním procesùm, v nichž se uèitelovy znalosti obsahu promìòují do znalostí
obsahu vhodných pro vyuèování, tj. do didaktických znalostí obsahu. Uvedený proces je
oznaèován jako kognitivní integrace èi amalgamizace (srov. Bromme 2008). Výzkumy,
v nichž se sledují procesy utváøení expertnosti v rùzných profesích, poukazují na existenci
fenoménu oznaèovaného pojmem zhuštìní znalostí (knowledge encapsulation).

Jak uvádí Bromme (2008, s. 14), zhuštìní znalostí pøedstavuje proces, bìhem nìhož je

„množství informací pùvodnì nahlížených z oddìlených perspektiv rùzných disciplín (napø.
fyzikální, biologická nebo chemická data) zahrnuto pod nìkolik obecnìjších konceptù. Tyto
obecnìjší koncepty tak získávají vìtší explikativní hodnotu pro pozorované jevy (napø. pro data
o nemocích v lékaøství). Tyto obecnìjší koncepty pùsobí integraènì na množství dat, pøièemž
mnohé detailní informace, které jsou v nich zahrnuty, zpravidla vùbec nejsou aktivovány. Tím
není mínìno prosté osvojení si nových abstraktnìjších schémat, nýbrž promìna dosavadních
oborových pojmù, které se stávají abstraktnìjšími ve smyslu nárùstu intensionálního významu“6.
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Krauss et al. (2007) ve své studii zjišťovali, zda lze didaktické znalosti obsahu (pedagogical
content knowledge) a znalosti obsahu (content knowledge) empiricky rozlišit a do jaké míry
je jejich úroveò a míra propojení obou znalostních kategorií závislá na matematické expert-
nosti. Ukázalo se, že uèitelé matematiky s dùkladnìjším matematickým vzdìláním7 dosáhli
vyššího skóre jak ve znalostech obsahu, tak v didaktických znalostech obsahu a že obì
tyto znalostní kategorie u nich vykazovaly vyšší stupeò kognitivního propojení než u uèi-
telù ostatních typù škol.

3.6 Studie zkoumající vliv didaktických znalostí obsahu
na uèitelovo jednání ve výuce

Shulman (1987) pomocí pøípadové studie zkušené uèitelky angliètiny jménem Nancy
objasòuje povahu uèitelova jednání ve výuce. Ukazuje pøitom, jak tato uèitelka rozumí
uèivu, kolem nìhož se odehrává výuka, a jak je schopna flexibilnì mìnit svùj styl vyuèování
s ohledem na žáky i na uèivo.8 Na konkrétních ukázkách je zde ilustrováno, jak uèitelka
dokáže pøizpùsobit práci s uèivem napø. v závislosti na jeho obtížnosti. Shulman zdùraz-
òuje, že styl vyuèování této uèitelky není uniformní, ani jednoduše pøedvídatelný.

„Obratnì se pøizpùsobuje obtížnosti a charakteru uèiva, možnostem žákù (které se mohou mìnit
i v prùbìhu jednoho kurzu) a svým výchovnì-vzdìlávacím cílùm. Nejenže umí øídit orchestr
z pódia, dokáže také z øad divákù sledovat, jak sám virtuóznì hraje“ (Shulman 1987, s. 3).

Kvalitativní výzkumné studie dokládají, že oborovì didaktický repertoár, který uèitel ve
výuce skuteènì využívá, je do znaèné míry závislý na šíøi a hloubce jeho porozumìní
oborovým konceptùm (Baumert, Kunter 2006). Na pøíkladu kritických výukových mo-
mentù lze ilustrovat, jak problémy v uèitelovì matematickém porozumìní omezují obo-
rovì didaktické možnosti vysvìtlení a reprezentací uèiva a jak v dùsledku toho narážejí uèi-
telovy oborovì didaktické dovednosti na nepøekonatelné hranice (Leinhadrt 2002).

Ma (1999) ve své studii porovnávala èínské a americké uèitele matematiky. Na široké te-
matické oblasti z matematiky ukazuje, jak se dùkladné porozumìní základùm matematiky
zrcadlí v uèitelovì oborovì didaktickém repertoáru jednání. Šíøe, hloubka a flexibilita mate-
matického porozumìní, jímž disponovali èínští uèitelé v jednotlivých zprávách z výuky,
jim otevírá širší a variantnìjší repertoár reprezentací a vysvìtlení, což jejich výuku po-
souvá na jinou kognitivní úroveò ve srovnání s uèiteli americkými.

Empiricky fundovaných dokladù o vlivu uèitelových didaktických znalostí obsahu na
výkony žákù není mnoho. Studie Hillové, Rowana a Ballové (2005) nicménì dokládá exis-
tenci signifikantního vztahu mezi uèitelovými matematickými znalostmi pro výuku (teachers’

47

7 V citované studii byli uèitelé s dùkladnìjším matematickým vzdìláním definováni jako uèitelé
kvalifikovaní pro výuku v akademické vìtvi gymnázia.

8 Vedle ohledu na žáky a/nebo ohledu na uèivo mùže zmìnu stylu výuky podnítit i uèitelùv ohled
na sebe sama. Shulman (1987) popisuje situaci, kdy je uèitelka hlasovì indisponována, což ji vede
k tomu, že vyuèovací hodinu staví na skupinové práci žákù. Shulman zde odkazuje ke kondici
uèitele – u nás k tomu srov. zejména Vyskoèilová (2002), Švec (2006a, 2007), Valachová (2008).



mathematical knowledge for teaching) a nárùstem výkonù žákù (student achievement
gains). Ze zkoumaných promìnných v rovinì uèitele (napø. délka profesní zkušenosti)
byly matematické znalosti pro výuku shledány jako nejvíce vlivné. Autoøi dále dokládají
význam tìchto znalostí pro výuku elementárních matematických obsahù u žákù mladšího
školního vìku.

Didaktické znalosti obsahu jsou limitujícím faktorem uèitelova jednání ve výuce (srov.
Poulson 2001; Aubrey 1997). Výzkum z oblasti pøírodovìdného vzdìlávání ukazuje, že
pokud uèitelé vyuèovali tématu, s nímž nebyli dobøe obeznámeni, bylo u nich identifi-
kováno více miskoncepcí (Hashew 1987), mluvili déle a èastìji kladli žákùm otázky nižší
kognitivní úrovnì (Carlsen 1993). Sanders, Borko, Lockard (1993) dokládají, že zkušení
uèitelé pøírodních vìd, když vyuèovali téma, které nespadalo do jejich aprobace, byli ve-
deni zejména obecnì pedagogickými znalostmi, jejich didaktické znalosti obsahu se jevily
jako limitované.

Leinhardtová a Smith (1985) zkoumali znalosti uèiva (subject-matter knowledge) u zku-
šených uèitelù matematiky v primární škole. Pøestože uèitelé mìli velmi podobné znalosti
uèiva per se, prezentace tohoto uèiva ve výuce se u jednotlivých uèitelù výraznì lišila.
Z odlišností ve zpùsobech transformace a prezentace uèiva ve vztahu k uèebním obtížím
žáka lze usuzovat na odlišnosti v didaktických znalostech obsahu u jednotlivých uèitelù.

Hashew (1987) zkoumal znalosti uèiva (subject-matter knowledge) z oblasti pøírodních
vìd a jejich vliv na výuku u tøí uèitelù biologie a u tøí uèitelù fyziky. Uèitelé byli dotazo-
váni na biologické a fyzikální uèivo, mìli za úkol vyjádøit se ke zpracování uèiva v uèeb-
nici a na základì toho mìli naplánovat svoji výuku. Napø. co se pojmu fotosyntéza týèe,
uèitelé biologie znali specifické miskoncepce, které si žáci do výuky pøinášejí (napø. že
rostliny získávají potravu ze zemì), a vìdìli také, které chemické pojmy je tøeba pøed výukou
fotosyntézy se žáky zopakovat. Uèitelé biologie také vìdìli, které pojmy budou žákùm dìlat
potíže (napø. pøemìna ATP � ADP) a jak tyto obtížné pojmy zvládat napø. pomocí rùz-
ných analogií, pøíkladù, demonstrací èi modelù. Uèitelé biologie disponovali èetnými
nástroji pro výuku biologie, avšak pøestože se jednalo o zkušené uèitele, mìli pouze velmi
obecné pøedstavy o tom, jak vyuèovat fyzikálním pojmùm. Když se u uèitelù zjišťovaly
jejich znalosti uèiva nespadající do jejich aprobace, ukázalo se, že uèitelé disponují mnoha
miskoncepcemi a jejich porozumìní pojmùm je ménì organizované. Ve svých aprobacích
byli uèitelé citlivìjší pøi posuzování témat prezentovaných v uèebnicích a dokázali modi-
fikovat uèebnicový text na základì svých zkušeností. Byli schopni identifikovat žákovské
miskoncepce a pracovat s nimi. Uèitelé využívali pøibližnì stejný poèet pøíkladù a analogií,
když pøipravovali výuku v obou aprobaèních pøedmìtech, ale v pøedmìtech, pro nìž byli
aprobováni, byly jejich pøíklady a analogie pøesnìjší a relevantnìjší.
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3.7 Shrnutí

V dobì, kdy Shluman uvádìl svùj koncept na vìdeckou scénu, bylo k dispozici relativnì
málo ukázek toho, co to jsou didaktické znalosti obsahu. Není proto divu, že na pøelomu
80.–90. let 20. století se setkáváme zejména s výzkumy explorativní povahy, jejichž cílem
je identifikovat, dokumentovat a portrétovat didaktické znalosti obsahu u uèitelù rùzných
vyuèovacích pøedmìtù v rùzných typech a stupních škol. Døíve byly èasté komparativní
studie, v nichž se porovnávaly didaktické znalosti obsahu u uèitelù-zaèáteèníkù a uèitelù-
-expertù. Novìjší výzkumy se více zamìøují na charakteristické rysy tìchto znalostí
(specifiènost, narativnost, implicitnost, adaptivnost atp.). Postupnì se zaèínají rozvíjet také
longitudinální výzkumy, jejichž cílem je sledovat a dokumentovat vývoj didaktických
znalostí obsahu u uèitelù. V souvislosti s pokusy hodnotit uèitelovu profesní kompetenci se
v poslední dobì rozvíjejí metodologické postupy umožòující mìøit úroveò didaktických
znalostí obsahu.

Cílem této kapitoly bylo podat pøehled výzkumù zamìøených na didaktické znalosti
obsahu. Vzhledem k tomu, že tyto výzkumy pøedstavují pomìrnì širokou a bohatì dife-
rencovanou oblast, nebylo možné o nich podat pøehled vyèerpávající. Tab. 3 nabízí (bez
nároku na úplnost) výèet studií didaktických znalostí obsahu realizovaných v rùzných ob-
lastech vzdìlávání. Je z ní patrné, že zkoumání didaktických znalostí obsahu je rozšíøené
zejména v oblasti pøírodovìdného a matematického vzdìlávání.

Zkoumání didaktických znalostí obsahu se pohybuje na pomezí kurikulárního, oborovì
didaktického a pedeutologického výzkumu. Uvedené rozlišení je nicménì ideálnì typické.
Vìtšina studií didaktických znalostí obsahu se pohybuje na pomezí dvou nebo tøí uve-
dených pøístupù. Pøesto lze konstatovat, že zde dominují studie orientované oborovì didak-
ticky nebo pedeutologicky. Programovì berou ohled na kategorii vzdìlávacího obsahu,
takže je lze považovat za jistou „satisfakci“ s ohledem na to, co Shulman oznaèil jako
chybìjící paradigma pedagogického výzkumu. V menší míøe jsou zatím zastoupeny studie
orientované kurikulárnì, což koresponduje se zjištìním Denga (2007ab), který poukazuje
na nedocenìní pøínosu didaktických znalostí obsahu pro kurikulární problematiku. Zatím
témìø chybí výzkumy, v nichž by byly analyzovány vztahy mezi obsahem vìdního (èi
jiného) oboru – vyuèovacího pøedmìtu – uèitelových znalostí – žákových znalostí. Možná
právì orientace na vzájemnost uvedených vztahù s pøesahem nìkam dál (srov. Dvoøák
2008) je „skrytým paradigmatem“ dnešních výzkumù didaktických znalostí obsahu.
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Oblast/obor Výzkumné studie

Jazykové
vzdìlávání

Grossman 1987abc; Grossman, Gudmundsdottir 1987; Reynolds 1987ab;
Ringstaff 1987; Grossman 1990; Meijer 1999; Hulshof, Verloop 2002;
u nás Píšová, Brebera 2007; Píšová 2008; Brebera, Kostková 2008

Matematické
vzdìlávání

Haymore 1987ab; Marks 1987; Carpenter, Fennema, Peterson, Carey
1988; Peterson, Fennema, Carpenter, Loef 1989; Marks 1990; Even 1993;
Foss, Kleinsasser 1996; Diedrich, Thussbas, Klieme 2002; Staub, Stern
2002; Hill, Blunk, Charalambous, Lewis, Phelps, Sleep, Ball 2008;
Carpraro, Carpraro, Parker, Kulm, Raulerson 2005; Hill, Rowan, Ball
2005; Seymour, Lehrer 2006; Lim-Teo, Chua, Cheang, Yeo 2006; Geddis,
Wood 1997; Krauss, Brunner, Kunter, Blum, Baumert, Neubrand, Jordan
2008; u nás Hošpesová, Tichá 2008

Pøírodovìdné
vzdìlávání

Hashew 1987; Smith, Neale 1989; Lederman, Gess-Nowesome 1992;
Carlsen 1993; Clermont, Krajcik, Borko 1993; Geddis, Onslow, Beynon,
Oesch 1993; Gess-Newsome, Lederman 1993; Clermont, Borko, Krajcik
1994; Driel, Verloop, Vos 1998; Gess-Newsome, Lederman et al. 1999;
Praker, Heywood 2000; Veal, Kubasko 2003; Loughran, Mulhall, Berry
2004; Nilsson 2008; Loughran, Mulhall, Berry 2008; Henze, Driel, Verlop
2008; Lee, Luft 2008; Rollnick, Bennett, Rhemtula, Dharsey, Ndlovu
2008; Padilla, Ponce-de-Len, Rembado, Garritz 2008; Boz, Boz 2008;
Park, Oliver 2008; Arzi, White 2008; Sperandeo-Mineo, Fazio, Tarantino
2006; Mulholland, Wallace 2005; Parker 2004; Deng 2007b; Davis 2004;
Driel, Jong, Verloop 2002; u nás Janík, Najvar, Slavík, Trna 2007; Janík
2008

Spoleèenskovìdní
vzdìlávání

Gudmundsdottir 1987ab; Gudmundsdottir, Shulman 1987; Wineburg 1987;
Wilson, Wineburg 1993; Ormrod, Cole 1996; Dunkin, Welch, Merritt,
Phillips, Craven 1998

Tìlesná výchova Schempp 1993; Rink et al. 1994; Graber 1995; Rovengo 1995; Chen,
Ennis 1995; Rovengo et al. 2003; Amade-Escot 2001

Tab. 3: Pøehled studií didaktických znalostí obsahu (èlenìno dle oborù)
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4 METODOLOGICKÉ PROBLÉMY
A METODY VÝZKUMU DIDAKTICKÝCH
ZNALOSTÍ OBSAHU

Jak bylo vysvìtleno výše (kap. 2), výzkumný program zamìøený na uèitelovy didaktické
znalosti obsahu vyrùstá z potøeby zohledòovat ve výzkumech také obsahovou stránku
procesù vyuèování a uèení. Pøedstavitelé tohoto výzkumného programu kriticky pouka-
zují na skuteènost, že výzkumy zamìøené na obsah výuky probíhají oddìlenì od výzkumù
zamìøených na metody výuky. Didaktické znalosti obsahu se etablují jako integrující
koncept, který umožòuje výzkum v obou uvedených dimenzích propojit.

Pokud bychom chtìli formulovat programové heslo výzkumu didaktických znalostí obsahu,
mohli bychom odkázat k Shulmanovi a øíci, že zde má jít o vytváøení „reprezentací prak-
tické pedagogické moudrosti zkušených (able) uèitelù“ (Shulman 1987, s. 11). Tím bychom
však zúžili zábìr tohoto výzkumného programu na cíle praktické a naší pozornosti by
mohla uniknout teoreticky podstatná skuteènost, že ve výzkumu didaktických znalostí obsahu
by mohlo jít také o analýzu vztahù mezi obsahem vìdního (èi jiného) oboru – vyuèovacího
pøedmìtu – uèitelových znalostí – žákových znalostí (viz kap. 6).

Realizace výše uvedených zámìrù nicménì pøedpokládá existenci adekvátních výzkumných
metod, technik a nástrojù. Pøehled o výzkumných metodách uplatòovaných pøi výzkumu
a diagnostice pedagogických znalostí uèitelù jsme podali na jiném místì (Janík 2005a,
s. 53–71). Jednotlivé metody jsme zde rozèlenili do šesti skupin: testy, asociaèní techniky,
projektivní techniky, techniky založené na tøídìní, metody verbalizace, biografické metody.

Vedle toho jsme se pokusili zmapovat také diagnostické postupy, metody a techniky uplat-
òované pøi zkoumání subjektivních teorií uèitelù9 (Janík 2005b). Tento pøehled zahr-
noval: a) MAEP: Methode zur Erfassung von Alltagstheorien von Professionellen –
metoda zkoumání každodenních teorií profesionálù; b) SLT: Struktur-Lege-Technik –
technika strukturování konceptù; c) ILKHA: Interview- und Legetechnik zur Rekonstruktion
kognitiver Handlugsstrukturen – technika interview spojená se strukturováním konceptù,
která slouží k rekonstruování kognitivních struktur ovlivòujících jednání; d) WAL: Wein-
gartner Appraisal Legetechnik – Weingartnerská hodnotící technika; e) ZMA: Ziel-Mittel-
-Argumentation – metoda argumentace prostøedek-cíl; f) RGT: repertory grid technique –
technika repertoárových møížek.

Pøehled metod a technik, které se používají ve výzkumu didaktických znalostí obsahu,
zpracovali Baxterová a Lederman (1999). Citovaní autoøi tøídí tyto metody a techniky do
tøí skupin: a) konvergentní a inferenèní techniky; b) pojmové mapování, techniky založené
na tøídìní, obrazové reprezentace; c) hodnocení využívající kombinaci více metod.
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implicitní argumentaèní strukturou, která plní i funkce paralelní k vìdeckým teoriím – vysvìtlení,
prognóza, technologie“ (Groeben et al. 1988, s. 19; u nás k tomu viz Janík 2005b).



Skuteènost, že metody a techniky zkoumání didaktických znalostí obsahu (vè. forem pre-
zentace jejich nálezù u nás zatím nebyly pøedstaveny, nás vedla ke zpracování této ka-
pitoly. Jejím cílem je podat pøehled o pøístupech, metodách a technikách, které se
uplatòují ve výzkumu uèitelových didaktických znalostí obsahu v rùzných oblastech èi
oborech vzdìlávání. Nejprve je pøedstaven metodologický pøístup uplatòovaný Shulmanem
a jeho spolupracovníky, navazuje rozbor novìjších výzkumných pøístupù rozvíjených
v oblasti jazykového, matematického, pøírodovìdného, spoleèenskovìdního a umìleckého
vzdìlávání – a to jak v zahranièí, tak u nás. Závìrem jsou shrnuty hlavní metodologické
problémy výzkumu didaktických znalostí obsahu. Pøedložený výèet není vyèerpávající,
omezuje se na pøístupy a metody, které se jeví jako reprezentativní pro hlavní oblasti vý-
zkumu didaktických znalostí obsahu.

4.1 Snahy o identifikaci a dokumentaci didaktických
znalostí obsahu

Pro Shulmana a jeho spolupracovníky je dùležitá specifiènost didaktických znalostí obsahu,
která vyplývá z vázanosti tìchto znalostí na obsah vyuèovacího pøedmìtu èi oboru, v jehož
rámci jsou zkoumány. Ve snaze zachytit specifiènost didaktických znalostí obsahu se
uplatòují zejména pøípadové studie, jejichž tìžištì spoèívá v portrétech uèitelova expert-
ního jednání uèitele, popø. v portrétech (dobré) praxe. Portrét uèitelových znalostí se tak
stává základní formou prezentace nálezù, k nimž se v tìchto výzkumech dospìlo. Shul-
manova studie z roku 1987 je otevøena právì takovým portrétem, který odpovídá na otázky,
v co Nancy (portrétovaná uèitelka) vìøí, co a jak chápe a co ví, že jí to umožòuje vyuèovat
tak, jak vyuèuje? Shulmanovi v tìchto portrétech nešlo pouze o popsání strategií øízení
tøídy, ale také o zachycení managementu idejí, které se zde rozvíjejí. Byl pøesvìdèen o tom,
že právì takové portréty dobré praxe budou složit jako vhodná vodítka pøi koncipování
lepšího vzdìlávání (kap. 3.1). Podle Shulmana mají výzkumníci ve spolupráci s praktiky
(uèiteli) zachycovat akumulovanou moudrost pedagogické praxe, tj. mají se pokoušet
adekvátnì konceptualizovat èasto implicitní pojetí, hodnoty a znalosti uèitelù.

Pøi portrétování uèitelova vìdìní a jednání se èasto uplatòují komparace uèitelù-zaèáteè-
níkù a uèitelù-expertù. Gudmundsdottir a Shulman (1987) pøedložili komparaci portrétù
zaèínajícího versus zkušeného uèitele sociálních vìd na støední škole a na jejím základì
objasòovali, jak u tìchto uèitelù fungují jejich didaktické znalosti obsahu. Výzkumná data
tito autoøi získali prostøednictvím interview s uèiteli, audiozáznamù jejich výuky a terénních
poznámek. Grosmannová (1990) pøedložila portréty celkem šesti zaèínajících støedo-
školských uèitelù angliètiny (tøi uèitelé byli absolventy pìtiletého uèitelského vzdìlávání,
další tøi uèitelé uèitelské vzdìlávání neabsolvovali), porovnala tyto dvì skupiny uèitelù
a ilustrovala jejich didaktické znalosti obsahu (podrobnìji viz kap. 3.5).

Hashew (1987) se pùvodnì ve své studii zamìøoval na zkoumání uèitelových znalostí obsahu
(biologie a fyzika) a znalostí vztahujících se k uèení. Pøi analýze výzkumných dat nic-
ménì zjistil, že vedle dvou výše uvedených typù znalostí se v datech znovu a znovu obje-
vuje tøetí typ znalostí – uèitelé hovoøili o obsahu v souvislosti s tím, jak mu vyuèují. Hashew
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ve svých výzkumech využíval širokého spektra rùzných metod a technik – vytvoøil pro
uèitele øadu úloh a pøedkládal jim je k øešení. Uèitelé mìli za úkol vytvoøit souhrn uèiva
urèitého tematického okruhu a uvést jej napø. do vztahu se zkušenostmi žákù. Mìli vy-
tvoøit pojmové mapy vztahující se k výuce urèitého tematického okruhu a okomentovat je.
Mìli do skupin roztøídit otázky urèené pro zkoušení žákù, a to v závislosti na spoleèných
konceptech, které jsou pøedpokladem jejich zodpovìzení. Dále se mìli vyjádøit ke zpra-
cování uèiva v uèebnici a na základì toho mìli naplánovat svoji výuku. Mìli se také vy-
jadøovat ke kritickým situacím z výuky (napø. když žák položí otázku, z níž je patrná jeho
prekoncepce). Hashew následnì porovnává znalosti uèiva z oblasti pøírodních vìd a je-
jich vliv na výuku u tøí uèitelù biologie a u tøí uèitelù fyziky.

Cílem studie Loughrana, Mulhalla a Berryho (2004) bylo vytvoøit metodologický postup
umožòující identifikovat, dokumentovat a portrétovat didaktické znalosti obsahu u uèitelù
pøírodních vìd. Pro identifikaci didaktických znalostí obsahu byly využity následující
metody: hraní rolí, laboratorní práce, demonstrace, diskuse s uèiteli o jejich výuce, pozo-
rování výuky a další. V další etapì výzkumu se využívalo zejména pozorování výuky
v kombinaci s interview (stimulované vybavování). Poté byli uèitelé podnìcováni k tomu,
aby v malých skupinách diskutovali a sdíleli své znalosti o tom, jak vyuèovat urèitému
uèivu a co mùže žákùm napomoci v porozumìní tomuto uèivu. Výsledek tìchto diskusí
spoèíval v nalezení nìkolika hlavních zpùsobù prezentování urèitého uèiva (content re-
presentation – reprezentace obsahu). K reprezentacím obsahu byly dále pøiøazeny didak-
tické nástroje z uèitelova repertoáru (pedagogical and professional experience repertoires),
které lze pøi prezentaci urèitého obsahu uplatnit. Portrét didaktických znalostí obsahu má
podobu tabulky, v níž jsou zachyceny rùzné reprezentace obsahu spolu s didaktickými
nástroji, které se ve výuce spolu s nimi mohou uplatòovat.

Ve studii Brückmannové a Janíka (2008) je popsán postup tvorby diagramu obsahové
struktury vyuèovací hodiny fyziky. Vytvoøení tohoto diagramu je chápáno jako první krok
na cestì ke zkoumání didaktických znalostní obsahu. Další krok spoèívá v realizaci inter-
view, které mùže být s uèiteli nad tímto diagramem vedeno. V prùbìhu tohoto interview
mohou být aktualizovány a verbalizovány uèitelovy didaktické znalosti obsahu. Jako pod-
klad pro diskusi s uèiteli smìøující k aktualizaci jejich didaktických znalostí obsahu mohou
být využity také napø. pojmové mapy (srov. k tomu Janík 2005a; Dvoøáková 2008).

4.2 Metodologie studií zamìøených na povahu
didaktických znalostí obsahu

Pøístupy ke zkoumání uèitelových didaktických znalostí obsahu souvisí nejen s tím, jak
jsou tyto znalosti chápány a vymezovány, ale také s tím, které jejich aspekty èi charakte-
ristiky považují výzkumníci za dùležité. Pro novìjší výzkumy rozvíjející se ve volné
návaznosti na tradici založenou Shulmanem je proto charakteristická snaha proniknout
k povaze didaktických znalostí obsahu, tj. odpovìdìt na otázku, jaké jsou tyto znalosti. Tyto
výzkumy se zamìøují na rùzné charakteristické rysy didaktických znalostí obsahu a s ohle-
dem na to uzpùsobují svoji metodologii.
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Napø. Gudmundsdottir (1995b) poukazuje na narativní charakter uèitelových didaktických
znalostí obsahu a argumentuje ve prospìch narativního pøístupu k jejich zkoumání. V na-
rativnì orientovaném výzkumu jsou uèitelé požádáni, aby vypravovali, co v hodinì dìlali
a proè. Narace jim umožòuje strukturovat jejich zkušenosti z výuky. Klíèovými v tomto
pøístupu jsou metody verbalizace – zejména narativní interview.

Jiní autoøi (napø. van Driel et al. 1998) zdùrazòují skuteènost, že didaktické znalosti obsahu
jsou praktickými znalostmi zapouzdøenými v uèitelovì jednání. Proto je tøeba se pøi jejich
zkoumání orientovat na to, co uèitel (a žáci) dìlají ve výuce. Klíèovou metodou se jeví
metoda pozorování výuky spojená s následným rozborem (viz napø. Janík, Najvar, Slavík,
Trna 2007; Slavík, Lukavský, Lajdová 2008). Èasto využívanou metodou je také analýza
uèitelovy pøípravy na výuku (Van der Valk, Broekman 1999; de Jong 2003). Jak vysvìtluje
de Jong (2003), tato metoda je aplikována ve dvou fázích. V první fázi jsou uèitelé požá-
dáni, aby pøipravili výuku na zadané téma pro žáky urèitého vìku. V druhé fázi se nad
pøípravami vedou skupinové rozhovory, pøi nichž mají jejich autoøi zodpovìdìt øadu ote-
vøených otázek. Tyto rozhovory jsou zaznamenány a podrobeny dalším analýzám.

Metodologický postup smìøující k uchopení uèitelových oborovì didaktických kompetencí10

vztahujících se k výuce matematiky v primární škole popisuje Hošpesová a Tichá (2008).
Cílem výzkumu bylo zachytit posun, k nìmuž v tìchto kompetencích dochází u nìkolika
vybraných uèitelek. Základem zkoumání bylo: pøímé sledování vyuèování – hospitace,
mnohostranný rozbor videozáznamù a transkriptù vyuèovacích hodin, písemné indivi-
duální reflexe a kolektivní reflexe. Výsledky výzkumu jsou prezentovány formou pøípa-
dových studií z výuky matematiky (komentované výòakty z transkriptù vyuèovacích hodin,
citace reflexí uèitelek).

Autoøi øady studií zamìøených na didaktické znalosti obsahu se pokoušejí vyjít vstøíc sku-
teènosti, že tyto znalosti jsou do jisté míry implicitní (de Jong 2003; u nás Švec 2007).
S ohledem na to se v tìchto studiích uplatòují metody založené na kombinaci vícera metod –
napø. pozorování výuky a stimulované vybavování (viz napø. Janík, Najvar, Slavík, Trna
2007; Psotta, Dobrý 2008). Meijerová (1999) popisuje zajímavý zpùsob využití metody
stimulovaného vybavování v rámci uèitelského vzdìlávání, kdy budoucí uèitelé tuto metodu
používali pro exploraci didaktických znalostí obsahu u svých mentorù.

Autoøi, pro nìž je dùležitá dvojdimenzionálnost11 didaktických znalostí obsahu (Slavík,
Janík 2005), usilují o pokud možno vyvážené zkoumání tìchto znalostí v obou dimenzích.
Pokoušejí se tím vyjít vstøíc skuteènosti, že didaktické znalosti obsahu jsou amalgamem
znalostí obsahu a znalostí didaktiky, a pokoušejí se své výzkumy realizovat na „švu“, kde
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10 Autorky v citované studii s pojmem didaktické znalosti obsahu (pedagogical content knowledge)
nepracují; pohybují se ve výkladovém rámci založeném na pojmech oborovì didaktické kompe-
tence a uèitelovo nazírání (teachers’ beliefs). Nicménì vzhledem k tomu, že jejich analýza zo-
hledòuje jak obsahovou, tak didaktickou dimenzi uèitelova nazírání – jedná se patrnì o peda-
gogical content beliefs – lze studii chápat jako pøíspìvek ke zkoumání didaktických znalostí obsahu
u uèitelù matematiky.

11 Dvojdimenzionálnost uèitelových didaktických znalostí obsahu je dána tím, že uèitel musí balan-
covat mezi ohledem na „oborovou správnost zprostøedkovávaného obsahu“ s ohledem na „možnosti
uèení žákù“ (srov. Slavík, Janík 2005).



se uèitelovy znalosti oborových obsahù a forem jejich reprezentace dotýkají uèitelova
porozumìní žákovým uèebním obtížím a (pre)koncepcím. Ohled na dvojdimenzionálnost
didaktických znalostí obsahu se promítá do výzkumného designu uplatòovaného pøi je-
jich zkoumání. Vedle analýzy uèitelových znalostí z hlediska jejich oborové správnosti se
provádí analýza uèitelových znalostí z hlediska jejich potenciálu pro uèení žákù (analogicky
jako v Modelu didaktické rekonstrukce – viz kap. 2.6).

S dvojdimenzionálností didaktických znalostí obsahu úzce souvisí jejich další charakte-
ristický rys – adaptivnost (èi flexibilita). Ta spoèívá zejména v tom, že didaktické znalosti
obsahu uèiteli umožòují „transformovat své znalosti obsahu do forem, které jsou pedago-
gicky úèinné, a pøesto pøizpùsobivé schopnostem žákù“ (Shulman 1987, s. 15). Adaptiv-
nost uèitelových didaktických znalostí obsahu je založena na porozumìní specifickým
uèebním obtížím žákù a jejich (pre)koncepcím. Metodologický postup umožòující vý-
zkumnì uchopit problém diferenciace ve vyuèování anglického jazyka s ohledem na indi-
viduální zvláštnosti, potøeby a preference žákù popisuje Hanušová (2008). Postup je
založen na akèním výzkumu, který autorka provádí ve spolupráci se skupinou uèitelù
angliètiny na základních školách. V rámci tohoto výzkumu se uplatòují rùzné diagnostické
nástroje: dotazníky, inventáøe, brainstorming, pojmové mapy, písemné vyjádøení pøe-
svìdèení uèitele, pozorovací a zpìtnovazební nástroje – terénní poznámky, reflektivní
deníky online, diskusní pøíspìvky online, interview, žákovské práce, ohniskové skupiny
a další. Pøi analýze získaných dat se uplatòují postupy zakotvené teorie.

Ve studii Janíka, Najvara, Slavíka a Trny (2007) se pozornost zamìøovala na další z cha-
rakteristických rysù didaktických znalostí obsahu, a to na dynamiènost, která úzce souvisí
s adaptivností tìchto znalostí. Vzhledem k zámìru zkoumat uèitelovy didaktické znalosti
obsahu na základì jejich projevù v reálné výuce jsme tento výzkum založili na analýze
videozáznamù výuky. Výzkumná otázka znìla: Jakým zpùsobem uèitelé zavádìjí kon-
cept skládání sil ve výuce fyziky na 2. stupni základní školy a na jaké didaktické znalosti
obsahu u nich lze na základì toho usuzovat? Ve videozáznamech jednotlivých vyuèova-
cích hodin byly identifikovány a kódovány výukové situace, v nichž byly patrné projevy
uèitelových didaktických znalostí obsahu (v Shulmanovì pojetí jako analogie, ilustrace,
pøíklady, vysvìtlení, slovní demonstrace, zpùsoby znázoròování a formulování tématu).

Na specifický – oborovì podmínìný – charakter uèitelových didaktických znalostí obsahu
v umìleckých oborech poukazují Slavík, Lukavský a Lajdová (2008). Na empiricko-vý-
zkumném pøíkladu výtvarného projevu autoøi charakterizují princip imaginace v didak-
tické znalosti obsahu. Jejich zkoumání je teoreticky založeno na koncepci hermeneutiky,
konstruktivismu a symbolického interakcionismu. Uplatnìný výzkumný pøístup je kvali-
tativní. Sbìr dat je založen na kombinaci metod: zápis z pozorování výuky, selektivní ana-
lýza komunikace ve tøídì, rozbor žákovských artefaktù. Pøi zpracování dat se uplatòuje
konceptová analýza výuky, jejímž cílem je identifikovat hlavní obsahové prvky struktury
výuky, pojmenovat je a prozkoumat jejich vzájemné vztahy.
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4.3 Metodologie studií zamìøených na rozvíjení
didaktických znalostí obsahu

Dnes jsou již pomìrnì široce zastoupeny výzkumné studie, jejichž cílem je dokumentovat
proces utváøení didaktických znalostí obsahu u (budoucích) uèitelù. Tyto studie nachá-
zíme pod klíèovými slovy development/evolution of pedagogical content knowledge.

Ve studii de Jonga, Driela a Verloopa (2005) byl sledován proces utváøení didaktických
znalostí obsahu u 12 uèitelù chemie v prùbìhu experimentálnì koncipovaného vzdìláva-
cího kurzu (v délce 10 týdnù) zamìøeného na problematiku modelování ve výuce chemie.
Klíèovým principem kurzu bylo uèení se z vlastních zkušeností. Výzkumná data byla
získána prostøednictvím: a) písemných odpovìdí na otázky a úlohy pøedložené uèitelùm
v první èásti kurzu; b) reflektivních písemných zpráv z vyuèovacích hodin – vypracova-
ných uèiteli v závìru kurzu; c) audiozáznamù skupinových diskusí, které se odehrávaly
v prùbìhu kurzu. Získaná data byla analyzována z interpretativnì fenomenologické per-
spektivy a byla kódována nìkolika výzkumníky, kteøí poté v dialogu usilovali o dosažení
shody na interpretaci ve vztahu k didaktickým znalostem obsahu.

Ve studii Seymourové a Lehrera (2006) se po dobu dvou let sledoval proces utváøení
didaktických znalostí obsahu u jedné uèitelky matematiky na støední škole. Zdrojem výzkum-
ných dat byly terénní poznámky; videozáznamy výuky (nìkdy s navazujícím interview);
deník uèitelky a stimulované strukturované interview, které bylo vedeno nad epizodami
z výuky zachycenými na videozáznamu. Získaná data byla zpracována s využitím kvali-
tativní metodologie založené na analýze diskursu (interanimated discourse).

Píšová a Brebera (2007) zkoumali, jak se utváøí a rozvíjí didaktické znalosti obsahu v ra-
ných fázích uèitelské dráhy. Využili pøitom kvalitativní (interpretativní) metodologie.
V rámci longitudinálního (desetimìsíèního) projektu mìli studenti za úkol vytváøet èást
školního vzdìlávacího programu pro obor anglický jazyk; výzkumníci pøi té pøíležitosti
poøizovali kvalitativní data, a to prostøednictvím: obsahové analýzy reflektivního deníku,
studentských diskusí, analýzy výstupù øízené reflexe tvorby vlastního návrhu školního vzdì-
lávacího programu, strukturované analýzy stávajícího vzdìlávacího programu v pololetí
školního roku atp. Výsledky výzkumu byly prezentovány formou pøípadové studie. Cílem
navazující studie Brebery a Kostkové (2008) bylo získat hlubší vhled do problematiky
utváøení projektovací a interkulturnì komunikativní kompetence zaèínajícího uèitele anglic-
kého jazyka. S ohledem na uvedený zámìr byl zvolen kvalitativní (interpretativní) pøístup
založený na obsahové analýze, interakèní analýze, etogenické analýze a na analýze diskursu.

Ve studii Píšové (2008) je pøedstavena metodologie umožòující zkoumat prùbìh utváøení
a rozvoje didaktických znalosti obsahu u studentù uèitelství anglického jazyka v oblasti
dlouhodobého plánování/projektování výuky. Autorka prezentuje výzkumný nástroj mající
podobu grafické sítì, do níž respondenti zakreslují linii vývoje svých didaktických znalostí
obsahu za urèité období. Graficky zachycené hodnoty jsou pøevedeny do numerické podoby
a následnì statisticky zpracovány. Následnì je možné porovnat míru didaktických znalostí
obsahu v rùzném èase a u rùzných skupin respondentù.
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4.4 Mìøení úrovnì didaktických znalostí obsahu

V rámci pokusù hodnotit uèitelovu oborovì didaktickou kompetenci jsou èasto hodno-
ceny didaktické znalosti obsahu jako jeden z aspektù této kompetence (srov. Brunner et
al. 2006). Výsledkem takových hodnocení je zpravidla rozlišení uèitelù s rùznou úrovní
didaktických znalostí obsahu. V tìchto studiích se uplatòují psychometrické pøístupy
nebo pøístupy založené na výkonových testech (performance test/assessment).

Výzkumný nástroj umožòující mìøit didaktické znalosti matematického obsahu u uèitelù
primárních škol vytvoøili Lim-Teo a kol. (2007). Tyto znalosti byly sledovány ve ètyøech
aspektech: a) uèitelovo porozumìní matematickým strukturám a jejim vazbám; b) uèite-
lovy znalosti spektra alternativních reprezentací pojmù za úèelem jejich vysvìtlení; c)
uèitelova dovednost analyzovat kognitivní nároky kladené matematickými úlohami na
žáka; d) uèitelovo porozumìní uèebním obtížím a žákovským miskoncepcím a dovednost
s nimi pracovat. Výzkumný nástroj mìl podobu testu o šestnácti položkách (napø.: Vy-
svìtlete, v èem spoèívá rozdíl mezi hmotností a váhou. Uveïte pøíklad aktivity, kterou
byste mohli dìlat s dìtmi, aby porozumìli tomuto rozdílu.). Odpovìdím na položky byly
pøiøazeny nominální kódy, èímž vznikl katalog odpovìdí. Tyto kódy byly dále pøevedeny
do úrovní (ordinální data), což umožnilo kvantifikovat míru uèitelova porozumìní.
Výzkumný nástroj byl administrován skupinì studentù v roce 2003 (pretest) a poté téže
skupinì v roce 2005 (posttest). Ukázalo se, že nástroj je schopen zachytit promìny v di-
daktických znalostech matematického obsahu u uèitelù primárních škol.

Wilsonová a Wineburg (1993) vytvoøili nìkolik testových úloh (performace assesment),
které pøedložili uèitelùm dìjepisu. Úlohy spoèívaly napø. v tom, že uèitelé mìli hodnotit
žákovské eseje na historické téma nebo vybrané pasáže v uèebnicích dìjepisu. Na základì
analýzy hodnocení, komentáøù a dalších artefaktù, které vyprodukovali uèitelé pøi øešení
úloh, byli výzkumníci schopni popsat, jak se u jednotlivých uèitelù liší pojetí jejich role,
v èem jsou odlišné jejich pøedstavy o schopnostech, motivaci a uèení žákù a v èem se u jed-
notlivých uèitelù odlišují jejich didaktické znalosti obsahu.

V rámci široce založeného výzkumného projektu COACTIV (Cognitive Activation in the
Classroom) zkoumali Brunner et al. (2006) také didaktické znalosti obsahu u uèitelù ma-
tematiky. Výzkumníci tento typ znalostí operacionalizovali do tøí komponent: a) obsahy
vyjádøené formou uèebních úloh; b) žákovy poznávací procesy; c) výuka. Ke každé z kom-
ponent vytvoøili testové úlohy (v podobì situací z výuky matematiky), které byly uèitelùm
pøedloženy k øešení.
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4.5 Shrnutí

Co se pøístupù, metod a technik výzkumu didaktických znalostí obsahu týèe, šíøe jejich
spektra odpovídá komplexnosti zkoumaného fenoménu. Vedle výzkumných pøístupù
kvantitativních (zejména psychometrických a edukometrických) se výraznì rozvíjejí pøí-
stupy kvalitativní (zejména interpretativní a hermeneutické).

Vìtšina výzkumù je založena na kombinovaném využívání více metod, èímž se vychází
vstøíc specifické povaze didaktických znalostí obsahu. Napø. metody založené na pozoro-
vání výuky nabízejí pouze omezený pohled na uèitelovy didaktické znalosti obsahu,
neboť ty jsou vnitøním konstruktem, na nìhož lze pouze v omezené míøe usuzovat z jeho
vnìjších projevù. Proto je tøeba vyzývat uèitele k o artikulaci tìchto znalostí, pøièemž se
mohou uplatòovat metody založené na dotazování. Další problém však spoèívá v tom, že
didaktické znalosti obsahu jsou do znaèné míry implicitní, resp. že uèitelùm èasto chybí
slovník potøebný pro jejich vyjádøení. Proto se èasto pøistupuje ke kombinaci pozorování
výuky (zpravidla zachycené na videozáznamu), stimulovaného vybavování a narativního
interview. Vzhledem k tomu, že uèitelovy didaktické znalosti obsahu utváøejí urèitou
konceptuální strukturu, bývají èasto využívány techniky, jako jsou pojmové mapování èi
strukturování konceptù.

Seznámení se s metodami zkoumání didaktických znalostí obsahu a jejich zhodnocení pro
nás bylo pøedpokladem pro to, abychom mohli pøistoupit k realizaci vlastních výzkum-
ných studií v dané oblasti. Jejich metodický postup a výsledky prezentujeme v následu-
jící kapitole.
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5 POHLEDY NA DIDAKTICKÉ ZNALOSTI
OBSAHU: PØÍPADOVÉ STUDIE

Jak bylo uvedno v pøedcházejících kapitolách, èasto uplatòovaným designem ve výzkumu
didaktických znalostí obsahu je pøípadová studie. V této kapitole bude formou pøípado-
vých studií prezentováno nìkolik pohledù na uèitelovy didaktické znalosti obsahu. Pøípa-
dové studie byly realizovány jako souèást šíøe koncipovaného výzkumu, jehož cílem bylo
diagnostikovat didaktické znalosti obsahu a objasnit jejich strukturu, povahu, zdroje a pøí-
padnì další aspekty.

Do zkoumaného souboru bylo zahrnuto na dvì desítky uèitelù prvního a druhého stupnì
základní školy. Pozornost byla zamìøena na jejich didaktické znalosti obsahu vztahující
se ke vzdìlávacím oblastem Èlovìk a jeho svìt (1. stupeò ZŠ) a Èlovìk a pøíroda (2. stupeò
ZŠ), jak je vymezuje Rámcový vzdìlávací program pro základní vzdìlávání (dále RVP ZV).

Pro sbìr dat byly uplatnìny narativní interview (zamìøené na urèitou oblast uèiva), poj-
mové mapování, technika strukturování konceptù, a další postupy, které se používají pøi
zkoumání didaktických znalostí obsahu (kap. 4). Pomocí tìchto metod bylo možné se pøi-
blížit k didaktickým znalostem obsahu z perspektivy jejich aktéra (vnitøní perspektiva).
Ve snaze o zajištìní validity výzkumných nálezù byly didaktické znalosti obsahu zkoumány
také z pohledu pozorovatele (vnìjší perspektiva), pøièemž byla uplatnìna videostudie.

Pøi analýze dat (verbální data a videodata) byla hledána odpovìï na otázku, jak jsou
v myslích uèitelù jejich didaktické znalosti obsahu reprezentovány, strukturovány a hie-
rarchizovány a jak se tyto znalosti promítají do vyuèovací èinnosti uèitelù. Diagnostiko-
vané znalosti uèitelù byly následnì prezentovány formou pøípadových studií. Jednotlivé
pøípady jsou prezentovány písemnì, nìkdy v kombinaci s fotodokumentací èi videozá-
znamem. V této podobì jsou dobøe komunikovatelné prostøednictvím internetu a lze jich
využívat v uèitelském vzdìlávání. U každé z pøípadových studií je nejdøíve popsán její cíl
a metodika, následuje prezentace a diskuse nálezù.

5.1 Zpracování vzdìlávací oblasti ve školním vzdìlávacím
programu a didaktické znalosti obsahu

Cíl a metodický postup

Cílem pøípadové studie (PS1) bylo nahlédnout do procesu zpracování vzdìlávací oblasti
Èlovìk a jeho svìt ve Školním vzdìlávacím programu jedné mìstské školy. Zajímalo nás,
jak se uèitel v roli tvùrce školního kurikula vyrovnává s komplexností obsahu, která je
dána skuteèností, že zde figuruje pìt tematických okruhù (místo, kde žijeme; lidé kolem
nás; lidé a èas; rozmanitost pøírody; èlovìk a jeho zdraví), v jejichž pozadí de facto stojí
pìt disciplín/oborù (geografie, spoleèenské vìdy, historie, pøírodní vìdy, vìdy o zdraví)
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a v jejich rámci tøicet tøi položek konkrétního uèiva (obr. 7). V rámci pøípadové studie
(PS1) bylo vedeno polostrukturované interview s uèitelem A (absolvent oboru uèitelství
pro 1. stupeò základní školy, 10 let praxe).

VZDÌLÁVACÍ OBLAST: ÈLOVÌK A JEHO SVÌT

� � � � �

1.
úroveò

tematický
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tematický
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pøírody

tematický
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Obr. 7: Obsahová struktura vzdìlávací oblasti Èlovìk a jeho svìt
(RVP ZV 2004, s. 31-34)

Výsledky – zpracování vzdìlávací oblasti Èlovìk a jeho svìt

V odborné literatuøe jsou popsány rùzné zpùsoby koncipování obsahu prvouky, pøírodo-
vìdy a vlastivìdy, tj. domén spadajících v RVP ZV do vzdìlávací oblasti Èlovìk a jeho
svìt. Napø. Podroužek (2005, s. 189–199) uvádí pojetí fenologické, epizodické, regionální,
ekologické, vìdnì systematické, chronologické a sociologické.

S ohledem na to nás zajímalo, jak uèitel A v roli tvùrce školního kurikula (ŠVP) pøi-
stoupil ke zpracování vzdìlávácí oblasti Èlovìk a jeho svìt. Uèitel k tomu uvádí: „Já jsem
dal dohromady takovou posloupnost, jak by to mohlo jít za sebou. Vyšel jsem z toho, že ta
ètyøka, pìtka se snaží tu oblast Èlovìk a jeho svìt jakoby shrnout globálnì všechno, co je
kolem nás. Takže se to dá pojmout jako geneze – jakákoliv, èehokoliv. Momentálnì je to
ve vìtšinì škol a bylo to tak, že je to oddìlený. Jak by to nìjakým zpùsobem mohlo vypadat
dohromady – zaèíná se Vesmírem, protože, když nevznikne Zemì, nevznikne nic. V okam-
žiku, kdy existuje Zemì, tak jsme u èasu a najednou jsme u živé a neživé pøírody. Zase se
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musí zaèít u té neživé, byla nìjakým zpùsobem døív. Pak k té živé a k tomu, kdy stojí nejvýš
na tom stupínku. Tady nìkde konèí ètvrtý roèník. V patém roèníku je hodnì historie, ale
žádná nuda. Dostanete se k tomu, že byly založeny rybníky. Máme ekosystém rybníky – voda.
Takhle nìjak jsem se to snažil pojmout, aby to mìlo nìjaký postup od nìèeho do nìèeho.
Jinak to bude poøád oddìlený.“

Co se týèe principù stojících v pozadí uèitelova pøístupu ke zpracování školního kurikula
ve vzdìlávací oblasti Èlovìk a jeho svìt, uèitel A k tomu uvádí následující: „Urèitì mi jde
o to, aby, kdyby nic, si odnesli domù, že jsou souèástí nìèeho a nemùžou být bokem.
Všechno souvisí se vším, všechno se dá tøídit, ale všechno se dá spojit. Ten „Èlovìk a jeho
svìt“ je dost povedený název pro mì. Já to teï zkouším první rok. Fakt je ten, že na to není
knížka, na to není uèebnice. To znamená, že mám na stole hromadu knížek – vlastivìda,
pøírodovìda – vytváøíme k tomu portfolio, aby mìli nìjaký podklad.“

Interpretace a dílèí závìry

Pøípadová studie ilustruje situaci, v níž se ocitá uèitel jako tvùrce školního kurikula. Pre-
zentuje jeden z možných zpùsobù, jak mùže do kurikulárního zpracování urèité vzdìlávací
oblasti vstupovat hledisko èasového uspoøádání uèiva. Tematizuje problém vyplývající
ze skuteènosti, že pro uèitelem de facto autorsky zpracovanou vzdìlávací oblast není
k dispozici uèebnice, èímž se otevírá prostor pro vytváøení portfolia výukových materiálù.
Akt tvorby výukových materiálù uèitelem a žáky je tøeba ocenit, avšak souèasnì je tøeba
upozornit na skuteènost, že kvalita tìchto materiálù je limitována právì úrovní didaktic-
kých znalostí obsahu, jimiž disponují jejich autoøi.

5.2 Dominanty dùležitosti v didaktických znalostech obsahu

Cíl a metodický postup

Cílem této pøípadové studie (PS2) bylo zhodnotit z pohledu uèitele dùležitost tematic-
kých okruhù ve vazbì na konkrétní uèivo ve vzdìlávací oblasti Èlovìk a jeho svìt. Pøípadová
studie byla realizována s uèitelem A (absolvent oboru uèitelství pro 1. stupeò základní
školy, 10 let praxe). Byla pøi ní uplatnìna Q-metodologie (viz napø. Chráska 2007). Uèiteli
byly pøedloženy karty (33 q-typù) s tématy extrahovanými ze vzdìlávací oblasti Èlovìk
a jeho svìt (obr. 7). Uèitel byl požádán, aby pomocí pøedloženého rastru (obr. 8) posoudil,
která témata považuje za nejdùležitìjší, která za ménì dùležitá atd. V návaznosti na vyplnìní
rastru bylo s uèitelem vedeno polostrukturované interview, v jehož rámci byly uèiteli polo-
ženy otázky tematizující problém dùležitosti a vzájemných (hierarchických) vztahù mezi
jednotlivými položkami uèiva.
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Výsledky – stanovení nejvýše a nejníže hodnocených okruhù z pohledu uèitele

Z rozhovoru, který byl veden poté, co uèitel seøadil 33 pøedložených tematických okruhù
dle dùležitosti, vyplynulo, že nejvyšší míru dùležitosti pøipisuje tematickým okruhùm sou-
žití lidí, globální problémy, ohleduplné chování, péèe o zdraví. Uvádí k tomu: „To jsou ty
hlaví výstupy, ke kterým chci dospìt … že dìti mají integrovaný ten pojem o èlovìku
a okolí, o tom jeho svìtì. Vést je k tomu, že vím, co je správné, jak funguju já, jak je ta pøí-
roda zaøízená. Já jsem dal nahoru to soužití lidí, protože je nejdùležitìjší, aby vyšly samy
mezi sebou. Pak tady mám ty vìci kolem toho prostøedí jako takovýho – toto by pro mì
všechno bylo v tom druhým øádku – rodina, chování, návykové látky, partnerství. A když
mám tohle všechno, tak se mùžu bavit o tom, jak to chránit.“

Zajímavé je, jak uèitel pøi pohledu na seøazené pojmy vysvìtluje vztah mezi uèivem a kom-
petencemi. Uvádí k tomu: „Tady v tom støedním pásmu, je pro mì takový ten pøedìl mezi
tím uèivem a mezi tìmi výstupy – v závorce kompetencemi. Pøes toto [ukazuje na spodní
èást vytovøené pojmové strukutury] bychom mìli dosáhnout tohoto [ukazuje na horní èást
vytovøené pojmové strukutury]. To nahoøe je to, s èím by mìli z té školy odejít, a tohle
[ukazuje na spodní èást vytvoøené pojmové strukutury] je pro nás prostøedek, aby s tím
odešli.“

Interpretace a dílèí závìry

Také tato pøípadová studie ilustruje situaci, v níž se ocitá uèitel jako tvùrce školního kurikula.
Je z ní patrné, že uèitel pøipisuje nejvyšší dùležitost obecnìjším lidským hodnotám (viz
soužití lidí a další pojmy v horní èásti vytvoøené pojmové struktury). K tìmto hodnotám,
jež uèitel v rozhovoru oznaèuje jako kompetence, se smìøuje prostøednictvím uèiva. Uèi-
telovy didaktické znalosti obsahu se v náznacích projevují v tom, jaký potenciál pøipisuje
urèitému uèivu pro rozvoj kompetencí.

5.3 Didaktické znalosti obsahu v akci

Cíl a metodický postup

Cílem této pøípadové studie (PS3) bylo zachytit, jakými didaktickými znalostmi obsahu je
veden proces plánování a realizace vyuèovací hodiny prvouky na prvním stupni ZŠ.
V pøípadové studii vystupuje uèitelka B (aprobace uèitelství pro 1. stupeò základní školy,
6 let praxe) a žáci tøetí tøídy jedné nejmenované základní školy. Požádali jsme uèitelku,
aby pøipravila a vyuèovala jednu vyuèovací hodinu prvouky vztahující se k uèivu orientace
v prostoru. V rámci instrukce byl formulován požadavek, aby výuka byla založena na
praktické práci s plánem/mapou a smìøovala k oèekávanému výstupu: žáci urèí a vysvìtlí
polohu svého bydlištì/stanovištì. Proces pøípravy a realizace zadané vyuèovací hodiny byl
dokumentován formou: a) písemné pøípravy na vyuèovací hodinu; b) rozhovoru vedeného
nad pøípravou; c) videozáznamu vyuèovací hodiny, d) rozhovoru vedeného nad videozá-
znamem vyuèovací hodiny. Sbìr dat pro pøípadovou studii se odehrával ve tøech etapách,
z nichž každá sehrávala specifickou úlohu (obr. 9).
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ETAPA 1: pøed vyuèovací
hodinou

ETAPA 2: v prùbìhu
vyuèovací hodiny

ETAPA 3: po vyuèovací
hodinì

Uèitelka má za úkol vytvoøit
si písemnou pøípravu na vy-
uèovací hodinu (mùže pøitom
využít uèebnic i jiných mate-
riálu, èas pro pøípravu není
omezen). V okamžiku, kdy je
pøíprava na hodinu hotova,
požádá výzkumník uèitelku,
aby ji slovnì okomentovala.

OTÁZKY/INSTRUKCE PRO
UÈITELKU:
• Okomentujte struènì svoji

pøípravu na výuku, její plá-
novaný scénáø.

• Které pojmy budou podány?
• Jaké aktivity jsou pøipra-

veny?
• Odkud jste èerpala?

Pozorování hodiny objektivem
videokamery – poøizování
videozáznamu (kamera uèitel-
ská a kamera tøídní). V prùbìhu
hodiny si výzkumník zapisuje
èasové údaje, kde jsou na
videozáznamu zachyceny
situace, nad nimiž po hodinì
povede s uèitelkou rozhovor.

Posthospitaèní rozhovor
(stimulované vybavování)
vedený k videozáznamùm
vybraných situací, v nichž lze
pozorovat projevy didaktic-
kých znalostí obsahu.

OTÁZKY/INSTRUKCE PRO
UÈITELKU:
• Mùžete struènì komentovat,

o co šlo v situaci zachycené
na videozáznamu?

• V èem spoèíval motivaèní
náboj této aktivity?

• Jak byl použitý postup pøí-
nosný z hlediska uèení žákù?

• Na základì èeho jste po-
znala, že žáci uèivu rozumí?

• Co èiní toto uèivo pro žáky
obtížným/pøístupným?

Obr. 9: Design pøípadové studie „Orientace v prostoru“

Výsledky – zdroje didaktických znalostí obsahu

Cílem této analýzy bylo zjistit, odkud uèitelka èerpá své didaktické znalosti obsahu, tj.
jaké jsou zdroje rùzných analogií, ilustrací, pøíkladù, vysvìtlení, zpùsobù znázoròování
a formulování tématu, které jej uèiní srozumitelným pro jiné. V rozhovoru, který byl veden
nad pøípravou na vyuèovací hodinu, bylo uvedeno, že inspirací pro vytvoøení scénáøe ho-
diny byla uèebnice a rozhovor s kolegyní. Uèitelka k tomu uvádí: „Spojila jsem se s jednou
kolegyní, která vím, že prvouku ve své tøídì uèí, ptala jsem se jí, do jaké hloubky to oni pro-
bírali, ona øíkala, že hlavním tématem je orientace kolem školy a kolem domova. Vìtšina
dìtí bydlí tady v okolí školy, takže vìtšina dìtí by to mìla mít pomìrnì dobøe zmapováno,
nemìlo by to pro nì být zase až tak tìžké jako nìjaké cizí prostøedí. Takže jsem si øíkala,
tak zkusíme takovou slepou mapu. Mnì to pøišlo jako aktivita, kterou ještì nedìlali, takže
zkusíme, jak to zvládnou.“

Výsledky – adaptivnost jako jedna z kvalit didaktických znalostí obsahu

Vyuèovací postupy lze s urèitým zjednodušením seøadit na pomyslné kontinuum smì-
øující od „vyuèování, které nebere ohled na žákovo uèení“ až po „adaptivní vyuèování“.
Cílem této analýzy bylo zjistit, do jaké míry uèitelka reflektuje možnosti pøizpùsobení svého
vyuèování uèebním potencialitám žákù, tj. jakou roli podle ní sehrávají pøi uèení žákov-
ské pøedstavy, zda se s nimi dá ve výuce pracovat, co èiní urèité uèivo pro žáky obtížným
a co ho èiní naopak pøístupným, jak je urèitý zpùsob prezentování uèiva pøínosný z hlediska
uèení žákù, na základì jakých indikátorù lze považovat uèební proces za úspìšný.
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Z rozhovoru, který byl veden nad pøípravou na vyuèovací hodinu, vyplynulo, že uèitelka
reflektuje nìkteré z problémù, které mohou u žákù pøi konfrontaci s uèivem (orientace
v prostoru) nastat. Poukazuje napø. na problém vyplývající ze skuteènosti, že nìkteré
úlohy jsou pro žáky „abstraktní záležitostí“. Nad pøipravenou slepou mapou okolí školy
rozvažuje uèitelka takto: „Jde mi o to, jestli dokážou si tu prostorovou pøedstavivost – vzít
to tak, aby dokázali vlastnì z pohledu svrchu. Možná je to pro nì prvotní seznámení, možná
se s tím ještì nikdy nesetkali takhle, a dokázat se orientovat vpravo, vlevo kde se jde smì-
rem do centra, kde se jde smìrem od centra, což pro ty tøeťáky je ještì stále abstraktní zá-
ležitost, takže uvidíme, jak se jim to podaøí.“ Z dalších výpovìdí je patrné, že si uvìdomuje
pomìrnì široké spektrum konkrétních problémù, na které mohou žáci pøi práci se slepou
mapou okolí školy narazit: „Myslím si, že budou potíže popsat svoji cestu tak, aby ostatní
dokázali po ní postupovat. To znamená u tìch tøeťákù je èasto problém nezamotat se do
toho tak, aby ten popis byl jasný a srozumitelný, nebo aby to nebylo pøíliš dlouhé, nebo
vùbec najít takové ty styèné body, kudy oni putují od školy domù. Nìkdy oni nedokáží pøesnì
popsat doprava, doleva, teï je otázka, jestli stojí èelem, nebo zády. Je to pomìrnì takové
tìžké téma pro ty tøeťáky.“ Souèasnì je z nìkterých výpovìdí patrné, ze kterých uèebních
požadavkù nehodlá uèitelka v zájmu dosažení svých cílù slevovat: „Nebudu jim øíkat, jak
to [slepou mapu] mají dávat, musí si na to najít nìjaký spoleèný pohled celá ta skupina,
aby jim to nepøipadalo, že každý se na to kouká vlastnì z jiné strany, tak se musí nìjak do-
mluvit.“

V posthospitaèním rozhovoru, který se odehrával bezprostøednì po skonèení hodiny nad
jejím videozáznamem, se ukázalo, že klíèovým tématem uèitelèiných reflexí byla prob-
lematika øízení tøídy, resp. organizace práce ve skupinách. Uèitelka se zamýšlela nad uèeb-
ními problémy žákù v souvislosti s tím, jak byla výuka vedena, a spontánnì nabízela rùzné
další varianty toho, jak by výuka vedena být mohla: „Tak ta práce s mapou, trochu jsem
pøedpokládala, že to bude problém. Tady nevím, jestli by bylo lepší individuálnì dát každému
dítìti mapu a nìjak individuálnì s nimi pracovat. V té skupinì vìtšinou hledá jeden, ostatní,
nebylo to vidìt, nedostali se na to poøádnì.“ Svoji roli v tomto zvažování sehrávají i kon-
textuální znalosti: „Navíc tam v té jedné skupinì, teï máme asi ètrnáct dní, už u nás je ten
nový chlapec a je vidìt, že do té tøídy ještì nezapadl, a ty skupinové práce jsou toho obrazem.
Tam bylo vidìt, že ani nevìdìl, jak se poøádnì zapojit.“

Pro øadu uèitelèiných výrokù je charakteristická snaha hledat pøíèiny uèebních obtíží žákù
a na základì toho porozumìt tomu, proè nebyly urèité aktivity ve výuce realizovány tak,
jak se pøedpokládalo: „Všimla jsem si, že u tìch skupin, kde se jim to podaøilo lépe, byly dìti,
které dokázaly jakoby prstem cestovat, takže oni si pomohli tím, že jezdili prstem po tìch
ulicích a skuteènì jakoby kráèí tou ulicí. Ve skupinách, kde s tím mìli potíže, na to tak
koukali, nevìdìli ani jak, kde zaèít nebo jak se orientovat. Takže tam bylo pro mì dobrý
pozorovat, že dìti pøišly na ten zpùsob, proè si prstem ukazovat, kudy já kráèím, jako by to
bylo ve skuteènosti, aby v jejich hlavì se ta cesta skuteènì odehrávala.“
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Interpretace a dílèí závìry

Tìžištì této pøípadové studie spoèívá v tom, že ilustruje akty realizace obsahu ve výuce,
tj. pokouší se zachytit didaktické znalosti obsahu v akci. Jako významná se pøitom uka-
zuje adaptivnost tìchto znalostí. Díky ní je uèitel schopen pøizpùsobovat své rozhodování
a jednání podmínkám a okolnostem, za nichž se výuka odehrává. V uvedeném pøípadì se
adaptivnost vztahuje zejména k organizaci výuky ve tøídì pøi zohlednìní pracovních a uèeb-
ních dispozic žákù.

5.4 Znalosti o žákovì uèení jako souèást didaktických
znalostí obsahu12

Cíl a metodický postup

Cílem pøípadové studie (PS4) je dokumentovat vybrané aspekty didaktických znalostí
obsahu u uèitelù fyziky. Konkrétnì se jedná: a) o roli žákovských prekoncepcí; b) o indi-
kátory zdaøilého uèebního procesu. V pøípadové studii byla použita metodika založená na
interview vedeným nad videozáznamem vyuèovací hodiny (sbìr dat) a na kvalitativní ob-
sahové analýze (analýza dat). V pøípadové studii vystupuje uèitelka C (aprobace uèitel-
ství fyziky a matematiky pro 2. stupeò základní školy, 17 let praxe) – podrobnìji viz Janík
(2007).

Výsledky – zohlednìní žákovských prekoncepcí

Didaktické znalosti obsahu zahrnují uèitelovo porozumìní koncepcím a prekoncepcím,
které si žáci urèitého vìku a zázemí s sebou pøinášejí do výuky (srov. Shulman 1987). Uèite-
lovo porozumìní žákovským prekoncepcím proto považujeme za jeden z dùležitých aspektù
didaktických znalostí obsahu. Termín prekoncepce odkazuje k dynamice své potenciální
promìny v èase. Vyjadøuje, že žákova pùvodní pøedstava je pøedstavou pouze pøedbìžnou
(potenciálnì neadekvátní, nesprávnou, nevìdeckou), která se bude v prùbìhu èasu pod
vlivem uèení promìòovat smìrem k cílové koncepci (adekvátní, správné, vìdecké). V pøí-
padové studii jsme zamìøili pozornost na uèitelovy pøedstavy a znalosti o tom, jakými
prekoncepcemi pojmu síla a elektrický obvod disponují žáci v 7. a 8. roèníku základní
školy a jak lze s tìmito prekoncepcemi pracovat ve výuce fyziky (tab. 4).
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Pohled do výuky FyO_B1 Z rozhovoru s uèitelkou C

VÝZKUMNÍK: Dá se øíci, že tady jste navazovala na
nìjaké ty žákovské pøedstavy, co oni o té síle vìdí?

UÈITELKA: Tam jsem navazovala, protože ze
zaèátku jsme se vlastnì bavili o té síle, co všechno
mùže zpùsobit. Maèkali jsme balónek.

VÝZKUMNÍK: Myslíte ty úèinky?

UÈITELKA: Ty úèinky, number.

VÝZKUMNÍK: A co se týèe toho skládání sil? Šlo
se tam opøít o nìjakou tu jejich zkušenost?

UÈITELKA: Ne, jenom jsem se opírala o tu pohádku
a potom jsme tam dávali ten pøíklad, že sedíme na
houpaèce a že pøizveme nìkoho dalšího, a že se
mùže stát, že to praskne pod nima, tak jenom takhle
si myslím, že jsme navazovali.

Tab. 4: Pohled do výuky fyziky – navazování na žákovské prekoncepce

Výsledky – uèitelovy pøedstavy o tom, jak se žáci uèí

Dalším z dùležitých aspektù didaktických znalostí obsahu jsou pøedstavy uèitelù o tom,
jak se žáci uèí. Vyuèování je vytváøením pøíležitosti k uèení. Uèitelé jsou považováni za
experty na procesy uèení. Pøedpokládá se, že uèitelovy teorie vyuèování mají ve svém
základu urèité teorie uèení. V pøedkládané studii jsme zamìøili pozornost na uèitelèiny
pøedstavy o tom, na základì èeho rozpozná zdaøilé a nezdaøilé uèební procesy (tab. 5).

Interpretace a dílèí závìry

Iniciace a podpora uèebních procesù pøedstavuje jádro uèitelovy profesní èinnosti. Z této
pøípadové studie je patrné, že uèitel se pøi diagnostice uèebních obtíží žákù opírá zejména
o své znalosti typických žákovských reakcí. Na tomto základì mùže uèitel korigovat své
rozhodování a jednání ve výuce.
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Z rozhovoru s uèitelkou C

VÝZKUMNÍK: …otázka zní, zda byste si vybavila nìjakou situaci z výuky, kdy jste mìla
pocit, že uèení u žákù fungovalo, že se daøilo. Èím byla tato situace charakteristická?

UÈITELKA: Že je [žáky] to baví, že se mnou spolupracují aktivnì, že mì poslouchají, na jaké-
koliv otázky, které jim kladu, mi odpovídají, pøemýšlí nad nimi, vymýšlí spoustu jiných dalších
pøíkladù… To je pro mì zpìtná vazba ...já z toho mám pocit, že to, co já jsem jim chtìla dát,
tak to pochopili, to vzali.

VÝZKUMNÍK: Jakou roli sehrává uèitel v takové situaci zdaøilé?

UÈITELKA: Chválí. Ano, takto to je, máš pravdu, výbornì, to jsme si øíkali minulou hodinu.
Teïka se mi èasto stává, že mi dítì øekne i informaci, s kterou já ani nepoèítám, že by mohl
vìdìt, nebo že by s tím souvisela. A já z toho mám radost, že on mì na nìco takového navedl,
jo? … A z toho já mám ten dobrý pocit, že pochopili, co jsem se jim snažila vysvìtlit, a doká-
zali to sami aplikovat na nìco, s èím se bìžnì setkávají oni.

VÝZKUMNÍK: Èím je typická situace, kdy máte pocit, že se uèení nedaøí?

UÈITELKA: Absolutní nezájem. To, máte takové momenty, kdy se snažíte, povídáte, nìjakým
zpùsobem se jim snažíte pøedat informace a teï cítíte v tom kolektivu, v té tøídì, takovou tupou
atmosféru. Nikdo nic nebere, nikdo nic neøíká. Na co se zeptáte, každou otázku opakuji dva-
krát, to mì strašnì vytáèí, že to neberou, že nejsou schopni ani poslouchat, tudíž nad tím ani
nepøemýšlí, a když mì neposlouchají, tak je to nebaví, to je logické vyústìní.

VÝZKUMNÍK: Co mùže uèitel dìlat v takové situaci?

UÈITELKA: No, snažit se je pøinutit, ono je to tìžké nìkdy je nìjakým zpùsobem pøinutit ak-
tivnì se podílet na té výuce. Zvolit úplnì jiný zpùsob. Jako kolektiv mám s ním nìjaký problém,
neberou, já nevím, tady tohle, vyrušují v hodinì, neustále na sebe upozoròují, tak to otoèím
a zkusím úplnì nìjaký jiný pøístup, zkusím jinou formu výkladu, jinou formu uèení.

Tab. 5: Indikátory (ne)zdaøilého uèebního procesu
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5.5 Dynamiènost jako jedna z kvalit didaktických
znalostí obsahu13

Cíl a metodický postup

Cílem této pøípadové studie (PS5) bylo analyzovat povahu didaktických znalostí obsahu,
jimiž disponují uèitelé fyziky na 2. stupni základní školy. Hlavní pozornost byla zamì-
øena na jeden z charakteristických rysù tìchto znalostí – na jejich dynamiènost. V souvis-
losti s tím byly hledány odpovìdi na otázku, jakým zpùsobem uèitelé zavádìjí koncept
skládání sil ve výuce fyziky na 2. stupni základní školy a na jaké didaktické znalosti
obsahu u nich lze na základì toho usuzovat?

Z širokého spektra projevù didaktických znalostí obsahu zachycených na videozázna-
mech, které byly poøízeny v rámci CPV videostudie fyziky (Janík a kol. 2008), jsme za-
mìøili pozornost jen na ty, které se vztahovaly k zavádìní konceptu skládání sil. Pøi analýze
videozáznamù nás zaujaly hodiny FyS_J1, FyS_J2, FyS_J3, v nichž uèitelka J flexibilnì
kombinovala rùzné formy reprezentace konceptu skládání sil. K vybraným situacím, které
zachycovaly uplatnìní rùzných forem reprezentace tohoto konceptu, jsme s uèitelkou vedli
interview, pøi nìmž jí byly pøehrány celkem ètyøi krátké videosekvence z její výuky a jejím
úkolem bylo je vlastními slovy komentovat (tab. 6).
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Výsledky – projevy dynamické kvality didaktických znalostí obsahu

Popis situace: Z rozhovoru výzkumníka a uèitelky (J) nad shlédnutým
videozáznamem

Experimentální reprezentace

VÝZKUMNÍK: Když jsme prošli vaše hodiny, tak jsme tam
našli rùzné zpùsoby, jak se tam o té síle mluvilo. Zaèínalo to
experimentem, na nìj navazovala pohádka O velké øepì. Co
bylo cílem toho, že se do hry dostala pohádka O velké øepì?

UÈITELKA: …to byla motivace a využití té tisícileté zku-
šenosti a v podstatì využití té spolupráce v té pohádce.

VÝZKUMNÍK: Potom se tam dostaly ty vektory, ty mají jakou
funkci?

UÈITELKA: To je grafické znázornìní skládání sil a to je
poèetnì a to je slovnì. Je to tady poskládané z nìkolika pohledù.
…žák by si mìl vybavit všechny ty obrázky, když bude hovoøit
o skládání sil. Když napíše tento vzoreèek, nebo já ho napíšu,
nebo nìkde ho vidí, tak aby si hned slovnì øekl tady tuhle tu
vìtu a aby si hned dokázal vybavit tady ty orientované úseèky,
vektory. My tomu zatím vektory neøíkáme, to až na støední
škole. Zatím je to pro nás orientovaná úseèka.

VÝZKUMNÍK: A teï ti žáci mìli za úkol propojovat, nebo si
uvìdomit, že ty zpùsoby spolu nìjak souvisejí…?

UÈITELKA: …že tu situaci mùžeme fyzikálnì popsat. To je
fyzikální vyjádøení té situace, té pohádky. Takhle to fyzikové
popisují a fyzika se neobejde bez matematiky, tak aby vidìli
spojitost toho fyzikálního dìje s tou matematickou formulací,
a ta matematická formulace se dá vyslovit vìtou.

VÝZKUMNÍK: Je ještì nìco, co byste k tomu chtìla dodat?

UÈITELKA: No, že jde o to, kolik tìch zpùsobù za hodinu
stihneme.

Obrazová reprezentace

Schematická reprezentace

Symbolická reprezentace

Verbální reprezentace

Tab. 6: Zavedení rùzných reprezentací uèiva do výuky
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Interpretace a dílèí závìry

Tato pøípadová studie dokumentuje dynamickou povahu uèitelových didaktických zna-
lostí obsahu. Díky ní je uèitel schopen integrovat reprezentace (rùzného druhu) do kom-
plexnìjších celkù. V daném pøípadì jsou reprezentace jednáním a obrazové (ikonické)
reprezentace doprovázeny reprezentacemi verbálními, které v nìkterých pøípadech pøe-
cházejí do reprezentací narativních. Specifickou roli s ohledem na formalizaci sehrávají
reprezentace schematické a symbolické.

5.6 Didaktické znalosti obsahu autora uèebnic14

Cíl a metodický postup

Tato pøípadová studie (PS6) je založena na pøedpokladu, že autoøi uèebnic (podobì jako
zkušení uèitelé) disponují více èi ménì rozvinutými didaktickými znalostmi obsahu, které
jim umožòují zpracovat vzdìlávací obsahy v uèebnicích tak, aby jejich ztvárnìní bylo
korektní z hlediska oboru a souèasnì vstøícné s ohledem na uèební potenciality žákù.
O tomto problému jsme pojednali výše (kap. 3), a to v souvislosti s dvojdimenzionálností
didaktických znalostí obsahu (viz kap. 3.3 a 4.2).

V této pøípadové studii jsme zamìøovali pozornost právì na problém dvojdimenzio-
nálnosti didaktických znalostí obsahu. Na základì polostrukturovaného interview jsme se
pokoušeli proniknout ke dvìma hlavním komponentám didaktických znalostí obsahu
(znalosti oborových obsahù a jejich reprezentace, znalosti o žácích a žákovských prekon-
cepcích), jimiž disponují autoøi uèebnic. Pøehled sledovaných komponent didaktických
znalostí obsahu a otázek, které k nim byly pøiøazeny v interview, je k dispozici v tab. 7.

V pøípadové studii byla použita metodika založená na interview vedeným nad zpracova-
nou kapitolou v uèebnici (sbìr dat) a na kvalitativní obsahové analýze (analýza dat). Vy-
stupuje zde autor, jehož lze oznaèit za zkušeného oborového didaktika fyziky – v dalším
textu ho nazýváme autor A. V odpovìdích se èasto odvolává na svou dlouholetou praxi
uèitele fyziky a matematiky na základní a støední škole. Je mimo jiné spoluautorem uèeb-
nic pøírodovìdy a zemìpisu. Tematicky byl rozhovor zamìøen na didaktické zpracování
uèiva o støídání dne a noci a o støídání roèních období v uèebnici pøírodovìdy pro 5. roè-
ník ZŠ.
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Orientace na obor v DZO Orientace na žáka v DZO

vztahuje se k autorovým pøedstavám o tom,
jak musí být obsahy v uèebnicích zpracovány,
aby zùstaly korektní z hlediska oboru

vztahuje se k autorovým pøedstavám o tom,
jak musí být obsahy v uèebnicích zpracovány,

aby byly pøístupné žákùm

� �

Otázky z interview:
Považujete toto uèivo za obtížné pro žáky?
Pokud ano, co toto uèivo èiní obtížným?
Jakým zpùsobem lze toto uèivo didakticky
zpracovat v uèebnici?
Mohl byste na pøíkladu tohoto tematického
celku okomentovat, jaké zpùsoby ztvárnìní
uèiva jste použil?
Napadají vás také jiné varianty jeho ztvárnìní?

Otázky z interview:
Zamýšlel jste se nad tím, že žáci disponují

v souvislosti s tímto uèivem rùznými
pøedstavami, znalostmi a zkušenostmi?

Jakým zpùsobem jste tyto pøedstavy, znalosti
a zkušenosti zohledòoval pøi didaktickém

ztváròování tohoto uèiva?
Popište, jak ve vašich pøedstavách vypadá žák
(co se týèe uèebních pøedpokladù), pro nìhož

jste tematický celek zpracovával?

Otázky z interview:
Jak se vám pøi zpracování tohoto uèiva podaøilo vybalancovat ohled na oborovou správnost

uèiva s ohledem na možnosti žákova porozumìní?
Jak je vámi zvolený zpùsob didaktického ztvárnìní uèiva pøínosný z hlediska uèení žákù?
Promítla se snaha vybalancovat ohled na oborovou správnost uèiva s ohledem na možnosti

žákova porozumìní do toho, jakým jazykem jste ztvárnil uèivo v uèebnici?

�

Dvojdimenzionálnost v DZO
vztahuje se k dovednosti vybalancovat ohled na oborovou korektnost s ohledem na uèební

potenciality žákù

Tab. 7: Operacionalizace – komponenty didaktických znalostí obsahu a otázky z interview
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Výsledky – didaktické znalosti obsahu vztahující se k problematice transformace (1)

Interview naznaèilo, jak obtížná a zároveò dùležitá je úloha autora uèebnice pøi transfor-
maci vzdìlávacího obsahu – uèebnice totiž významnì ovlivòuje, s jakým uèivem se žák ve
výuce setká. Autor A se zamýšlí nad konkrétními vzdìlávacími obsahy, s vìdomím, že nì-
které z nich mohou být obtížné pro žáky. „Otáèení Zemì, Slunce bylo pro lidstvo vždycky prob-
lémem, protože se to nedá provést jednoduchým experimentem … musí se to modelovat“.

Autor A si je vìdom skuteènosti, že samotný vývoj poznání uvnitø vìdního oboru byl
v pøípadì tohoto tématu pomìrnì obtížný a pøedmìtem mnoha sporù. Vedle toho, že nì-
které vzdìlávací obsahy mohou být pro žáky obtížné (ohled na obor), bere autor A v úvahu
také další možné skuteènosti, které mohou ovlivnit žákovo porozumìní (ohled na žáka).
„Druhým problémem jsou prekoncepce, které mají žáci vytvoøeny, dokonce mnohdy i mis-
koncepce, a potom je to i prostorová pøedstavivost, protože ten pohyb tìch útvarù je po-
mìrnì složitý.“ Zdá se, že autor A k transformaci vzdìlávacího obsahu pøistupuje jako
k problému majícímu dvì dimenze. Nìkteré z jeho výpovìdí reprezentují orientaci na
obor, jiné reprezentují orientaci na žáka, neboť žáci, ale i dospìlí jsou mnohdy vybaveni
pøedstavami odlišnými od expertního vnímání urèité skuteènosti. Proporci zastoupení
obou dimenzí ve výpovìdích autora A jsme v této fázi výzkumu zatím nezjišťovali.

Následnì autor A zvažuje rùzné varianty zprostøedkování vzdìlávacího obsahu. „Padla
tedy otázka, jak si s tím pohrát, aby to pro žáky bylo stravitelné. … Je tøeba, aby vznikl pro
nì pomìrnì jednoduchý a názorný model. … Pak pochopitelnì pøíslušný text, který
komentuje tento model, aby byl struèný, jasný a aby byl ve vazbì, zejména na to, co tady
je, a samozøejmì aktivity. Takže jde o propojení grafického modelu, který ten žák vnímá,
s optimálním množstvím informací, plus jednoduchý struèný text, který je ve vazbì na žá-
kovské aktivity, pokud možno heuristické. … Žáci jsou vedeni k problémovým úvahám,
aby došlo ke konfliktu miskoncepce se skuteèným, správným jevem.“ Autor A pøedpo-
kládá, že žák je schopen vzdìlávacímu obsahu porozumìt jen do urèité míry. Proto se
zamýšlí nad jednotlivými komponentami porozumìní (srov. Kintsch 1998). Pøemýšlí nad
rùznými reprezentacemi vzdìlávacího obsahu, které mohou být ekvivalentní. Vytváøí tak
mimo jiné didaktický text (srov. napø. Ballstaedt 1997, s. 23) neboli ucelený struèný
soubor výkladových, narativních a instruktážních textù, který doplòuje ilustracemi. Z vý-
povìdí je zøejmé, že autor A pøipisuje znaèný didaktický potenciál modelování a modelùm
(viz k tomu dále bod 3).

Výsledky – didaktické znalosti obsahu vztahující se k problematice artikulace (2)

Jednotlivé prvky vzdìlávacího obsahu ve svém souhrnu vytváøejí strukturu vyuèovacího
pøedmìtu, která se jistým zpùsobem vztahuje k systematice pøíslušného oboru (viz k tomu
Brückmannová, Janík 2008). Tato struktura je pro žáka obtížnì uchopitelná, což autor A
do jisté míry reflektuje. „Žák mùže mít z pohádek nebo z vlastních pøedstav nìkteré mis-
koncepce. … Má prekoncepce, že se støídá den a noc, ale nedokáže zdùvodnit, proè se mìní
délka dne a noci bìhem roku. … A je tam ještì otázka støídání roèních období. Zde je dùvo-
dem jednak obíhání Zemì kolem Slunce, … ale oni øíkají otáèení Zemì kolem své osy, což
je støídání dne a noci. Takže tím problémem je, že se tìmito miskoncepcemi spojují dva
jevy. Støídání roèních období a støídání dne a noci bìhem otáèení. A zdùvodòuje se jedno
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druhým“. Obecnì vzato by autor uèebnice mìl být schopen strukturu vyuèovacího pøed-
mìtu žákovi srozumitelnì zprostøedkovat, a to v rozsahu daném pøíslušným kurikulárním
dokumentem. V pøípadì autora A se ukazuje, že reflektuje (dokáže vyjmenovat) rùzné
prekoncepce a miskoncepce žákù a pøi tvorbì uèebnicového textu s nimi poèítá. Projevuje
se to napø. v tom, že rozdìlí uèivo do sekvencí, které jsou žákùm postupnì pøedkládány
k øešení. „Je potøeba, aby se jasnì oddìlilo støídání dne a noci a støídání roèních období.“

Výsledky – didaktické znalosti obsahu vztahující se k problematice reprezentace (3)

Reprezentace jsou výsledkem transformace vzdìlávacích obsahù. Autor A se snaží pomocí
rùzných slovních popisù, analogií, metafor, pøíbìhù, obrázkù, diagramù, modelù, simulací
a dalších prostøedkù zpøístupnit vzdìlávací obsahy tak, aby byly žákùm blízké a souèasnì
do jisté míry atraktivní. „Je tøeba, aby vznikl pomìrnì jednoduchý a názorný grafický
model. … U tohoto modelu není jednoduché, jestli jde zprava, zleva, otázka barevnosti,
velikosti, ale toho, co se tam objevuje za dùležité informace, èíselné informace, slovní in-
formace, tak i terminologie, slunovrat, rovnodennost a podobnì.“

Zdá se, že autor A reflektuje také dùležitost samostatného konstruování znalostí a aktivní
úlohy žáka v procesu poznávání. Bere v úvahu i aspekt motivace, uèení se objevováním
a øešením problémù. „Žák si potom vytvoøí svùj vlastní model, … má malou svíèku, a udìlá
si pingpongový míèek, který propíchne kouskem špejle, zapíchne na konce plastelínu, pøedtím
ještì se motivuje tím, že má za úkol doma namalovat si na nìj zemìkouli, to znamená pøi-
bližnì zakreslit jednotlivé svìtadíly. A heuristickými aktivitami uvažuje, jak má asi vypadat
sklon zemské osy a pohyb kolem toho zdroje svìtla. … Pochopitelnì potom použijeme glóbus,
jako další možnost, že. Nebo telurium, další pomùcka.“

Z výše uvedeného je patrné, že autor bere v úvahu více možných variant zprostøedkování
uèiva (model, glóbus, telurium). Tyto varianty (reprezentace) mezi sebou porovnává a roz-
hoduje se pro tu, která je nejbližší pùvodnímu významu transformovaného konceptu a o které
je zároveò pøesvìdèen, že je nejvíce zajímavá a nejlépe srozumitelná pro žáky. Otázkou
nicménì zùstává, jak zajímavost a srozumitelnost jednotlivých reprezentací operacionali-
zovat a posuzovat. Z vyjádøení autora A také vyplývá, že zajímavost a srozumitelnost
transformovaného konceptu pro žáky je možné zvýšit použitím více forem reprezentací.
Více forem reprezentací je možné užít souèasnì, nebo jednotlivì za sebou, neboť každá
z reprezentací je odlišná, napøíklad z hlediska zapojení rùzných smyslových kanálù žáka
pøi výuce. Autor A jako nejpøínosnìjší zvolil takovou reprezentaci, která umožòuje nejak-
tivnìjší zapojení žáka do procesu konstruování vìdomostí a dovedností. Zatímco globus
a telurium jsou již „hotové“ pomùcky, na vzniku popisovaného modelu mùže žák aktivnì
participovat a zároveò pøi jeho konstrukci dochází k rozložení významu pùvodního kon-
ceptu do jeho dílèích èástí (artikulace uèiva).

K problému udržení rovnováhy mezi ohledem na obor a ohledem na žáky pøi ztváròování
vzdìlávacího obsahu v uèebnicích se autor A vyslovuje v následujícím smyslu: „Platí
podle mého názoru zásada, že nelze podøídit názornost a porozumìní tomu, že bychom
zavádìli nepøesnosti, dokonce odborné nesprávnosti. Abychom neudìlali potom další
problém, aby nevznikla miskoncepce vytvoøená ve škole pro budoucí výuku fyziky, zemì-
pisu a podobnì.“
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Interpretace a dílèí závìry

Tato pøípadová studie dokumentuje proces tvorby uèebnicového textu, jenž je zde mode-
lován jako sled transformace, artikulace a reprezentace uèiva. Z pøípadové studie je patrná
nároènost zohlednìní požadavku prezentovat uèivo správnì z hlediska oboru a souèasnì
tak, aby bylo pøístupné žákùm. Obtížným úkolem je artikulovat uèivo tak, aby se pøedešlo
možnému vzniku mylných pøedstav, a (re)prezentovat je zajímavou a srozumitelnou for-
mou žákùm.

5.7 Shrnutí

V této kapitole bylo formou pøípadových studií prezentováno nìkolik pohledù na uèite-
lovy didaktické znalosti obsahu. Pøípadové studie byly realizovány jako souèást šíøe konci-
povaného výzkumu, jehož cílem bylo diagnostikovat didaktické znalosti obsahu. Pøípadové
studie ilustrují nìkteré z aspektù didaktických znalostí obsahu a souèasnì poukazují na
jejich roli v procesu tvorby školního kurikula.

Jakkoliv se mùže zdát, že zkoumaní uèitelé disponují ponìkud vágními pøedstavami o tom,
jak se žáci uèí, jakými prekoncepcemi disponují apod., výsledky prezentovaných studií
nelze zobecnit ani pøecenit. Naším cílem bylo na konkrétních pøíkladech ukázat, jak lze
zachytit a dokumentovat uèitelovy didaktické znalosti obsahu. Snad je z nich patrné, jaký
potenciál pro pøípravu uèitelù na roli tvùrcù kurikula mùže mít toto „portrétování“ uèite-
lových znalostí. Podrobnìji k tomu v následujících kapitolách.
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6 DIDAKTICKÉ ZNALOSTI OBSAHU
A TVORBA KURIKULA

Od uèitelù a uèitelských sborù se dnes oèekává vìtší míra angažovanosti v procesech
tvorby školního kurikula (školního vzdìlávacího programu). Pøípadové studie prezentované
v pøedchozí kapitole naznaèily, s jakými odbornými nároky je tvorba školního kurikula
spojena a jakou roli zde mohou sehrávat uèitelovy didaktické znalosti obsahu. Vycházíme
z pøedpokladu, že úspìch uèitele v roli tvùrce kurikula do jisté míry závisí na úrovni jeho
didaktických znalostí obsahu.

V této kapitole prezentujeme nìkteré problémy spojené s tvorbou kurikula a naznaèu-
jeme, jakým potenciálem pro jejich øešení disponuje koncept didaktické znalosti obsahu.
Nejprve je zde rozebírán vztah mezi akademickou disciplínou a školním vyuèovacím
pøedmìtem a analyzována role didaktických znalostí obsahu pøi transformaci akade-
mických disciplín ve vyuèovací pøedmìty. Následnì je pøedstavena obecná taxonomie
didaktických znalostí obsahu (Veal, MaKinster 1999), kde jsou tyto znalosti situovány do
širšího didaktického rámce a diferencovány na obecné, doménovì specifické a tematicky
specifické. S oporou o uvedenou taxonomii analyzujeme Rámcový vzdìlávací program
pro základní vzdìlávání (RVP ZV). Zamìøujeme se na strukturu vzdìlávacího obsahu
v RVP ZV a pokoušíme se ji vizualizovat pomocí víceúrovòového modelu. V návaznosti
na to si klademe otázku, jakými didaktickými znalostmi obsahu by mìl disponovat uèitel,
aby kompetentnì zvládal tvorbu školního kurikula (ŠVP), a to v potøebné míøe korespon-
dence s RVP ZV. Obdobnì jako Veal a MaKinster (1999) pracujeme s diferenciací didak-
tických znalostí obsahu na obecné, doménovì specifické a tematicky specifické. To vše má
být východiskem pro úvahy vedené nad modelem uèitelského vzdìlávání založeným na
konceptu didaktické znalosti obsahu (kap. 7).

6.1 Vztah obor – vyuèovací pøedmìt

Již na základì rozboru studií vztahujících se k didaktickým znalostem obsahu (kap. 4) lze
formulovat nìkteré dílèí závìry. Hloubìji neobjasnìnou zùstává napø. otázka, jaký je
potenciál konceptu didaktické znalosti obsahu pro tvorbu kurikula. Deng (2007b) po-
ukazuje kriticky na skuteènost, že v literatuøe pojednávající o uèitelových specifických
znalostech obsahu v oblasti pøírodovìdného vzdìlávání je opomíjen vztah mezi akade-
mickou disciplínou (oborem) a k nìmu vztaženým školním vyuèovacím pøedmìtem.

„Celkovì chybí jasné rozlišení mezi akademickými pøírodovìdnými disciplínami a k nim
vztaženými pøírodovìdnými školními pøedmìty, a tudíž i zasvìcená diskuse o tom, co zna-
mená znát matérii (subject matter) školního pøedmìtu. Mnozí výzkumníci mají za to, že
uèitelé pøírodovìdných pøedmìtù nejprve porozumí obsahu akademické disciplíny a pomocí
didaktických znalostí obsahu (PCK) jej transformují tak, aby byl stravitelný (caters) pro
žáky rùzných zájmù a rùzných pøedchozích znalostí“ (Deng 2007b, s. 507).
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Citovaný autor si klade otázky: Proè jsou akademické disciplíny brány jako východisko
pro úvahy o uèitelových specifických znalostech obsahu? Proè je kategorie školní pøedmìt
do takové míry skrytá, ne-li neviditelná, ve výzkumném diskursu o uèitelových speci-
fických znalostech obsahu? Pøi hledání odpovìdi na tyto otázky se opírá o práci Sten-
gelové (1997), která popisuje tøi možnosti chápání vztahu mezi akademickými disciplínami
(obory) a školními vyuèovacími pøedmìty:

(1) Akademické disciplíny a vyuèovací pøedmìty jsou v podstatì kontinuální;

(2) Akademické disciplíny a vyuèovací pøedmìty jsou od základu diskontinuální;

(3) Akademické disciplíny a vyuèovací pøedmìty jsou odlišné, avšak vzájemnì vztažené
jedním ze tøí zpùsobù:

(3a) akademická disciplína pøedchází vyuèovacímu pøedmìtu;

(3b) vyuèovací pøedmìt pøedchází akademické disciplínì;

(3c) vztah mezi obojím je dialektický.

Na základì analýzy Shulmanovy studie (1987) Deng ukazuje, že pro Shulmana je charak-
teristická pozice, podle níž je akademická disciplína chápána jako primární zdroj vyuèo-
vacího pøedmìtu, neboť mu nabízí poznatky, porozumìní, dovednosti a dispozice, které
mají žáci získat. Akademická disciplína pøedchází vyuèovacímu pøedmìtu v tom smyslu,
že vyuèovací pøedmìt je z ní odvozován. Uèitel ve výuce transformuje své znalosti obsahu
akademické disciplíny do obsahu vyuèovacího pøedmìtu, pøièemž tento obsah je ztvárnìn
do forem, které jsou pedagogicky úèinné a adaptivní s ohledem na schopnosti žákù.

Dimenze vyuèovacího pøedmìtu

Druhý aspekt, na který se Deng (2007b) ve své analýze zamìøuje, se týká jednotlivých
dimenzí obsahu vyuèovacího pøedmìtu. Autor rozlišuje dimenzi logickou, psychologic-
kou, didaktickou, epistemologickou a sociokulturní. Tvrdí, že koncept didaktické znalosti
obsahu (v Shulmanovì pojetí) zahrnuje pouze dimenzi logickou, psychologickou a didak-
tickou. V širším pojetí didaktických znalostí obsahu by bylo možné zohlednit také di-
menzi epistemologickou a sociokulturní.15 V závìru své studie autor pøedkládá rámec pro
tvorbu kurikulárních materiálù, jejichž potenciál má spoèívat v tom, že uèiteli nabídnou
pìt typù znalostí spadajících do pìti výše uvedených dimenzí:

� dùležité koncepty a principy a jejich vztah;

� obtíže žákù pøi uèení, prekoncepty a zpùsoby myšlení;

� zpùsoby reprezentace a formulování konceptù podporující žákovo uèení a porozumìní;

� historické a epistemologické pohledy na formulaci a vývoj (utváøení) konceptù a principù;

� sociokulturní kontext (Deng 2007b, s. 529).
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Vzhledem k tomu, že v Shulmanovì pøístupu byly shledány urèité nejasnosti kolem vztahu
mezi obsahem akademické disciplíny a obsahem školního vyuèovacího pøedmìtu (srov. Deng
2007b; Bromme 2008), naznaèíme v dalším textu, jak je tento vztah nazírán v nìkterých
pøístupech spadajících do evropské a zejména èeské didaktické tradice (Helus 2007; Janík,
Slavík 2007).

Dvì roviny didaktické transformace

Pøi analýze vztahu mezi akademickou disciplínou a školním vyuèovacím pøedmìtem se
vychází ze skuteènosti, že školní vyuèovací pøedmìt je pedagogickým, resp. oborovì di-
daktickým konstruktem. Pøi tvorbì školního vyuèovacího pøedmìtu se vedle zøetelù obo-
rových uplatòují zøetele pedagogické, psychologické, sociologické, antropologické a další.
Školní vyuèovací pøedmìty tedy nelze chápat jako „vìdy v kapesním (školním) vydání“.
Jsou sice zakotveny ve vìdeckých, umìleckých a jiných disciplínách, ale s ohledem na
vzdìlávací potøeby a možnosti žákù je transformují.

Transformace akademické disciplíny do školního vyuèovacího pøedmìtu pøedstavuje první
rovinu didaktické transformace a je zakázkou pro tvùrce kurikula, kteøí jsou prvními kon-
struktéry obsahu vzdìlávání. Tato rovina didaktické transformace je oznaèována termí-
nem ontodidaktická transformace (srov. Turèenko 1977) a spoèívá v pøevedení oborových
obsahù (tj. obsahù akademické disciplíny) do obsahù kurikulárních (tj. obsahù školního
vyuèovacího pøedmìtu, jenž je vymezen kurikulem). Výsledek ontodidaktické transfor-
mace je relativnì dobøe uchopitelný, neboť se materializuje v kurikulárních dokumentech.

Kurikulární dokumenty regulují vzdìlávání a vymezují rámec pro aktivity uèitelù a žákù
ve výuce. V tìchto aktivitách prochází obsah vzdìlávání druhou rovinou didaktické trans-
formace, jež je zakázkou pro uèitele, kteøí jsou druhými konstruktéry obsahu vzdìlávání.
Tato druhá rovina didaktické transformace je oznaèována termínem psychodidaktická
transformace a spoèívá v pøevedení kurikulárních obsahù do obsahù výuky (uèivo). Vý-
sledek psychodidaktické transformace je uchopitelný obtížnìji. Mùže mít podobu uèite-
lovy pøípravy na výuku, která zachycuje obsah vzdìlávání v projektové formì, pøíp.
podobu záznamu vyuèovací hodiny, který dokumentuje obsah vzdìlávání v realizaèní formì
(to, co se skuteènì prezentuje v interakci uèitel – žáci) – viz tab. 8.
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V rovinì oborù/disciplín figurují oborové
obsahy. Jde o souhrn faktù a pojmù oborù
vìdeckých, umìleckých, technických a jiných
a o pochopení jejich struktury, o „akceptované
pravdy oborù“ i o jejich argumentaci, o poro-
zumìní tomu, v jakém vztahu vùèi sobì stojí
urèité výroky uvnitø oboru, o porozumìní
vztahu mezi teorií a praxí atd. Tyto obsahy
se utváøejí mimo pedagogiku, ve své vlastní
oborové logice a systematice. Ontodidaktická transformace, tj. transfor-

mace oborových obsahù do kurikulárních
obsahù. Øeší otázku, jak pøistupovat
k oborovým obsahùm, aby bylo možno
na základì jejich výbìru a uspoøádání
vytvoøit kurikulm?

V rovinì školství/školy16 figurují kurikulární
obsahy. Jde o obsahy, které byly kvalifikovanì
vybrány z fondu všech teoreticky možných
oborových obsahù a zapracovány
do kurikula školy, o soubor znalostí a èinností
relevantních pro jednotlivé školní vyuèovací
pøedmìty, resp. vzdìlávací oblasti. Kurikulární
obsahy však nejsou totožné s oborovými
obsahy. Vymezení souboru znalostí a èinností
pro kurikulum je neseno tzv. ontodidaktickou
transformací, která se odehrává na rozhraní
„obory – škola“. Promyšlenì se tak budují
vztahy „obor – vyuèovací pøedmìt“, které
nabývají konkretizovaných podob (napø.
geografie – školní zemìpis, kinantropologie –
tìlesná výchova).

Psychodidaktická transformace, tj.
transformace kurikulárních obsahù
do uèiva (obsahù výuky). Øeší otázku,
jak uzpùsobit kurikulární obsahy
vzhledem k dosažené úrovni vývoje
žákù, jejich schopnostem a zkušenos-
tem – jejich psychické výbavì?

V rovinì výuky figuruje uèivo (obsahy výuky).
Prostøednictvím psychodidaktické transfor-
mace nabývá kurikulární obsah specifické
formy, kterou oznaèujeme jako uèivo (obsah
výuky). Uèivo je didaktickým „uskuteèòováním“
kurikulárního obsahu, které probíhá v komu-
nikaci mezi uèitelem a žáky, na „švu“ spo-
jujícím žákovo myšlení s myšlením oborovým
(srov. Štech 2004).

Tab. 8: Formy „existence obsahu“ a roviny didaktické transformace
(Janík, Slavík 2007 – upraveno)
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16 Terminologická poznámka: V rovinì „školství“ je obsah vymezen prostøednictvím rámcových vzdì-
lávacích programù, v rovinì „škola“ jej vymezují a konkretizují školní vzdìlávací programy.



Výše prezentované odlišení rovin ontodidaktické a psychodidaktické transformace je ideálnì
typické. Nepostihuje plnì skuteènost, že uèitel mùže pøi pøípravì a realizaci výuky pøekraèo-
vat rovinu psychodidaktické transformace a vstupovat do roviny transformace ontodidak-
tické. Tyto úvahy jsou relevantní nejen s ohledem na tvorbu kurikula školního vzdìlávání,
ale také s ohledem na tvorbu kurikula uèitelského vzdìlávání – jak ukážeme dále.

6.2 Obecná taxonomie didaktických znalostí obsahu

Veal a MaKinster (1999) pøedstavují obecnou taxonomii didaktických znalostí obsahu
(DZO) v oblasti pøírodovìdného vzdìlávání. Pøedložená taxonomie (obr. 7) vystihuje hierar-
chický vztah mezi disciplínami (general PCK), vyuèovacími pøedmìty/obory (domain
specific PCK) a výukovými tématy (topic specific PCK). Tyto tøi úrovnì jsou zasazeny
do rámce didaktiky (pedagogy).

Obr. 10: Obecná taxonomie didaktických znalostí obsahu (Veal, MaKinster 1999, s. 7)
Veal a MaKinster (1999) podávají k obr. 10 následující vysvìtlení:
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� Didaktický rámec (pedagogy) zahrnuje obecné didaktické strategie a dovednosti, jimiž
by mìli disponovat všichni uèitelé, napø. plánování, používání výukových metod,
hodnocení, uplatòování skupinové práce, kladení otázek, poskytování zpìtné vazby,
vedení individualizované výuky, pøednášení, demonstrování a zpevòování. Tyto strategie
nejsou vázány na specifickou obsahovou oblast – mohou být používány napøíè rùznými
obsahovými oblastmi. Didaktická strategie se stává souèástí didaktických znalostí obsahu
pouze v pøípadì, že je specifikována v rámci urèité obsahové oblasti.

� Obecné didaktické znalosti obsahu (general pedagogical content knowledge) – tyto
znalosti jsou více specifické než znalosti spadající do didaktického rámce. Obecné
didaktické znalosti obsahu jsou specifické pro disciplíny (napø. pøírodovìda, historie,
matematika, angliètina). Obecné didaktické znalosti obsahu bývají nìkdy oznaèovány
pojmem pøístupy k výuce oboru (orientations towards teaching subject area). Napø.
Magnusson, Krajcik, Borko (1999, s. 97–103) rozlišují devìt pøístupù (orientations)
k výuce pøírodovìdy (process, academic rigor, didactic, conceptual change, activity-
-driven, discovery, project-based science, inquiry, guided inquiry). Tyto pøístupy re-
prezentují „obecný zpùsob náhledu èi konceptualizace výuky pøírodovìdy“ (Magnusson,
Krajcik, Borko 1999, s. 97). Jsou specifické pro disciplínu (napø. pøírodovìdné), po-
kud se v jejich rámci pracuje s oborovými cíli a obsahy (napø. pøírodovìdnými).

� Doménovì specifické didaktické znalosti obsahu (domain-specific pedagogical content
knowledge) – tyto znalosti jsou více specifické než obecné didaktické znalosti obsahu.
Vztahují se totiž pouze k jedné z vícera domén situovaných v disciplínì. Napø. pøi
laboratorní práci ve výuce chemie se používají chemikálie a titraèní baòky, zatímco
pøi laboratorní práci ve výuce biologie se pracuje s preparáty. Obojí má sice povahu
laboratorní práce v pøírodovìdì, ale každé sleduje cíle specifické pro danou doménu.

� Tematicky specifické didaktické znalosti obsahu (topic-specific pedagogical content
knowledge) – tyto znalosti jsou více specifické než doménovì specifické didaktické
znalosti obsahu. Každá doména obsahuje soubor svých vlastních pojmù, termínù a témat,
pøièemž nìkteré z nich jsou obsaženy ve více doménách èi disciplínách souèasnì.
Pøestože jsou nìkteré koncepty spoleèné vícero doménám, jsou žákùm v každé z domén
zprostøedkovávány odlišným zpùsobem. Když se žáci uèí napø. o teplu a teplotì, che-
mik mùže pro popsání teploty použít molekulární kinetickou teorii, zatímco fyzik mùže
øíci, že teplota je mírou tepla ztraceného èi získaného v systému.

6.3 Rámcový vzdìlávací program a uèitelské vzdìlávání

S oporou o obecnou taxonomii didaktických znalostí obsahu uvedenou výše (6.2) nyní
pøistoupíme k analýze Rámcového vzdìlávacího programu pro základní vzdìlávání. Zamì-
øíme se na strukturu vzdìlávacího obsahu v RVP ZV a pokoušíme se ji vizualizovat pomocí
víceúrovòového modelu.
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Obecnì didaktický rámec

Rovina vzdìlávacích oblastí
(discipline)
Èlovìk a pøíroda (science)

Rovina vzdìlávacích oborù
(domain)
Fyzika, chemie, pøírodopis, zemìpis

Rovina vzdìlávacího obsahu
vzdìlávacího oboru (topic)
v pøípadì fyziky: látky a tìlesa,
pohyb apod.

V RVP ZV se rozlišují oèekávané
výstupy a uèivo. V pøípadì „látky
a tìlesa“ je uèivem: mìrné velièiny
(délka, objem, hmotnost, teplota
a její zmìna, èas), skupenství látek
(souvislost skupenství látek s jejich
èásticovou stavbou, difúze)

Obr. 11: Struktura vzdìlávacího obsahu v RVP ZV

V návaznosti na analýzu struktury obsahu v RVP ZV (obr. 11) si klademe otázku, jakými
didaktickými znalostmi obsahu by mìl disponovat uèitel, aby mohl kompetentnì pøistoupit
k tvorbì školního kurikula. Obdobnì jako Veal a MaKinster (1999) pracujeme s diferenciací
didaktických znalostí obsahu na obecné, doménovì specifické a tematicky specifické (obr. 12).
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Obecnì didaktický rámec

Rovina
vzdìlávacích
oblastí

Obecné didaktické
znalosti obsahu

Rovina
vzdìlávacích
oborù

Doménovì speci-
fické didaktické
znalosti obsahu

Rovina vzdì-
lávacího obsahu
vzdìlávacího
oboru

Tematicky speci-
fické didaktické
znalosti obsahu

Obr. 12: Struktura vzdìlávacího obsahu v RVP ZV a pøiøazené typy
didaktických znalostí obsahu

Obecné didaktické znalosti obsahu (oznaèované též jako pøístupy k výuce disciplíny) re-
prezentují obecný úhel pohledu na výuku urèité disciplíny na urèitém stupni vzdìlávání.
Díky obecným didaktickým znalostem obsahu si je uèitel vìdom skuteènosti, že existují
urèité obecnìjší pøístupy pøi výuce urèité disciplíny; zná pøednosti a meze jednotlivých
pøístupù; dokáže zdùvodnit volbu urèitého pøístupu.

PØÍKLAD: Uèitel si je vìdom skuteènosti, že pøi výuce cizího jazyka se mohou uplatnit
rùzné pøístupy od gramaticko-pøekladového až po (post)komunikativní. Dokáže zdùvodnit,
proè svoji výuku zakládá na pøístupu gramaticko-pøekladovém. Obecné didaktické znalosti
obsahu v uvedeném pøípadì spadají do didaktiky cizího jazyka.
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Doménovì specifické didaktické znalosti obsahu uèiteli umožòují porozumìt odlišnostem,
které existují mezi rùznými obory (domains) situovanými v rámci jedné zastøešující dis-
ciplíny, a tomu, co z tìchto odlišností vyplývá pro výuku toho kterého oboru.

PØÍKLAD: Uèitel se je vìdom skuteènosti, že angliètina „funguje“ jinak než esperanto, a ro-
zumí tomu, co z této odlišnosti vyplývá pro výuku toho kterého jazyka. Doménovì specifické
didaktické znalosti obsahu v uvedeném pøípadì spadají do didaktiky konkrétního jazyka (tj.
napø. do didaktiky esperanta).

Tematicky specifické didaktické znalosti obsahu uèiteli umožòují porozumìt napø. tomu,
jakým zpùsobem mùže urèité konkrétní uèivo souviset s urèitým konkrétním oèekáva-
ným výstupem.

PØÍKLAD: Uèitel napø. ví, jak prezentovat urèité uèivo z oblasti gramatiky tak, aby bylo
pro žáky srozumitelné.

Analogické pøíklady z oblasti pøírodovìdného vzdìlávání viz v kap. 6.2.

6.4 Shrnutí

Výklad v této kapitole byl uvozen analýzou možných vztahù mezi akademickou discip-
línou a školním vyuèovacím pøedmìtem. S odkazem na práci Denga (2007b) jsme ukázali,
že pro Shulmana je charakteristická pozice, podle níž je akademická disciplína chápána
jako primární zdroj vyuèovacího pøedmìtu, neboť mu nabízí poznatky, porozumìní, do-
vednosti a dispozice, které mají žáci získat.

Vzhledem k tomu, že v Shulmanovì pøístupu byly shledány urèité nejasnosti kolem vztahu
mezi obsahem akademické disciplíny a obsahem školního vyuèovacího pøedmìtu, naznaèili
jsme dále, jak je tento vztah nazírán v nìkterých pøístupech spadajících do evropské a èeské
didaktické tradice. Jako vhodné se pøitom ukázalo rozlišení dvou rovin didaktické trans-
formace – ontodidaktické a psychodidaktické.

Dále jsme pøedstavili obecnou taxonomii didaktických znalostí obsahu, která je založena
na rozlišení obecných, doménovì specifických a tematicky specifických didaktických zna-
lostí obsahu. S oporou o uvedenou terminologii jsme pøistoupili k analýze obsahu, který je
vymezen v Rámcovém vzdìlávacím programu pro základní vzdìlávání. V návaznosti na
to jsme si položili otázku, jakou roli by mìlo v pøípravì uèitelù na roli tvùrcù kurikula
sehrávat uèitelské vzdìlávání.
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7 DIDAKTICKÉ ZNALOSTI OBSAHU
A UÈITELSKÉHO VZDÌLÁVÁNÍ

Jeden z motivù pro uvádìní konceptu didaktických znalostí obsahu byl pragmatické (po-
litické) povahy a spoèíval v potøebì pozvednout status uèitelské profese. Argumentace se
opírala o existenci specifických uèitelských znalostí a poznatkové báze uèitelství a smì-
øovala k podpoøe profesionalizace uèitelství. Zaèaly se koncipovat modely uèitelského
vzdìlávání opírající se o koncepty poznatková báze uèitelství a didaktické znalosti obsahu.
V tìchto modelech je znaèná pozornost vìnována transformaèním procesùm, v nichž
uèitelovy znalosti obsahu získávají specifickou didaktickou kvalitu – promìòují se do
znalostí obsahu vhodných pro vyuèování, tj. do didaktických znalostí obsahu. Proces
kognitivní integrace èi amalgamizace znalostí rùzného typu sice zatím není hloubìji pro-
zkoumán, avšak zdá se, že to není pøekážkou, aby se vzdìlavatelé uèitelù pokoušeli didak-
tické znalosti obsahu u svých studentù rozvíjet. V odborné literatuøe je takových pokusù
(metod) popsána celá øada. Spadají sem napø. analýzy kurikulárních materiálù a pøíprav
na výuku, reflexe výuky podporovaná videozáznamem a posthospitaèní rozhovor, akèní
výzkum, specifické kurzy a workshopy apod. Nìkteré z nich zde prezentujeme, a to jako
souèást modelu uèitelského vzdìlávání založeného na konceptu didaktické znalosti obsahu.

7.1 Profesionalizace a poznatková báze uèitelství

Situace, v níž se u nás dnes uèitelská profese a uèitelské vzdìlávání nacházejí, je v mnoha
ohledech nezávidìníhodná. Protiváhou deprofesionalizaèních tendencí, jejichž živnou pùdou
je neoliberalismus (kriticky k tomu viz Štech 2007), je snaha pedagogické komunity
smìøovat uèitelství k profesionalizaci (Koťa 2007). Jde o to obhájit, že uèitel je pøíslušní-
kem uèené (intelektualizované) profese, pro niž jsou charakteristické následující atributy:

„Závazná povinnost sloužit druhým jakožto vnitøní ‘povolání‘; porozumìní vìdeckého èi teo-
retického charakteru; oblast dovedného (skilled) výkonu a praxe; uplatnìní úsudku v pod-
mínkách nevyhnutelné nejistoty; potøeba uèit se ze zkušenosti za interakce teorie a praxe;
profesní komunita zajišťující monitoring kvality a agregaci znalostí“ (Shulman 1998, s. 516,
citováno podle Baumert, Kunter 2006. s. 480).

V souvislosti s procesem profesionalizace uèitelství se zaèíná budovat poznatková báze
uèitelství (srov. Janík 2005a; Lukášová 2009), jejíž existence by mìla být jedním z argu-
mentù pro plné uznání profesionality uèitelství. Jak uvádí Shulman (1987, s. 4), poznatko-
vou bázi uèitelství si lze pøedstavit jako jistý „kodifikovaný nebo kodifikovatelný agregát
poznatkù, dovedností, porozumìní a technologie, etiky a dispozic, kolektivní zodpovìdnosti –
vèetnì zpùsobù, jak je reprezentovat a komunikovat“.
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Podle Shulmana (1987) existují ètyøi zdroje poznatkové báze uèitelství – je to:

� Vzdìlání v obsahu disciplíny – jde o znalosti obsahu, o porozumìní, dovednosti a dis-
pozice, které mají být dítìti zprostøedkovány. Tyto znalosti jsou budovány na dvou zá-
kladech: a) poznatky shromáždìné v literatuøe daného oboru; b) pochopení historického
a filozofického kontextu, v nìmž se poznání v dané oblasti utváøí.

� Vzdìlávací materiály a struktury – jejich pomocí se má dosahovat cílù organizova-
ného školního vzdìlávání (kurikula, testy, instituce a jejich hierarchie, profesní orga-
nizace uèitelù, obecné mechanismy øízení a financování aj.).

� Formální pedagogické vzdìlání – jde o výzkumnì zamìøenou literaturu vztahující
se k problematice uèení a vyuèování (nálezy empirického výzkumu vyuèování a uèení;
normativní, filozofické a etické základy vzdìlávání).

� Moudrost praxe – jde o maximy, které øídí praktické jednání zkušených uèitelù.
Dùležitým úkolem výzkumu je spolupracovat s praktiky a vytváøet kodifikované re-
prezentace praktické moudrosti zkušených uèitelù.

Jde o to, pokud možno teoreticky zdùvodnit a empiricky doložit, že uèitelé jsou profesionály,
kteøí disponují specifickými znalostmi, jež nejsou dostupné lidem stojícím mimo uèitel-
skou profesi. V návaznosti na Shulmana (1987) jsou za tyto specifické znalosti považo-
vány didaktické znalosti obsahu, které jsou kategorií, jež nejzøetelnìji odlišuje uèitele od
oborového specialisty v tom, jak rozumí oborovým obsahùm. Tyto znalosti pøedstavují
jádro poznatkové báze uèitelství a nìkterých modelù uèitelského vzdìlávání. V dalším
textu budeme tyto modely oznaèovat pojmem modely uèitelského vzdìlávání založené na
didaktických znalostech obsahu.

7.2 Teoretická východiska rozvíjení didaktických znalostí
obsahu a uèitelské vzdìlávání

Uèitelova schopnost zohledòovat požadavek oborové správnosti vyuèovaného obsahu
a souèasnì brát ohled na uèební možnosti a potenciality žákù je založena na jeho dispono-
vanosti didaktickými znalostmi obsahu. Praktické aktivity smìøující k rozvíjení didaktic-
kých znalostí obsahu u (budoucích) uèitelù se více èi ménì opírají o teoreticko-empirické
poznatky o tom, jak se tyto znalosti utváøejí v prùbìhu stávání se uèitelem. Ve výzkumu
je vìnována znaèná pozornost transformaèním procesùm, v nichž se uèitelovy znalosti
obsahu promìòují do znalostí obsahu vhodných pro vyuèování, tj. do didaktických zna-
lostí obsahu. Uvedený proces je oznaèován jako kognitivní integrace èi amalgamizace,
popø. jako zatìsnìní znalostí (srov. Bromme 2008). Výzkumy, v nichž se sledují procesy
utváøení expertízy (expertnosti) v rùzných profesích, poukazují na existenci fenoménu
oznaèovaného pojmem zhuštìní znalostí (knowledge encapsulation).
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Tento pojem byl zaveden Boshuizenovou a Schmidtem (1992) v oblasti vzdìlávání medikù.
Citovaní autoøi zkoumali vztah mezi biomedicínskými znalostmi (biomedical knowledge)
a klinickým uvažováním (clinical reasoning) u expertù, støednì pokroèilých a novicù.
Ukázalo se, že „experti pøi øešení klinických problémù nevycházeli ze svých kdysi získa-
ných biomedicínských teoretických znalostí, ale spíše jednoduše ze svých nedávno získaných
praktických klinických zkušeností“. Autoøi na základì svých výzkumù formulovali hypotézu,
že „experti nepotøebují využívat mnoho mentální zdrojù k tomu, aby aktivovali znalostí
bázi, neboť proces je automatizovaný“ – tento fenomén citovaní autoøi oznaèují pojmem
zahuštìní znalostí (knowledge encapsulation) – „jde o mentální uložení znalostní báze
uvnitø schématu praktických a procedurálních znalostí“ (cit. podle Bower et al. 2004, s. 17).

Jak uvádí Bromme (2008, s. 14), zhuštìní znalostí pøedstavuje proces, bìhem nìhož je
„množství informací pùvodnì nahlížených z oddìlených perspektiv rùzných disciplín (napø.
fyzikální, biologická nebo chemická data) zahrnuto pod nìkolik obecnìjších konceptù.
Tyto obecnìjší koncepty tak získávají vìtší explikativní hodnotu pro pozorované jevy
(napø. pro data o nemocích v lékaøství). Tyto obecnìjší koncepty pùsobí integraènì na
množství dat, pøièemž mnohé detailní informace, které jsou v nich zahrnuty, zpravidla
vùbec nejsou aktivovány. Tím není mínìno prosté osvojení si nových abstraktnìjších
schémat, nýbrž promìna dosavadních oborových pojmù, které se stávají abstraktnìjšími
ve smyslu nárùstu intensionálního významu“. S tímto fenoménem se setkáváme, pokud
studujeme proces utváøení didaktických znalostí obsahu u uèitelù.

Uèitel disponující didaktickými znalostmi obsahu

Praktické snahy smìøující k podpoøe procesu rozvíjení didaktických znalostí obsahu bý-
vají zpravidla uvozeny otázkami ptajícími se po roli tìchto znalostí ve vyuèování: Jak vy-
uèuje uèitel, jestliže disponuje urèitou úrovní didaktických znalostí obsahu? Co mu tyto
znalosti umožòují vidìt a dìlat pøi výuce urèitých obsahù? Odpovìdi na tyto otázky pøináší
výzkumné studie zamìøené na fungování didaktických znalostí obsahu (budoucích) uèi-
telù ve výuce (viz kap. 3). Na tomto místì struènì shrneme poznatky tìchto výzkumù a po-
kusíme se charakterizovat „model“ uèitele disponujícího didaktickými znalostmi obsahu.

Jak již bylo objasnìno, takto vybavený uèitel disponuje „èímsi chytrým, neviditelným
a rozhodujícím“ (Gudmundsdottir et al. 1995, s. 163), co mu umožòuje vyuèovat tak, jak
vyuèuje. Jde o znalosti, které mu umožòují transformovat obsahy do forem, které jsou
„pedagogicky úèinné, a pøesto pøizpùsobivé schopnostem žákù“ (Shulman 1987, s. 15).
Jedná se o rùzné „analogie, ilustrace, pøíklady, vysvìtlení, slovní demonstrace, zpùsoby
znázoròování a formulování tématu, které jej uèiní srozumitelným pro jiné“ (Shulman
1987, s. 9). Klíèovou charakteristikou tìchto uèitelových znalostí je jejich dvojdimenzio-
nálnost (viz kap. 4.2), které spoèívá v tom, že uèitel disponuje znalostmi vztahujícími se
k reprezentacím obsahu (ohled na obor) a souèasnì porozumìním specifickým uèebním
obtížím žákù a jejich (pre)koncepcím (ohled na žáka).
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Díky tìmto znalostem je uèitel schopen napø.:

� vidìt v uèivu jeho potenciality pro rozvoj (oborových) znalostí, dovedností, kompe-
tencí a dalších dispozic žákù

� pøedvídat efekty urèitého zpùsobu výkladu a (re)prezentace uèiva (analogie, pøíklady,
demonstrace atp.) na žákovo porozumìní

� reflektovat možnosti zprostøedkování uèiva v rùzných fázích výuky a ve vztahu k dal-
šímu uèivu (pojmová – obsahová struktura výuky)

� posoudit kognitivnì aktivizaèní potenciál uèebních úloh rùzného typu

� porozumìt (pre)koncepcím a specifickým uèebním obtížím žákù (napø. typickým
chybám, kterých se žáci v souvislosti s øešením urèitých problémù dopouštìjí)

� smysluplnì propojovat perspektivu pøirozeného svìta žákù s perspektivami oborù/
vyuèovacích pøedmìtù

� organizovat a citlivì usmìròovat reflexe a diskuse žákù vztahující se k øešení uèeb-
ních úloh.

Jak koncipovat kurikulum uèitelského vzdìlávání

Jak koncipovat kurikulum uèitelského vzdìlávání, aby u budoucích uèitelù mohlo do-
cházet ke kognitivní integraci znalostí obsahových se znalostmi didaktickými? To je otázkou
smìøující do oblasti tvorby kurikula uèitelského vzdìlávání. Klíèový je zde problém
vzájemného vztahu oborové a didaktické pøípravy uèitelù. Jako logická se jeví následující
úvaha. Má-li u budoucích uèitelù docházet ke kognitivní integraci znalostí obsahových se
znalostmi didaktickými, je tøeba kurikula uèitelského vzdìlávání koncipovat jako kurikula
integrovaná, v nichž se oborové studium odehrává èasovì soubìžnì a provázanì se studiem
didaktickým. Situace se nicménì problematizuje v souvislosti s Boloòskou deklarací, která
koncem 90. let 20. století pøichází s výzvou na zavedení strukturovaného studia na vyso-
kých školách v evropských zemích. Co se studia uèitelství týèe, je tato výzva pøijímána
ambivalentnì. Poukazuje se na celou øadu problémù (Urbánek 2004a; Brebera 2006),
jedním z nich je problém integrace oborové a didaktické pøípravy uèitelù ve strukturovaném
studiu uèitelství. Co to vlastnì znamená a jak se tento problém jeví z pohledu teorie didak-
tických znalostí obsahu?

S ohledem na utváøení didaktických znalostí obsahu se zvažují možnosti a meze násled-
ných/konsekutivních a soubìžných/paralelních modelù uèitelského vzdìlávání. V pøípadì
modelù konsekutivních, kde studium oborové pøedchází studiu didaktickému èi naopak,
se poukazuje na skuteènost, že didaktické znalosti obsahu se budou pravdìpodobnì utváøet
aditivnì, budou-li se utváøet vùbec. V pøípadì modelù paralelních, kde se oborové studium
odehrává èasovì soubìžnì a provázanì se studiem didaktickým, se didaktické znalosti ob-
sahu budou moci utváøet kumulativnì, tj. smysluplnì. Nicménì i konsekutivní modely lze
koncipovat tak, aby se didaktické znalosti obsahu utváøely kumulativnì (srov. Kattmann
2009). Je to otázka pojetí oborové studia v rámci uèitelství a uspoøádání obsahù v kurikulu
uèitelského vzdìlávání. Øešení naznaèeného problému však vyžaduje hlubší porozumìní
tomu, v èem spoèívá integrace oborového s didaktickým, jak se utváøí didaktické znalosti
obsahu a jak je lze podporovat.
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V modelech uèitelského vzdìlávání založených na konceptu didaktických znalostí obsahu se
vychází výše uvedeným požadavkùm vstøíc. Jde zde o to, vytváøet pro (budoucí) uèitele
pøíležitosti k úvahám nad tím, proè urèité uèivo vyuèují tak, jak ho vyuèují, a k reflexi
svého vlastního vyuèování. Tìchto pøíležitostí se (budoucím) uèitelùm dostává zpravidla
v rámci výstupù na praxích, popø. v semináøích z oborové didaktiky apod.

7.3 Metody rozvíjení didaktických znalostí obsahu

V rámci uèitelského vzdìlávání se hledají rùzné zpùsoby zexplicitòování didaktických
znalostí obsahu, jimiž (budoucí) uèitelé disponují, a to èasto aniž by si toho byli vìdomi
(Švec 2009; Mazáèová 2009). Rozvíjení didaktických znalostí obsahu mùže být podpo-
rováno otázkami typu: Které èásti uèiva vyžadují hlubší vysvìtlení? Proè je toto uèivo pro
žáky obtížné? Které pøíklady, demonstrace, analogie fungují pro objasnìní tohoto uèiva
nejlépe? Na které z tìchto pøíkladù, demonstrací, analogií reagují žáci nejlépe? Pøi odpo-
vìdích na tyto otázky (budoucí) uèitelé objevují zpùsoby, jak oni sami a žáci uvažují èi
mohou uvažovat o probíraném uèivu (srov. Kattmann 2009). Hledání odpovìdí na tyto
otázky smìøuje k propojování didaktické teorie a praxe, a to na základì aktualizace uèite-
lova praktického vìdìní ve smyslu phronensis (viz Korthagen 2001). Na tomto místì pøed-
stavíme nìkolik hlavních metod smìøujících k rozvíjení didaktických znalostí obsahu
u (budoucích) uèitelù.

Analýza kurikulárních materiálù a pøíprav na výuku

Jednou z pomìrnì èasto uplatòovaných metod rozvíjení uèitelových didaktických zna-
lostí obsahu je analyzování kurikulárních materiálù. V angloamerické literatuøe lze studie
k tomuto problému najít pod oznaèením school based curriculum development (Skilbeck
1984) èi using educative curriculum materials to support teachers in developing pedagogical
content knowledge (Davis, Nelson, Beyer 2008).

Uèitelùm jsou napø. pøedloženy kurikulární materiály (pasáže z uèebnice atp.) spolu
s otázkami, instrukcemi èi úlohami, jako jsou napø.:

� Identifikujte v textu klíèové pojmy a popište, jak byste je zprostøedkovali žákùm ve
výuce.

� Uveïte u každého z klíèových pojmù tøi návrhy, jak by se s pojmem mohlo ve výuce
pracovat, aby mu žáci porozumìli – posuïte pøednosti a meze vámi uvedených návrhù.

� Vyjádøete se k tomu, jak je každý z klíèových pojmù situován v rámci oboru (v jakých
konceptuálních vazbách existuje) a co z toho vyplývá pro jeho didaktické ztvárnìní ve
výuce.

� Jaké didaktické pojetí výuky (napø. konstruktivistické aj.) stojí v pozadí kurikulárního
materiálu, s nímž pracujete?
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Didaktické znalosti obsahu mohou být více èi ménì adresnì rozvíjeny v situacích, kdy se
uèitel pøipravuje na výuku urèitého uèiva. V angloamerické literatuøe lze studie k tomuto
problému najít pod klíèovým slovem lesson planning (viz napø. Borko et al. 1988;
Fernandez 2002). V posledních letech se uplatòují poèítaèem podporované koncepce17

rozvíjení didaktických znalostí obsahu (Juang, Liu, Chan 2008). Citovaní autoøi ve své studii
ukazují, jak lze rozvíjet uèitelovy didaktické znalosti obsahu na základì vytváøení škol-
ního kurikula a jak pomocí informaèních a komunikaèních technologií podporovat jejich
sdílení. Didaktické znalosti obsahu se v daném pøípadì rozvíjejí prostøednictvím tvorby.

Reflexe výuky a využití videozáznamu

Další z pøíležitostí pro cílené rozvíjení uèitelových didaktických znalostí obsahu se na-
bízejí v rámci reflexe probìhnuvší výuky. V návaznosti na oduèenou hodinu mùže být
s uèitelem veden posthospitaèní rozhovor (viz napø. Borko et al. 1988; Slavík 2009), jehož
cílem mùže být podpora procesù utváøení a rozvíjení didaktických znalostí obsahu. V lite-
ratuøe je popsána celá øada postupù, jak v rámci posthospitaèního rozhovoru pracovat
s videozáznamem výuky, jak jeho prostøednictvím podporovat uèitele v reflexi jejich výuky.
Èerná (2009) napø. popisuje možnosti využití rùzných typù videozáznamù v pøípravném
vzdìlávání uèitelù anglického jazyka pro rozvíjení jejich didaktických znalostí obsahu.
Stehlíková (2009) zdùrazòuje, že dùležitou souèástí didaktických znalostí obsahu je
schopnost všímat si kritických momentù ve výuce a využít je v další práci (tzv. uèitelovo
knowing-to). Autorka prezentuje jeden ze zpùsobù rozvoje této schopnosti u studentù
uèitelství, a to pomocí videozáznamù jejich vyuèovacích pokusù v rámci praxe. Nazna-
èuje, jak lze v reflektivním semináøi vést studenty k porozumìní nìkterým dùležitým jevùm
z didaktiky matematiky a zprostøedkovat jim zkušenosti, které pøispívají k rozvíjení jejich
schopnosti knowing-to.

Pro novìjší pøístupy je charakteristická snaha zapracovávat videozáznamy rùzných výu-
kových situací do elektronických uèebních prostøedí. Ve studii Janíka, Janíkové, Knechta
a Najvara (2009) je pøedstaven postup tvorby elektronického uèebního prostøedí pro uèi-
tele s pracovním názvem CPV videoweb. Toto uèební prostøedí je založeno na videozá-
znamech výuky a slouží mj. také jako prostøedek rozvíjení znalostí u budoucích uèitelù.
Rozvíjení didaktických znalostí obsahu je založeno na øešení úloh vztahujících se k video-
záznamùm. Jedná se komplexní úlohy, jejichž øešení se odehrává v nìkolika na sebe na-
vazujících krocích, pøièemž vedle videa se využívá i jiných materiálù (napø. uèitelova
pøíprava na výuku, autentický výòatek z uèebnice, zápis z žákova sešitu). Úlohy se vztahují
k rùzným aspektùm didaktických znalostí obsahu (napø. uèitelovy znalosti o žákovských
prekoncepcích typických pro urèité uèivo atp.). Možnosti využití videozáznamù výuky
jako prostøedku rozvíjení didaktických znalostí obsahu zatím nejsou hloubìji prozkoumány,
nicménì jeví se jako znaèné.
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Akèní výzkum

Výzkumnì orientovaným aktivitám bývá pøipisován znaèný význam, mj. také pro roz-
víjení didaktických znalostí obsahu (srov. Juang, Liu, Chan 2008). V tìchto souvislostech
se poukazuje zejména na potenciál akèního výzkumu. Akèní výzkum je „uèiteli provádìná
systematická reflexe profesních situací s cílem jejich dalšího rozvinutí“ (Elliott 1981, s. 1).
Akèní výzkum je chápán jako nástroj, který uèitelùm pomáhá lépe poznat problémy své
praxe a øešit je. Jelikož (vy)øešením každé akce získává uèitel urèité poznání a souèasnì
ponauèení, je namístì hovoøit o tom, že akèní výzkum pøispívá také k rozvoji uèitelových
didaktických znalostí obsahu. Cílem akèního výzkumu není produkovat obecnì platné
poznání, naopak jde o to získat konkrétní poznatky o konkrétním problému a na jejich zá-
kladì tento problém øešit. Jeho epistemologický pøínos spoèívá právì v produkci specific-
kého lokálního vìdìní, nezbytného pro øešení problémù situovaných ve specifickém
kontextu (Janík, Janíková 2009).

Za zvlášť pøínosnou a žádoucí bývá považována zejména ta varianta akèního výzkumu,
v níž je akcent položen na spolupráci výzkumníkù s praktiky pøi zkoumání a øešení peda-
gogických problémù. Na základì této spolupráce by mìl být mj. precizován odborný jazyk
uèitelské profese (didaktický metajazyk), který by umožòoval procesy rozvíjení didaktic-
kých znalostí obsahu pøiléhavì popsat a vysvìtlit.

Vzdìlávací kurzy a workshopy

Výše uvedené metody mohou být integrovány do vzdìlávacích kurzù èi workshopù, které
smìøují k rozvíjení didaktických znalostí obsahu u uèitelù rùzných typù škol a rùzných
vyuèovacích pøedmìtù. V rámci nìkterých kurzù probíhají evaluaèní výzkumné studie,
jejichž cílem je ovìøovat efektivitu tìchto postupù. Zkoumal se napø. vliv vzdìlávacího
kurzu pro uèitele primární školy zamìøeného na implementování strategií konceptuální
zmìny v pøírodovìdném vyuèování. Ukázalo se, že kurz pøispìl k rozvoji uèitelových
znalostí specifického obsahu, také uèitelovo pojetí (belief) pøírodních vìd se zmìnilo
smìrem ke konstruktivistickému, nicménì didaktické znalosti obsahu se u uèitelù rozvi-
nuly pouze marginálnì (Smith, Neale 1989). Na druhou stranu Clermont, Krajcik, Borko
(1993) dokládají, že nìkteré specifické workshopy mají na rozvoj didaktických znalostí
obsahu vliv – tyto znalosti „mohou být rozvíjeny (enhanced) prostøednictvím intenzivních,
krátkodobých dovednostnì orientovaných workshopù“ (s. 41).

7.4 Shrnutí

Jedno z praktických vyústìní teoretických úvah o didaktických znalostech obsahu lze
spatøovat v poskytnutí odpovìdi na otázku, jak podporovat procesy utváøení a rozvíjení
tìchto znalostí u (budoucích) uèitelù. Po rozboru výzkumných nálezù objasòujících povahu
tìchto procesù byly v této kapitole pøedstaveny hlavní metody rozvíjení didaktických
znalostí obsahu (analýzy kurikulárních materiálù a pøíprav na výuku, reflexe výuky pod-
porovaná videozáznamem a posthospitaèní rozhovor, akèní výzkum, specifické kurzy
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a workshopy). Uvedené a další metody by mìly být v rámci uèitelského vzdìlávání vyu-
žívány komplementárnì, neboť žádná z nich nerozvíjí didaktické znalosti obsahu v jejich
komplexnosti.

Domníváme se, že další vývoj by mohl smìøovat k rozpracování modelu uèitelského
vzdìlávání založeného na konceptu didaktické znalosti obsahu a k vypracování pøesvìd-
èivých argumentù pro potøebu profesionalizace uèitelství. Koncept didaktické znalosti
obsahu má v tìchto ohledech co nabídnout. Reprezentuje totiž amalgám znalostí, které
umožòují vytìžit významové struktury uèiva tak, aby byla odproštìna od nánosu nepod-
statných souvislostí. Uèitelovo porozumìní podstatì problému, který se má stát uèivem,
je pøedpokladem pro jeho intenzionální rozvinutí s ohledem na možnosti žákova porozu-
mìní (Janík, Slavík 2009). Vyjádøeno shlumnovskou zkratkou: kdo rozumí, vyuèuje.
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ZÁVÌREM

Zámìrem vyjádøeným v úvodu této monografie bylo poukázat na význam konceptu di-
daktické znalosti obsahu pro oborové didaktiky, tvorbu kurikula a uèitelské vzdìlávání.
Tomuto zámìru byla podøízena obsahová struktura monografie.

Výklad v první kapitole byl uvozen úvahou na téma, z jakého výchozího bodu odvozovat
požadavky na kompetence a znalosti uèitele. Formulovali jsme stanovisko, že je žádoucí
získat tento výchozí bod na základì analýzy funkcí školy, pøièemž však je tøeba vyjasnit,
které funkce jsou pro školu typické a specifické v tom smyslu, že je žádná jiná instituce
není schopna zajišťovat. V souvislosti s tím jsme poukázali na význam vyuèování jako
jádra profesní èinnosti uèitelù. Vyuèování jsme dále rozebírali jako druh pedagogického
jednání a naznaèili jsme, na jakých dispozicích je založeno. Poukázali jsme na roli kom-
petencí a znalostí a na možnost jejich uspoøádání do poznatkové báze uèitelství. Uvedli
jsme, že za jádro poznatkové báze uèitelství bývají s odkazem na práce Shulmana pova-
žovány didaktické znalosti obsahu (pedagogical content knowledge).

Ve druhé kapitole jsme formou historického exkursu sledovali motiv propojení oboro-
vého a zprostøedkujícího a pokusili jsme se objasnit nìkteré okolnosti utváøení konceptu
didaktických znalostí obsahu. Naznaèili jsme, že jeho utváøení souviselo s etablováním
uèitelského vzdìlávání na univerzitách, s kurikulárními reformami, s potøebou profesio-
nalizace uèitelství a s obratem k oborovosti v pedagogickém výzkumu. Zvláštní pozornost
jsme vìnovali uvádìní konceptu pedagogical content knowledge do evropského odborného
prostøedí. V návaznosti na to jsme rozebírali nìkteré obdobnì zamìøené pøístupy (napø.
Model didaktické rekonstrukce). Souhrnem lze konstatovat, že diskuse o propojování
oborového a zprostøedkujícího má staletou historii, aèkoliv koncept didaktických znalostí
obsahu jako takový je používán teprve po dvì desetiletí. Aktuální diskuse se odehrává na
pomezí kurikulárního výzkumu a oborové didaktiky a pøináší øadu podnìtù pro konfron-
taci rùzných – kulturnì podmínìných – vìdeckých tradicí.

Dále (kap. 3) byl podán pøehled výzkumù zamìøených na didaktické znalosti obsahu u uèi-
telù v rùzných vzdìlávacích oblastech (jazyky, matematika, pøírodní vìdy, spoleèenské
vìdy, tìlesná výchova). Na základì rozboru publikovaných výzkumù byla pøedložena od-
povìï na otázky: Jaká je pozice didaktických znalostí obsahu v uèitelovì znalostní bázi?
Jaká je struktura didaktických znalostí obsahu? Jaká je povaha tìchto znalostí? Z jakých
zdrojù tyto znalosti vyrùstají a jak se utváøejí a rozvíjejí? Jak tyto znalosti ovlivòují uèite-
lovo jednání ve výuce? Vzhledem k tomu, že tyto výzkumy pøedstavují pomìrnì širokou
a bohatì diferencovanou oblast, nebylo možné o nich podat pøehled vyèerpávající. Celkový
pohled nicménì ukazuje na skuteènost, že pøevažují výzkumy založené na pøípadových
studiích. Jejich potenciálem je ilustrovat, co to jsou didaktické znalosti obsahu, jaká je
jejich povaha, jakou roli sehrávají ve výuce apod. Ukazuje se, že zkoumání didaktických
znalostí obsahu je rozšíøené zejména v oblasti pøírodovìdného a matematického vzdìlá-
vání. Pøevažují studie orientované oborovì didakticky a pedeutologicky. V menší míøe jsou
zastoupeny studie orientované kurikulárnì, což patrnì souvisí s nedocenìním pøínosu
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didaktických znalostí obsahu pro kurikulární problematiku. Zatím témìø chybí výzkumy,
v nichž by byly analyzovány vztahy mezi obsahem vìdního (èi jiného) oboru – vyuèovacího
pøedmìtu – uèitelových znalostí – žákových znalostí. Snad právì orientace na vzájemnost
uvedených vztahù s dalším možným pøesahem je „skrytým paradigmatem“ souèasných
výzkumù didaktických znalostí obsahu.

Ve ètvrté kapitole byl pøedložen pøehled pøístupù, metod a technik výzkumu didaktických
znalostí obsahu. Je z nìj patrné, že vedle výzkumných pøístupù kvantitativních (zejména
psychometrických a edukometrických) se výraznì rozvíjejí pøístupy kvalitativní (zejména
interpretativní a hermeneutické). Ve vìtšinì výzkumù se využívá kombinace více metod,
èímž se vychází vstøíc specifické povaze didaktických znalostí obsahu. Napø. metody za-
ložené na pozorování výuky nabízejí pouze omezený pohled na uèitelovy didaktické zna-
losti obsahu, neboť ty jsou vnitøním konstruktem, na nìhož lze pouze v omezené míøe
usuzovat z jeho vnìjších projevù. Proto je tøeba žádat uèitele o artikulaci tìchto znalostí,
pøièemž se mohou uplatòovat metody založené na dotazování. Další problém však spoèívá
v tom, že didaktické znalosti obsahu jsou do znaèné míry implicitní, resp. že uèitelùm
èasto chybí slovník potøebný pro jejich vyjádøení. Proto se èasto pøistupuje ke kombinaci
pozorování výuky (zpravidla zachycené na videozáznamu), stimulovaného vybavování
a narativního interview. Vzhledem k tomu, že uèitelovy didaktické znalosti obsahu utvá-
øejí urèitou konceptuální strukturu, bývají èasto využívány techniky, jako jsou pojmové
mapování èi strukturování konceptù.

V páté kapitole bylo formou pøípadových studií prezentováno nìkolik pohledù na uèitelovy
didaktické znalosti obsahu. Pøípadové studie byly realizovány jako souèást šíøe koncipo-
vaného výzkumu, jehož cílem bylo diagnostikovat didaktické znalosti obsahu a objasnit
jejich strukturu, povahu, zdroje a pøípadnì další aspekty. Do zkoumaného souboru bylo
zahrnuto na dvì desítky uèitelù prvního a druhého stupnì základní školy. Pozornost byla
zamìøena na jejich didaktické znalosti obsahu vztahující se ke vzdìlávacím oblastem
Èlovìk a jeho svìt (1. stupeò ZŠ) a Èlovìk a pøíroda (2. stupeò ZŠ), jak je vymezuje Rám-
cový vzdìlávací program pro základní vzdìlávání. Pøi sbìru dat bylo uplatnìno zejména
narativní interview (zamìøené na urèitou oblast uèiva), pojmové mapování, technika
strukturování konceptù. Pøi analýze dat byla hledána odpovìï na otázku, jak jsou v mysli
uèitelù jejich didaktické znalosti obsahu reprezentovány, strukturovány a hierarchizo-
vány, jak se tyto znalosti promítají do vyuèování a jakou roli sehrávají pøi tvorbì školního
kurikula.

Následnì (kap. 6) jsme prezentovali nìkteré problémy spojené s tvorbou kurikula a poku-
sili jsme se naznaèit, jakým potenciálem pro jejich øešení disponuje koncept didaktické
znalosti obsahu. Nejprve zde byl rozbírán vztah mezi akademickou disciplínou a školním
vyuèovacím pøedmìtem a analyzována role didaktických znalostí obsahu pøi transformaci
akademických disciplín ve vyuèovací pøedmìty. Následnì byla pøedstavena obecná taxo-
nomie didaktických znalostí obsahu (Veal, MaKinster 1999), kde jsou tyto znalosti situovány
do širšího didaktického rámce a diferencovány na obecné, doménovì specifické a tema-
ticky specifické. S oporou o uvedenou taxonomii jsme analyzovali Rámcový vzdìlávací
program pro základní vzdìlávání (RVP ZV). Zamìøili jsme se na strukturu vzdìláva-
cího obsahu v RVP ZV a pokoušíme se ji vizualizovat pomocí víceúrovòového modelu.
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V návaznosti na to jsme si položili otázku, jakými didaktickými znalostmi obsahu by mìl
disponovat uèitel, aby kompetentnì zvládal tvorbu školního kurikula (ŠVP). Obdobnì
jako Veal a MaKinster (1999) pracujeme s diferenciací didaktických znalostí obsahu na
obecné, doménovì specifické a tematicky specifické. To vše má být východiskem pro úvahy
vedené nad modelem uèitelského vzdìlávání založeným na konceptu didaktické znalosti
obsahu.

V závìreèné sedmé kapitole jsme vysvìtlili, že jeden z motivù pro uvádìní konceptu
didaktických znalostí obsahu byl pragmatické (politické) povahy a spoèíval v potøebì po-
zvednout status uèitelské profese. Argumentace se opírala o existenci specifických uèitel-
ských znalostí a poznatkové báze uèitelství a smìøovala k podpoøe profesionalizace uèitelství.
Zaèaly se koncipovat modely uèitelského vzdìlávání založené na konceptech poznatková
báze uèitelství a didaktické znalosti obsahu. V tìchto modelech je znaèná pozornost vìno-
vána transformaèním procesùm, v nichž uèitelovy znalosti obsahu získávají specifickou
didaktickou kvalitu – promìòují se do znalostí obsahu vhodných pro vyuèování, tj. do didak-
tických znalostí obsahu. Proces kognitivní integrace èi amalgamizace znalostí rùzného
typu sice zatím není hloubìji prozkoumán, avšak zdá se, že to není pøekážkou, aby se
vzdìlavatelé uèitelù pokoušeli didaktické znalosti obsahu u svých studentù rozvíjet.
V odborné literatuøe je takových pokusù (metod) popsána celá øada. Spadají sem napø.
analýzy kurikulárních materiálù a pøíprav na výuku, reflexe výuky podporovaná videozá-
znamem a posthospitaèní rozhovor, akèní výzkum, specifické kurzy a workshopy apod.
Uvedené a další metody by mìly být v rámci uèitelského vzdìlávání využívány komple-
mentárnì, neboť žádná z nich nerozvíjí didaktické znalosti obsahu v jejich komplexnosti.

Další vývoj by mohl smìøovat k rozpracování modelu uèitelského vzdìlávání založeného
na konceptu didaktické znalosti obsahu a k formulaci pøesvìdèivých argumentù pro potøebu
profesionalizace uèitelství. Domníváme se, že koncept didaktické znalosti obsahu dispo-
nuje v tomto ohledu nezanedbatelným potenciálem. Jde je o to, jak ho využít.
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SUMMARY

Chapter 1 opens in the reflection on which starting point the requirements for the teacher’s
competences and knowledge should be derived from. We take the view that this starting
point should be obtained by an analysis of the school functions; the question to be answered
is which functions are typical and specific for the school in the sense that no other institution
can provide them. In this regard, the importance of teaching as the core of the teacher’s
professional activity is pointed out. Teaching is further analyzed as a type (genre) of peda-
gogical behaviour/acting and it is suggested what dispositions it is based on. In this context
we refer to the role of competences and knowledge and their possible arrangement into
the knowledge base for teaching. We state that, with reference to Shulman’s work, peda-
gogical content knowledge tends to be considered the core of the knowledge base for
teaching.

In chapter 2 we follow, in the course of history, the issue of the interconnection of content
and pedagogy, and we attempt to explain some of the circumstances in which the concept
of pedagogical content knowledge has been shaped. This, we indicate, is tied with the
establishment of teacher education at universities, with curricular reforms, with the need
for the professionalization of teaching, and with the turn to domain specificity in research
on teaching. Special attention is paid to the introduction of the concept of pedagogical
content knowledge within the European scientific community. In this relation, we analysed
some similarly oriented approaches (e.g. Model of Educational Reconstruction). In summary,
the discussion about the interconnection of content and pedagogy is a hundred years long,
although the concept of pedagogical content knowledge has only been used for the last
two decades. The discussion has been taking place on the boundaries of curricular research
and didactic, and it brings a number of stimuli for the confrontation of different – culturally
determined – research traditions. It seems that pedagogical content knowledge as a re-
search program helps to interconnect domain specific research of teaching and learning.

Chapter 3 presents an overview of the research oriented towards this type of knowledge in
teachers in various educational domains (languages, mathematics, natural science, social
science, physical education). Based on the analysis of the research studies published, answers
to the following questions are offered: What is the position of pedagogical content know-
ledge in the teacher’s knowledge base? What is the structure of pedagogical content know-
ledge? What is the nature of this knowledge? What are the resources of this knowledge
and how is it developed? How does it influence teaching? As the area of research into pe-
dagogical content knowledge is quite wide and differentiated, the overview cannot be
fully comprehensive. Nevertheless, the general view shows the predominance of the re-
search based on case studies. Their potential is to illustrate what pedagogical content
knowledge is, what its nature is, what role it plays in teaching etc. Research into pedagogical
content knowledge is mostly implemented in natural science and mathematics education.
Studies directed to subject matter pedagogy and teacher education prevail. Curricular studies
are less frequent, perhaps owing to little appreciation of the pedagogical content knowledge’s
asset for curricular issues. Hardly any research has been done so far into the relations
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between content of academic discipline – content of school subject – content of teacher’s
knowledge – content of pupil’s knowledge. Perhaps it is the concentration on the mutuality
of these relations, with other possibilities going beyond that, which may be the ‘hidden
paradigm‘ of the contemporary research on pedagogical content knowledge.

Chapter 4 gives an overview of the approaches, methods and techniques used in the research
of pedagogical content knowledge. The overview shows the distinctive development of
the qualitative approaches (especially the interpretative and hermeneutic ones), which are
employed along with the quantitative research approaches (particularly the psychometric
and educometric ones). Most research uses a combination of several methods, complying
thus with the specific character of pedagogical content knowledge. For example, obser-
vational methods can offer no more than a partial view of the teacher’s pedagogical content
knowledge, this being an inner construct which can only be concluded, to some extent,
from its outer manifestations. It is therefore necessary to interview teachers – ask them to
articulate this knowledge, for which methods based on observation can be employed.
Another problem is that pedagogical content knowledge is largely implicit, or more pre-
cisely, teachers often lack the ability to make it explicit. For that reason, a combination of
(video based) observation, stimulated recall and narrative interview is often used. In view
of the fact that the teacher’s pedagogical content knowledge takes form of a certain concep-
tual structure, it is common practice to employ techniques like mind mapping or conceptual
structuring.

By means of case studies, chapter 5 offers several views of the teacher’s pedagogical con-
tent knowledge. The case studies were implemented as part of research project which aimed
at eliciting pedagogical content knowledge and its structure, nature, resources etc. The sample
studied included primary and lower-secondary school teachers. Their pedagogical content
knowledge, relating to the science in primary and lower-secondary school was elicited.
The data were primarily gathered by means of narrative interview, of conceptual mapping,
and conceptual structuring. During the analysis of the data, the answer was sought: in what
way the pedagogical content knowledge is represented and structured in the teacher’s
mind, how this knowledge is used in teaching, and what role it plays in school-based
curriculum development.

In chapter 6 we present some problems involved in curriculum development, and suggest
the potential that the concept of pedagogical content knowledge possesses which can be
used to solve them. First, the relation between academic discipline and school subject is
analyzed, and the role of pedagogical content knowledge in the transformation of academic
disciplines into school subjects is examined. Next, the general taxonomy of pedagogical
content knowledge is introduced (Veal, MaKinster, 1999), where pedagogical content know-
ledge is situated within a broader framework of pedagogy and differentiated into general,
domain-specific, and topic-specific. In this context, we ask what pedagogical content
knowledge the teacher should have to handle school-based curriculum development.

In the final chapter 7 explain that one of the reasons for introducing the concept of peda-
gogical content knowledge was of pragmatic (political) nature, concerning the need to
raise the status of the teaching profession. The arguments grounded on the existence of

100



specific teacher knowledge and knowledge base for teaching and aspired to support the
professionalization of teaching. Models of teacher education based on the concepts of
knowledge base for teaching and pedagogical content knowledge began to be outlined. In
these models, special attention is paid to the transformation processes in which the
teacher’s content knowledge acquires a specific pedagogical quality – it transforms into
content knowledge for teaching, i.e. into pedagogical content knowledge. Although the
process of the cognitive integration or amalgamization of various types of knowledge has
not yet been thoroughly examined, this does not seem to be an obstacle to hinder teacher
educators in trying to develop their students’ pedagogical content knowledge. The literature
describes quite a number of such attempts (methods). Among them are e.g. analyses of the
curricular material and lesson plans, reflections on teaching supported by video recordings
and post-lesson interviews, action research, specific courses and workshops, etc. These
and other methods should be exploited complementarily in teacher education, for none of
them alone develops pedagogical content knowledge in its complexity. Further develop-
ment could be directed to developing a model of teacher education based on the concept
of pedagogical content knowledge, and to formulating powerful arguments for the pro-
fessionalization of teaching. In this respect, we believe, the concept of pedagogical content
knowledge has a good deal to offer.
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