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ÚVODEM

Každá lidská aktivita je realizována v duchu určitých ideálů a cílů. Nejinak je tomu v pří-
padě vzdělávání. Autoři této publikace objasňují vývoj cílů vzdělávání a popisují proces
přetváření cílů vzdělávání do učiva jednotlivých vyučovacích předmětů, který vrcholí ve
zvládání učiva žákem. Vedle cílů vzdělávání je v publikaci věnována zvláštní pozornost
obsahům vzdělávání, ve kterých jsou zachyceny nejdůležitější poznatky, zkušenosti, hodnoty
a normy, k nimž lidstvo dospělo ve svém historickém vývoji. Publikace objasňuje, jak se
obsah vzdělávání utvářel v minulosti, jak se utváří v současnosti a naznačuje možné směry
jeho budoucího vývoje.

Cílem publikace je předložit teoreticko-empirickou analýzu procesů utváření cílů a obsahů
školního vzdělávání. Směřování k tomuto cíli je hledáním odpovědi na otázku, kudy vede
cesta od oborových cílů a obsahů ke kurikulárním cílům a obsahům, od učiva k žákovým
znalostem, dovednostem, kompetencím či jiným dispozicím. Výklad se opírá o teorie a vý-
zkumné poznatky publikované v odborné literatuře a je doplněn o výsledky výzkumů rea-
lizovaných autory této publikace a jejich týmem. V kapitolách 1–6 je využito výsledků
kurikulárního výzkumu (analýzy školsko-politických a kurikulárních dokumentů, učebnic
aj.), v kapitolách 7 a 8 jsou prezentovány některé výsledky videostudií výuky. V kapitole 8 je
využito výsledků zkoumání žákovských prekoncepcí a konceptuální změny.

Výklad je doprovázen formou pohledů do kurikulárních dokumentů a pohledů do výuky,
v nichž jsou ilustrovány procesy tvorby kurikula, procesy prezentování, komunikování,
konstruování a sdílení znalostí učiteli a žáky ve školní výuce. Formou historických exkurzů
je zachyceno, jak se v průběhu dějinného vývoje proměňovalo pedagogické uvažování
nad problémy týkajícími se školy, kurikula, cílů a obsahů vzdělávání, vyučování, učení,
znalostí atp. Publikace má současně ambici plnit funkci přehledovou v tom smyslu, že na-
bízí orientaci v širším spektru publikací, které jsou k danému tématu k dispozici. Autoři
vybírají a představují – pokud možno – reprezentativní práce domácí i zahraniční, a to no-
vějšího i staršího data vydání.

Pojednání je směřováno do oblasti školního vzdělávání, neboť škola je jediným místem,
kde se žák setkává s kulturními obsahy v relativně systematizované podobě. Setkávání ur-
čitých žáků s určitými obsahy je ve škole moderováno učitelem, který sehrává roli prů-
vodce na cestě od obsahu vzdělávání k žákově znalosti. V tomto smyslu škola naplňuje
svoji enkulturační úlohu. Širším výkladovým kontextem je problematika školního vzdělávání
reflektovaná na pozadí kurikulární reformy, která je v České republice realizována na pře-
lomu milénia. Publikaci tak lze vnímat jako příspěvek do diskuse, která se u nás v souvis-
losti s kurikulární reformou rozvíjí.

Obsah publikace je rozvržen do tří částí. První část nese název Teoretická a metodologická
východiska a je tvořena třemi kapitolami. V první kapitole je rozebírána obecná kategorie
cílů (školního) vzdělávání. Dále je zde popsán proces, v němž se cíle vzdělávání postupně
transformují do obsahů školního vzdělávání – kurikula. V závěru kapitoly autoři nazna-
čují, jak je kurikulum strukturováno vzhledem k taxonomii cílů vzdělávání, a zabývají se
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novými výzvami, které ve společnosti vědění při tvorbě kurikula vyvstávají. Druhá kapitola
se zabývá problematikou modelování kurikula. Snaží se zachytit síť faktorů ovlivňujících
kurikulární změny v průběhu lidských dějin. Tento historický vývoj je znázorněn pro-
střednictvím modelování, kdy se rozlišuje model fundamentální, konstitutivní a realizo-
vaný. Ve třetí kapitole jsou rozlišeny čtyři roviny, které se jeví jako relevantní pro vyme-
zování cílů a obsahů školního vzdělávání: obory – kurikulum – výuka – učící se jedinec.
V návaznosti na to jsou rozebírány tři typy obsahové transformace: ontodidaktická – psy-
chodidaktická – kognitivní. V souvislosti s tím autoři analyzují úlohy jednotlivých aktérů
těchto transformací: tvůrce kurikula – učitele – žáka.

Druhá část publikace nese název Cíle školního vzdělávání a metodologie jejich utváření
a je tvořena dvěma kapitolami. V první z nich (kap. 4) je popsán proces transformace cílů
vzdělávání, který směřuje od obecných cílů ke konkrétnímu vzdělávacímu procesu a vr-
cholí ve zvládání učiva žákem – v jeho znalostech, dovednostech, postojích a kompetencích.
Autoři analyzují cíle vzdělávání deklarované v Rámcovém vzdělávacím programu pro zá-
kladní vzdělávání (2005; dále také RVP ZV) v rovině jednotlivých vzdělávacích oblastí,
vzdělávacích oborů, vyučovacích předmětů i v doplňujících průřezových tématech. Následně
je popsán proces, během kterého se cíle vzdělávání promítají do učitelovy přípravy na výuku
a ovlivňují práci učitele s cíli ve výuce. V další kapitole (5) jsou rozebírány kategorie: vě-
domosti, znalosti, porozumění, dovednosti, postoje, hodnotové orientace a kompetence.
Každá z uvedených kategorií je vymezena v obecné rovině; následně se zjišťuje, jak daná
kategorie vystupuje v podobě očekávaného výstupu v RVP ZV.

Třetí část publikace nese název Obsahy školního vzdělávání a metodologie jejich utváření
a je tvořena třemi kapitolami. V první z nich (kap. 6) se pokoušíme hledat odpověï na otázku,
jak oborové obsahy pronikají do instituce zvané škola. Objasňujeme podstatu procesu
ontodidaktické transformace, jež spočívá v převedení oborových obsahů do obsahů kuri-
kulárních a je úkolem pro tvůrce kurikula. Přitom se tematizují otázky výběru a legiti-
mizace obsahu vzdělávání a jeho uspořádání do soustavy vzdělávacích oblastí, oborů či
vyučovacích předmětů. V následující kapitole (7) si klademe otázku, kudy vede cesta, po
níž se žák za doprovodu učitele ve škole vydává, aby se to, co se mu zde předkládá k naučení,
proměnilo v jeho znalost. Sledovat utváření žákovy znalosti v kontextu školního vzdělávání
znamená sledovat složitě determinovaný proces, pro nějž jsou charakteristické četné
proměny. V osmé kapitole je objasňován proces kognitivní transformace, a to v souvislosti
s utvářením znalostí, resp. vnitřních (mentálních) reprezentací obsahu. V úvodu jsou
představeny různé teoretické přístupy k učení a k utváření znalostí. V návaznosti na to je
věnována pozornost konceptuálnímu učení a konceptuální změně a roli konceptů (vědeckých)
a prekonceptů (žákovských). Problematika utváření dovedností a kompetencí je objasňo-
vána v souvislosti s proceduralizací znalostí a transferem naučeného při řešení problémů
situovaných do mimoškolních kontextů.

V závěrečné rozvaze je nabídnuta stručná rekapitulace výkladu celé problematiky. Pou-
kazuje se zde na potřebu propojení výzkumu kurikula s výzkumem vyučování a učení.
Současně jsou zde naznačeny perspektivy pro další výzkum, který by nás mohl vést k hlub-
šímu porozumění podmínkám a procesům, v nichž se utváří znalosti, dovednosti, kompe-
tence a jiné dispozice žáků.
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Předkládaná publikace je výstupem z řešení projektu MŠMT ČR – LC 06046 Centrum
základního výzkumu školního vzdělávání. Jsou v ní shrnuty poznatky získané v letech
2006–2009. Některé z kapitol jsou založeny na předchozích studiích autorského kolek-
tivu, nicméně vždy se jedná o texty revidované a rozšířené.

Autoři si touto cestou dovolují poděkovat všem kolegyním a kolegům, kteří je při psaní
této publikace podporovali svými radami či podněty. Za cenné připomínky a průběžnou
pomoc při vzniku publikace děkujeme zejména dr. P. Najvarovi. Zvláštní poděkování patří
také recenzentům publikace – prof. J. Průchovi a doc. J. Slavíkovi, s nimiž autoři danou
problematiku dlouhodobě a intenzivně konzultují.

V Brně 31. 12. 2009
Tomáš Janík, Josef Maňák, Petr Knecht
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ČÁST I

TEORETICKÁ
A METODOLOGICKÁ VÝCHODISKA
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1 CÍLE A OBSAHY ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
JAKO OBECNÉ KATEGORIE KURIKULÁRNÍ
TEORIE DIDAKTIKY

V první kapitole se zabýváme obecnou kategorií cílů a od ní následně odvozujeme cíle
školního vzdělávání. Nastíněn je historický proces vzniku těchto cílů a objasňujeme,
jak jsou vzdělávací cíle zakotveny v životní realitě, kterou však přesahují vzhledem k bu-
doucnosti. Cíle vzdělávání je možné diferencovat ve vertikální a horizontální rovině.
V kapitole je popsán proces, kdy se obě roviny vzdělávacích cílů se postupně transfor-
mují do obsahů školního vzdělávání – kurikula. V závěru kapitoly autoři ukazují, jak je
kurikulum strukturováno vzhledem k taxonomii cílů vzdělávání, a zabývají se novými
výzvami, které ve společnosti vědění při tvorbě kurikula vyvstávají.

1.1 Kategorie cíle

Cíl jako prvek vědomé lidské aktivity se vynořuje na určité úrovni lidské pospolitosti
a rozvoje rozumové stránky člověka, kdy již nestačí instinktivní, pudové jednání pro za-
bezpečení životních potřeb, ale je nutno anticipovat a předvídat budoucí děje. Avšak jak
ukazuje E. O. Wilson (1993, s. 14), neexistuje žádné pevné určení, ke kterému by měl
člověk směřovat, poněvadž platí, že „biologickému druhu chybí jakýkoli cíl kromě vlastní
biologické přirozenosti“. Cíle se objevují v celém řetězci nutností, vznikají na základě potřeb,
z konkrétních podnětů, „existujících nutností“ (Vogelmann, 1996, s. 125).

Představa cíle je vyjádřením aktivní stránky vědomí, promítá se do emocionálních a vol-
ních vlastností člověka, přičemž postupně vznikají vazby mezi určitou činností, jejím cílem,
prostředky k jeho dosažení a očekávanými výsledky. Cíl poskytuje konkrétní činnosti
perspektivní zaměřenost a někdy též určuje charakter účelových aktivit i volbu prostředků.
Konkretizace cíle se uskutečňuje volbou obsahu aktivit vedoucích k jeho dosažení. Tím
se cíl přeměňuje z představy, z teoretického konstruktu v objektivní artefakt, který podle
své povahy přetrvává jako poznatek ve vědomí nebo jako materiální objekt se stává sou-
částí reálné skutečnosti. Už v raných fázích vývoje lidstva se objevuje také otázka cíle
a smyslu lidského života a odpovědi na ni se hledají v různých mytických bájích a mýtech,
které posléze nahrazuje náboženství a filozofie.

V antice se otázkou cíle zabýval např. Platón ve spojení s naukou o ideách, z nich nejvýše
stojí idea nejvyššího dobra, která je nadřazena všemu jako vrcholný cíl. Platón dochází
k přesvědčení, že cílem člověka je osvojit si toto dobro, a tím se povznést do nadsmyslového
světa, který je pravým bytím. Narozdíl od Platóna Aristoteles na základě pozorování pří-
rody vyzvedává účelnost, která vyplývá z přirozeného určení všech jevů. Cíl je v Aristo-
telově pojetí konečnou příčinou bytí vůbec (causa finalis). Aristoteles vidí v přírodě svět,
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který nabízí možnosti rozvoje a tvořivosti a dává tak smysl a cíl lidské aktivitě. Narozdíl
od Platónovy ideje nejvyššího dobra Aristoteles vidí nejvyšší cíl nejen v teoretickém principu,
ale též v cílech spojených s praxí: epistémé u něj představuje jak teoretickou modrost (sofia),
tak též praktickou rozumovost (fronesis); obě se navzájem podmiňují. Tím se otevírá
cesta k trvalému pokroku prostřednictvím řešení dílčích praktických úkonů. Otázky cíle,
smyslu, účelu života dosud zaměstnávají mnoho filozofů a myslitelů, ale aspoň někdy
snad každého člověka, ale jednoznačnou odpověï nelze očekávat, protože řešení těchto
bytostně lidských problémů zůstává spjato s variabilními existenčními podmínkami spo-
lečnosti i s individuálními osudy každého jedince.

Cíl se ve svých různých modifikacích vždy vztahuje k nějaké hodnotě, kterou je žádoucí
realizovat. Tím se někdy postulovaný cíl stává i domnělou příčinou očekávaného jevu
a splývá s účelem. Obvykle se však cíl a účel rozlišují, cíl se spojuje s úsilím, záměrem,
s ideou, představou, naproti tomu účel se přiřazuje prostředku, kterým se cíle dosahuje. Tím,
že se prostředky stávají nástroji k dosažení cíle, mohou se dostat do rozporu s ideálním cílem,
když jsou zvoleny neadekvátně. „Účelové jednání“ a použité prostředky přecházejí v zá-
měrně ovlivňování se zištným podtextem.

1.2 Cíle školního vzdělávání

Každá lidská aktivita vychází z konkrétních podmínek, její účel a smysl ji orientuje k uspo-
kojení společenských a osobních potřeb a vyzbrojuje adekvátními prostředky k jejich na-
plnění. Plně to platí i o výchově, neboť volba výchovných prostředků vždy předpokládá
nějakou koncepci osobnosti, která odpovídá aktuální společenské situaci. Ujasňování
a konkretizování cílů vzdělávání vždy probíhá na základě a v souladu s vývojem společnosti,
výroby, kultury, jak tento proces dokumentují dějiny.

Výchovné (edukační) cíle se vyznačují určitou dichotomií, mají totiž dvojaký charakter:
primárně jsou sice zaměřeny na vychovávaného jedince, který má dosáhnout požadované
úrovně rozvoje, ale jsou mu po dobu dospívání zprostředkovávány prostřednictvím zadá-
vaných úkolů a jsou projevem řízení vyspělejšího vedoucího (rodiče, náčelníka, učitele
apod.), který cíle transformuje do konkrétních úkolů, obsahů a aktivit. J. Slavík (1995, s. 261)
upozorňuje, že narozdíl od úkolu výchovný cíl „nemusí být viditelnou součástí komunikace
v pedagogickém díle, neboť o tom, jak má být úkol splněn, není zjevná tematizace nutná“.
Cíl má podle J. Slavíka být předmětem dialogu a dohody mezi všemi účastníky edukač-
ního procesu, ale jen do té míry, jak to umožňuje úroveň vychovávaného (žáka). V procesu
vyspívání se vychovávaný jedinec stále více podílí na specifikaci cílů a v dospělosti má být
schopen participovat i na jejich koncipování a uskutečňování (sebevýchova, sebevzdělávání).
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Historický vývoj cílů školního vzdělávání

Historický pohled přináší poučení o faktorech, které se na rozvoji edukace a jejích cílů
podílely, proto se pokusíme důležité momenty tohoto procesu stručně zachytit a analyzovat.
Už prvobytně pospolná společnost potřebovala k přežití zajišťovat si do budoucnosti
zdroje obživy, např. vyhledávat nové prostory a zdokonalovat nástroje. Původní vybavení
člověka instinkty doplňovala a nahrazovala zkušenost, která měla prospektivní stránku
v tom, že ji bylo možno předávat dalšímu pokolení. R. Alt (1959) vymezil tři oblasti, které
se v tomto směru projevovaly už v raných vývojových stadiích lidstva. Šlo zejména o vědění
a obratnosti nezbytné k zajištění existence, o normy usměrňující pospolitý život a o před-
stavy transcendentního světa projevující se v tradicích, mýtech, obřadech, pověstech a pří-
slovích. Z těchto kořenů začíná vyrůstat potřeba vzdělávání, zprvu neuvědoměle, postupně
záměrně krystalizuje jeho významnost a cílová zaměřenost. Tento proces probíhal v sou-
ladu s hominizací a humanizací člověka, výrazný pokrok souvisel s rozvojem myšlení
a zejména se vznikem písma a užíváním symbolů. Písmo umožnilo vnímat slovo zrakem,
a to opakovaně, reprodukovat je, dorozumívat se i na vzdálenosti a v čase a hlavně předávat
znalosti a zkušenosti pozdějším generacím (Kéki, 1989, s. 11).

V živelné edukaci konstituující se lidské společnosti se cíle vzdělávání ještě v plném roz-
sahu neprojevovaly, ale byly součástí archetypového povědomí, projevovaly se hlavně
v bájích, písních a zvykových normách tehdejší lidské pospolitosti. Konkrétnější podoby
nabývaly v nápodobě pracovních dovedností, v účasti na obřadech apod. Vznikaly už také
zárodky budoucích edukačních profesionálů a vzdělávacích institucí v podobě šamanů,
iniciací apod. O uvědomělém vytyčování cílů ovšem ještě nemůže být řeči, proto se ani
nemohla vytvořit představa uceleného obsahu vzdělávání. Pohled na tuto dávnou minulost
je i pro moderní dobu poučný v tom, že ukazuje, jak obsah veškeré edukace a vzdělávání
byl úzce spjat s životními podmínkami a potřebami společnosti, s pocitem závislosti na
vyšších silách a že i přes svou omezenost předjímal budoucnost, tedy odrážel, i když jen
matně, budoucí potřeby a že k jejich zajištění využíval nápodobu chování, pracovních
operací.

Další vývoj edukačních ideálů, cílů vzdělávání i obsahů vzdělávání je již aspoň kuse zare-
gistrován z dochovaných záznamů (na tabulkách, papyrech, kamenných stélách apod.)
a také později v písemných dokumentech starých civilizací v Sumeru, Egyptě, v Číně i jinde.
J. Klíma (1976, s. 269) uvádí, že „největším podnětem pro zaznamenávání událostí byly
představy o světě bohů, z nichž každý svým způsobem zasahoval do osudů člověka“. Do-
chovaly se dokonce záznamy o škole v Sumeru, o výcviku písařů v Egyptě i o vzděláva-
cích aktivitách v jiných starých civilizacích.

Cíle vzdělávání zřetelně vystupují až v antice, kde jsou zaznamenány ve výrocích sofistů,
v dílech Platónových, Aristotelových a dalších myslitelů. Jsou formulovány v duchu teh-
dejších ideálů, představ a koncepcí o poslání člověka, z nichž některé trvale ovlivnily
vývoj lidské kultury (např. kalokagathiá, sedmero svobodných umění aj.). Další obměny
a transformace cílů vzdělávání jsou spojeny s církevními školami, se vznikem univerzit,
s městskými školami. V epoše osvícenství kodifikační úlohu přejímá stát (povinná školní
docházka, u nás v r. 1774). Připomínáme význam J. A. Komenského, podle něhož vzdělání
sice představovalo stupeň přípravy k věčnosti, ale jehož účel je zcela pozemský, neboť podle
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jeho teze „není jiné pod sluncem účinnější cesty k nápravě lidských chyb nad řádné vzdě-
lání mládeže“ (Velká didaktika. Všem představeným, s. 15. Spisy I.). Později, v duchu
osvícenských idejí se vzdělávání v následující epoše zaměřovalo především na kultivaci
rozumové stránky člověka a racionalistická linie ve vzdělávání se stala určujícím zaměřením
až do dneška. Ve škole se tato orientace projevila ve vzdělávacích oborech, vyučovacích
předmětech, zřetel k celkové kultivaci osobnosti se však často stal jen proklamativním
heslem.

V poválečném období otázky cíle v edukaci nově nastolil existencialismus, a to svým za-
měřením na situaci moderního člověka, který se vzpírá proti zařazení do systémů a pra-
videl. Inspiraci pro výchovu vnesl do této problematiky francouzský filozof J. P. Sartre.
Podle něho se vědomí člověka mění na základě jeho společenských aktivit v poznávání
sebe sama a v sebeuvědomování. Toto sebeuvědomování vede k přesahu lidské existence
do budoucnosti a sebeprojektování znamená svobodné kladení cílů bez omezení. Otázky
po cílech poznání a jeho hranicích nastolují také výsledky moderní vědy, jako je např.
Gödelův teorém o mezích poznání nebo Heisenbergův „princip neurčitosti“ o nemožnosti
dosáhnout přesných výsledků měření. Do pedagogiky se v současnosti prosazují teze
konstruktivismu, který reprezentuje výrazný myšlenkový proud vyrůstající z poznatků
různých oborů, který se pokouší zkoumat a poznávat danou realitu i přes její nepoznatelnost.
Člověkem konstruovaná realita má svou sociální i osobně individuální podobu a edukace
má podle konstruktivismu rozvíjet a kultivovat smysluplný svět a vytvořit si řád pro svou
orientaci v něm.

Cíle školního vzdělávání v současnosti

Výchovně-vzdělávací cíle jsou, jak je zřejmé z nastíněného stručného historického přehledu,
zakotveny v životní realitě, kterou však přesahují do sféry předpokládané budoucnosti,
vytrácí se však zřetel k transcendentální oblasti. Podle zaměření sledovaných aktivit a oče-
kávaných výsledků se cíle různě diferencují, např. na cíle společenské, osobní, konkrétní,
abstraktní, strategické, taktické apod., v edukaci se v rovině horizontální vyhranily cíle
výchovné a vzdělávací, v rovině vertikální vznikla tzv. pyramida cílů – cíle obecné, dílčí,
konkrétní. Vertikální linie cílů spojuje výchovné ideály, nejvyšší edukační cíl s nižšími
úrovněmi cílů, čímž vrcholné cíle postupně nabývají konkrétnější podobu a propojují se
s obsahy vzdělávání, s učivem (obr. 1).

16



Obr. 1: Pyramida cílů

Na vrcholu pyramidy cílů se nachází nejvyšší, nejobecnější cíl veškeré edukace, který od-
ráží ideály dané civilizace a kultury. Nejde o cíl statický, ale o budoucí zaměření, které se
vyvíjí v souladu s úrovní společnosti, některé postuláty však postihují trvalé ideály lidstva.
V antice je to idea dokonalosti, harmonie krásy duchovní a tělesné, ve středověku touha
člověka po splynutí s nejvyšší bytostí, v období racionalismu snaha ovládnout svět vědě-
ním (scientia est potentia), v nové době všestranně rozvinutá osobnost, dnes se do popředí
dostává ideál zdravé a tvořivé osobnosti. Mohlo by se zdát, že tyto nejvyšší mety (aims)
jsou odtrženy od reálného života, ale není tomu tak, protože tvoří vrchol pyramidy, který
vzniká z nejfundamentálnějších pocitů a potřeb člověka dané epochy, z níž se pak odvíjejí
cíle nižších úrovní, tj. konkrétní náplň, obsah edukace (goals). Tato konkretizace nejvyš-
ších cílů pokračuje dále, jde o vytyčování bezprostředních akčních úkolů (objectives), které
se projevují např. v požadavcích vyučovacích předmětů, v nárocích na jednání a chování
v různých situacích. Problémem je, že někdy se tato návaznost a spojitost jednotlivých úrovní
cílů ztrácí v přemíře zbytečných informací a vzdělávací proces se buï upíná na vzdálené,
nedohledné, odtažité cíle (utopismus), nebo se vzdělávací činnosti vyčerpávají bezpros-
tředním řešením akutních potřeb a vyšší cíle se ztrácejí v rutinních činnostech (prakticismus).

V současných vzdělávacích systémech sílí tendence posílit cílovou orientaci vzdělání,
dosavadní s převahou kognitivní složky, výrazněji ve výchovné dimenzi (viz pohled do
kurikula 1).
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Pohled do kurikula 1: Cíle vzdělávání v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní

vzdělávání (2005)

V Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (2005) je uvedeno, že základní

vzdělávání „má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spoleh-

livý základ všeobecného vzdělání“ (s. 12). V deseti vyznačených cílech (RVP ZV, 2005, s. 12–13)

se mimo jiné vyzvedává schopnost spolupracovat, vytvářet pozitivní city, rozvíjet citlivé vztahy

k lidem, prostředí i přírodě, rozvíjet a chránit zdraví, projevovat toleranci aj. Nejde tedy jen o ryze

kognitivní cíle, ale též o cíle z oblasti afektivní a motivační. Otázkou je, zda uvedené cíle pokrývají

všechny stránky osobnosti i potřeby současné společnosti a jak je realizace afektivních cílů zabez-

pečena v učebním plánu, v učebních osnovách a v organizačních opatřeních. Jednou z cest k dosa-

žení vytyčených cílů má být formování klíčových kompetencí, které se nemají chápat izolovaně,

ale mají prolínat celkový proces vzdělávání. Ve výčtu cílů oprávněně převažují požadavky na

budoucího vzdělaného, uvědomělého a zodpovědného občana, ale nejsou uvedeny cíle ze sféry du-

chovní, umělecké a mravní. Estetická stránka osobnosti se ovšem má rozvíjet v příslušných vzdě-

lávacích oblastech, ale nároky na duchovní a mravní profil osobnosti nejsou blíže konkretizovány.

Spojovacím článkem mezi cíli vzdělávání a vzdělávacím procesem jsou prostředky, které
slouží k naplnění cílů. Touto symbiózou dochází k jejich sbližování, prolínání a někdy
dokonce k nahrazování obecnějších cílů bezprostředními úkoly a požadavky, které mohou
mít zcela utilitární charakter, čímž se mohou dostat s původními cíli i do rozporu. Často se
to stává z politických, ekonomických nebo osobních důvodů, kdy např. politické ovlivňo-
vání cílů vzdělávání má dalekosáhlé negativní důsledky, jak ukazují zkušenosti z minulosti.
Otázky výchovně-vzdělávacích prostředků si zasluhují hlubší analýzu, které se budeme
věnovat v dalším textu. Zvláštní problematiku představuje transformace cílů do obsahu
vzdělávání, která je základem pro úspěšnou realizaci vzdělávacího procesu, protože daných
cílů lze dosáhnout jen prostřednictvím vhodně zvolené náplně. V této souvislosti se objevují
mnohé otázky: Které obsahy pro konkrétní vzdělávací proces vybrat z obrovské množiny
jevů, které jsou pro cíle vzdělání k dispozici? Jak často je nutno obsahy vzdělávání měnit
a v jakém rozsahu? Existují některé obsahy jako trvalé hodnoty lidské kultury? Je základní
kánon obsahů vzdělávání jednotný pro celé lidstvo? Kdo je kompetentní o výběru obsahů
vzdělávání rozhodovat? Jakou funkci má plnit při realizaci cílů ve výuce učitel? Odpovědi
na uvedené otázky budeme hledat v jednotlivých kapitolách této publikace.

1.3 Obsahy školního vzdělávání

Přetváření obecných cílů vzdělání v konkrétní edukační náplň, aktivity a změny osobnosti
vychovávaného jsou podmíněny interiorizací vnějších vlivů na bázi vnitřních předpo-
kladů, kdy vychovávaný tyto vlivy „promítne“ do svého myšlení a jednání. J. Pelikán
(1995, s. 179) konstatuje, že to, co umožňuje lidské bytí, jsou v prvním plánu významové
vztahy, normy, ideje a ideály. Celek těchto idejí, cílů a norem tvoří „nadindividuální
normující obraz, tzv. směrný obraz člověka“. Otázkou je, do jaké míry se s touto daností
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počítá při koncipování a vytváření obsahu vzdělávání, při organizování edukačních situací
a volbě účinných prostředků, aby vzdělávací proces přispíval k uspokojování potřeb člo-
věka i společnosti.
Koncepce vzdělání, která rozhodujícím způsobem ovlivnila další vývoj, vznikla už v antic-
kém starověku. Tato koncepce byla v období helenismu (v 3. století před K.) kodifiko-
vána jako tzv. „sedmero svobodných umění“ (septem artes liberales). Setrvávala z trivia
(gramatika, rétorika, dialektika) a kvadrivia (aritmetika, geometrie, astronomie a músika),
což zahrnovalo tehdejší encyklopedické znalosti o světě. Celý systém byl výrazně orien-
tován na kognitivní oblast, výchova náboženská, estetická a tělesná byla zajišťována navíc
jinými cestami. Tuto koncepci vzdělání převzali později Římané, přičemž důraz byl kladen
na přípravu řečníka. Ve středověku se sice na první místo ve vzdělávání dostala nábo-
ženská výchova, ale antický odkaz dále rozvíjela scholastika. Od 14. a 15. století se v re-
nesanci pod vlivem rozvoje obchodu, řemesel a hlavně působením antických ideálů vytváří
nová vzdělanostní koncepce – humanistické pojetí vzdělání. Důraz se klade na znalost latiny
a studium antických spisů. Avšak nové četné objevy v oblasti přírodních věd, vznik ma-
nufaktur a později tovární výroby, vzestup buržoazie kladou na vzdělání nové požadavky,
vznikají různé druhy škol, což posléze vyúsťuje do požadavku na nový přístup ke vzdě-
lávání. Osvícenské hnutí posiluje víru v sílu lidského rozumu, ve vzdělávání se usiluje
obsáhnout co nejvíce poznatků, posiluje se encyklopedické vzdělání. V dalším vývoji se
tyto tendence zesilují, nastává i jejich prolínání a tento stav v různých obměnách trvá dosud.
Avšak řada jevů signalizuje, že lidstvo stojí před novými výzvami, které si vyžadují netra-
diční řešení, a tuto situaci sdílí i vzdělávání.

Obsah vzdělávání1 – vymezení pojmu

Při výkladu tohoto pojmu je klíčové položit si otázku, co je vzdělávací hodnotou určitého
obsahu. Hledání vzdělávací hodnoty, tedy toho, co stojí za vzdělávací úsilí – je úkolem
jak pro tvůrce kurikula, tak pro učitele. Tuto otázku rozpracoval německý pedagog O. Will-
mann (1839–1920), který používá termínů Bildungsinhalt a Bildungsgehalt (srov. Steindorf,
2001). Termín Bildungsgehalt označuje právě vzdělávací hodnotu v určitém obsahu
vzdělávání (Bildunginhalt). V hodnotovém smyslu je obsah vzdělávání prostředkem kul-
tivace člověka.

Podle J. Slavíka (1997) je za obsah vzdělávání pokládáno všechno,

„co si člověk může pamatovat, vybavit si v myšlenkách, resp. pojmech nebo před-
stavách, až již smyslových nebo pohybových, ideálně v mysli nebo fyzicky ve sku-
tečnosti používat, vytvářet či přetvářet, co může sdělovat, nad čím může uvažovat
a čím může být ovlivněn ve svém prožívání, myšlení, jednání nebo ve svých postojích“
(Slavík, 1997, s. 104).
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Toto širší vymezení poukazuje na obecný obsahový potenciál vzdělávacích situací, jak pro
zjevné, tak i pro skryté kurikulum. Důraz na otevřenost a výběrový charakter pedagogické
činnosti s obsahem má vyhovovat také činnostnímu učení, tj. má zohledňovat také umělecké
a jiné obory, v nichž obsah vychází z tvůrčích činností žáka.

J. Průcha (2002) chápe kategorii obsahu vzdělávání v souvislosti s tvorbou kurikula. Obsah
vzdělávání podle něj vyjadřuje

„nejen témata či informace (poznatky), jež jsou plánovány pro školní výuku, aby se
staly znalostmi žáků, ale také plánované zkušenosti, dovednosti, hodnoty, postoje
a zájmy, jež se rovněž mají vytvářet v žácích…“ (Průcha 2002, s. 245).

V tomto vymezení je obsah vzdělávání chápán jako něco, čeho se žák v průběhu učení zmoc-
ňuje. Obsah vzdělávání přitom prochází četnými proměnami a nabývá různých podob, jak
bude vysvětleno dále.

Proměny obsahu vzdělávání

Pro mnohotvárnost různých typů, forem a koncepcí vzdělávání se stručně zaměříme jen
na změny obsahu a organizačních forem základního vzdělávání, a to v našich podmínkách,
přičemž nám půjde jen o základní tendence. Po roce 1918 v osvobozeném státě dále pře-
vládalo rakouské dědictví, po dílčích úpravách v letech 1922, 1932 a 1934 přinesl změny
teprve školský zákon v r. 1948. Kromě tradičních vyučovacích předmětů se v něm zavádí
ruský jazyk, nauka o domácnosti a zájmové kroužky, zachovává se ještě náboženství. Po-
zoruhodný návrh koncepce školy druhého stupně předložil V. Příhoda (1945), v němž se
měla zesílit orientace na reálie specializací předmětů, na jejich jednotnost spolu s respek-
továním různorodosti podle nadání a potřeb žáků. Návaznost na „vševědnou školu“
Komenského promýšlel ve svém projektu M. Cipro (1968). Podle jeho návrhu by měl být
učební plán základní školy zaměřen na vzdělání matematicko-logické, jazykové, přírodo-
vědné, společenskovědné, technické a hospodářské a na výchovu morálně politickou,
tělesnou, na výchovu k práci a na výchovu estetickou. Oproti učebnímu plánu z r. 1960 nově
navrhuje vzdělání technické a hospodářské, což odpovídá dobové situaci. Nynější Rámcový
vzdělávací program pro základní vzdělávání (2005) vnáší do učebního plánu a vzdělávacího
procesu novou organizaci, větší variabilnost a časovou disponibilitu (vzdělávací oblasti,
vzdělávací obory), paleta vyučovacích předmětů je rozšířena o informační a komunikační
technologie, další cizí jazyk a o výchovu ke zdraví, ale ostatní vyučovací předměty zůstá-
vají beze změny. Disponibilní časová dotace umožňuje různé úpravy podle potřeb školy,
např. zavedení etické výchovy apod.

Transformace cílů vzdělávání do obsahu vzdělávání

Významným příspěvkem ke koncepci vzdělávacích cílů je Bloomova taxonomie cílů
vzdělávání (Bloom, 1956), kterou tvoří šest kognitivních kategorií, po revizi se ke kogni-
tivním cílům připojuje dimenze „poznatků“ a cíle v oblasti afektivní a psychomotorické
(podrobný rozbor Bloomovy taxonomie viz Byčkovský, Kotásek, 2004). K hlubšímu
propracování taxonomie přispěli i další autoři, takže vznikl soubor cílových kategorií, po-
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stihující jejich hierarchii, která dále operacionalizuje cíle do další úrovně – do konkrét-
ních postupů a činností. Jednotlivé aktivity jsou uspořádány podle své náročnosti na úkony
a operace žáků od nejjednodušších po nejnáročnější. Požadavky na žáky jsou vyjádřeny
ve slovesech tak, aby bylo zřejmé, jak postupovat, aby se dosáhlo zamýšleného účinku.
Celkový přehled kognitivních, psychomotorických a afektivních cílů podává tab. 1.

Oblast kognitivní Oblast psychomotorická Oblast afektivní

zapamatovat si napodobovat vnímat podněty

porozumět manipulovat reagovat

aplikovat zdokonalovat hodnotit

analyzovat koordinovat systematizovat

hodnotit automatizovat zvnitřňovat

tvořit

Tab. 1: Taxonomie cílů vzdělávání

Behavioristické východisko této klasifikace cílů zdůrazňuje řízení vzdělávacího procesu,
ale nepopírá aktivitu žáka, kterou naopak stimuluje a usměrňuje. Záleží ovšem na míře a způ-
sobu řízení, neboť by neměla být omezována samostatnost žáka. Kategorie cíle je určujícím
prvkem v systémovém pojetí vzdělávání, který představuje složitý, otevřený komplex vazeb.
Popsaná taxonomie cílů vzdělávání je důležitým krokem konkretizace nejvyššího cíle
směrem k cílům dílčím a konkrétnějším, operativním. Další konkretizace cílů postupuje
právě tímto směrem k vyučovacím předmětům na daném typu školy, dále na tematické
celky učiva, témata atd. – s trvalým zřetelem k osobnosti žáka.

Konkretizace cílů vzdělávání se výrazně objektivizuje v učebních plánech a učebních
osnovách příslušného vzdělávacího systému, ale také v učebnicích a metodických materiá-
lech. V návaznosti na Národní program rozvoje vzdělávání v České republice – Bílou knihu
(2001) jsou kurikulární dokumenty dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání (2005) vytvářeny na dvou úrovních, a to státní a školní (viz pohled do kurikula 2).
To samo je už značný posun, protože umožňuje hlubší konkretizaci cílů z hlediska bez-
prostředních podmínek vzdělávacího procesu.
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Pohled do kurikula 2: Transformace cílů vzdělávání v RVP ZV (2005)

Obecné výchovné cíle RVP ZV (2005) se specifikují v učivo jednotlivých vzdělávacích oblastí a vzdě-

lávacích oborů (vyučovacích předmětů), a to nikoli tradičně rok po roku, ale v delších obdobích, což

umožňuje hlubší syntézu poznatků a využití mezioborových souvislostí (srov. Skalková, 2007a).

Vytváří se tak předpoklad pro větší integraci poznání (klíčové kompetence). Tuto tendenci posilují

průřezová témata a doplňující vzdělávací obory (další cizí jazyk, dramatická výchova). Další úroveň

konkretizace probíhá ve školních vzdělávacích programech, které jsou plně v kompetenci učitel-

ského sboru. Do této úrovně konkretizace cílů zasahují také četné faktory prostředí, v němž škola

působí. Vytváření školních vzdělávacích programů ovšem klade na učitele náročné (a mnohdy

nezvyklé) požadavky na všeobecný rozhled, vysokou profesionální úroveň, zodpovědnost, učitel-

ský étos a angažovanost. Není divu, že pro mnohé učitele to jsou příliš vysoké nároky, na něž nejsou

dostatečně připraveni. Těmito některými progresivními prvky však RVP ZV (2005) naznačuje cestu

ke škole budoucnosti.

V Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (2005) je věnována pozor-
nost cílům, k nimž má směřovat výuka v jednotlivých vzdělávacích oblastech, resp. vyučo-
vacích předmětech. Tyto oborové cíle jsou v uvedeném dokumentu označovány jako cílové
zaměření vzdělávacích oblastí (tab. 2).

Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti – ukázky formulací v RVP ZV (2005)

Jazyk a jazyková
komunikace

• vede žáky k chápání jazyka jako svébytného historického jevu...

• rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku...

• zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace...

• samostatnému získávání informací z různých zdrojů...

• získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti... (s. 21).

Matematika
a její aplikace

• vede žáky k využívání matematických poznatků a dovedností v praktic-
kých činnostech...

• rozvíjení kombinatorického a logického myšlení...

• rozvíjení abstraktního a exaktního myšlení...

• provádění rozboru problémů a plánu řešení...

• přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka
včetně symboliky... (s. 29–30).

Informační
a komunikační
technologie

• vede žáky k poznání úlohy informací a informačních činností a k využí-
vání moderních informačních a komunikačních technologií...

• porozumění toku informacím...

• využívání výpočetní techniky, aplikačního i výukového software ke
zvýšení efektivnosti své učební činnosti a racionálnější organizaci práce
(s. 34).

Člověk
a společnost

• vede žáky k rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa
i jiných kulturních společenství, utváření a upevňování vědomí přinále-
žitosti k evropské kultuře

• odhalování kořenů společenských jevů, dějů a změn...

• získávání orientace v aktuálním dění v ČR, EU a ve světě, k rozvíjení
zájmu o veřejné záležitosti (s. 44).
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Člověk a příroda

• vede žáky ke zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím
empirických metod pozorování i různých metod racionálního uvažování

• potřebě klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních procesů...

• způsobu myšlení, které vyžaduje ověřování vyslovených domněnek
o přírodních faktech více nezávislými způsoby...

• porozumění souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem přírodního
a životního prostředí... (s. 51–52).

Umění a kultura

• vede žáky k pochopení umění jako specifického způsobu poznání
a k užívání jazyka umění jako svébytného prostředku komunikace...

• chápání umění a kultury v jejich neoddělitelné provázanosti jako
neoddělitelné součásti lidské existence...

• spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu... (s. 65).

Člověk a zdraví

• vede žáky k poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty...

• pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duchovní i sociální
pohody...

• využívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví
v denním režimu...

• vede k aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví... (s. 73).

Člověk a svět
práce

• vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci...

• osvojení základních pracovní dovedností a návyků...

• k autentickému a objektivnímu poznávání okolního světa...

• chápání práce a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci,
sebeaktualizaci a k rozvíjení podnikatelského myšlení...

• orientaci v různých oborech lidské činnosti...(s. 81–82).

Tab. 2: Cílové zaměření vzdělávacích oblastí v Rámcovém vzdělávacím programu
pro základní vzdělávání (2005)

Obsah školního vzdělávání ve společnosti vědění

Dosavadní pojednání mapovalo vývojovou linii konkretizace edukačních cílů a vyznačilo
některé problémy, které v historickém vývoji nastaly, z nichž některé přetrvávají dodnes.
Potvrdilo se, že vždy šlo o konfrontaci (nevědomou nebo uvědomovanou) cílového zamě-
ření společnosti s životní realitou a s úrovní kultury; jinak tomu není ani dnes – v epoše
společnosti vědění. Globalizační, existenční, ekonomické, kulturní, technologické a politické
aspekty současné společnosti volají po zcela novém řešení mnohých otázek, protože tradiční
odpovědi již nepostačují. Ovšem ohlasy na tyto naléhavé výzvy je možno zatím většinou
najít jen v koncepcích myslitelů a vizionářů. Pokusme se aspoň v náznacích naznačit
hlavní rysy nezbytných změn v kurikulu, na něž se bude muset zaměřovat škola v nej-
bližších letech.

Tak jak ve všech předchozích civilizacích i pro naši současnou společnost vědění platí, že
cíle vzdělávání vycházejí z daných podmínek a potřeb, že však také musí zohledňovat bu-
doucí nároky a připravovat potřebné kroky k zabezpečení dalšího vývoje. Stále větší počet
významných myslitelů se shoduje v tom, že lidstvo se blíží k „bodu obratu“ (Capra, 2002),
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že na obzoru je vznik celoplanetární kultury (Abellán, 1997), že je nezbytná etika pro nové
milénium (Dalajlama, 1999) a že tedy bude třeba změnit i zaměření edukace (Kotásek,
1993; Pelikán, 2007; Greger, Černý, 2007; Ries, 2008 a mnozí jiní). Vzdělávání ve společ-
nosti vědění se především bude vyznačovat vytyčením adekvátních cílů ve smyslu zohled-
nění celkové situace lidstva. Od těchto závěrů se odvíjí i transformace obsahu vzdělávání
a představy rozvoje osobnosti, která bude muset být vybavena nejen potřebnými zna-
lostmi pro náležitou orientaci ve složitějším technickém a globalizovaném světě, ale také
duchu této doby odpovídajícími morálními vlastnostmi, novým kódem chování nastupu-
jící civilizace třetí vlny (Toffler, Tofflerová, 1995).

Při koncipování moderního kurikula se nelze vyhnout strukturálním inovacím, které umožní
připravit každého člena společnosti na neustálé proměny tradičních jistot. Podle P. Virilia
(2004) jsme už nyní uzavřeni do skleníkového světa, v němž vládne zrychlený čas, naru-
šené vztahy mezi lidmi a mediální diktát. Proto také budoucí vzdělání musí člověka vybavit
imunitou, aby pod těmito tlaky obstál. To znamená nejen nové vědomosti o faktech výbě-
rově kumulovat (knowing what), ale zejména informace umět také zpracovávat a vědomosti
využívat (knowing how). Půjde také o to vytvořit obměněnou nebo jinou skladbu vyučo-
vacích předmětů, protože jejich nynější složení již dnes v některých případech neodpovídá
potřebám současnosti. Vysoké nároky na člověka zítřka někdy mohou vyvolat rezignaci
a vést k pesimismu, avšak podle přesvědčení C. R. Rogerse (1998, s. 279), „ty nejob-
tížnější krize zítřka představují také ty největší příležitosti“. Výstižně vizi inovačního,
tvořivého člověka nastínil J. Kozielecki (1987). Narozdíl od výchovy „osvícenského“
člověka, který byl utvrzován v přesvědčení o neměnnosti světa a jeho zvládnutelnosti, a to
hlavně předáváním hotových vědomostí, člověka „inovačního“ charakterizuje kritické
myšlení, vnímání a řešení problémů, který je sám subjektem výchovy a má bezprostřední
kontakt s životní realitou.

Při koncipování obsahu vzdělávání nelze nadále odkládat řešení informační exploze, kdy
se stále narůstá objem dostupných informací. Tato informační inflace zvyšuje tlak na rozsah
znalostí, které na žácích škola vyžaduje. Je proto akutním požadavkem věnovat zvýšenou
pozornost výběru základního učiva (core-curriculum) a učit mladou generaci s informacemi
pracovat, tj. orientovat se v nich, vybírat informace užitečné a eliminovat zbytečné, nebo
dokonce škodlivé. Hlavně je však třeba vést k tvořivému využívání poznatků, aby slou-
žily k uspokojivému naplňování existenčních potřeb jednotlivce i společnosti. Ve výběru
učiva máme sice u nás k dispozici podnětné návrhy O. Chlupa – základní učivo (1958),
ale je nutno navázat i na další koncepce, které jsou spojeny s ideou exemplárnosti učiva
(srov. Pech, 1966), s pojmem kategoriálního vzdělání, se strukturou osvojovaných poznatků
a s podobnými návrhy.

Za společného jmenovatele všech pokusů o přizpůsobení kurikula nárokům společnosti
vědění, zejména tlaku informační exploze, je možno označit požadavek na změnu myšlení.
S naléhavou výzvou v tomto směru vystoupil už v padesátých letech minulého století
A. Einstein po tragickém odzkoušení atomové bomby: „Je nezbytný nový způsob myšlení,
má-li lidstvo dále žít.“ Ke stejnému závěru došla řada dalších myslitelů, ale dosud ve všech
oblastech lidských aktivit většinou přetrvává myšlení tradiční, jednosměrové, sice důsledně
zachovávající logické zákonitosti, ale dnes se už zřetelně vyznačující nedostatečností
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řešit nově se vynořující problémy pro svou lineárnost, úzkou instrumentálnost a nepoho-
tovost při zpracovávání rychlého toku stále početnějších informací. Existují už sice četné
pokusy odpovědět na tuto aktuální potřebu, ale dosavadní projekty na kritické, laterální,
divergentní, postmoderní myšlení postihují jen část problematiky. Charakter postulova-
ného nového myšlení výrazněji vyjadřují termíny jako např. myšlení multidimenzionální,
plastické nebo diskurzivní. Charakteristickými znaky nového myšlení je komplexnost,
systémovost, simultánní zpracovávání různých informací, spojování kognitivních dat s před-
stavivostí, imaginací, fantazií a intuicí, komparace a propojování alternativních významů,
zapojování do myšlenkových procesů afektivních složek osobnosti atd. V novém obsahu
vzdělávání půjde o to zvládnout požadované rysy myšlení také metodicky, aby se nové
myšlení stalo akční výzbrojí každého člověka na cestě do neznámé, stále náročnější
budoucnosti.

Jak již bylo naznačeno, obsah vzdělávání je třeba koncipovat v širších souvislostech, neboť
se realizuje v různých rovinách a dimenzích, a to v dimenzi ideové, organizační a metodické.
V tomto systému je obsahová dimenze kurikula určujícím prvkem, jehož prostřednictvím
se zajišťují i vazby na cíle vzdělávání. V tomto kontextu se kurikulum vymezuje jako

„obsah vzdělání (učivo) v širším slova smyslu a proces jeho osvojování, tj. jako veš-
kerá zkušenost žáka (učícího se), kterou získává ve školském (vzdělávacím) prostředí,
a činnosti, které jsou spojeny s jeho osvojováním a hodnocením“ (Maňák, Janík, Švec,
2008, s. 14).

Obsah vzdělávání v tomto širším pojetí odpovídá edukační praxi, kdy se učivo různým způ-
sobem modifikuje podle působících faktorů. V této kapitole jsme při pojednání o prob-
lematice a transformaci cílů formulovali několik otázek, na některé z nich se pokusíme
hledat odpovědi, a to využitím metodologie modelování (kap. 2).
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2 MODELOVÁNÍ KURIKULA

Kapitola se zabývá problematikou vizualizace kurikula. Snaží se zachytit složitou síť
faktorů ovlivňujících kurikulární změny v průběhu lidských dějin. Tento historický vý-
voj je znázorněn prostřednictvím modelování, a to modelu fundamentálního, konstitu-
tivního a realizovaného. Fundamentální model představuje nekodifikovanou koncepci
kultivace člověka, jak se vytvořila v praxi lidských společenství, konstitutivní model
postihuje kurikulum, jak se vytvářelo zásahem státu. Realizovaný model je popsán jako
konstrukt, který vzniká činností učitele jako příprava na výuku a při její realizaci.

2.1 Kurikulum a jeho modelování

V současnosti se obsah vzdělávání začleňuje do složitého kontextu vzdělávacího procesu,
což se projevuje i v novém termínu – kurikulum. Kurikulum je moderní pojem se širokým
rozsahem, jeho hlavní obsahovou složkou jsou vybrané poznatky určené k osvojování
lidskými jedinci. Obsah vzdělávání se postupně vyhraňoval v dlouhém historickém pro-
cesu v souladu s vývojem společnosti, je výslednicí dialektických vazeb mezi jejími
potřebami v materiální i ideové oblasti a cíli, k nimž směřuje. Vytváří se tak systém složi-
tých vazeb, v nichž si však obsah (učivo) zachovává dominantní postavení. Současně se
do koncepce kurikula stále víc promítají problémy, záměry a nároky moderní společnosti,
např. ekonomické, ekologické, kulturní, politické aj., a oslabují se některé původní zá-
kladní determinanty, které vzdělávání dlouhodobě formovaly, např. účast ve výrobním
procesu, vědomí bezprostředního přínosu pro jedince, orientace na transcendentální po-
třeby člověka aj. Náročná situace vzniká zejména z nastupujících hrozeb, s nimiž se musí
lidstvo v blízké budoucnosti vypořádat; mnoho z nich souvisí s úrovní a kvalitou vzdělání
všech občanů. Je proto důležitá a neodbytná otázka, jaká má být optimální skladba kuri-
kula a jakými prostředky a postupy lze najít její odpovídající řešení. Ukazuje se, že pro
zvládnutí kurikulární problematiky je vhodné využít metody modelování, která umožňuje
postihnout na základě systémového přístupu i složitou síť faktorů ovlivňujících a charak-
terizujících sledovaný jev.

Modelování je postup, který vede k vytvoření specifického zobrazení reality, které neza-
chycuje všechny vlastnosti originálního, zobrazovaného jevu, ale jen ty rysy, které jsou
předmětem zkoumání. V. A. Štoff (podle Bacík, 1977, s. 323) model výstižně vymezuje
jako „objekt určité povahy, který je schopen zastoupit zkoumaný objekt tak, aby jeho studium
poskytovalo novou informaci o tomto objektu“. Modely mají různou povahu, lze je třídit
podle mnoha kritérií, např. podle cíle, obsahu, způsobu zobrazení, poslání atd. J. Vachek,
O. Lepil (1980, s. 16) člení modely na materiální a ideální, tyto pak na modely obrazné
(ikonické), obrazně-znakové a symbolické (znakové). Materiální modely existují objek-
tivně, lze na nich proto přímo studovat vlastnosti a chování reálných objektů. Ideální modely
mají teoretickou podstatu, existují jen v představách a v myšlení. Často používaným typem
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modelů jsou modely obrazné a obrazně znakové, jako jsou např. schémata, náčrty, grafy
apod., protože umožňují postihnout i znaky velmi složitých jevů. Úspěšně jsou proto vyu-
žívány i v pedagogice.

V pedagogických pracích se termín model vyskytuje poměrně často, ale většinou jen v obec-
né rovině, kdy se používá jako synonymum pro výrazy jako koncepce, teorie, schéma,
příklad, vzor apod., přičemž nejde o hlubší uchopení reality. Často se termín model po-
užívá v metodických pojednáních jako obrazná pomůcka. Ve výzkumných šetřeních však
vždy jde o metodologický prostředek vědeckého poznání. Ve vědecké pedagogice se
model chápe jako účinný nástroj k hlubšímu proniknutí do pedagogické reality, který má
explanační funkci ve vazbě realita – hypotéza – model – teorie – praxe. Model se tak stává
spojovacím článkem mezi realitou, jejím teoretickým postižením a edukační praxí. Schéma
modelu ukazuje obr. 2.

Obr. 2: Schéma modelu

Modelování kurikula vychází z analýzy vzdělávacího procesu, kdy se na základě výcho-
zích hledisek vytyčuje ideální představa obsahu vzdělávání naplňujícího potřeby a cíle
společnosti. Intenzivní vyjasňování a vymezování kurikula však již probíhalo v průběhu
celého dvacátého století, kdy vznikla řada pozoruhodných modelů kurikula, na něž se
dosud navazuje (přehled podává Walterová, 2006; Průcha, 2002 aj.). Rozlišují se dva zá-
kladní typy modelů (Harbo, 1991, s. 232), a to model zprostředkující a model vstřícný.
Zprostředkující (racionální) model vychází ze stanovených cílů, respektuje platné vzdělávací
normy, vyznačuje se detailním plánováním učiva; dosud zřejmě při koncipování kurikula
převažuje. Vstřícný model naopak neobsahuje direktivní prvky, cíle vzdělávání vnikají
induktivně v průběhu vzdělávacího procesu. V tomto modelu se uplatňují zkušenosti žáků,
významnou úlohu má jejich učební aktivita. Iniciátorem tohoto modelu byl J. Dewey, jeho
koncepce je v USA živá dodnes, ale její jednostranná realizace nevede k očekávaným
výsledkům. Alternativní řešení přináší kompromisní koncepci, která vymezuje kurikulum
jako výslednici všech působících vlivů, a to jak z hlediska obsahu (the what of curriculum),
technických a profesních hledisek (the how of curriculum) i faktorů politicko-sociálních
(the why of curriculum), což odráží syntézu závislostí a podmínek, pod jejichž vlivem
kurikulum vzniká (Johansen, 1991).
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Z četných pokusů o modelové zobrazení obsahu vzdělávání se zaměříme jen na nejvý-
znamnější (detailnější přehled podávají Maňák, Janík, 2006). Koncipuje se např. model
kurikula na základě vize budoucnosti (Wragg, 1977), který klade důraz na nové formy
vztahů mezi osvojovanými poznatky. Stále častěji se objevují pokusy o tvorbu kurikula
z perspektiv sjednocující se Evropy (Frey, 1978). Výstižné členění modelů kurikula podává
E. Walterová (2004, s. 232), která třídí kurikula podle obsahu, podle potřeb žáka, podle
orientace učiva na problémy a na životní situace a podle zřetele k jádru všeobecného vzdě-
lání. Zvláštní pozornost si zasluhuje model kurikula P. H. Phenixe (1964), založený na
cílech vzdělávání odvozených z hlavních oblastí lidských aktivit. Podle jeho návrhu by
měla být v kurikulu zastoupena oblast symbolická (jazyky, matematika), empirická (fyzi-
kální svět), estetická (hudba, výtvarné umění, literatura), synnoetická (psychologie, edukace),
etická (etika, morálka, filozofie, náboženství) a oblast synoptická (filozofie, náboženství,
historie). Tyto a četné další modely sice postihují důležité aspekty lidské existence; po-
třeby moderní společnosti a nepostrádají ani budoucí perspektivy, ale dostatečně nereflektují
historické zkušenosti lidstva, které uchovávají jeho osudy a jsou též východiskem a základem
vzdělávacích systémů i modelů kurikula.

V první kapitole byly naznačeny kořeny naší civilizace a nastíněny zdroje, z nichž postupně
vyrůstaly nároky na vzdělání, které se dále diferencovaly a znáročňovaly. Faktory půso-
bící v daných společenských podmínkách se ovšem neprojevovaly izolovaně, ale utvářely
spleť vazeb a vztahů, které vytvářely otevřený systém (obr. 3).

Obr. 3: Schéma vzdělávacího procesu
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Základní vazbou v tomto systému je interakce mezi učitelem a žáky (termíny učitel, žák
zastupují jakékoliv vzdělavatele a vzdělávaného): probíhá ve vnitřním interakčním časo-
prostoru a je zaměřena na cíl, který je transformován do obsahu vzdělávání (učiva, kurikula).
Učitel – žáci – obsah představují hlavní prvky systému (dříve se hovořilo o tzv. „didaktic-
kém trojúhelníku“). Tento základní vzdělávací systém se nachází ve vnějším interakčním
časoprostoru, který tvoří socio-kulturní, historické a ekonomické parametry prostředí, včetně
příslušných hodnotových vztahů. B. Geist (1992) zdůrazňuje, že „význam (závažnost)
jednotlivých faktorů není dána jimi samými jako takovými, ale jejich strukturně-funkč-
ními vztahy“. Schéma ukazuje, že vztahy všech faktorů jsou vzájemně propojeny, jejich
závažnost je různá podle cíle, které systém sleduje. V našem případě je nejvyšším cílem
optimální rozvoj osobnosti, který je transformován do obsahu vzdělávání (kurikula).
Termín žák (žáci) v schématu zastupuje (označuje) živou realitu, kterou nejčastěji tvoří
nikoliv jeden žák, nýbrž skupina žáků, která sama o sobě představuje dílčí systém, v němž
probíhá komunikace a který se vyznačuje specifickými vazbami. Kurikulum se tak stává
významným činitelem kultivace osobnosti a je mu proto třeba věnovat zvýšenou pozornost.
Nelze však opomíjet ani působení prvků vnitřního a vnějšího interakčního časoprostoru,
neboť vytvářejí podmínky pro interakční aktivity.

Při modelování (a tedy i zjednodušování) této sítě vazeb je třeba ještě zvážit i určitý transfer
historických zkušeností, které mohou znamenat podpůrné, nebo naopak retardující činitele.
Pokusem o znázornění této složité, rozporné a dynamické skutečnosti je návrh několika
modelů kurikula, které zachycují jeho pohyb (vývoj, transformaci) na cestě k realizaci, tj.
až do zkonkrétnění ve vzdělávacím procesu. Jde o model fundamentální, konstitutivní
a realizovaný. Posloupnost modelů vede od teoretického, často neuvědomovaného kon-
struktu (model fundamentální) k legislativní, obecně závazné formě (konstitutivní model
kurikula) a vrcholí další proměnou v živém výchovně-vzdělávacím procesu (realizační
model kurikula). Uvedené modely plní ve vzdělávání různé funkce, vždy však podstatně
ovlivňují vzdělávací proces. Nejvýrazněji se uplatňuje konstitutivní model kurikula, poně-
vadž je zhmotněný, fixovaný v kurikulárních dokumentech a stává se nástrojem k naplňování
cílů ve vzdělávání. Jeho účinnost závisí ovšem také na uvědomování si historických vý-
chodisek, ale zejména na jeho tvořivém uvádění do života ve škole.

2.2 Fundamentální model kurikula

Fundamentální model kurikula vznikal postupně v povědomí lidstva jako představa o ne-
zbytné všestranné kultivaci člověka při obstarávání životních potřeb a vytváření podmínek
pro dosahování vytyčených cílů. V závislosti na rozmanitých okolnostech se idea vzdělávání
různě modifikovala a měnila, její realizace závisela na daných možnostech společnosti.
Ukázali jsme, že určité představy o vzdělávání, jeho obsahu a cílech zaznamenáváme už
v nejstarších údobích lidstva. Představu a potřebu vzdělání urychlil vynález písma a vznik
státních útvarů, a tak už v Sumeru a v Egyptě existovaly „školy“ pro potřeby správy státu.
V antice dosahují vynikající úrovně slavné filozofické školy, ovšem vzdělávání v dneš-
ním pojetí je výsadou jen svobodných občanů. Další vývoj pokračoval v helenistické epoše
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a také ve středověku. Přes různé mody, formy, úrovně a modifikace lze toto dlouhé histo-
rické údobí chápat jako formování fundamentálního modelu kurikula. Je možno v něm
vystopovat jednotící tendence, které jsou výrazem hlubších příčin, umožňující sjednotit
představy o vzdělání v pomyslný konstrukt (viz obr. 4).

Subjektem tohoto modelu (S) je myslitel (badatel, teoretik, pedagog aj.), který si uvědo-
muje historické okolnosti, podmínky a souvislosti vzdělání, abstrahuje od jejich konkrét-
ních forem a znaků, jak se projevovaly v daných historických situacích, a uvědomuje si
trvalé poselství, které minulé generace posílají dnešku. Modelovanou realitou objektu (O)
jsou podmínky, faktory, které podmiňují odpovídající koncepci a náplň vzdělání a v hlav-
ních rysech určují jeho podobu. Patří k nim způsob života společnosti, obtíže, kterým musí
čelit, ale také vize budoucnosti, které se musí v kurikulu projevit. Na pojetí tohoto modelu
se silně podílejí také transcendentální a náboženské představy člověka, značný dosah má
bezprostřední kontakt člověka s přírodou a u většiny obyvatel plné zapojení do fyzické
práce. Celková geneze fundamentálního modelu kurikula je zajisté mnohem složitější,
protože síla působení jednotlivých faktorů se stále měnila (např. vliv ideologie, kultury,
státního zřízení atd.), ale i v tomto zjednodušení představuje intencionální i neintencio-
nální ideál člověka. Fundamentální model kurikula je do jisté míry (převážně podvědomě)
výchozí základnou i dnešních úvah a návrhů na řešení kurikulárních otázek. Některé faktory,
které zapříčinily jeho podobu, působí často i dnes, i když (možná) se zmenšeným účinkem.

Obr. 4: Schéma fundamentálního modelu kurikula

2.3 Konstitutivní model kurikula

Fundamentální model kurikula je konstruktem, který se formoval v průběhu historického
vývoje lidské společnosti; postihuje úsilí lidstva dobrat se nosné orientace na cestě za po-
znáním, vymezit jeho základní linie. V jednotlivých společenských útvarech nabývala snaha
stanovit kánon vzdělání různé podoby, většinou nebyla celospolečensky řízena a usměr-
ňována. Fundamentální model kurikula tak vznikl jako východisko četných generací při
hledání jednotícího principu vzdělání. K rozhodujícím faktorům, které jej utvářely, patří
potřeby společnosti, způsob výroby, rozvoj kultury a vědeckého poznání, předjímání bu-
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doucnosti i respektování transcendentního zaměření člověka. Nový model – konstitutivní
se prosadil při potřebě zabezpečit aspoň minimální úroveň vzdělání všem občanům; této
funkce se ujal stát. Konstitutivní model kurikula stanoví (konstituuje) závazné požadavky
na vzdělání a na jeho zaměření, které odpovídají dané společenské situaci (viz obr. 5).

Obr. 5: Schéma konstitutivního modelu kurikula

Subjektem konstitutivního modelu kurikula (S) je manažer (odborník, úředník, příp. státní
orgán, komise), který v pověření státních orgánů navrhuje k posouzení a schválení zá-
kladní dokumenty ohledně vzdělávání, včetně vymezení jeho obsahu. Následné školské
zákony a nařízení řídí podle charakteru vzdělávací instituce zavádění kurikula do vý-
chovně-vzdělávací praxe. Toto rozhodování školských úřadů zajisté není svévolné, ale
podřizuje se státnímu zřízení, vychází ze společenských potřeb, opírá se o tradice, ke slovu
se dostávají též různí odborníci, ale opora o pedagogické vědy se často projevuje jen zpro-
středkovaně.

Objektem konstitutivního modelu kurikula (O), reálnými podmínkami, z nichž vyrůstá,
jsou opět ekonomické determinanty společnosti a její celková kulturní úroveň. Faktory,
které utvářely fundamentální model kurikula, působí podvědomě jako trvalá základna
a obecné východisko, ale na tento historický odkaz se vrství aktuální požadavky a tlaky,
kterým je nutno čelit. Kromě revolučních změn ve výrobě, postupné technizace, (automa-
tizace, robotizace aj.), pronikání vědy do všech oblastí života, exponencionálního růstu
objemu informací jde zejména o ústavní zakotvení systému vzdělávání, zavedení povinné
školní docházky, o profesionalizaci vzdělavatelů atd. Novým, stále mocnějším faktorem
v životě společnosti se jeví média, problémovou záležitostí se stává narůstání volného
času, narušování společenského řádu, uplatňování extrémního individualismu aj.

Pod tlakem uvedených, ale i dalších činitelů dostává kurikulum podobu závazného, jednot-
ného artefaktu, který je ovšem v různých politických útvarech odlišně formulován, dodržován,
případně vymáhán a při porušení sankcionován. V současné době dochází v demokratic-
kých státech k jeho uvolňování, požadavky na kurikulum jsou vymezovány jako rámcové
a jeho výstupní realizace se někdy zcela přesouvá na učitele. V tomto modelu kurikula,
který dnes zcela převažuje v celém světě, kvalitní naplnění cílů závisí na koncepci učeb-
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ních plánů, na zpracování učebních osnov, na podání učiva v učebnicích, na didaktických
prostředcích a technických zařízeních i na metodách a technikách, které podporují a facilitují
vlastní aktivity učitelů a žáků. Nepříznivým jevem se při respektování nezbytnosti řízení
v poslední době stává stupňující se školský management, vůbec bující ve státní správě,
který vzdělávací proces zbytečně reglementuje, formalizuje a byrokratizuje.

2.4 Realizovaný model kurikula

Kurikulum, jak se projevuje v konstitutivním modelu, je výslednicí mnoha faktorů, je vý-
razem a výsledkem zákonitých vývojových tendencí společnosti, která v duchu své sebe-
záchovy a směřování je oprávněna usměrňovat i vzdělávací oblast. Ne vždy se tak ovšem
děje dostatečně citlivě s respektováním charakteru vztahů a specifik všech činitelů, kteří
se na vzdělávání podílejí. Konstitutivní model kurikula je sice důležitým mezníkem ve
vzdělávání, ale není jeho konečným stavem. Realizace cílů vzdělávání, požadavků a zá-
měrů se nakonec vždy dostává do rukou učitele (vzdělavatele), který teprve dává kurikulu
definitivní podobu v realizovaném modelu kurikula. Tento model zobecňuje a současně
ztvárňuje dědictví lidského úsilí o poznání a zvládnutí světa, výsledný tvar mu však vtis-
kuje učitelova osobnost, proto má realizovaný model individuální charakter. Schematické
znázornění modelu podává obr. 6.

Obr. 6: Schéma realizovaného modelu kurikula

Subjektem (S), který tento model ve své činnosti produkuje, je učitel. Jeho úloha je neza-
stupitelná, i když je někdy z části svěřována didaktickým prostředkům, protože model
oživuje v interakci s učícím se subjektem. Realizované kurikulum nemá jednotnou, ofi-
ciální formu, není zakódováno v úředních dokumentech, ale vzniká na základě učitelova
myšlení a jeho zkušeností, objektivuje se v jeho přípravě na výuku a v materiálech, které
pro tento účel připravuje. Faktory, které představují zázemí kurikula (O), jsou jednak to-
tožné s činiteli působícími na předchozí modely, jednak však vystupují do popředí nové
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determinanty. Jsou jimi všechny věci a jevy, které naplňují prostor vlastního vzděláva-
cího dějství, jako je typ školy, charakter vyučovacího předmětu, materiální prostředí školy,
školní klima, širší i užší vztahová komunita, zejména rodina. V tomto akčním poli a v jeho
silových vazbách staví učitel individuální koncepci kurikula a volí takové jeho obsahové
prvky, které odpovídají reálným cílům i daným možnostem.

Kurikulum, které učitel zprvu ideově konstruuje a následně fakticky realizuje, je kurikulum
individualizované, které respektuje věkové a psychické zvláštnosti žáků a na nich staví
požadavky mířící k vyšším úrovním. Jestliže učitel jen mechanicky naplňuje strohou literu
předepsaných osnov, nenaplňuje poslání své profese, ale stává se pouze výkonnou součástí
konstitutivního kurikula. Je zřejmé, že realizované kurikulum klade na učitele velmi ná-
ročný úkol, který vyžaduje velký kulturní rozhled, tvořivost a odpovědnost. Důležitou funkci
tu plní učitelova příprava na výuku, zvláště výběr učiva a jeho didaktická transformace. Je
závažnou brzdou vzdělávací a výchovné práce školy, upadne-li učitel do mechanického
reprodukování zaběhnutých stereotypů (tzv. bricolage), nebo dopustí-li, aby u něho došlo
k tzv. vyhoření (burn-out) a ke ztrátě profesního étosu. Práce na tvorbě realizovaného
kurikula nikdy nekončí, vyžaduje vysokou angažovanost a tvořivost, učitel v ní nemůže
zůstat osamocen. Zkušenosti, které učitel získává při realizaci kurikula ve výuce, mohou
také zpětně působit na tvůrce učebních plánů a osnov (konstitutivního kurikula), a to jednak
průběžně inovačními změnami, nebo při celkové reformě vzdělávacího systému. Této
problematice se proto budeme věnovat i v dalších kapitolách.

Metoda modelování kurikulární problematiky poodhalila složitou strukturu jevů, které se
podílejí na utváření a rozvoji obsahu vzdělávání, tj. vědomostí, dovedností, návyků, myš-
lenkových postupů, postojů atd., které si jedinec v dané společnosti aspoň v minimální
míře musí osvojit, má-li si zajistit existenci. Při analýze nešlo o to co nejpodrobněji za-
chytit všechny peripetie tohoto historického procesu, nýbrž o to postihnout hlavní faktory
a tendence, které v něm představují dominující, trvalé síly, byť též v časovém horizontu
proměnlivě. Pokus o modelování kurikula přinesl také několik užitečných pohledů na
současné edukační problémy spojené s kurikulem i podnětné náměty pro další šetření
a analýzy. U některých se v závěru této kapitoly zastavíme.

Kurikulum představuje ve svém historickém průběhu ve svých četných peripetiích a přes
rozmanité proměny přece jen určité kontinuum, působení některých vlivů, nehledě na
značnou variabilnost, zůstává konstantní. K těmto konstantám patří např. vazby na potřeby
života, cílové zaměření společnosti, způsob výroby, kulturní úroveň, státní zřízení. I dnes
se tyto faktory do pojetí kurikula promítají, míra jejich působení však kolísá. Nezřídka se
uplatňují subjektivní zásahy tvůrců kurikula. Ukazuje se, že budoucí kurikulum bude
muset zaujmout jasné stanovisko k různým faktorům, ale i k nastupujícím změnám, které
mohou jeho podobu výrazně ovlivňovat. Na některé z nich bychom rádi upozornili:
současné vzdělávání je pod tlakem kognitivní sféry, obecnější edukační aspekty ustupují
do pozadí, nebo se zcela přehlížejí, ačkoliv by naopak vyžadovaly zvýšenou pozornost;
uvolňují se vazby na společné zájmy lidské komunity, rozšiřuje se individualismus a hédo-
nismus; výrazně slábne transcendentální orientace kurikula a s ní propojené etické a mravní
zaměření edukace; postupně se oslabuje nebo eliminuje přímá zkušenost mladé generace
s výrobou a vůbec s fyzickou prací; kurikulum (reprezentované v učebních plánech, osno-
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vách) v protikladu ke všem změnám působících faktorů v podstatě zůstává reliktem tra-
dičních hodnot; tvůrci konstitutivního kurikula nejsou ochotni změnit pojetí vyučovacích
předmětů a nastoupit nezbytnou cestu jejich koordinace, resp. integrace; učivo se stává
pro žáka stále náročnější, klade velké nároky na jeho pamětní zvládání, a proto nezbývá
čas na problémovou nebo projektovou výuku, na aktivnější metody; výběr základního
učiva (core-curriculum) se přes úsilí mnohých pedagogů v praxi nerealizuje, jak dosvěd-
čují některé kurikulární dokumenty, např. učebnice; zvyšuje se působení médií, a to spíš
v negativním smyslu; stále narůstají nároky na učitele, který však na ně často rezignuje,
vytrácí se tak profesní učitelský étos.
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3 TRANSFORMACE OBSAHU

V kapitole jsou rozlišeny čtyři roviny, které se jeví jako relevantní pro vymezování cílů
a obsahů školního vzdělávání: obory – kurikulum – výuka – učící se jedinec. V návaz-
nosti na to jsou rozebírány tři typy obsahové transformace: ontodidaktická – psychodi-
daktická – kognitivní. V souvislosti s tím autoři analyzují úlohy jednotlivých aktérů
těchto transformací: tvůrce kurikula – učitele – žáka. Kapitola nabízí schéma pro rozvr-
žení dalšího výkladu v této publikaci.

3.1 Schéma obsahových transformací

Analýzy zahraničních i domácích prací k modelování kurikula (např. Shulman, 1986, 1987;
u nás Čapek, 1981, 1982; Průcha, 2002; Helus, 2007; Maňák, 2007 – viz kap. 2 v této pub-
likaci) ukázaly, že otázky vymezení cílů a obsahů vzdělávání jsou relevantní přinejmenším
ve čtyřech rovinách: (1) obory; (2) kurikulum – národní a školní; (3) výuka; (4) učící se
jedinec. V aktuálních i starších teoriích kurikula se v souvislosti s tím operuje čtveřicí ter-
mínů: (1) oborové obsahy, (2) kurikulární obsahy, (3) výukové obsahy, (4) obsahy zvnitř-
něné jedincem – znalosti a další dispozice žáka.

V návaznosti na rozlišení čtyř rovin existence obsahů uvažujeme o triádě transformací
obsahů (obr. 7). Mezi rovinou (1) a (2) se realizuje ontodidaktická transformace, mezi
rovinou (2) a (3) se realizuje psychodidaktická transformace, mezi rovinou (3) a (4) se
realizuje kognitivní transformace. Termín transformace vyjadřuje převod obsahů z podoby,
v níž jsou pro žáky nedostupné, do podoby, v níž si je žáci mohou osvojit.

K jednotlivým transformacím lze přiřadit jejich klíčové aktéry. Aktérem ontodidaktické
transformace je tvůrce kurikula, aktérem psychodidaktické transformace je vyučující (učitel),
aktérem kognitivní transformace je učící se subjekt (žák). Uvedené přiřazení si nečiní nárok
na výhradní platnost. Lze si např. představit situace, v nichž je aktérem ontodidaktické
transformace učitel nebo dokonce sám žák. V dvouúrovňovém systému kurikulárních
dokumentů, resp. při tvorbě školních vzdělávacích programů se role učitele jako tvůrce
převodu oborových obsahů do kurikulárních zdůrazňuje.2 Uvedené schéma tak představuje
určitou typizaci, která umožňuje rozkrýt základní principy transformace obsahu a rozlišit
typickou zodpovědnost jednotlivých aktérů.
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Obr. 7: Roviny existence obsahu a obsahové transformace

Nyní podrobněji rozebereme jednotlivé roviny existence obsahů a obsahové transformace,
které se mezi nimi realizují.

3.2 Ontodidaktická transformace: od oborových obsahů
ke kurikulárním obsahům

Obr. 8: Ontodidaktická transformace

Požadavky na školní vzdělávání jsou kodifikovány v kurikulárních dokumentech. Jde
o učební plány, učební osnovy, vzdělávací programy, standardy vzdělávání, učebnice, me-
todické příručky a další. Tvorba těchto dokumentů je zakázkou pro tvůrce kurikula, kteří
realizují ontodidaktickou transformaci (obr. 8). Ontodidaktická transformace a spočívá v pře-
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vedení oborových obsahů do obsahů kurikulárních. Jde o to, že tvůrce kurikula (a také učitel)
má didakticky zpracovat obsah s ohledem na obor. Směřuje se tím k projasnění významové
výstavby jazyka oboru, což je prvním krokem k přiblížení obsahů žákovi, protože zvyšuje
pravděpodobnost intersubjektivních shod (podrobněji viz Janík, Slavík, 2009b, s. 129–130).

Odkud se bere obsah vzdělávání? Hlavním a zastřešujícím zdrojem obsahu vzdělávání je
kultura, resp. jednotlivé oblasti kulturní tvorby (věda, umění, politika, technika, nábožen-
ství a další). Pro specifikaci různých oblastí kulturní tvorby se ujalo označení disciplíny či
obory. Termín obor označuje nejen určitou formu uspořádání lidského vědění a poznávání,
ale také odbornou oblast, v jejímž rámci jsou řešeny specifické úkoly a problémy (podrob-
něji viz kap. 6.2).

V rovině oborů figurují oborové obsahy. Jedná se o souhrn faktů a pojmů oborů vědec-
kých, uměleckých, technických a jiných a o pochopení jejich struktury. Tyto obsahy se
utvářejí mimo pedagogiku, ve své vlastní oborové logice a systematice. Jedná se o „akcep-
tované pravdy oborů“ i o jejich argumentaci; o porozumění tomu, v jakém vztahu vůči
sobě stojí určité výroky uvnitř oboru; o porozumění vztahu mezi teorií a praxí; o zvládnutí
typických činností či metod, které se v oboru uplatňují atd. Při ontodidaktické transformaci
jde zejména o vystižení pravidelnosti, která je oborem zaváděna a propracována. Jak vy-
světlují T. Janík a J. Slavík (2009b):

„pravidla mohou být reprodukována, přičemž míra volnosti této reprodukce je dána
specifickou kulturní, sociální a personalizační funkcí oboru. Kdyby totiž nebylo možné
reprodukovat relativně stejný obsah do nových situačních kontextů, vlastně by tu
nebylo nic k vyučování a učení. To je konec konců i příčina, proč má takovou spole-
čenskou cenu objev více či méně pravidelného řešení (algoritmu, metody, přístupu,
stylu atp.)“ (Janík, Slavík 2009b, s. 124).

V praxi je působení pravidel vyjádřeno v principu zdůvodnění. Ten se vztahuje především
k intersubjektivitě a zastřešuje požadavky na platnost argumentů a konsenzuálnost závěrů,
logickou správnost práce s obsahem vzhledem k uznávaným poznatkům oboru, kultivo-
vanost (dignitu) věcné i personální stránky dialogu apod. (podrobněji viz Janík, Slavík,
2009b, s. 126).

V rovině školství/školy3 figurují kurikulární obsahy. Jedná se o obsahy, které byly kvali-
fikovaně vybrány z fondu všech teoreticky možných oborových obsahů a zapracovány do
kurikula. Jde o soubor znalostí a činností relevantních pro jednotlivé vyučovací předměty,
resp. vzdělávací oblasti.

Jak se určitý oborový obsah stane kurikulárním obsahem? Tato otázka souvisí s proble-
matikou výběru a legitimizace obsahu vzdělávání. Výběr obsahu vzdělávání je odpovědí
na otázku, čemu vyučovat ve škole. Legitimizace obsahu vzdělávání je odpovědí na otázku,
proč tomu ve škole vyučovat. O tyto otázky se od pradávna vedly spory. Historické ana-
lýzy ukazují, že obsah vzdělávání vymezený v kurikulu se proměňoval spolu s tím, jak se
střídaly historické epochy (srov. Goodson, Anstead, Mangan, 1998). Průvodním jevem
těchto proměn je nepřetržitý zápas, který jednotlivé obory vedou se záměrem vydobýt pro
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sebe místo v kurikulu a zajistit tak svoji reprodukci. E. Weniger (1952, s. 22) v těchto
souvislostech poukazuje na nepřetržitý „zápas o učební plán … zápas o uskladnění du-
chovních sil ve škole a ve výuce“.

Je patrné, že při výběru obsahu vzdělávání je třeba zohledňovat kategorii cílů vzdělávání
a musí se uplatňovat určitá kritéria či principy – např. kritérium užitečnosti, kulturní důle-
žitosti, historického významu, významu pro budoucnost, vědeckosti a další. W. Klafki
(1991) poukazuje na zvláštní význam kritéria kulturní důležitosti obsahu. Uvádí, že do
výběru obsahu vzdělávání má být zahrnuto pouze to, co se stalo rozhodujícím pro určitou
kulturní epochu a pro kulturu vůbec. Tento obsah by měl reflektovat „klíčové epochální
problémy naší současnosti a tušené budoucnosti“ (Klafki, 1991, s. 19) a koncentrovat se
na problémy, jako jsou válka a mír, ekologické otázky, hospodářské a sociální, politické
nerovnosti mezi lidmi u nás a ve světě, možnosti a nebezpečí techniky.

Z oborových obsahů, které jsou kvalifikovaně vybrány a legitimovány např. s oporou
o výše zmíněná kritéria, se utvářejí kurikulární obsahy, v kurikulárních dokumentech uspo-
řádané zpravidla do vzdělávacích oblastí či oborů, které se dále člení do vyučovacích
předmětů. Vyučovací předměty „vymezují rámec učiva a zároveň poskytují předpoklady
pro odbornost výuky tím, že jsou zakotveny v jednotlivých specializovaných oborech“
(Slavík, 1999, s. 220). Lze je chápat jako způsoby myšlení o určitých jevech, jako způ-
soby kladení určitých otázek a hledání určitých odpovědí.

Vedle oborových zřetelů se při utváření vyučovacích předmětů uplatňují zřetele antropo-
logické, psychologické a pedagogické. Vyučovací předměty tedy nelze chápat jako „vědy
v kapesním (školním) vydání“. Jsou sice zakotveny v jednotlivých vědeckých, umělec-
kých a jiných oborech, ale s ohledem na vzdělávací možnosti a potřeby žáků je transformují.
Na úrovni základního vzdělávání spíše reprezentují určité oblasti života a připravují na ně
žáky, čímž naplňují svou propedeutickou funkci. Jejich systém vymezený kurikulem je
označována termínem kánon vyučovacích předmětů (srov. kap. 6.3).

Historicko-srovnávací analýzy ukazují, že kánon vyučovacích předmětů byl v průběhu
20. století poměrně stabilní a že celosvětově dochází k určité harmonizaci kurikula. Co se
vývojových trendů týče, v průběhu 20. století do pozadí ustoupila klasická, encyklopedicky
pojímaná kurikula a přibylo komprehenzivních kurikul. Byl oslaben význam řečtiny a latiny
ve prospěch živých jazyků. V méně rozvinutých zemích se více zdůrazňoval význam
matematiky a přírodních věd než v bohatších zemích (srov. Kamens, Meyer, Benavot, 1996).

Výsledek ontodidaktické transformace je relativně dobře uchopitelný, neboť se materia-
lizuje v kurikulárních dokumentech. V nich se setkáváme jak s koncepční formou obsahů
vzdělávání, tak s projektovou formou obsahů vzdělávání.
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3.3 Psychodidaktická transformace:
od kurikulárních obsahů k učivu

Obr. 9: Psychodidaktická transformace

Kurikulární dokumenty regulují vzdělávání a vymezují rámec pro aktivity učitelů a žáků
ve výuce. V těchto aktivitách prochází obsah tzv. psychodidaktickou transformací, jež je
zakázkou pro učitele (obr. 9). Psychodidaktická transformace a spočívá v převedení kuri-
kulárních obsahů do obsahů výuky.

V souvislosti s psychodidaktickou transformací je naplňován princip zpřístupnění. Ten se
týká především subjektivity a zahrnuje především návaznost na žákovskou zkušenost,
blízkost žákovu způsobu myšlení a vnímání světa apod. Učitel má respektovat subjekti-
vitu žáka a na různých úrovních diagnostikovat žákovy předpoklady k zacházení s obsahem.
Přitom se neobejde bez empirického zkoumání různých variant výběru a zpracování ob-
sahu žáky s ohledem na jejich věk, pohlaví, typové zvláštnosti, osobité zájmy, postoje
a hodnotové orientace apod. (podrobněji viz Janík, Slavík, 2009b, s. 129–130).

Při výuce jde mimo jiné o vytvoření vzájemného vztahu mezi žákem a určitou skutečností
reprezentovanou obsahem vzdělávání. Utváření vztahu „žák-obsah“ má dimenzi objek-
tivní a dimenzi subjektivní. V objektivní dimenzi je požadována věcná (oborová) legitimita
a správnost obsahu, v subjektivní dimenzi jde o zohlednění zájmů, zkušeností a učebních
potencialit žáků. Jak uvádí Meyer (1986, s. 633), „teprve napětí mezi objektivním poža-
davkem na správnost a subjektivním chtěním a jednáním žáka vyžaduje a umožňuje in-
tegrující aktivitu učitele“.

Úloha učitele tedy spočívá v aranžování „plodného setkání určitých dětí s určitými obsahy
vzdělávání“ (Klafki, 1967, s. 121). Tato teze vyjadřuje, že učitel má hledat vzdělávací
hodnotu určitého obsahu vzdělávání a ztvárnit ji pro účely výuky tak, aby přispěla k na-
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plňování vymezeného vzdělávacího záměru. V tomto momentu vzniká učivo ve smyslu
souboru požadavků kladených na žákovo učení. Učivo je didaktickým „uskutečňováním“
kurikulárního obsahu, které probíhá v komunikaci mezi učitelem a žáky, na jakémsi „švu“
spojujícím žákovo myšlení s myšlením oborovým (srov. Štech, 2004).

Termín psychodidaktická transformace bývá používán ve volné návaznosti na koncept psy-
chologizování učiva J. Deweye (1902). K psychologizování učiva odkazuje i L. S. Shulman
(1986, s. 9), když uvádí, že učitel pro výuku vybírá „ty nejúčinnější analogie, ilustrace,
příklady, vysvětlení, slovní demonstrace, způsoby znázorňování a formulování tématu,
které jej učiní srozumitelným pro jiné“. Psychodidaktická transformace je založena na
uplatnění širokého spektra různých způsobů ztvárnění obsahu vzdělávání, které souhrnně
označujeme jako reprezentace učiva (srov. Čáp, Mareš, 2001; kap. 7.3 v této publikaci).
Učitel jich využívá s cílem podněcovat u žáků procesy utváření a rozvíjení jejich znalostí,
dovedností, postojů, kompetencí a jiných dispozic.

Výsledek psychodidaktické transformace je obtížněji uchopitelný. Může mít podobu uči-
telovy přípravy na výuku, která zachycuje obsah vzdělávání v projektové formě, příp. může
mít podobu záznamu vyučovací hodiny, který dokumentuje obsah vzdělávání v realizační
formě (to, co se skutečně prezentuje v interakci učitel-žáci).

3.4 Kognitivní transformace: od učiva ke znalostem
a dalším dispozicím

Obr. 10: Kognitivní transformace
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Vyučování je vytvářením příležitostí k učení. Jádrem vyučování jsou konfrontace žáků
s učivem, při nichž se realizuje široké spektrum učebních procesů. Při učení prochází obsah
výuky (učivo) tzv. kognitivní transformací (obr. 10), jež je zakázkou pro samotné učící se
subjekty (žáky). Kognitivní transformace označuje proces zpracování informací, které
v procesu výuky nabývají formou (vnějších) reprezentací učiva.

Manipulace s reprezentacemi učiva je ve výuce vedena cílem podněcovat u žáků procesy
utváření a rozvíjení jejich vnitřních (mentálních) reprezentací a v důsledku též jejich zna-
lostí (které jsou výsledkem procesu poznávání určitých skutečností, jejich vlastností a vztahů
k jiným skutečnostem); dovedností (dispozice k provádění určitých činností motorických,
sociálních, myšlenkových a jiných); postojů (které vyjadřují vnitřní vztah žáka k různým
skutečnostem spojený s hodnotovou orientací) a kompetencí (komplexní struktury znalostí,
dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění se ve
společnosti).

Výsledek kognitivní transformace je obtížněji uchopitelný. Může mít podobu pojmové
mapy, která zachycuje obsah vzdělávání v rezultátové formě (obsah zpracovaný/osvojený
žákem), popř. efektové formě (osvojený obsah dlouhodobě fungující v životě jedince
a společnosti). Utvořené znalosti či jiné dispozice jsou ve výuce ale i mimo ni vystavovány
různému prověřování. Žák vstupuje do situací, kdy má své znalosti komunikovat, aplikovat
při řešení problémových úloh apod. Tím může docházet k různým korekcím, někdy až k pře-
hodnocení těchto dispozic.

Podrobněji jsou jednotlivé druhy transformace rozebírány v kap. 6, 7 a 8.
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ČÁST II

CÍLE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
A METODOLOGIE JEJICH

UTVÁŘENÍ

45





4 KATEGORIE CÍLŮ ŠKOLNÍHO
VZDĚLÁVÁNÍ

V kapitole je popsán transformační proces cílů vzdělávání, který směřuje od obecných
cílů ke konkrétnímu vzdělávacímu procesu a vrcholí ve zvládání učiva žákem – v jeho
znalostech, dovednostech, postojích a kompetencích. Autoři analyzují cíle vzdělávání
deklarované v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání v rovině jednot-
livých vzdělávacích oblastí, vzdělávacích oborů, vyučovacích předmětů i v doplňujících
průřezových tématech. Následně je popsán proces, během kterého se cíle vzdělávání
promítají do učitelovy přípravy na výuku a ovlivňují práci učitele s cíli ve výuce.

4.1 Širší souvislosti současné reformy školního vzdělávání

Cíle vzdělávání sice procházejí v historických peripetiích lidské společnosti pod vlivem
měnících se determinant značnými změnami, ale jejich základní směřování je trvalé –
orientují se na budoucnost, na zabezpečení dalšího rozvoje jedince i společnosti. Tuto
zákonitost už dávno postihli mnozí myslitelé, znovu ji potvrzují i současní významní
představitelé vědy a kultury. Např. B. Russell (1954, s. 65 an.) na prahu společnosti
vědění ji formuloval jako požadavek: „Musíme mít určitou koncepci o charakteru osob-
nosti, kterou chceme formovat, a to dříve, než dospějeme k definitivnímu názoru o edukaci,
kterou považujeme za nejlepší“. Ze svého pohledu na začátku padesátých let minulého
století považoval za ideální tyto rysy moderní osobnosti: aktivitu, odvahu, cílevědomost
a inteligenci. Zdůrazňoval, že edukace je klíčem k novému světu.

Názory na nejlepší edukaci a na rysy žádoucí osobnosti se dnes od doby B. Russella mohou
odlišovat, ale stále platí teze, že pro utváření osobnosti je nepostradatelná jasná představa
o jejích dominantních vlastnostech, protože zaměření na budoucnost je podstatou edu-
kace. Koncepce osobnosti by měla co nejvýstižněji a nejvěrněji odpovídat nárokům
společnosti při hledání cesty do budoucnosti. V první kapitole jsme se snažili odhalit his-
torické kořeny tohoto principu a zdůvodnit jejich platnost pro výchovu vůbec. Edukační
systémy a výchovně-vzdělávací soustavy tuto objektivní realitu vždy nějakým způsobem
reflektují a při uvádění do praxe ji také výslovně formulují. Tak je tomu i při probíhající
reformě našeho školství. Základní výchozí dokument Národní program rozvoje vzdělá-
vání v České republice – Bílá kniha (2001, s. 72), s odvoláním na Komenského ideu „podstaty
lidskosti“ (Obecná porada o nápravě věcí lidských – Pampaedia), vyhlašuje jako dlouho-
letou strategii vzdělávání a výchovy v ČR představu o „povaze člověka jako osoby a jejího
vztahu k lidské společnosti a přírodnímu řádu“. Zdůrazňuje, že „teprve tento širší pohled
dovolí jasně formulovat cíle a priority vzdělávací soustavy a poskytne také hlavní argu-
menty pro volbu konkrétních cest a nástrojů jejich realizace“.
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Jak poukazuje J. Skalková (2007a, s. 7), v současné době se před námi s novou naléha-
vostí otevírají „obecné filozoficko-antropologické otázky, jaké pojetí světa a člověka máme
na mysli, hovoříme-li o jeho výchově a vzdělávání“. Promýšlení cílů vzdělávání souvisí
s hledáním odpovědí na otázky, jak chápat pojem vzdělání. Diskuse směřující k vyjasnění
těchto otázek probíhají mimo jiné také v návaznosti na výzkumy TIMSS a PISA4 (viz Janík,
Najvarová, 2006). Např. ve Spolkové republice Německo jsou opět aktuální otázky, jak
chápat pojem vzdělání a jak se toto chápání promítá do cílové orientace školního vzdělá-
vání (Messner, 2003; Benner, 2005; Stojanov, 2005 aj.). V duchovědné tradici německé
pedagogiky byla vždy výrazná snaha o teoretickou reflexi vzdělávacího procesu. Pojem
vzdělání (něm. Bildung) je v tradici německé pedagogiky chápán šíře než pojem kompe-
tence (něm. Kompetenz) či pojem gramotnost (něm. Grundbildung).

Vzhledem k tomu, že vzdělání zahrnuje kvality, jako jsou autonomie, sebeurčení, emancipace
a další, je pochopitelná skepse duchovědných pedagogů v okamžiku, kdy se má vzdělání
měřit. Ve výzkumu PISA je naproti tomu vzdělání chápáno ve funkcionálně pragmatic-
kém smyslu jako gramotnost (čtenářská, matematická, přírodovědná). Koncepce výzkumu
PISA se tím orientuje na pragmatické pojetí vzdělání, které je rozšířeno zejména v anglo-
americké oblasti, kde je formální vzdělání preferováno před materiálním. Výzkum PISA
popisuje základní vzdělávací procesy a chápe je primárně ve smyslu formálního vzdělání,
tedy jako klíčovou kvalifikaci, která přesahuje jednotlivé obory. Získávání znalostí a kom-
petencí je zde zacíleno především na bezprostřední využitelnost mimo školu a po škole.

Jak upozorňuje H. W. Fuchs (2003), v německém chápání pojmu vzdělání je důležitá
konfrontace s materiálně definovanými obsahy. Jedním z dalších problémů, o nichž se
v souvislosti s mezinárodně srovnávacími výzkumy diskutuje, je určité zúžení pojmu
vzdělání. Citovaný autor se kriticky vyslovuje ke skutečnosti, že v diskusích kolem výzkumu
PISA se málokdy bere ohled na školu s jejími úlohami a na kurikulum. Připomíná, že OECD5

jako nositel výzkumu PISA dává přednost hledání ekonomických souvislostí vzdělávání
před sledováním jeho aspektů společenských nebo kulturních.

R. Messner (2003) varuje před tím, aby se výsledky výzkumu PISA využívaly jako měřítko
celkové kvality školy a všeobecného vzdělávání a zdůrazňuje, že je třeba reflektovat limity
výzkumu PISA s ohledem na literárně estetickou a sociálně politickou dimenzi školního
vzdělávání. Jak dále ukazuje tento autor, ve výzkumu PISA nejsou vůbec zastoupeny ně-
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4 Výzkum TIMSS (Third International Mathematics and Science Study – Třetí mezinárodní výzkum
matematického a přírodovědného vzdělávání), který je organizován Mezinárodní asociací pro
hodnocení výsledků vzdělávání IEA (International Association for the Evaluation of Educational
Achievement), se zaměřuje na hodnocení vědomostí a dovedností žáků různých typů a stupňů
škol v matematice a v přírodovědných předmětech. Výzkum PISA (Programme for International
Student Assessment – Mezinárodní program pro hodnocení žáků) je výrazem odhodlání zemí
OECD (Organisation for Economic Co-Operation and Development – Organizace pro hospodář-
skou spolupráci a rozvoj) monitorovat výstupy vzdělávacích systémů v mezinárodním srovnávání
na základě měření vzdělávacích výsledků žáků. Výzkum PISA probíhá ve třech etapách a zamě-
řuje se na čtenářskou gramotnost (2000), matematickou gramotnost (2003) a přírodovědnou gra-
motnost (2006) u patnáctiletých žáků.

5 OECD – Organisation for Economic Co-Operation and Development – Organizace pro hospo-
dářskou spolupráci a rozvoj.



které významné oblasti školního vzdělávání, např. historie, nauka o společnosti, cizí jazyky
– dimenze jazyková, estetická, sociální a politická. PISA se vztahuje na věcně intelektuální
dimenzi oborů, zatímco jejich etickou a kritickou dimenzi, která je pro funkcionálně
pragmatické pojetí klíčová, téměř vůbec netematizuje. Jak uvádí R. Messner (2003), ana-
lýzou testových otázek ve výzkumu PISA lze doložit, že čtenářská kompetence je zde
omezena téměř výhradně na věcnost. „Skutečný smysl“ je tak povýšen nad „možný smysl“,
čímž přichází zkrátka literární dimenze čtení (fantazie, symbolika, poetika atp.).

Cíle formulované ve vzdělávacích dokumentech

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (2005) je dílčím naplněním uvede-
ných obecných cílů a je v souladu s vytyčenými principy formulovanými v Národním pro-
gramu rozvoje vzdělávání v ČR – Bílé knize (2001) a zakotvenými v dalších dokumentech.
V tomto duchu formuluje cíle základního vzdělávání v devíti bodech. V případě Rámco-
vého vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (2005) jde ovšem již o další trans-
formaci a konkretizaci obecných cílů, a to vzhledem k pojetí a funkcím základního
vzdělávání, ovšem propojení s obecným cílem nemůže chybět. Avšak představa „povahy
člověka jako osoby“ se v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (2005)
blíže nespecifikuje, ani nerozvádí, tím méně zpředmětňuje. Místo toho se přímo stanoví
požadavky na žádoucí dovednosti bez obecnější představy formované osobnosti žáka
tohoto věku. Chybí perspektivní charakteristika rysů osobnosti, o které by edukace v zá-
kladním vzdělávání měla usilovat. Místo toho se zdůrazňují pragmatická hlediska tako-
vých kvalit osobnosti, která jí umožní „pokračovat ve studiu, zdokonalovat se ve zvolené
profesi a během celého života se dále vzdělávat a podle svých možností se aktivně podílet
na životě společnosti“ (Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, 2005, s. 12).

Základní vzdělávání se v první řadě zaměřuje na rozvíjení klíčových kompetencí a orientuje
vzdělávání „zejména na situace blízké životu a na praktické jednání“ (Rámcový vzdělávací
program pro základní vzdělávání, 2005, s. 12). Orientace na klíčové kompetence je novým
pozitivním prvkem cílů základního vzdělávání, ovšem i zde by měla být víc zdůrazněna
vize osobnosti společnosti vědění, nehledě na to, že pojem kompetence představuje pro-
pojení požadavků na jednání osobnosti s cíli jejího rozvoje. Oprávněné pojetí učiva jako
prostředku k „osvojování činnostně zaměřených očekávaných výstupů“ (s. 19) se však
opět vymezuje jednostranně pragmaticky, neboť opomíjí duchovní rozměr osobnosti.
Dějiny civilizace potvrzují, že i pro budoucí vývoj společnosti je nutno respektovat všechny
roviny cílů, neboť představují jednotu v rozmanitosti, a tudíž by se neměly jednostranně
preferovat jen aktuální potřeby a zájmy.
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4.2 Cílové zaměření vzdělávacích oblastí

Vzdělávací oblasti jsou výrazem progresivních snah o transformaci obecných cílů vzdě-
lávání v procesu postupné realizace a transformace obecných cílů na nižší úrovni obec-
nosti, a to v linii: obecný cíl vzdělávání – klíčové kompetence – vzdělávací oblasti; linie
dále pokračuje další konkretizací k vzdělávacím oborům (vyučovacím předmětům), k te-
matickým celkům, k jednotlivým tématům až k výchozím faktům a informacím. Tento
proces postupné transformace a konkretizace umožňuje při obráceném pořadí kroků (od
konkrétního k obecnému), aby žák při učení postupně zvládal stále náročnější úrovně po-
znatků a dosáhl i nejvyšších úrovní poznání. Cílová orientace však v přiměřeném vyjádření
nesmí chybět v žádném z těchto stupňů. Předpokladem je, aby jednotlivé úrovně trans-
formace na sebe všestranně navazovaly a aby se respektovalo jejich vzájemné prolínání.
Jestliže analyzujeme transformační rovinu reprezentovanou vzdělávací oblastí, musíme
si položit několik otázek:

� Jak je z hlediska transformačního procesu vzdělávací oblast vymezena?

� Jsou jednotlivé části vzdělávacích oblastí vzájemně komplementární?

� Pokrývají uvedené vzdělávací oblasti celý rozsah základního vzdělávání?

� Pokrývají uvedené vzdělávací oblasti svá specifika; jak se vzájemně doplňují a jak
navazují na obecné cíle vzdělávání?

Ukazuje se, že vzdělávací oblasti nejsou v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní
vzdělávání (2005) přesně vymezeny. Např. problematika literatury je zařazena do oblasti
Jazyk a jazyková komunikace, ačkoliv by mohla být zařazena také do oblasti Umění a kul-
tura. Vzdělávací oblasti také nepokrývají v úplnosti všechny lidské aktivity, neboť chybí
oblast, která by zahrnovala duchovní a mravní profil člověka, což je v protikladu s posta-
vením této významné dominanty lidské existence v životě i s posláním konstitutivního
modelu kurikula. Odkazy na tuto oblast v kompetenci sociální a personální a v kompetenci
občanské nebo v cílovém zaměření vzdělávacích oblastí se ztrácejí v převaze konkrétních
postulátů zaměřených na praktické aktivity a postoje (srov. pohled do kurikula 3). Tento
deficit vystupuje do popředí v konfrontaci s analýzami četných myslitelů i s množícími se
projevy tragické rozpornosti současné civilizace (války, terorismus, utrpení a strádání lidí
v různých částech světa).
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Pohled do kurikula 3: Cílové zaměření vzdělávacích oblastí v RVP ZV (2005)

V RVP ZV (2005) se vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace hlavně soustřeïuje na jazyk

jako na nástroj uplatnění jedince ve společnosti, jazykovou kulturu chápe formálně jako znak vy-

spělosti absolventa základního vzdělávání (srov. RVP ZV, 2005, s. 21). Důrazněji a podrobněji by

měla být zvýrazněna souvislost jazyka a myšlení, neboť výchozí základna myšlenkových operací

prostřednictvím mateřského jazyka se vytváří právě v průběhu základního vzdělávání. Poněkud

opomenuta je estetická stránka jazykové výchovy, která by měla, zejména v literární výchově, do-

minovat. Pojetí cizích jazyků je zcela utilitární, bez zdůvodnění je přijímána sporná teze o zařazení

dvou cizích jazyků do základního vzdělávání.

Matematika a její aplikace je vzdělávací oblast, která v základním vzdělávání především zdůrazňuje

aktivní činnosti s matematickými objekty a využití matematiky v reálných situacích. Cílové zaměření

této oblasti se orientuje na rozvíjení klíčových kompetencí, a to globálně, jednotlivé kompetence

nespecifikuje. Podobně postupuje také vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie,

přičemž se vyzvedává, že informační a komunikační technologie se stává „součástí všech

vzdělávacích oblastí základního vzdělávání“ (RVP ZV, 2005, s. 34). V oblasti cílů by však i techno-

logie měla překročit své praktické zaměření a alespoň nastínit vazby na ostatní vzdělávací oblasti.

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je oblastí zaměřenou na 1. stupeň základního vzdělávání. To

umožňuje soustředit se na cíle, které zohledňují specifické zvláštnosti tohoto věku. Cílové zaměření

této oblasti proto v tomto duchu směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí. Oprávněně se

proto přednostně orientuje na jednoduché činnosti, na zpracování místních informací, na poznávání

bezprostředního okolí apod. Chybí však též vazba na obecnější cíle, zejména s ohledem na mravní

chování a estetické cítění. Také členění tematických okruhů a jejich náplň se zaměřuje především na

kognitivní cíle a praktické aktivity, podpora duchovní a mravní kultivace osobnosti je nevýrazná.

Charakteristika oblasti Člověk a společnost je podřízena požadavkům na výbavu žáka znalostmi

a dovednostmi, které jsou potřebné pro jeho účast na životě společnosti. Upozorňuje se na přesah

vzdělávacích oborů Dějepis a Výchova k občanství do jiných vzdělávacích oblastí, zejména se zdů-

razňuje přímá vazba na část vzdělávacího oboru Zeměpis, který je zařazen do vzdělávací oblasti

Člověk a příroda. Podrobně se vypočítávají možnosti cílového zaměření této vzdělávací oblasti při

rozvíjení klíčových kompetencí a požaduje se kromě osvojení poznatků také vytváření hodno-

tového systému, vhodných postojů a vztahů (srov. RVP ZV, 2005, s. 44). V cílovém zaměření se

objevuje též výchova úcty k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům, ale zcela chybí alespoň

zmínka o výchově k vlastenectví.

Rozsáhlou vzdělávací oblastí je oblast Člověk a příroda, neboť zahrnuje čtyři vzdělávací obory: Fyziku,

Chemii, Přírodopis a Zeměpis. Naproti tomu vymezení cílového zaměření této vzdělávací oblasti je

poměrně stručné, přičemž např. světonázorové aspekty nejsou zmíněny vůbec (srov. RVP ZV,

2005, s. 51–52). Chybí také hlubší vytyčení vazeb mezi přírodními jevy a humanitními fenomény,

které se již teoreticky řeší konstruktem konsilience a v praktické sféře při řešení ekologických

problémů.

Vzdělávací oblast Umění a kultura zahrnuje vzdělávací obory Hudební výchova a Výtvarný vý-

chova, připouští se jejich spojení s doplňujícím vzdělávacím oborem Dramatická výchova. Doporučuje

se také hledat vazby mezi jednotlivými druhy umění a podporovat přístup k širšímu nazírání na

kulturu a umění (srov. RVP ZV, 2005, s. 65). Obecnější cílové aspekty ve smyslu kultivace osob-

nosti se neuvádějí, ačkoliv tuto funkci by měla především vzdělávací oblast Umění a kultura naplňovat.

Vyžadovalo by to však odvahu překonat tradiční vyučovací předměty a navrhnout a prosadit

koncepci rozvoje osobnosti po estetické stránce přes hranice etablovaných oborů, vyučovacích

předmětů a ustálených stereotypů.
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Vzdělávací oblast Člověk a zdraví se realizuje ve vzdělávacích oborech Výchova ke zdraví a Tělesná

výchova. Důraz na zdraví ve výstižném moderním pojetí je zásadní změnou oproti dřívějším kon-

cepcím, v nichž většinou převládal důraz na výkonnostní tělesnou výchovu. Cílové zaměření však

prostřednictvím klíčových kompetencí nenavazuje na antický ideál kalokagathie, ale orientuje se

jen na zdravotní aspekty. Je ovšem naznačeno spojení péče o zdraví se základními estetickými a etic-

kými postoji a s osobním usilováním.

Člověk a svět práce je poslední, devátou vzdělávací oblastí, která základní vzdělávání doplňuje o sféru

pracovních činností a technologií. Její cílové zaměření vyzvedává pozitivní vztah k práci, odpověd-

nost, vytrvalost a soustavnost.

Zařazení konstruktu vzdělávacích oblastí do kurikula je ovšem přínosem k novému pojetí
vzdělávání, poněvadž jde o nadějný pokus čelit atomizaci obsahu vzdělávání a jeho přepl-
nění izolovanými fakty a informacemi. Vzdělávací oblasti tak sdružují obsahy vzdělávání
jednotlivých vyučovacích předmětů do komplexnějších útvarů spojených společným jme-
novatelem, a tím staví hráz bezbřehé záplavě informací, která školu zahlcuje. Zatím ovšem
jde o první krok v tomto směru, protože vzdělávací obory nejsou dosud připraveny ke ko-
ordinaci nebo integraci, často vázne i intenzivnější mezioborová komunikace. Na druhé
straně jsou však někdy vzdělávací obory zahrnuty do vzdělávací oblasti pouze juxtapo-
zičně, tj. netvoří homogenní celek, který by žáky vedl k postihování souvislostí a k sys-
témovému myšlení. Cesta k novému řešení moderního kurikula je zajisté obtížná, protože
nová koncepce naráží i na neochotu nebo neschopnost i některých představitelů vědních
disciplín přijmout naznačené pojetí obsahu vzdělávání jako nutné východisko z infor-
mační exploze, jako cestu k úspěšnému zvládání globálních problémů, které před lidstvem
stojí. Zatím však vzdělávací oblasti většinou sdružují vzdělávací obory (vyučovací předměty)
v starém pojetí bez vzájemných vazeb a bez využití nové kvality, která by z tohoto spojení
vznikla. Cílové zaměření jednotlivých vzdělávacích oblastí se většinou zaměřuje jen na
konkrétní úkoly, které by měly být doménou až vzdělávacích oborů. Je zřejmé, že me-
todologie tvorby cílového zaměření by měla usilovat změnit statické pojetí jednotlivých
prvků kurikula a vytvořit ze všech komponent kurikula otevřený dynamický systém, v němž
se prosadí vazebnost mezi jednotlivými prvky systému i postupnost transformačních kroků
při realizaci cílů vzdělávání v praxi.
Novým, přínosným prvkem je též konstrukt kompetencí, neboť by měl vytvořit most mezi
cílovým zaměřením a konkrétními vědomostmi, dovednostmi a postoji. Tento úkol ovšem
nemůže zůstat jen na učiteli, aby cílové hodnoty transformoval do výchovně-vzdělávací
praxe, ale musí se na něm podílet celá pedagogická komunita.
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4.3 Cíle vzdělávacích oborů a vyučovacích předmětů

Cíle vzdělávacích oblastí a klíčové kompetence jsou prvním stupněm transformace cílů
základního vzdělávání, která pokračuje dalším stupněm ve vzdělávacím obsahu vzdělá-
vacích oborů a vyučovacích předmětů. Při analýze cílů vzdělávacích oblastí je nutno klást
důraz na jejich propojení s obecnými cíli vzdělávání, protože tato vazba zaručuje, že ani
při zcela praktických úkonech se nevytratí formativní zřetel vzdělávání, který sleduje
optimální rozvoj osobnosti. Tuto orientaci jsme někdy při analýze cílového zaměření
vzdělávacích oblastí (viz kap. 4.1) postrádali, neboť převažoval výčet konkrétních úkolů.
Je samozřejmé, že i k nejobecnějším cílům lze dospět jen prostřednictvím konkrétních
aktů a úkonů, ale na úrovni vzdělávacích oblastí je nezbytné zdůrazňovat vazby na vyšší
úrovně pyramidy cílů.

Při vymezování vzdělávacích oborů a vyučovacích předmětů je už situace jiná, protože
vzdělávací obory a vyučovací předměty bezprostředně vymezují obsah vzdělávání neboli
učivo, které je předkládáno žákům k osvojení a k jeho využití v praktickém životě. Avšak
ani u vzdělávacích oborů a vyučovacích předmětů by neměly chybět také odkazy na spoj-
nice, které vřazují konkrétní poznatky a dovednosti do širších souvislostí v systému, který
směřuje k vytyčeným cílům. Formulace cílů u vzdělávacích oborů a vyučovacích před-
mětů je ovšem náročná, protože do popředí vystupuje váha sdílených konkrétních poznatků
ve vzdělávacím procesu a vzniká nebezpečí, že obecnější cíle vzdělávání budou pro svou
odtažitost formulovány jen formálně, nebo dokonce nebudou reflektovány vůbec (srov.
pohled do kurikula 4).

Pohled do kurikula 4: Cíle doplňujících vzdělávacích oborů v RVP ZV (2005)

Vzdělávací obsahy uvedené v RVP ZV (2005) doplňují a rozšiřují tzv. doplňující vzdělávací obory,

které nejsou jeho povinnou součástí, ale je možno je do školního kurikula zařadit podle potřeb jako

povinný nebo povinně volitelný vyučovací předmět, a to pro všechny nebo jen pro některé žáky.

Zavedení doplňujících vzdělávacích oborů – Dramatická výchova a Další cizí jazyk – je nutno ocenit

i z hlediska cílů základního vzdělávání, poněvadž se tím vychází vstříc těm potřebám rozvoje žáka,

které nejsou v kurikulárních dokumentech obsaženy. Paleta nabídek by však měla být širší, protože

osobnostní prostor má více dimenzí. Jde např. o oblast rodinné ekonomiky, tvořivých aktivit, technic-

kého kutilství, ručních prací apod.

Vzdělávací obor Dramatická výchova podobně jako jiné vzdělávací obory detailně vymezuje očeká-

vané výstupy v 1. a v 2. stupni, v nichž ve všech případech uvádí stejné učivo, i když náležitě gra-

dované a rozčleněné. Rozvíjejí se základní předpoklady dramatického jednání, proniká se do

procesu dramatické a inscenační tvorby a uvádí se do recepce a reflexe dramatického umění.

Přínos pro osobnostní růst je zřejmý, ale explicitně se žádné obecnější cíle nespecifikují a nevy-

tyčují. Je to škoda, protože právě dramatická výchova poskytuje vhodnou příležitost hlouběji se

zamýšlet nad lidským jednáním, prožívat je, případně si uvědomovat různé charaktery člověka při

řešení životních situací.
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Přesto i v případě vzdělávacích oborů a vyučovacích předmětů je důležité vztahy mezi
konkrétním učivem a jeho výběrem do kánonu žádoucích vědomostí, které si má žák osvojit,
připomínat, poněvadž výuka se tím zapojuje do společenských aktivit směřujících do bu-
doucnosti. Analýza vzdělávacích oborů a vyučovacích předmětů z tohoto hlediska ukazuje,
že problematika cílů je v rozvržení jednotlivých témat a prvků učiva zastoupena mini-
málně. I když rozlišení vzdělávacích oborů a vyučovacích předmětů navazuje na nový
pojem vzdělávacích oblastí, rozdíl mezi vzdělávacími obory a vyučovacími předměty je
vymezen nezřetelně; tím se ztěžuje i specifikace jejich cílového zaměření, protože cíl je
už částečně formulován u vzdělávacích oblastí.

Vytyčování cílů vzdělávacích oborů a vyučovacích předmětů je obtížné také proto, že
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (2005) se nezbavil zátěže minu-
lých osnov – přemíry požadavků kladených na žáky. Učitelé upozorňují na přetěžování
žáků, kteří by i nadále měli zvládat doporučené učivo převážně pamětně. Tím se též zužuje
prostor pro tvořivou práci, která se nedaří pod tlakem učební matérie. Cílové zaměření
vzdělávacích oblastí může plnit funkci cílových orientačních ukazatelů v případě organické
provázanosti vzdělávacích oblastí a vzdělávacích oborů (vyučovacích předmětů), kdy
vzdělávací oblast je přirozeným rámcem jednotlivých oborů, vnitřně příbuzných a vytvá-
řejících svou strukturou systémové vazby. To však, jak se ukázalo, zatím plně neplatí, protože
vzdělávací oblast ne vždy vytváří předpokládanou jednotu svých mateřských složek. Proto
se jeví jako žádoucí, aby i při výběru a tvorbě obsahů vzdělávání jednotlivých vzdělávacích
oborů (vyučovacích předmětů) byla reflektována jejich cílová zaměřenost.

4.4 Cíle průřezových témat

Zcela novým prvkem základního vzdělávání jsou v rámcových vzdělávacích programech
tzv. průřezová témata, která vnášejí do kurikula tematické okruhy, jež nejsou přímo za-
stoupeny ani ve vzdělávacích oblastech, ani ve vzdělávacích oborech, poněvadž je pře-
kračují svým cílovým zaměřením. Snad právě proto se při jejich vymezování nehovoří
o cílech, ale místo toho se podrobně rozvádí jejich charakteristika. Průřezová témata se
chápou jako důležitá formativní složka základního vzdělávání, neboť podporují indivi-
dualizaci žáka. Většina průřezových témat je zaměřena na oblast postojů a hodnot, zdů-
razňuje se jejich přínos rozvoji osobnosti žáka. Obsahují nabídku témat, jejichž výběr
a zařazení do výuky je v kompetenci školy. Průřezová témata se promítají do všech vzdě-
lávacích oblastí, škola je musí do učebního plánu zařadit, průřezová témata nicméně ne-
musí být zastoupena v každém ročníku. V tomto pokynu se však projevuje rozpor, neboť
jestliže průřezová témata procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a nemají vymezené
a stanovené pevné učivo, měla by se podle možností uplatňovat v každém ročníku. Jinak
totiž, neprolínají-li každé učivo, asociují pocit, že jde o vyučovací předmět, který nemá
charakter průřezového tématu.

54



Pohled do kurikula 5: Cíle průřezových témat v RVP ZV (2005)

Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova zdůrazňuje jednak formativní cíle vzdělávání a jed-

nak se orientuje na praktické využití osobnostní a sociální výchovy v běžném životě. Smyslem prů-

řezového tématu je vést žáka k životní spokojenosti tím, že si vytvoří dobré vztahy k sobě samému,

k dalším lidem a ke světu. Naznačují se vazby na vzdělávací oblasti, které podporují realizaci tohoto

poslání. Obsah tématu se podrobněji rozvádí v oblasti vědomostí, dovedností a schopností, v oblasti

postojů a hodnot a specifikují se tematické okruhy zvlášť pro osobnostní, sociální a morální rozvoj.

Jestliže však vzdělávací obory (vyučovací předměty) učivo konkretizují, průřezová témata zůstávají

u obecných formulací. Např. požadavky tematického okruhu v oblasti morálního rozvoje učitele ani

žáka konkrétněji neoslovují, neboť jen povšechně doporučují podporovat „dovednosti rozhodování

v eticky problematických situacích všedního dne“ (RVP ZV, 2005, s. 93).

Další průřezové téma Výchova demokratického občana navazuje na předchozí problematiku, jeho

specifickým cílem je vybavit žáka základní úrovní občanské gramotnosti. Má vést k orientaci v de-

mokratické a pluralitní společnosti, k řešení problémů občanského života, k respektu k jiným lidem,

a to s vědomím svých práv a povinností, svobody a odpovědnosti. Cílové aspekty přispívající k roz-

voji osobnosti žáka zdůrazňují úctu k zákonům, disciplinovanost a sebekritiku, respektování kultur-

ních, etnických a jiných odlišností atd. Významné je, že ukazuje možnost realizovat tematické okruhy

tohoto průřezového tématu přímo v životě školy a třídy (žákovská samospráva, žákovské rady,

žákovský parlament). Doporučuje se účast žáků na životě místní komunity i v širší veřejnosti. Jde

tedy nejen o vědomosti o společenském zřízení a jeho fungování, ale též o získávání zkušeností ze

spolupráce při řešení přiměřených situací ve společenském životě.

Průřezová témata Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova

a Environmentální výchova mají společný základ v překračování úzkých hranic domácího teritoria

a kromě zprostředkování různých poznatků směřují ke stejnému cíli: postupné rozšiřování obzoru

žáka ke globálním perspektivám lidstva. Jak ukazují některé studie (např. Seebauerová, 2009), vě-

domí evropanství nebo evropská identita dosud nejsou většinou Evropanů přijímány. Také zastou-

pení této problematiky v kurikulárních dokumentech nebo ve výuce na školách je nedostatečné.

Má-li z povědomí občana Evropské unie vymizet reziduum vzájemných křivd a útisku, musí být

edukace v tomto směru intenzivnější a cílevědomější. Sem vlastně směřuje i průřezové téma se-

znamující žáky s rozmanitými kulturami, tradicemi a hodnotami, proto by mohla být uvedená průře-

zová témata sjednocena v jedno téma, neboť všechna vlastně spojuje formování postojů, tolerance

a uznávání rovnocennosti všech lidí, respektování jejich kultur, práv i rozdílností. Uznání globálnosti

současného světa vychází též z pochopení komplexnosti a složitosti vztahů lidí, životního prostředí

i klimatických změn, které tento globální pocit sounáležitosti utvářejí. Právem se proto upozorňuje

na souvislosti mezi lokálním, regionálním a globálním myšlením a komplexním, celosvětovým

řešením environmentálních problémů. Oprávněně se proto za cíl edukace vyzvedává odpovědnost

každého jednotlivce za přiměřený podíl na řešení těchto problémů v okruhu jeho působnosti. Mediální

výchova je průřezovým tématem zaměřeným na práci s informacemi při mediální komunikaci. Cílem

je vést k průpravě k základní mediální gramotnosti, především k aktivnímu, kritickému, nezávislému

přijímání a zpracovávání informací, poněvadž média se stala také prostředkem k manipulování

s vědomím lidí. Na druhé straně je nezbytné potenciál moderních médií využívat, neboť propojují

celý svět, sjednocují lidi a poskytují množství informací a podnětů pro zkvalitnění života. Ovšem

magická síla médií může také vytvářet chorobnou závislost na nich, proto je tak důležité učit mladé

lidi je ovládat a využívat ve svůj prospěch. Údaje o neúměrném sledování médií (zejména TV, PC,

mobilních telefonů) a o vlivu nežádoucího chování vedou k závěru, že vedení k racionálnímu postoji

k těmto prostředkům by mělo nenásilně prolínat veškerý výchovně-vzdělávací proces. Velmi

pozitivní je podnět tohoto průřezového tématu k vedení žáků k produktivní činnosti při tvorbě me-

diálního sdělení (např. pořizování zvukových a obrazových záznamů z různých akcí, vydávání škol-

ního časopisu, práce v redakčním týmu apod.).
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Průřezová témata znamenají obohacení obsahu vzdělávání, zejména o obecnější, tradiční
učební osnovy přesahující aspekty, cílově orientované, které byly dříve vytyčovány vágně
a málo pregnantně. Představují vzdělávací kategorie, které je obtížné sevřít do přesně vy-
mezených témat a úkolů vyučovacího předmětu. Tato témata se dříve spíše zařazovala do
sféry principů, v současnosti však vystupují razantně do popředí a jejich pojetí jako průře-
zových témat je perspektivní.

4.5 Cíle v učitelově přípravě na výuku

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (2005) vymezuje „vše, co je spo-
lečné a nezbytné v povinném základním vzdělávání žáků“, ale současně podporuje „peda-
gogickou autonomii škol a profesní zodpovědnost učitelů za výsledky vzdělávání“
(Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, 2005, s. 10). Konstatuje se tak
fakt, že konečná realizace cílů vzdělávání se odehrává ve škole a ve výuce, protože vý-
slednou transformaci cílů zajišťuje učitel. Vzrůstá tak pravomoc učitele podílet se na vý-
sledné podobě kurikula. J. Vašutová (2004, s. 79) konstatuje, že učitelé opouštějí svoji
roli „uživatele a zprostředkovatele“ kurikula, kterou měli v minulosti, a dostávají se do
nové role „tvůrců kurikula“. Z obecného hlediska učitelé vytvářejí realizovaný model
kurikula, který vychází z modelu konstitutivního navazujícího na model fundamentální.
Nejdříve je ovšem nutné z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
(2005) odvodit školní vzdělávací program jako zázemí realizovaného modelu kurikula,
jehož tvorba je již plně v kompetenci učitele. Při transformaci Rámcového vzdělávacího
programu pro základní vzdělávání (2005) ve školní vzdělávací programy vznikají potíže,
protože nejsou vytvořeny nezbytné předpoklady pro jejich tvorbu (srov. Kratochvílová,
2006). Je proto důležité analyzovat problémy, které učitel musí ve výuce řešit, např. když
hledá cestu od obecných cílů vzdělávání do bezprostřední edukační praxe. Tato proble-
matika vystupuje naléhavě při přípravě učitele na výuku a v průběhu konkrétní výuky.

Realizace cílů vzdělávání je náročný, složitě strukturovaný proces, poněvadž cíle před-
stavují pyramidu různých úrovní obecnosti od cíle nejvyššího až k cílům situačním plnícím
funkci orientace při zvládání pracovních úkonů. Cíle vzdělávání se realizují prostřednictvím
kurikula v jeho dimenzi obsahové, v učivu. Proto také obsahy vzdělávání spadají do růz-
ných kategorií obecnosti (teoretické poznatky, praktické dovednosti a produkty aj.),
přičemž do popředí vystupuje vztah mezi teorií a praxí, který se projevuje jako vědomosti
a dovednosti žáků (Smith, 2000, s. 2).

H. Fend (2006) hledá rozhodující faktory, které působí při koncipování a utváření vzdě-
lávacího procesu a rozlišuje v něm tři roviny:

1) makrorovinu, představující příslušné zákony a nařízení

2) mezorovinu, aplikující oficiální požadavky do lokální úrovně

3) mikrorovinu, v níž se obsahové a normativní ukazatele přetvářejí v učitelovu koncepci
výuky a v jednotlivé kroky a postupy v realizované výuce.
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Mezi faktory, které mají bezprostřední vliv na učitelovu koncepci výuky, můžeme řadit:
kurikulární dokumenty (školská legislativa, rámcové vzdělávací programy, školní vzdělá-
vací programy, tematické plány, učebnice, směrnice), osobnost učitele (učitelova filozofie,
odborné zaměření, vzdělání, metodická vybavenost, řídící schopnosti, učitelský étos aj.),
didaktickou transformaci oboru, osobnost žáka a charakter třídy (věk žáků, sociální složení,
výkonnost, vzájemné vztahy, počet žáků, klima třídy aj.), klima školy (atmosféra, vedení
školy, vztahy mezi členy učitelského sboru aj.) a vnější okolnosti (vztah s rodinami žáků,
spolupráce s veřejností aj.).
Teoretický i praktický problém představuje transformace učitelových odborných vědo-
mostí do pedagogických vědomostí v tzv. osobní kurikulum (Gudmundsdottir et al., 1995).
Na tuto problematiku už dříve upozornili různí pedagogové (např. Klafki, 1967; Shulman,
1987; u nás Janík, 2005, 2009 aj.). Při promýšlení a realizaci výuky musí učitel zohled-
ňovat zejména dvě skupiny faktorů: jednak explicitní cílově orientující činitele, jednak
implicitně působící činitele. Jejich vztah názorně ukazuje obr. 11.

Obr. 11: Působení cílově orientujících faktorů ve výuce (volně dle Herweg, 2008)

Explicitní cílově orientující faktory zahrnují všechny artefakty, které stanoví požadavky
na výuku (např. úřední dokumenty, učebnice, metodické směrnice apod.), implicitní cílová
orientace je závislá na odborné pedagogické vybavenosti učitele, na věku a psychickém
rozvoji žáků, na způsobu komunikace apod. Rozhodujícím faktorem je odborná a peda-
gogická úroveň učitele, který po dosažení expertní úrovně dokáže zvládat i nepříznivě
působící faktory. Explicitní, zjevné, zřetelně postižitelné faktory jsou pro učitele většinou
směrodatné, poněvadž výslovně a zřetelně formulují požadavky nebo poskytují návody,
které lze bezprostředně využít. Implicitní cílová orientace vyžaduje od učitele úsilí poznat
a zvážit její závažnost a uvědoměle ji využít při řízení učebního procesu žáka. To zna-
mená, že učitel musí sám rozhodnout, jak bude respektovat věkové a individuální zvláštnosti
žáka a jak metodicky upraví požadavky kurikula vzhledem k úrovni jeho rozvoje. Do
cílové implicitní orientace patří také socializační směřování výuky, tj. postupné začleňo-
vání žáka do společnosti při vytváření příslušných kompetencí, např. pracovních, komu-
nikativních, občanských aj. Z. Helus (2007, s. 11) upozorňuje na nutnost zesílit zřetel
k personalizační funkci kurikula sledující rozvoj osobnosti.
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Nastíněné cílové požadavky kladou na učitele vysoké nároky, a to zejména na transfor-
maci obecných cílů vzdělávání, ale též normujících požadavků a ukazatelů do praktické
roviny konkrétních úkolů, před něž je učitel v živém edukačním procesu postaven. Učitel se
pohybuje mezi třemi základními determinanty – žákem, společností a vědou (Zimmermann,
1977, s. 55), v nichž se v současnosti silně uplatňuje determinanta vědecká (odborná).
Projevuje se hlavně velkým nárůstem poznatků, snadno dostupných prostřednictvím mo-
derních technologií.

Důležitou funkcí učitele ve vzdělávacím procesu je transformace kognitivních cílů do
roviny praktických aktivit žáků a v praxi použitelných poznatků. Ukázali jsme, že jde
o náročný a dlouhodobý proces, který může učitel dobře zvládat za předpokladu, že res-
pektuje všechny jeho roviny a úrovně. Učitelova příprava na výuku se oprávněně dává do
souvislosti s plánováním, managementem a řízením, ale tento přístup by se neměl zužovat
jen na organizování učebních postupů a řešení úzkého repertoáru úloh daného oboru.
Příprava na výuku se u vynikajících učitelů často promítá do jejich celkových životních
postojů a tvoří náplň jejich celkových životních postojů a jejich trvalé odborné orientace.
U méně zkušených učitelů se někdy vynořuje otázka, zda má být příprava písemná, nebo
stačí jen příprava myšlenková. Tvořiví učitelé se většinou soustřeïují na své poznání
nepřetržitě, to však neznamená, že všechno podrobně zapisují. Osvědčuje se dvoufázová
příprava výuky, tj. orientační příprava dlouhodobá (např. v podobě tematických plánů
učiva) a podrobnější příprava krátkodobá (např. v podobě písemné přípravy na vyučovací
hodinu). Tím je zajištěna perspektivnost, kontinuita a plynulost výchovně-vzdělávací
práce podle potřeb a cílů vedené skupiny (třídy) žáků.

Cílová orientace výuky a práce učitele s kurikulem je ve světovém kontextu předmětem
četných výzkumných šetření. V této souvislosti se volá po přesunu zájmu badatelů z labo-
ratoří do škol, projevuje se snaha víc do výzkumů zapojit učitele (Clandinin, Connelly,
1992, s. 369), zdůrazňuje se, že práce s kurikulem by se měla stát jedním z hlavních témat
výzkumného zájmu (Crahay, Audigier, Dolz, 2006, s. 23), pozornost se věnuje plánování
výuky (Heinemann, Otto, Schulz, 1965). Na vztah školní výuky k cílové orientaci se zamě-
řuje O. Köller (1998, s. 23), který rozlišuje orientaci na předepsané úlohy a na osobní pojetí
výuky. V rozsáhlém kvalitativním výzkumu sledovala realizaci cílů v jazykové výuce
A. B. M. Tsuiová (2003). Mimo jiné ukázala, že jednotlivé dovednosti lze úspěšně rozvíjet
jen v souvislostech, kontinuálně, nikoliv izolovaně. Zjistila též silnou vázanost učitelů na
existující písemné materiály a potvrdila předpoklad, že začínající učitelé se přidržují kurikula
mnohem víc než učitelé zkušení, kteří jsou též v plánování výuky samostatnější a tvořivější.

V našich podmínkách se problematice cílové orientace ve výuce, transformace cílů vzdě-
lávání a didaktické znalosti obsahu věnuje několik autorů (viz Janík a kol., 2007, 2008,
2009 aj.). Jejich práce přinesly na základě pozorování vyučovacích hodin a analýzy video-
záznamů zajímavé poznatky a podněty pro práci s cílovou orientací v různých vyučovacích
předmětech. Bylo např. zjištěno, že sledovaní učitelé sice ve výuce uvádějí cíle explicitně,
ale často ztotožňují cíle s učivem, reflektivní práce s cíli ve výuce není příliš využívána.
Naproti tomu si učitelé vytvářejí své vlastní subjektivní teorie a koncepce, které tvoří
základnu pro řízení výuky a její cílovou orientaci. Tento postup však někdy vede k přílišnému
subjektivismu, kdy učitel svévolně rozhoduje, čemu vyučovat a co z učiva vypustit. Názorný
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příklad zcela subjektivního rozhodování o cílech a obsahu výuky poskytla mimoděk pub-
likace H. Košťálové a kol. (2005, oddíl 4.5.1.1), v níž „expert“ vybízí učitele českého jazyka,
aby se vyhnuli tomu, aby si „do školních vzdělávacích programů zapsali a předepsali docela
určité gramatické nebo pravopisné jevy“. To však svědčí o nepochopení funkce učitele při
transformaci cílů vzdělávání do praxe a učitele navádí k autokratickému a neopodstatně-
nému rozhodování.

Zodpovědná příprava učitelů na výuku spočívá hlavně v tvůrčím promýšlení obecně sta-
novených obsahů, které respektují dosaženou úroveň rozvoje žáků při jejich zprostřed-
kovávání do výuky. Učitel má sice k dispozici oficiální požadavky a podporu různých
norem, standardů, ukazatelů a pomůcek, ale konečné rozhodnutí spočívá na něm. Jeho pří-
prava na výuku vychází z objektivních dat a požadavků společnosti, ale vyúsťuje do kon-
krétního vzdělávacího procesu, proto nemůže podléhat ani zřetelům ryze odborným, ale
ani subjektivním, protože jako spolutvůrce realizovaného modelu kurikula učitel přebírá zod-
povědnost za to, aby výsledky tohoto procesu odpovídaly cílům dalšího rozvoje lidské
společnosti.

4.6 Práce s cíli ve výuce

Pečlivá příprava učitele na výuku je předpokladem jejího úspěšného průběhu. Ovšem jen
předpokladem, neboť reálná výuka závisí nejen na její přípravě ze strany učitele, ale též na
aktivitě, s níž se žáci do výuky zapojují. Jsou to spojité nádoby, přičemž do živé výuky
vstupují nové faktory, a to hlavně ze strany žáka. Jde zejména o:

� počet a složení žáků ve třídě, o třídní klima a školní atmosféru,

� úroveň a rozvoj psychických stavů a myšlenkových operací žáků,

� motivaci k učení a ochotu přizpůsobit se školnímu režimu,

� rušivé prožitky ovlivňující postoje žáka aj.

Některé z těchto faktorů sice může učitel předvídat a počítat s nimi v přípravě na výuku,
ale některé se projeví až v průběhu vzdělávacího procesu. Proto musí být učitel s to změnit
připravenou strategii k dosažení vytyčených cílů vzdělávání a přijmout jinou variantu
jejich naplňování. Důležitou úlohu má učitelův vhled do procesu žákova učení. Na určité
napětí vztahu teorie a praxe při vyučování a učení upozorňuje R. Seebauerová (2005, s. 15).
Toto napětí vzniká ze skutečnosti, že myšlenkové postupy žáků při učení nejsou bezpro-
středně pozorovatelné. Složitost problematiky se odráží i v psychologii učení. V behavio-
ristickém modelu učení se operace učení označují jako „černá skříňka“. Co se děje uvnitř,
je nepřístupné, proto se pozornost věnuje jen měřitelným vstupům a výstupům. Jiné modely
učení, například model kognitivní, problémový nebo konstruktivistický, se pokoušejí
procesy učení vysvětlit, ale často zůstávají jen u obecných charakteristik. Učitel musí vychá-
zet z ověřené skutečnosti, že učení žáků je aktivní proces, podmíněný vnějšími a vnitřními
faktory. Jeho úlohou je motivačně působit na žáka tak, aby na základě svých předpokladů
a možností usiloval o optimální dosažení cílů vzdělávání. Avšak i při maximální souhře
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učitelových a žákových aktivit někdy dochází k situacím, které neumožňují plánovaný
postup. Jeho narušení má často vnější příčiny, které je možno většinou eliminovat nebo
omezit, ale učitel musí být připraven, aby na ně mohl adekvátně reagovat.

Velkou úlohu má v těchto situacích učitelova schopnost adekvátně improvizovat. Impro-
vizací se označuje projev, výkon nebo výtvor bez předběžné důkladné přípravy, který je
někdy chápán jako hanlivý jev, znamenající něco nedokonalého, povrchního, co vzniklo
při náhlé změně situace, z neodpovědnosti, z nedbalosti, ba někdy i záměrně. Ovšem existuje
též improvizace pozitivní, realizovaná plánovitě, záměrně, např. v hudbě, malířství apod.
Také při řízení složitých lidských aktivit je nutno s improvizací počítat a někdy ji dokonce
plánovat a připravovat jako variantu původně naplánovaného jednání. Ve výuce takové
situace, při nichž je nutno improvizovat, vznikají poměrně často. Například nezdaří-li se
učiteli vyvozovat učivo heuristickým rozhovorem, začne jej pro úsporu času raději
vysvětlovat sám. Aby bylo učitelovo improvizování pozitivní, je vhodné opírat ho o dů-
kladnou přípravu na výuku, v níž se různé varianty postupu předvídají. Tím se zajistí, že
plánovaného cíle výuky může být na předpokládané úrovni dosaženo.

Učitelova úloha ve výuce vždy byla a stále je předmětem pozornosti veřejnosti, ale i vý-
zkumů, v nichž se sleduje, jak jednotlivé vzdělávací koncepce postihují multidimenzio-
nální povahu výuky ve třídě, jak pracují s cílovou orientací žáků, jaká je úroveň žákovské
aktivity a samostatnosti, jak učitelé chápou a realizují svoji roli apod. Potvrzuje se zku-
šenost, že učitelovy koncepce vyučování a učení mají velký vliv na jejich vyučování v praxi,
ale často svou teoretickou výbavu budují jen na svých zkušenostech z praxe. Důležité je
zjištění, že změnu jejich myšlení může vyvolat až nějaká kritická situace, i když někteří
učitelé jsou odolní vůči všem změnám (srov. Tsui, 2003, s. 63).

Výuka jako záměrná vzájemná aktivita a komunikace učitele a žáků vždy sleduje určité
úrovně cílů, a to v závislosti na působících faktorech a v daných podmínkách. Složky těchto
cílově orientovaných aktivit tvoří:

� stanovení cíle (zajišťuje učitel),

� explicitní cílová orientace (cíl zahrnující vnější podněty),

� implicitní cílová orientace (motivy),

� kontextové zakotvení cílů a jejich integrace (mezipředmětové vztahy),

� případně další okolnosti ovlivňující výuku (srov. Herweg, 2008).

Podle podmínek a na základě působících vlivů se volí různé způsoby práce s cíli:

� stanovení cíle na začátku vyučovací hodiny, a to a) pouhým oznámením, b) přehledem
učiva k osvojení, c) vytyčením problému nebo otázky, d) uvedením kompetencí, které
budou rozvíjeny,

� cílová orientace se zpevňuje a konkretizuje v průběhu výuky,

� zdůraznění významu učiva pro praxi,

� naznačení souvislostí učiva v mezipředmětovém kontextu,

� vyvolání zájmu žáků nabídkou aktivní spolupráce.
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Práce s cíli vzdělávání ve vyučovací hodině plní několik důležitých funkcí. Za hlavní lze
považovat jasnou orientaci pro žáky tak, aby získali sebevědomí, že je v jejich silách cílů
dosáhnout. Tím se též zabrání nebo alespoň omezí jejich psychické zatížení. Učitel má při
promýšlení cíle vyučovací jednotky (nebo celého tematického celku) a při její realizaci
příležitost začlenit probírané učivo do širších poznatkových struktur a uvědomit si jeho
souvislosti s vyššími cílovými rovinami i se společenskými výchovnými aspekty. Jak do-
svědčují výzkumná šetření, v praxi se často stává, že při stanovení cíle učitel zohledňuje
jen praktické zřetele, totiž výběr příkladů, druh cvičení, formu zadávaných úkolů, výběr
aktivit atd., které žáci bezprostředně vykonávají. Bylo zjištěno, že stranou pozornosti zů-
stávají vazby na profesní uplatnění poznatků. Závažné je též zjištění, že učitelé mnohdy
neznají příslušné kurikulární dokumenty a nevyužívají pomocnou nabídku, kterou nabí-
zejí metodické materiály (Sandfuchs, 1987). V takovém případě se učitel uzavírá do své
úzké niky a přestává sledovat obecnější poslání edukačního procesu.
Sledovali jsme klikaté vývojové cesty a četné historické proměny kurikula a na konci
tohoto procesu nacházíme metodicky propracovaný obsah vzdělávání v koncepci učitele
jako realizované kurikulum a na poslední úrovni ve výsledcích vzdělávání projevujících
se ve vědomostech a dovednostech žáků jako osvojené kurikulum. Aby osvojené kurikulum
dosahovalo úrovně, jakou společnost vědění vyžaduje, je nutno tento transformační proces
všestranně zajišťovat a učiteli, který poslední fázi přeměny kurikula zajišťuje, maximálně
pomáhat. Nejde jen o to obsah vzdělávání v realizovaném modelu kurikula přizpůsobit
možnostem žáka, ale vlastní výuku a řízení vzdělávacího procesu zabezpečit tak, aby se
optimálně rozvíjela osobnost žáka po všech stránkách. Připomenuli jsme řadu faktorů,
které proces osvojování učiva ovlivňují. Některé z těchto vlivů a podmínek nejsou v době
svého působení postižitelné – představují tzv. skryté kurikulum, jehož působení není
možno podceňovat. Výsledkem působení všech faktorů ovlivňujících transformaci a kon-
kretizaci cílů by měla být taková kultura vzdělávání, která se vyznačuje vznikem tvořivé
osobnosti s novým myšlením, zaměřeným na zajištění udržitelného rozvoje lidské civili-
zace jako podmínky kvalitního života každého jednotlivce.
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5 OČEKÁVANÉ VÝSTUPY JAKO CÍLOVÉ
KATEGORIE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

V této kapitole je pozornost věnována kategoriím vědomosti, znalosti, porozumění, do-
vednosti, postoje, hodnotové orientace a kompetence. Každá z uvedených kategorií je
zde nejdříve vymezena v obecné rovině. Následně se zjišťuje, jak daná kategorie vystu-
puje v podobě očekávaného výstupu v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní
vzdělávání (2005).

5.1 Vědomosti a znalosti

Kurikulární obsahy jsou nejčastěji vymezovány v podobě toho, co má žák vědět, co má
znát, čemu má rozumět, tj. v termínech vědomostí, znalostí. Zaměřme se nyní na to, co
přesně uvedené termíny označují.

Informace – mentální reprezentace – vědomosti/znalosti:
vymezení pojmů

Výše uvedené seřazení pojmů vyjadřuje – byť se značným zjednodušením – tvořivý edu-
kační proces, jehož výsledkem jsou znalosti spojené s porozuměním.

Informace jsou „surovinou“ pro utváření znalostí. Etymologicky je informace chápána
jako struktura schopná aktu vtištění (in-formace). Vedle toho je informace univerzálií,
„jíž je subjekt schopen transformovat, neboli interpretovat její význam, znovu jej vyjad-
řovat a vyjádřené zpětně identifikovat s míněným“ (Slouková, 2004, s. 1).

V kognitivních vědách – a zejména v kognitivní psychologii a psychodidaktice – se v sou-
vislosti se zpracováním informací používá pojmu mentální reprezentace. Problematiku
mentálních reprezentací, v zahraničí podrobně rozpracovanou (Paivio, 1986; Cummins,
1989; Engelkamp, Pechmann, 1993; Mandler, 1998), do českého prostředí uvedla M. Sed-
láková (2004).

Jak vysvětluje citovaná autorka, termín reprezentace je odvozený z předpony re (znovu)
a z latinského praesento (zpřítomňuji, představuji). Termín reprezentace tedy odkazuje
k opětovnému zpřítomňování – představování (Sedláková, 2004, s. 44). Podle J. Engelkampa
a T. Pechmanna (1988, s. 2) odkazuje termín mentální reprezentace ke „stavům uvnitř sys-
tému, o nichž se domníváme, že zobrazují stavy vně systému“. Podobně R. J. Sternberg (2002,
s. 472) chápe mentální reprezentaci jako vnitřní reprezentaci vnějších podnětů a do-
dává, že mentální reprezentace je zde přítomna, i když objekt není slyšen, viděn ani jinak
vnímán.
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V souladu s M. Sedlákovou (2004, s. 50) chápeme mentální reprezentaci jako finální
výsledek „kódování informací, který je buï uložen v paměti (v případě dispoziční mentální
reprezentace), nebo je součástí proudu uvědomovaných informací (v případě aktuální
reprezentace)“. Mentální reprezentace jsou subjektem zpracované a ve vědomí uložené
informace. Termín reprezentace přitom navíc zdůrazňuje formát, v němž jsou znalosti ulo-
ženy (podrobněji Mandler, 1998, s. 257 an.). Mentální reprezentace fungují jako nástroje
myšlení na straně jedné a jako komunikační nástroje na straně druhé (srov. Kaput, 1987).
To znamená, že na mentálních reprezentacích se odehrávají mentální operace.

Při mentálních operacích (např. hledání analogií, řešení problémů) jsou jednotlivé mentální
reprezentace přestrukturovány, hierarchizovány, usouvztažňovány apod. V souvislosti
s těmito operacemi, tj. na základě manipulace s reprezentacemi se utvářejí vědomosti a zna-
losti a rozvíjí se porozumění.

V souladu s novější literaturou (Slouková, 2004) budeme termínem vědomost označovat
faktické poznatky osvojené učením, kdežto termín znalost budeme rezervovat pro označo-
vání širších kognitivních struktur zahrnujících zapamatované informace (vědomosti) včetně
porozumění vztahům, které mezi nimi existují. Jak uvádějí G. Lind, G. Friege a A. Sand-
mannová (2005), znalosti jsou výsledkem procesu poznávání určitých daností (kognitivní
jednotky), jejich vlastností a vztahů k jiným jednotkám. Jak vysvětluje S. J. Hausfather
(2001), když jedinec interaguje s informací, využívá ji při řešení problémů, zodpovídání
otázek atp., stává se informace jeho znalostí svázanou s jedinečným porozuměním. Znalost
tedy v určitém slova smyslu zahrnuje porozumění. V některých výkladových kontextech
obsahuje pojem znalost též určitý potenciál k aplikaci, tj. k jednání k řešení problémů.

„V širším významu (jenž teprve proniká do pedagogiky) zahrnují znalosti nejen po-
znatky, ale též dovednosti a schopnosti k vykonávání určitých činností. Příklad –
znalost cizího jazyka zahrnuje nejen vědomosti o příslušném jazyce, ale také dovednost
vykonávat s těmito vědomostmi určité řečové aktivity (jak to vyjadřuje angl. termín
linguistic performance). Někdy se znalosti v tomto smyslu označují jako praktické
nebo pracovní (working knowledge, know how). Ty jsou nezbytné pro vykonávání
různých profesních a tvůrčích činností.“ (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 385)

P. A. Alexanderová (2000) se domnívá, že v současné době je příznačné chápat znalosti
jako komplexní, multidimenzionální, flexibilní a dynamický fenomén, přičemž se více
bere v úvahu vliv, který má na znalosti a jejich utváření kultura a společnost (někdy se v těchto
souvislostech poněkud neurčitě hovoří o kontextu). P. A. Alexanderová (2000) uvádí, že

„idiosynkratická kvalita vědění a znalostí vyrůstá ze sociokulturní povahy lidského
učení a vývoje. ... personalizované porozumění může přesahovat jakýkoli konkrétní
okamžik, jakékoliv místo nebo sociální prostředí“ (Alexanderová, 2000, s. 29).

Z pohledu do odborné literatury je patrné, že v poslední době je poněkud rozkolísán epis-
temologický status termínu znalost. Rozlišení termínů názor, víra a znalost již není tak
ostré a jednoznačné jako dříve. Podle P. A. Alexanderové (2000, s. 29) se ve znalostech
projevuje všechno, „co člověk ví nebo čemu věří, nehledě přímo na zdroj těchto znalostí
či na jejich jednoznačnost nebo pravdivost“. Dalším faktem je, že znalost přestává být
chápána jako studený kognitivní fenomén. Od 90. let 20. století přibývá výzkumů, které
poukazují na úzké propojení kognice s motivací, emocemi atp. (srov. Dole, Sinatra, 1998).
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Souhrn informací, které jsou reprezentovány v mysli konkrétního jedince, nazýváme in-
dividuálními znalostmi či individuálním věděním. Termín vědění buï odkazuje k „hro-
madnosti“ znalostí, nebo k jejich sociální dimenzi, tj. k faktu, že jsou sdíleny uvnitř určité
komunity, společnosti a kultury. Nelze říci, že vědění by byl čistě sociologický pojem.
Pracuje se s ním i v psychologii, v pedagogice a v dalších vědách, a to zpravidla jako s poj-
mem zastřešujícím a syntetizujícím.

V odborné literatuře se setkáváme s řadou kategorizací či typologií znalostí. V základním
pohledu jsou rozlišovány:

� Deklarativní znalosti jsou znalostmi typu „že“. Vztahují se zejména k faktografii – víme
díky nim, že něco je takové či jiné, popř. že něco je tak či onak.

� Procedurální znalosti jsou znalostmi typu „jak“. Vztahují se zejména k postupům či
procedurám řešení úloh – víme díky nim, jak udělat to či ono.

� Kontextuální znalosti – jsou znalostmi typu „proč“. Vztahují se k důvodům, účelům,
souvislostem a podmínkám, jak dosáhnout určitého cíle – víme díky nim, proč, kdy,
kde a za jakých podmínek udělat (či neudělat) to či ono (srov. Průcha, Walterová, Mareš,
2009, s. 132; kap. 8.4 v této publikaci).

Znalosti a kurikulum

Analýza Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (2005) vzhledem
k zastoupení požadavku na znalosti žáků ukazuje, že tvůrci tohoto dokumentu operují
s požadovanými znalostmi žáků zejména v pasážích nazvaných „učivo“. Většinou se jedná
o obecnější zastřešující koncepty a pojmy, které tvoří základní obsahovou strukturu vyu-
čovacích předmětů. Zatímco na prvním stupni základní školy (1. a 2. období) jsou poža-
davky na znalosti žáků řazeny a strukturovány dle základních požadavků pedagogické
psychologie (znalosti jsou nejprve utvářeny v kontextu prostředí, které je žákovi důvěrně
známé a blízké), u většiny vyučovacích předmětů na druhém stupni ZŠ je řazení a struktu-
rování požadavků na znalosti žáků odvozeno od struktury jednotlivých oborů (srov. kap. 6.3).
Požadavky na znalosti žáků zastoupené v rámcových vzdělávacích programech bývají
často kritizovány zástupci oborových didaktik. Kritizována je nejen samotná obsahová
skladba požadovaných znalostí, ale také jejich nadměrné množství a nejednoznačnost
(Beneš, 2005; Knecht, 2009 aj.). Požadavky na znalosti žáků tak mohou být různými
učiteli interpretovány odlišně, neboť jsou v mnoha případech definovány na různé úrovni
obecnosti. Obsahová skladba vyučovacích hodin a požadavky na znalosti žáků tak do
značné míry závisí na osobě učitele spíše než na požadavcích rámcových vzdělávacích
programů. To bylo zřejmě hlavním záměrem tvůrců rámcových vzdělávacích programů,
neboť například v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (2005, s. 18)
je zdůrazněno, že „učivo je chápáno jako prostředek dosažení očekávaných výstupů“.
Znalosti žáků by tedy měly plnit pouze zprostředkující roli v procesu utváření a rozvíjení
šíře aplikovatelných dovedností, postojů a (klíčových) kompetencí.
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5.2 Dovednosti

Náplň kurikulárního obsahu (učiva) netvoří jen poznatky, informace, fakta, pojmy, které
si žák jako základ veškeré další činnosti musí osvojit, ale též dovednosti a postoje, v nichž
se osvojené znalosti projevují a uplatňují v praxi. Všechny tři stránky psychiky – kognitivní,
afektivní a behaviorální – představují mnoha vazbami propojený systém, v němž žádná
myšlenka, úkon nebo pocit neexistují samy o sobě, ale jsou výsledkem biologických pro-
cesů probíhajících v mozku (blíže viz Vester, 1999). Tato propojenost a vzájemná podmí-
něnost učebních faktorů a procesů nebyla vždy respektována a jednotlivé fenomény byly
posuzovány izolovaně, přičemž dovednostní složka ustupovala do pozadí, nebo jí nebyla
věnována náležitá pozornost. Svědčí o tom dřívější, normativní učební osnovy, které se
většinou soustřeïovaly jen na výčet poznatků pro zapamatování, požadavky na dovednosti
se vyskytovaly jen sporadicky. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (2005)
však již klade na uplatňování osvojených informací a poznatků značný důraz, zejména
vzhledem ke kompetencím, k jejichž utváření a rozvíjení má směřovat a přispívat veškerý
obsah vzdělávání.

Dovednosti: vymezení pojmu

Problémy s dovednostmi se v minulosti projevovaly v jejich vymezování; např. ani některé
učebnice pedagogické psychologie se o nich vůbec nezmiňovaly. Dnes se jim však už
začíná věnovat patřičná pozornost a právem patří do náplně kurikula. Nechybí ani četné
pokusy o jejich výklad a definice, např. V. Švec (1998), Š. Švec (2002), J. Čáp, J. Mareš
(2001), J. Štefanovič (2002), J. Bajtoš (2007) aj. P. Hartl, E. Hartlová (2000, s. 121) vy-
mezují dovednost (skill) jako „učením získaná dispozice ke správnému, rychlému a úspor-
nému vykonávání určité činnosti vhodnou metodou“ a rozlišují dovednosti kognitivní
(intelektové), motorické, percepční, senzomotorické, sociální aj. Dále člení dovednosti na
měkké (u nichž nelze přesně změřit úroveň výkonu) a dovednosti tvrdé (u nichž lze přesně
definovat jednotlivé složky a měřit proměnné). V dovednostech se projevuje způsobilost
člověka naučené vědomosti prakticky používat. Dovednosti navazují na vědomosti tím
snáze, čím více člověk rozumí tomu, co je obsahem vědomostí (Smékal, 2002, s. 156).

V odborné literatuře se uvádějí různé klasifikace dovedností (např. Bajtoš, 2007, s. 19–21),
z hlediska vyučovacího procesu je časté členění dovedností na dovednosti intelektové,
senzomotorické, pracovní, technické a komunikativní (Skalková, 2007b, s. 166–177).
V kurikulu mají jednotlivé druhy dovedností různé zastoupení podle typu a zaměření školy
a samozřejmě podle charakteru učiva. Na odborných školách se právem těší pozornosti
dovednosti pracovní a technické, které žáky vyzbrojují k určité profesi (Mojžíšek, 1988),
na všeobecně vzdělávacích školách a zejména na základní škole by měly být intenzivně
rozvíjeny dovednosti intelektové, senzomotorické a komunikativní, z nichž mnohé by měly
být zautomatizovány v návyky, např. učební, hygienické, společenského chování, pracovní
aj. (blíže viz Vaněk, 1972, s. 125–126).
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Při promýšlení a plánování výuky učitel obyčejně vymezí rozsah zprostředkovávaných
poznatků vzhledem k vytyčenému cíli, zajistí jejich návaznost na předchozí a následné
učivo, ale ne vždy si uvědomuje, že osvojení vědomostí je úzce spojeno zejména s intelek-
tovými a senzomotorickými dovednostmi. Tato úzká vazba mezi vědomostmi a dovednostmi
učiteli často uniká, a proto už zvlášť nesleduje a nepodporuje např. rozvoj myšlenkových
operací – analýzy, syntézy, abstrakce, zobecňování atd. – navíc mu tyto operace splývají
s ostatními vzdělávacími aktivitami. Zvlášť mnoho příležitostí výuka poskytuje pro nácvik
vnímání a pozorování, které je předpokladem a východiskem pro všechny další senzomo-
torické a intelektové dovednosti. Senzomotorické a motorické dovednosti se hlavně roz-
víjejí při psaní, kreslení, manipulování, laborování a experimentování a při zvládání různých
speciálních pohybů, při tanci, sportovní činnosti, při hře na hudební nástroj apod. Motorické
dovednosti lze úspěšně navozovat a procvičovat také v přírodovědných vyučovacích
předmětech, umožňujících žákům aktivně se podílet na práci v terénu, na modelování
přírodních dějů apod. J. Trna a E. Trnová (1997, s. 246–249) za tímto účelem vytvořili
speciální vyučovací metodiku, kterou nazvali „heuristickou experimentální aktivitou“.

Expanze informací nutně vyvolává potřebu jejich zvládání a funkčního využívání. V sou-
vislosti s rychlým nárůstem objemu informací se též nebývalým tempem zvyšuje frekvence
komunikačních aktů, a to na všech úrovních. Z toho plyne požadavek věnovat zvýšenou
pozornost také nácviku a rozvoji komunikativních dovedností, které zajišťují racionální
práci s informacemi a jsou podmínkou pro funkční sociální interakci. Náleží sem přede-
vším dovednost informace přesně vnímat a interpretovat, dovednost informace třídit a roz-
lišovat informace důležité, zbytečné a škodlivé. Dále je velmi potřebné umět informace
zpracovávat, uchovávat a vyvozovat z nich správné závěry. Ke komunikačním dovednostem
patří též umět naslouchat, spolupracovat s druhými lidmi, dovednost argumentovat, dis-
kutovat atd.

Přes značnou rozmanitost druhů dovedností všechny spojuje společný rys, totiž že jde o prvek
kurikula vyznačující se narozdíl od statických faktorů dynamickým průběhem, neboť vý-
sledkem osvojení dovednosti je vždy nějaký úkon, projev nebo aktivní vnější děj. Proto
při osvojování dovedností nestačí zapamatování faktů, i když porozumění jim je nezbytné,
ale podstatou osvojení dovednosti je výsledná aktivita, činnost. Proces vytváření dovedností
lze znázornit křivkou učení dovednostem (obr. 12).
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Obr. 12: Křivka učení dovednostem

Křivku učení dovednostem lze členit na část přípravnou, výkonnou a zdokonalovací, na-
rozdíl od obecné křivky učení nejde jen o utvrzování pamětních stop opakováním, ale též
o zvyšující se automatičnost úkonu a samostatnost provedení. Zkvalitňování úkonu je
možno stále zvyšovat, je ovšem podmíněno také hlubším osvojením dalších informací.
Při plánování a realizaci výuky musí proto učitel počítat s tím, že nácvik dovedností má
své zákonitosti, které např. zásadně ovlivňují postupnou automatizaci dílčích kroků ná-
cviku. Mnoho pozornosti a metodického usměrňování vyžaduje např. přípravná fáze
výcviku, protože chybně vytvořené a zafixované úkony je později obtížné napravovat.

Pro učitele je plánování tvorby a zdokonalování dovedností náročné i tím, že vyžaduje
trvalý individuální zřetel k žákům už v prvních krocích vytváření dovednosti při sledování
optimální adekvátnosti cvičení vzhledem k charakteru nacvičované dovednosti a úrovni
žáků.

D. Fontana (2003, s. 164) upozorňuje, že ve výuce nejde jen o běžné dovednosti, neboť učení
má být také učením vyššího řádu (metakognicí), tj. schopností v sebereflexi hodnotit vlastní
výkon. Jak vytvářet nové poznání, jak porozumět světu, v němž žijeme a jak přispívat
k jeho zkvalitnění. Proto je nutno učit tvořivě myslet, kultivovat myšlení, což je ovšem
úkol pro veškerou edukaci. Na této úrovni se dovednosti dostávají do nových souvislostí
a vytvářejí spolu s poznatky a postoji kompetence, které překračují izolované pojetí jed-
notlivých prvků kurikula a stávají se významnou vlastností osobnosti. Úlohou edukace je
také, aby se dovednosti přetvářely v návyky, které se také začleňují do výbavy jedince.
Návykem se rozumí sklon k vykonávání určité činnosti v dané situaci. Návyk je víc auto-
matizován než dovednost, někdy má návyk formu tradice, zvyků, závazných norem apod.
V kurikulární problematice jde především o studijní návyky, které by měly vykrystalizovat
v individuální učební styl. Nepostradatelné jsou ovšem též návyky sociálních vztahů a morál-
ního chování, k jejichž vytváření a upevňování musí také škola podstatně přispívat.
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Dovednosti a kurikulum

Analýza Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (2005) vzhledem
k požadavku na rozvíjení dovedností žáků ukazuje, že se respektují současné trendy a po-
žadavky na dovednosti jsou v očekávaných výstupech výuky dostatečně zastoupeny. Nároky
na finální výsledky v jednotlivých vzdělávacích oblastech a vzdělávacích oborech jsou
často formulovány formou aktivních sloves, orientujících výuku a učení, na uplatňování
poznatků, dovedností, pravidel při řešení úkolů, při předvádění vědomostí v modelových
situacích, v obrazném vyjadřování, při uvádění příkladů, při ověřování účinku různých
jevů atd. Zřetel k uplatnění učiva v rozmanitých životních situacích je v souladu s Bloomo-
vou taxonomií, zejména s Krathwohlovou afektivní oblastí, která zaměřuje pozornost
výuky nejen na kognitivní stránku kurikula, ale orientuje ji též na afektivní a behaviorální
dimenzi.

5.3 Postoje a hodnotové orientace

Znalosti a dovednosti patří k nejočekávanějším výsledkům vzdělávacího procesu, lze je
relativně snadno objektivizovat, měřit a řadit do klasifikačních stupňů. Do vzdělanostní
výbavy člověka však patří také hodnotová orientace a žádoucí postoje, které se sice též
objektivně manifestují, ale už obtížněji měří, a navíc u nich existuje nebezpečí, že mohou
být manipulovány, předstírány a nesprávně interpretovány.

Postoje a hodnotové orientace: vymezení pojmu

Postoje se vymezují jako „sklon ustáleným způsobem reagovat na předměty, osoby, situace
a na sebe sama“ (Hartl, Hartlová, 2000, s. 442). Postoje se vyznačují poměrně trvalým
zaměřením, zahrnují též hodnocení a přesvědčení, jejich strukturu tvoří kognitivní, beha-
viorální a afektivní stránky osobnosti, mohou být vědomé i nevědomé, přičemž jednotlivé
složky mohou vytvářet různé vztahy, které někdy mohou být i v rozporu.

Postoje patří k důležitým aspektům osobnosti, poněvadž vyrůstají z procesu hodnocení,
jímž člověk vyjadřuje svůj vztah ke světu, jsou totiž kromě poznávání a cítění jako snahový
projev člověka nedílnou složkou psychiky. Postoje jsou také výrazem zobecněných zku-
šeností, jsou propojeny emočně kognitivním zpracováním podnětů a zážitků, z nichž vy-
tvářejí systém, jehož kritéria a uspořádání mají obvykle subjektivní povahu. M. Nakonečný
(1995, s. 121) uvádí, že podle převahy některého psychického prvku bývají označovány
různými termíny, jako např. přesvědčení, názory, mínění, soudy aj. Zvláštním druhem
postojů jsou předsudky. Každý člověk si vytváří svůj systém postojů a na nich buduje svou
osobní ideologii, která se většinou diferencuje podle oblastí života, na něž se vztahuje. Různé
hodnotové postoje charakterizují též zájmové skupiny lidí, občanské iniciativy apod.
L. Tondl (1999, s. 141) zdůrazňuje, že ve společnosti vědění jde o „kultivaci a humani-
zaci této hodnotové struktury, o nové akcenty na roli morálních hodnot a individuální
a občanské odpovědnosti.“
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Z psychologického pohledu se rozlišují různé funkce, které postoje plní (Fontana, 2003,
s. 224):

1. postoje zaměřené na poznávání (potřeba porozumět jevům, procesům, lidskému cho-
vání atd.),

2. postoje manifestující vztah k hodnotám (k mravním zásadám, k normám, k symbolům
apod.),

3. postoje instrumentální (jsou projevem individuálních přání, potřeb, zájmů atd.),

4. postoje sociální (vztah k lidem, společenským skupinám, hnutím, pracovním nebo
sportovním týmům atd.),

5. postoje chránící si vytvořený obraz osobnosti (ega) a další postoje.

Ve výchově mají postoje velmi důležitou úlohu, neboť zejména tzv. centrální postoje (např.
k učení, rodičům, škole aj.) plní integrativní úlohu, neboť si tím jedinec zabezpečuje
ochranu vnitřní celistvosti, pocit bezpečnosti, jednoty, vnitřní rovnováhy a sebeospra-
vedlnění. K základním rysům postojů patří jednota kognitivní, afektivní a behaviorální
složky osobnosti, vzájemná provázanost jednotlivých komponent, odolnost postojů vůči
změnám aj.

Rozhodujícím projevem osobnosti je ovšem její skutečné chování, které je výslednicí
vnitřních předpokladů a na osobnost působících faktorů, a to v dané konkrétní situaci, její
hodnotové orientace a také vzdělanostního rozhledu. D. Fontana (2003, s. 235) upozor-
ňuje, že chování nemusí vždy být v souladu se zastávaným postojem. Rozpor často vzniká
proto, že člověk si svůj postoj promítá do předsevzetí, které však někdy jako neadekvátní
cíl není realizovatelné (např. silvestrovské předsevzetí). Rozpor mezi postojem a chováním
vzniká však také na základě nečestných motivů, kdy jedinec chce dosáhnout nezaslou-
žených výhod. Ve škole se rozpor mezi postojem a chováním může projevovat také v podobě
konformity, kdy postoj, osobní smýšlení žáka, se může lišit od jeho projevů vůči třídě.

V rámci kurikulární problematiky zasluhují pozornosti postoje žáků ke škole a učitelů
k pedagogické profesi. V dlouhodobém výzkumu těchto otázek jsme mimo jiné sledovali,
jak základní škola vyzbrojila svého absolventa postoji a kompetencemi (Maňák, 2007,
s. 70–79). Při kritičnosti mládeže tohoto věku je poněkud překvapivé zjištění, že většina
žáků celkově hodnotí školu pozitivně, nechybějí ovšem ani kritické výtky, které se týkají
jak vybavení školy, tak mezilidských vztahů a výuky. Žáci si stěžují mimo jiné na nespra-
vedlnost učitelů, nelichotivý je častý poukaz na skutečnost, že se ve škole nudí. Potvrdilo
se též, že postoje žáků silně ovlivňují média, učitele naprostá většina žáků nepovažuje za
vzor. Přitom se očekává, že právě učitelé by měli v tomto směru na žáky nejvíce působit.
Některé studie zjistily, že postoje adeptů učitelství se po nástupu do školy mění, neboť
reálná edukace se značně od ideálu odlišuje (Šimoník, 1995).

Pro učitele usilujícího o transformaci nejvyšší úrovně cílů do každodenní výchovně-
-vzdělávací práce je náročnou výzvou, aby formování postojů organicky začlenil do výuky.
Je zřejmé, že postoje nelze žákům předkládat k zapamatování, jak se to často děje s učivem
vyučovacích předmětů. Často používaným postupem při vytváření žádoucích postojů
bývá odměňování, a to jak ve formě materiální (např. věcné odměny, dárky, apod.), tak ve
formě ideové (pochvala, pověření nějakou funkcí, ale i úsměv aj.). Velký vliv na žádoucí
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postoj má příklad, vzor, zaujetí pro nějakou akci apod. Mimořádný vliv má příklad uči-
tele, jeho kulturní úroveň a vystupování, neboť jeho chování strhuje žáky k napodobování.
Podvědomě, ale o to silněji působí společenské prostředí (rodina, klima školy, podpora
veřejnosti, aj.). Z. Helus (1973, s. 49) konstatuje, že „jedinec je vždy konkrétně historicky
situován v určitém společenskokulturním systému, v určitých skupinách a mezilidských
vztazích“. Závažnost těchto vlivů demonstruje politické ovzduší, bulvarizace médií, aféry
všeho druhu, sílící moc mafií. Otázkou je, jak společenské klima ovlivňovat tak, aby pod-
porovalo životně důležité cíle lidského společenství.

Postoje a hodnotové orientace a kurikulum

Formování postojů vedoucích ke kulturnímu chování klade vysoké nároky na edukační
práci a zřetel k těmto cílovým hodnotám prolíná všechny její formy. Je proto na místě
otázka, do jaké míry jsou tyto aspekty zakotveny v určujících dokumentech naší školy.
Konstatovali jsme již, že orientace na vytváření dovedností je v Rámcovém vzdělávacím
programu pro základní vzdělávání (2005) uplatněna adekvátně výrazně. Totéž ovšem nelze
tvrdit o zaměření na postoje a chování žáků. Rámcový vzdělávací program pro základní
vzdělávání (2005) sice potřebu zohledňovat postoje připomíná, ale nijak zvlášť je nezdů-
razňuje a nerozvádí. Nejvíce se požadavky na postoje objevují ve formulacích očeká-
vaných výstupů. Děje se tak zejména ve vzdělávacích oblastech (Člověk a společnost,
Umění a kultura, Výchova a zdraví), v doplňujících vzdělávacích oborech (Dramatická
výchova) a hlavně ve všech průřezových tématech. Uvádějí se postoje vztahující se k lidské
důstojnosti, k morálnímu rozvoji, k sobě i druhým lidem, k obhajobě a dodržování lidských
práv, k zaujímání a obhajování vlastních postojů, k vizuálně obraznému vyjadřování atd.
Málo se však vyzvedává spojitost postojů s chováním a s mravními hodnotami, nepožaduje
se např. tvorba zodpovědného životního stylu, ani vlastenecký vztah k odkazu národních
dějin, ani vytváření vztahu k všelidským normám a ideálům.

S. Kučerová (1996) tento stav charakterizuje takto:

„Přeceňuje se pragmaticko-utilitární funkce vzdělání jako nástroje technického
rozvoje a ekonomického růstu. Kultivace lidských bytostných sil sama o sobě se jeví
jako nepodstatná, zbytečně retardující proces předávání poznatků, uznává se jen jako
nástroj k možnému samostatnému uplatnění jedinců ve společenské praxi“ (Kučerová,
1996, s. 202).

Hodnotová orientace a z ní vyplývající postoje nejsou explicitně uváděným obsahem výuky,
protože vlastnosti osobnosti nelze uzavřít do přesně vymezené soustavy poznatků, ale
přesto figurují jako závazný požadavek kurikula, protože postoje a hodnotová orientace
osobnosti integrují všechny její složky a jednoznačně charakterizují veškeré chování a jed-
nání individua. Ve školských dokumentech by se jim proto měla věnovat velká pozornost,
aby učitel vycházel z pevné základny a přednostně se zaměřoval na ty cíle a aspekty v edu-
kační práci, které je nezbytné sledovat, aby i v dalších generacích byl zajištěn udržitelný
rozvoj lidské společnosti.
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5.4 Kompetence

O kompetencích je možné hovořit jako o jedné z hlavních cílových kategorií školního
vzdělávání (srov. Key Competencies, 2002). Jelikož se jedná o evropský, či dokonce svě-
tový trend, utváření a rozvíjení kompetencí se stalo také jedním z cílů kurikulárních reforem
probíhajících v současnosti v České republice. Zvýšený zájem o kompetence byl zřejmě
motivován výsledky mezinárodně srovnávacího výzkumu PISA (viz kap. 4.1), v němž se
od roku 1997 pravidelně zjišťuje, do jaké míry žáci na konci povinné školní docházky
ovládají znalosti a dovednosti potřebné k plnému zapojení do společnosti. Výsledky na-
značily, že žáci v některých zemích mají rezervy ve schopnosti identifikovat, interpretovat
a řešit problémy spojené s praktickým životem, vyhledávat informace a dále s nimi pra-
covat apod. Závěry těchto mezinárodně srovnávacích výzkumů byly v některých případech
interpretovány tak, že systém vzdělávání žáky nedostatečně připravuje na náročné poža-
davky společnosti, ve které je očekávána flexibilita, schopnost obstát v konkurenčním
prostředí a ochota k celoživotnímu učení. Ve skupinách expertů, často s vazbami na eko-
nomiku a politiku, se začalo diskutovat o možnostech, jak prostřednictvím vzdělávání
rozvíjet dispozice, které umožní tyto komplexní požadavky společnosti na její jednotlivé
členy zvládat. Ukázalo se, že pojem kompetence je vhodný pro pojmenování těchto poža-
davků, neboť v sobě zahrnuje vedle znalostí a dovedností také schopnost jejich aplikace
při řešení (problémových) úloh v autentickém kontextu.

V pozadí současného zájmu o rozvíjení kompetencí ve vzdělávání je tedy obecný požadavek
na adekvátní uplatnění každého jedince ve společnosti, jenž by byl zároveň schopen flexi-
bilně uplatňovat znalosti a dovednosti v odlišných a měnících se životních situacích. Tento
požadavek je motivován snahou o nalezení zejména takových schopností, kterými se
příslušníci tzv. společnosti vědění odlišují od méně vyspělých společností. Ukázalo se, že
základním předpokladem pro úspěch ve společnosti vědění je ovládání širokého spektra
obecně definovaných kompetencí (schopnost zacházet s informacemi a komunikačními
technologiemi, schopnost řešit problémy, pracovat v týmu, vést tým lidí aj.) a ochota k celo-
životnímu učení.

Definice kompetencí

Jak upozorňuje J. Průcha (2005, s. 32), termín kompetence zřejmě pochází z lingvistiky,
kde s ním již v 60. letech minulého století operoval N. Chomsky (byla rozlišována jazyková
kompetence jakožto znalost jazyka na straně mluvčího a jazyková performance jakožto
skutečná řečová činnost s využitím této znalosti). E. Klieme et al. (2010) odkazují na studii
R. W. Whita (1959 in Klieme et al., 2010), který pojem kompetence rozpracoval pro po-
třeby psychologie a definoval kompetenci jako „efektivní interakci individua s prostředím“.
V současnosti je pojem kompetence spojován především s ekonomickými motivy. Uka-
zuje se, že lidský kapitál nejen že hraje základní roli v ekonomice, ale přináší také každému
jedinci další sociální výhody (lepší zdravotní péče, volnočasové aktivity apod.). Tím je
podporován trvalý a udržitelný ekonomický růst vyspělé západní společnosti v době eko-
nomické, kulturní a politické globalizace.
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Termín kompetence je možné vymezit jako shrnující, nadřazené označení předpokladu,
způsobilosti či dispozice k jednání v určitém vymezeném kontextu. V odborné literatuře
je pojem kompetence zpravidla užíván pro označení kontextově specifických kognitivních
výkonových dispozic (srov. Weinert, 1999, 2001).6 Kompetence jsou tedy vázány na nějaký
specifický kontext, vyplývající například ze specifičnosti jednotlivých vyučovacích před-
mětů nebo vzdělávacích oblastí a mimo to jsou spojovány především s kognitivními
schopnostmi jedince. Předpokládá se tedy, že kompetence jsou naučitelné a mohou být
dále rozvíjeny například učením při řešení kontextově vázaných úloh, popřípadě prostřed-
nictvím intervencí např. učitele. Pokud připustíme tento předpoklad, zůstává otázkou,
jakým způsobem mohou být rozvíjeny nekognitivní složky kompetencí, například aspekty
motivační nebo afektivní. Ukazuje se, že tyto složky kompetencí zatím zůstávají stranou
výzkumné pozornosti (srov. Klieme et al., 2010). Tvůrci kurikula v souvislosti s kompe-
tencemi přesto hovoří o rozvoji postojů, hodnot a empatie, ačkoliv zatím není ujasněno,
zda a jakým způsobem budou tyto složky kompetencí v praxi rozvíjeny.

Kompetence jsou chápány jako zastřešující pojem, který vyjadřuje obecnou vůli společnosti
po zdůraznění nadoborových schopností, které doposud byly ve vzdělávání spíše opomíjeny
(flexibilita, kreativita, komunikace), s cílem zabezpečit jedinci co nejlepší společenské
uplatnění. E. Klieme et al. (2010) si v souvislosti s neostrou definicí kompetencí pokládají
zásadní otázku, které charakteristiky jsou pro definici kompetence užitečné, má-li být tento
pojem užíván v kontextu pedagogicko-psychologické diagnostiky a má-li být používán
pro charakterizování výsledků vzdělávacích procesů.

Kompetence jako cílová kategorie školního vzdělávání

V souvislosti s požadavkem na zapracování kompetencí do kurikula se objevují náročné
výzvy a potřeby týkající se podoby školního kurikula. Ty jsou většinou zdůvodňovány
pragmaticky – je třeba se zabývat pouze tím, co je skutečně potřeba pro efektivní zapojení
jedince do pracovního (zejména), ale i soukromého života. V této souvislosti se kompetence
jeví jako vhodný koncept, neboť v sobě integrují proměnlivé požadavky na život a svět
práce (kontext) a z těchto požadavků vyplývající cíle a obsahy vzdělávání. Zatímco infor-
mace a tedy i znalosti velmi rychle zastarávají, představují kompetence ideální cílovou
kategorii školního vzdělávání, neboť nejsou přímo závislé na konkrétních (tradičních,
kanonizovaných) vzdělávacích obsazích. Jinými slovy, pokud přijmeme koncept kompetencí,
není tolik důležité, na základě jakých obsahů vzdělávání se žák naučil týmově spolu-
pracovat a řešit kontextově vázané problémové úlohy s ostatními spolužáky ve třídě.
Předpokládáme totiž, že pokud žák týmově spolupracuje se svými spolužáky, existuje
velká pravděpodobnost, že bude schopen týmově spolupracovat také ve svém budoucím
pracovním životě.
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Kompetence a vzdělávací obsahy

Pokud přijmeme kompetence jako hlavní cílovou kategorii školního vzdělávání, legitimi-
zujeme tím zřejmě pojetí vzdělávání, v rámci kterého se žáci nemusí setkat s obsahy vzdě-
lávání, které představují základ kánonu školního vědění. Tento pevný kánon oborových
znalostí je možné chápat jako soubor požadavků na tzv. „všeobecný rozhled“, který by
měl být platný pro všechny dospívající členy společnosti, neboť by obsahoval základní
prvky vědění, které je nutné předávat z generace na generaci (srov. kap. 6.2). Obsahy
vzdělávání se tak patrně dostávají na druhou kolej, čímž na jednu stranu mohou být čás-
tečně vyřešeny spory ohledně jejich výběru, na straně druhé se ale objevují problémy nové.
Jeden z nich např. pojmenoval S. Štech (2009), který kriticky rozebírá „odklon současné
kurikulární reformy od zřetele k učivu“ a poukazuje na degradaci obsahů vzdělávání, včetně
těch, které mají nezastupitelnou úlohu pro transmisi kultury ve všeobecném vzdělávání.
Na obdobný problém poukazují také další autoři (Prange, 2007; Pupala, Kaščák, Humajová,
2007; Janík, Slavík, 2009a aj.). Zde je třeba upozornit, že vzdělávací koncepce založené
na utváření a rozvíjení kompetencí nikterak nesnižují význam zodpovědného výběru
obsahů vzdělávání. Jde především o to, aby znalosti byly vždy aplikovatelné na různé
(nové, proměnlivé, komplexní) situace a kontexty.

Navzdory skutečnosti, že učivo se stává pouze prostředkem k rozvíjení kompetencí, je
důležité ujasnit, na základě jakých a kterých obsahů vzdělávání, situací a kontextů by
bylo vhodné v rámci jednotlivých oborů kompetence rozvíjet. V současnosti je zodpově-
zení této otázky, se kterou si dlouhodobě neví rady ani odborníci, ponecháno na učitelích.
Učitelé na školách jsou nuceni, kromě utváření a rozvíjení kompetencí u žáků, řešit také
otázky týkající se výběru obsahů vzdělávání, jejich řazení, strukturování a koordinování
s obsahy vzdělávání dalších vyučovacích předmětů. A to i přesto, že nejsou v teorii tvorby
kurikula vzděláni a systematicky připravováni (srov. Dvořák, 2009). Tyto náročné poža-
davky se nepodařilo ani v obecné rovině naplnit samotným tvůrcům rámcových vzdělá-
vacích programů (srov. Knecht, 2009). Zůstává otázkou, jak si s těmito požadavky poradí
samotní učitelé, kteří kromě tvorby kurikula musejí plnit také náročné výukové a admi-
nistrativní povinnosti. V této situaci zřejmě není na místě spoléhat se na osobní preference
učitelů, případně autorů učebnic. Není překvapivé, že v poslední době se často poukazuje
na problém „obsahového vyprazdňování školního učení“ (srov. Janík, 2006a), který je
spojován s poklesem zájmu žáků i učitelů o obsahovou skladbu výuky. Spíše než o obsa-
hovém vyprazdňování školního učení je v této souvislosti přiléhavější hovořit o „obsahovém
rozmělňování“. Jelikož o obsahové skladbě výuky do značné míry rozhodují učitelé, lze
předpokládat, že se do výuky dostává množství různých obsahů, mimo jiné i těch, které
s daným vyučovacím předmětem přímo nesouvisí, případně s ním souvisí pouze okrajově.
Základní obsahová struktura vyučovacích předmětů tak může být ve výuce narušena, pří-
padně se mohou jednotlivé prvky této struktury rozplynout v množství nejasně strukturo-
vaných a nikterak hierarchizovaných poznatků.
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Diagnostika utváření a rozvíjení kompetencí

Ačkoliv v oblasti rozvíjení kompetencí je k dispozici množství literatury (Belz, Siegrist,
2001; Veteška, Tureckiová, 2008; Klíčové kompetence na gymnáziu, 2008 aj.), je koncept
kompetencí v oblasti teoreticko-metodologické zatím nedostatečně rozpracován. Zdá se,
že teprve po implementaci kompetencí do strategických politických i kurikulárních doku-
mentů probíhají zpětné snahy o jejich teoretické ukotvení (viz např. Hartig, Klieme, 2007).
Přesto, že kompetence reprezentují jednu z cílových kategorií školního vzdělávání, meto-
dologie jejich měření v rámci pedagogicko-psychologické diagnostiky je zatím v počátcích.
Přehled některých výzkumných nástrojů využitelných k diagnostikování kompetencí po-
dávají J. Hartig, E. Klieme a D. Leutner (2008).

Je třeba kriticky upozornit, že v pozadí přístupů orientovaných na rozvoj kompetencí je
možné vypozorovat zamýšlená či nezamýšlená lobby neoliberálního smýšlení. S. Štech
(2009, s. 106) k tomu dodává, že důrazem na kompetence se zavádí asymetrie ve prospěch
ekonomické lobby (zaměstnavatelů, podnikatelů) na úkor školy, učitelů, světa poznání
pro poznání, na úkor obsahů i kánonů všeobecné kultury. Je pravděpodobné, že koncept
kompetencí nevyřeší dlouhodobě převládající orientaci vzdělávacích systémů na znalosti
a dovednosti žáků. Důraz na rozvoj afektivních složek osobnosti, postojů a hodnotových
orientací zůstane zřejmě i nadále pouze v rovině obecných požadavků obsažených v aktuálně
platných kurikulárních dokumentech.

Kompetence a kurikulum

Dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (2005, s. 13) má základní
vzdělávání u žáků utvářet a rozvíjet klíčové kompetence. „Klíčovost“ kompetencí je dána
především jejich nadoborovostí – jedná se o takové kompetence, které lze uplatňovat a roz-
víjet napříč jednotlivými obory zastoupenými ve vzdělávání. Mimo to je třeba, aby ovládání
klíčových kompetencí bylo relevantní a přínosné pro všechny členy společnosti – bez zá-
vislosti na pohlaví, společenské třídě, kultuře, rodině nebo mateřském jazyku s ohledem
na etické, ekonomické a kulturní hodnoty dané společnosti. Klíčové kompetence dle Rám-
cového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (2005, s. 14) představují „souhrn
vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění
každého člena společnosti“. Jednotlivé termíny, kterými jsou klíčové kompetence defino-
vány, nejsou v pedagogické terminologii nové. Klíčové kompetence nicméně umožňují
tyto termíny sjednotit a podřídit je obecnějšímu integrovanému nadhledu.

Za klíčové jsou považovány následující kompetence:

� kompetence k učení,

� kompetence k řešení problémů,

� kompetence komunikativní,

� kompetence sociální a personální,

� kompetence občanské,

� kompetence pracovní.

75



Podle rámcových vzdělávacích programů by utváření a rozvoj klíčových kompetencí měly
probíhat na základě obsahů vzdělávání definovaných:

a) vzdělávacími oblastmi, které se dále diferencují na jeden nebo více vzdělávacích oborů
(většinou příbuzných vyučovacích předmětů),

b) průřezovými tématy (interkulturní výchova, environmentální výchova, osobnostní
a sociální výchova aj.).

Obsahy vzdělávání jsou v rámcových vzdělávacích programech chápány jednak jako „učivo“
– tematické celky učiva vymezené na různé úrovni obecnosti a jednak jako „očekávané
výstupy“ – operace s učivem, jež by měl každý žák ovládat (vysvětlit, dokázat, navrhnout,
porovnat atd.). Tvůrcům rámcových vzdělávacích programů se nicméně ne vždy podařilo
docílit ideálního stavu, kdy by učivo uváděné v těchto dokumentech vedlo k dosahování
očekávaných výstupů a očekávané výstupy aby vedly k utváření a rozvoji klíčových kom-
petencí. Ukazuje se, že orientace na klíčové kompetence vyvolává v reálném vzdělávacím
procesu mnohé potíže, zejména pokud se po učitelích požaduje, aby svou výuku a práci
s konkrétním učivem přizpůsobili požadavku rozvíjení klíčových kompetencí. S důrazem
na rozvíjení klíčových kompetencí také souvisí požadavek změny dosavadního pedago-
gického myšlení učitelů (mimo zřetele k učivu zaměřit více pozornosti také na dosaho-
vané znalosti, dovednosti, postoje a kompetence žáků), což patrně bylo jedním z hlavních
cílů aktuálně probíhající kurikulární reformy.
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ČÁST III

OBSAHY ŠKOLNÍHO
VZDĚLÁVÁNÍ A METODOLOGIE

JEJICH UTVÁŘENÍ
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6 OD OBOROVÝCH OBSAHŮ
KE KURIKULÁRNÍM OBSAHŮM
ANEB ONTODIDAKTICKÁ
TRANSFORMACE

V této kapitole se pokoušíme hledat odpověï na otázku, jak se kulturní obsahy dostávají
do instituce zvané škola. Objasňujeme podstatu procesu ontodidaktické transformace,
jež spočívá v převedení oborových obsahů do obsahů kurikulárních a je úkolem pro tvůrce
kurikula. Přitom se tematizují otázky výběru a legitimizace vzdělávacího obsahu a jeho
uspořádání do soustavy vzdělávacích oblastí, oborů či vyučovacích předmětů.

6.1 Kánon vědění a škola

V souvislosti s reformami vzdělávání probíhá řada diskusí. Jedna z nich – aktuální ze-
jména v německé jazykové oblasti – se týká kánonu školního vědění. Ten je možné vy-
mezit jako souhrn oficiálního, schváleného, státem a veřejností „posvěceného“ vědění,
které se stává obsahem vzdělávání. Jak uvádí D. Greger (2006, s. 122), hebrejské slovo
kane znamená třtina, jíž se používalo jako míry. Řecká podoba slova kánon označovala
původně měřítko. V přeneseném významu tohoto slova se nejčastěji používá ve slovním
spojení biblický kánon, což je seznam spisů, které byly považovány za pravověrné a patřily
do Bible. Poté se pojem kánon přenesl na Bibli samotnou jako soubor spisů, které mají být
měřítkem víry a mravů, tedy spisů autoritativních, závazných. Kánon tedy vymezuje část
kultury, která má být předávána budoucí generaci a která je považována za nezbytnou pro
reprodukci společnosti (srov. Tenorth, 1999, s. 195).

Část kánonu vědění, která má být nastupujícím generacím zprostředkována ve škole, lze
označovat jako kánon školního vědění (obr. 13). Kánon školního vědění je oproti kánonu
vědění obohacen o požadavky společnosti na vzdělávání. V kánonu školního vědění jsou
zachyceny žádoucí představy o rozsahu, obsahu, struktuře a systematizaci vědění, které
má být zprostředkováno nastupujícím generacím – z hlediska obsahu je tedy považován
za závazný. Vědění obsažené v kánonu školního vědění je systematizováno do vzdělávacích
oblastí, oborů, předmětů, témat apod., které jsou zahrnuty do kurikulárních dokumentů.

Obr. 13: Vztah mezi kánonem vědění a kánonem školního vědění
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6.2 Výběr a legitimizace obsahu vzdělávání

V souvislosti s debatou o kánonu školního vědění se vyskytují mnohé nezodpovězené
otázky, například, do jaké míry je opodstatněné chápat tvorbu kurikulárních dokumentů
jako proces kanonizování kulturních obsahů. Je patrné, že formování kánonu školního
vědění uspořádaného do vzdělávacích oblastí, oborů, vyučovacích předmětů či průřezo-
vých témat zahrnuje otázky inkluze a exkluze, přičemž hledání odpovědi na tyto otázky je
hluboce zakotveno v kultuře určité doby na určitém místě. Formování kánonu školního
vědění je založeno na hledání a výběru toho „dobrého, významného a hodnotného“, v da-
ném případě toho, co „stojí za vzdělávací námahu“. Určitá položka je zahrnuta do kánonu
školního vědění na základě posouzení jejího vzdělávacího potenciálu a řady sociálních,
kulturních, politických, ekonomických, profesních a jiných potřeb a požadavků. V případě,
že těmto požadavkům vyhoví, je legitimována, stává se součástí kurikula a v dalším vy-
stupuje jako obsah vzdělávání.

Další otázkou je, které z obsahů kultury se stávají součástí kánonu školního vědění. Proces
utváření kánonu školního vědění je poměrně komplikovaný. Jak vysvětlují historikové
(srov. Assmann, 1999), zdrojem tohoto vědění může být jednak kulturní paměť (tj. trado-
vané, časem prověřené vědění) a jednak komunikativní paměť (vědění diskutované napříč
třemi posledními generacemi – cca. 80 let). Zatímco kulturní paměť je kanonizovaná,
kodifikovaná, vyučovaná komunikativní paměť obsahuje živé, aktuálně diskutované vědění.
V minulosti byly nositeli kulturního kánonu elity a komunikativního kánonu běžný lid.

Německý didaktik historie H. J. Pandel upozorňuje, že debatu o kánonu školního vědění
mohou ovlivňovat také různá mylná přesvědčení o důležitosti různých obsahů vzdělávání,
která lze charakterizovat následujícími tvrzeními (srov. Pandel, 2005, s. 69–71):

� „To musí vědět každý!“ Je třeba nejprve ujasnit, co by mělo být obsahem kánonu. Co
je pro nás dnes základem historického, geografického aj. poznání, to, co patří k zá-
kladnímu historickému, geografickému aj. vědomí, již v příští generaci k základnímu
nepatří.

� „Tohle chybí!“ Pokud bychom se ptali například učitelů či rodičů, neustále bychom
objevovali mezery; pořád něco chybí. Úplnost však neexistuje. To, že něco známe, je
výsledkem toho, že v minulosti zástupci jednotlivých oborů rozhodli, že právě toto je
možné považovat za hodnotné. Problém je v tom, že co zástupci oborů považovali
v 19. stol. za hodnotné, již dnes za hodnotné nemusí být považováno.

� „To je předpokladem!“ Bez znalosti X není možné porozumět Y. Toto přesvědčení vede
k nekonečné regresi, neustálému hledání nových počátků a nových předpokladů.

Na H. J. Pandela odkazuje také nizozemský didaktik historie A. Wilschut (2009). Dodává,
že kanonizované vědění je – s jistou nadsázkou řečeno – vědění posvěcené; tj. vědění, jímž
musí člověk disponovat, aby „k nim mohl patřit“. Autor nabízí úvahu o tzv. referenčním
rámci jako alternativě ke kánonu. Autor poukazuje na roli orientujících znalostí, kterých
jedinec využívá k tomu, aby se orientoval v chronologickém vývoji staletí; k tomu, aby
mohl určitý fenomén nahlížet ve správné historické perspektivě (srov. Wilschut, 2009,
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s. 632). A. Wilschut na řadě příkladů ilustruje, jaké problémy se objevují v okamžiku, kdy
se historik pokouší prezentovat historické události někomu, kdo nedisponuje příslušnými
referenčními rámci. Celkem realisticky počítá s tím, že výsledkem výuky dějepisu jsou
reziduální (zbytkové) znalosti, které mohou být součástí referenčních rámců (k vymezení
pojmu viz Counsell, 2000).

Jaký je rozdíl mezi kánonem a referenčním rámcem?

„Zatímco do kánonu patří to, co by měl každý vědět, aby byl dobrým členem spo-
lečnosti, dobrým občanem, Holanïanem, Němcem, vzdělaným Evropanem apod.,
referenční rámec naproti tomu obsahuje to, co by měl člověk vědět, aby byl schopen
historického myšlení a uvažování. Z toho vyplývá, že kánon s námi něco činí, kdežto
referenční rámec nás uschopňuje k tomu, abychom sami mohli něco činit. Referenční
rámec má tedy něco do činění s kompetencí, zatímco z kánonu vyrůstá jen pasivní
faktické učení. Kánon je zaměřen na to, aby se něčí myšlenky, pocity a hodnoty utvá-
řely v určitém směru. Referenční rámec mu naproti tomu nabízí nástroje, s nimiž může
vyjadřovat své vlastní myšlenky a pocity a rozvíjet své vlastní hodnoty. Kánon člověka
přidržuje pasivním, referenční rámec mu umožňuje být aktivním“ (Wilschut, 2009,
s. 633).

V současné době se ukazuje, že významnou roli během utváření kánonu školního vědění,
resp. referenčních rámců, sehrávají globalizační vlivy mezinárodních srovnávacích
výzkumů. Studie TIMSS, PISA a další s sebou přinášejí i určité „normotvorné“ efekty. Ty
lze spatřovat např. v tom, že vyzývají k definování vzdělávacích standardů a kompeten-
čních modelů, k závaznější formulaci cílů a k vymezování jádrových obsahů. Země, které
v těchto výzkumech dosahují mimořádných výsledků, se stávají příkladem či zdrojem
inspirace pro ostatní země. Není divu, klade-li v těchto souvislostech S. Sjoberg (2004,
s. 53) otázku, zda mezinárodní srovnávací výzkum PISA není „pedagogickým buldozerem
ve službách globalizace a společných norem“.

Zdroje obsahu vzdělávání

Kánon reprezentující kulturu, resp. jednotlivé oblasti kulturní tvorby (věda, umění, politika,
technika, náboženství apod.) lze považovat za hlavní zdroj pro výběr obsahu vzdělávání.
Pro specifikaci různých oblastí kulturní tvorby se ujalo označení disciplíny či obory. Termín
obor označuje nejen určitou formu uspořádání lidského vědění a poznávání, ale také od-
bornou oblast, v jejímž rámci jsou komunikovány a řešeny specifické úkoly a problémy.

Jak se však určitý oborový (kulturní) obsah stane obsahem vzdělávání? Tato otázka úzce
souvisí s problematikou výběru a legitimizace obsahu vzdělávání. Výběr obsahu vzdělávání
je odpovědí na otázku, čemu vyučovat ve škole. Legitimizace obsahu vzdělávání je odpovědí
na otázku, proč tomu ve škole vyučovat. O tyto otázky se od pradávna vedly spory. Histo-
rické analýzy ukazují, že obsah vzdělávání vymezený v kurikulu se proměňoval spolu s tím,
jak se střídaly historické epochy (srov. Goodson, Anstead, Mangan, 1998). Průvodním jevem
těchto proměn je nepřetržitý zápas, který jednotlivé obory vedou se záměrem vydobýt pro
sebe místo v kurikulu a zajistit (si) tak svoji reprodukci.
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Nezřídka přitom dochází k ostrým střetům mezi pedagogickým záměrem a oborovou lobby.
Pedagogickým záměrem je nezprostředkovávat veškeré oborové obsahy, nýbrž vybírat
a zpracovávat především ty, které se ukazují jako užitečné z hlediska vyučování a učení,
tj. přispívají k rozvoji znalostí, dovedností, kompetencí, postojů a jiných dispozic žáků na
určitém stupni a typu školy. Oborová lobby naopak usiluje o posílení své pozice ve škole,
což je mnohdy spojeno s požadavkem na rozšíření kurikula o další oborové obsahy. Střety
mezi pedagogickým záměrem a oborovou lobby provázejí tvorbu učebních plánů a kurikul
od samého počátku. E. Weniger se již v roce 1930 zmiňuje o „zápasu o učební plán“ (Kampf
um den Lehrplan). Podle E. Wenigera se jedná o „zápas o uskladnění sil ve škole a ve výuce“
(Weniger, 1952, s. 22). Tento problém je později rozpracováván také v sociologii výchovy
a vzdělávání, která se pokouší objasnit úlohu školního vědění v procesu sociální repro-
dukce – srov. např. teorie symbolického násilí (Bourdieu, Passeron, 1973).

Tato otázka odkazuje ke vztahu mezi obory (vědními, uměleckými, technickými a jinými)
a jim odpovídajícími složkami vzdělávání – především vyučovacími předměty, popř.
vzdělávacími oblastmi. Škola nemůže žákům zajistit bezprostřední přístup k veškerému
oborovému vědění v jeho autentické podobě. Pro účely školního vzdělávání je třeba pro-
vést určitý výběr z tohoto vědění. V návaznosti na to potom vznikají jednotlivé vyučovací
předměty a utváří se jejich obsahová náplň. Vybrané vědění se dále pro účely školního
vzdělávání upravuje (transformuje/elementarizuje) tak, aby bylo přístupné žákům.

Je patrné, že při výběru obsahu vzdělávání (na všech uvedených úrovních) je třeba zohled-
ňovat kategorii cílů vzdělávání. Ohled na cíle vzdělávání je pro výběr obsahu klíčový, neboť
se promítá do celkového směřování edukačních aktivit ve společnosti (Klafki, 1995).

Kritéria výběru vzdělávacího obsahu

Při výběru obsahu vzdělávání se uplatňují různé principy a různá kritéria. Podle T. Dietricha
(1980, s. 40–41) je při výběru obsahu vzdělávání a utváření kánonu vyučovacích předmětů
důležité zohlednit čtyři principy:

� Princip historičnosti – zohledňuje, že kánon vyučovacích předmětů je dobově podmíněný.
Každá nová epocha si nárokuje zavádění nových vyučovacích předmětů. Jejich zavádění
je odpovědí na změnu podmínek a životních poměrů, které daná epocha přináší (např.
reformace – náboženství; osvícenství – světské obory; novohumanismus – řečtina; nedáv-
ná současnost – pracovní výuka; aktuální současnost – informatika). Nové vyučovací
předměty jsou zaváděny s očekáváním, že žákům napomohou lépe zvládat život a profesi.

� Princip všeobecného vzdělávání – zohledňuje, že škola vždy usilovala o všeobecné
vzdělávání (tedy ne až od novohumanismu, kdy tento pojem vznikl). Za vzdělávací
oblasti, které již od antiky konstituují všeobecné vzdělání, jsou považovány: oblast
filozoficko-religiózní; oblast politicko-ekonomicko-sociální; oblast estetická; jazyk;
historie; matematika a přírodní vědy.

� Princip rozvoje vědy – vyučovací předměty, které se odvozují z vědních disciplín, jsou
přijaty až tehdy, jsou-li rozvinuty a vybudovány tak, že by mohly být významné pro
budoucí život mladých lidí. Do kánonu vyučovacích předmětů se dostávají pouze
předměty odvozené z vědních disciplín, o nichž se tvůrci kurikula domnívají, že při-
spějí k obecnému vzdělání.
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� Princip významu pro současnost – zohledňuje požadavek, že vyučovací předměty
mají žákům umožnit konfrontaci s aktuálními otázkami současnosti.

V literatuře jsou popsána i další kritéria výběru obsahu vzdělávání – např. kritérium uži-
tečnosti, kulturní důležitosti, historického významu, významu pro budoucnost, vědec-
kosti a další. W. Klafki (1991) poukazuje na zvláštní význam kritéria kulturní důležitosti
obsahu. Uvádí, že pouze to, co se stalo rozhodujícím pro určitou kulturní epochu a pro
kulturu vůbec, má být zahrnuto do výběru obsahu vzdělávání. Ten má reflektovat „klíčové
epochální problémy naší současnosti a tušené budoucnosti“ (Klafki, 1991, s. 19) a má se
koncentrovat na problémy, jako jsou válka a mír, ekologické otázky, hospodářské a sociální,
politické nerovnosti mezi lidmi zde a ve světě, možnosti a nebezpečí techniky. Z analýzy
těchto klíčových problémů, které vstupují do světa našich dětí, se mají odvozovat kon-
krétní témata, která se s ohledem na zkušenosti a věk žáků mají stát východiskem pro výuku,
která má být nesena aktivitami žáků.

6.3 Uspořádání vzdělávacího obsahu

Z oborových obsahů, které jsou kvalifikovaně vybrány a legitimovány např. s oporou
o zmíněná kritéria (viz kap. 6.2), je utvářeno kurikulum. Proto bývají tyto obsahy označo-
vány jako kurikulární obsahy. Tyto obsahy jsou v kurikulárních dokumentech uspořádány
zpravidla do vzdělávacích oblastí, které se dále člení do vyučovacích předmětů. Uspořádání
nebo také strukturování obsahu vzdělávání patří mezi klíčové úkoly kurikulární tvorby.

Ve výzkumu a vývoji kurikula byla vždy patrná snaha hledat určité principy členění, uspo-
řádání či strukturování obsahů vzdělávání. Jak ukážeme později v této kapitole, v 60. letech
20. století byl tento princip spatřován v konceptu struktury vědních disciplín7. Z tohoto
konceptu vycházelo také časové uspořádání (řazení) obsahu vzdělávání jednotlivých vyu-
čovacích předmětů.

Kurikula odvozená ze struktury vědních disciplín se v praxi všeobecně vzdělávacích škol
ve větší míře neprosadila. Někteří autoři tuto skutečnost interpretují jako doklad toho, že
zde máme co do činění s výraznou diferencí mezi strukturou vědních disciplín a strukturou
kánonu školního vědění (srov. Diederich, Tenorth, 1997). Jedná se o poměrně složitý
problém, který vyžaduje hlubší objasnění, k němuž můžeme dospět na základě rozboru
vztahu mezi vědními, uměleckými, technickými a jinými disciplínami (obory) na straně
jedné a školními vyučovacími předměty na straně druhé.
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7 V některých vyučovacích předmětech přetrvává uspořádání učiva odvozené ze systému vědy do
současnosti. Pojetí vyučovacích předmětů jako zmenšenin vědy kritizovali V. Pařízek (1992),
A. M. Dostál (1992) a další. Terčem kritiky bylo mimo jiné podceňování dětské zkušenosti, ne-
dostatečná reflexe dosavadních znalostí žáků a nízké využívání potenciálu dosavadních znalostí
žáků při začleňování nových poznatků do stávajících kognitivních struktur (blíže viz kap. 8.3).



Praktické otázky spojené s uspořádáním učiva bude zřejmě nutné řešit empiricko-vý-
zkumnými metodami, nikoliv pouze na základě praktické zkušenosti nebo intuice. Aktuálně
platné rámcové vzdělávací programy umožňují variabilní uspořádání obsahů vzdělávání,
přičemž závisí pouze na rozhodnutí učitelů podílejících se na tvorbě školních vzdělá-
vacích programů. Vzhledem ke složitosti problematiky se objevují pochybnosti, zda jsou
učitelé v roli tvůrců kurikula schopni důsledky různých způsobů uspořádání obsahů vzdě-
lávání domýšlet (srov. Dvořák, 2009, s. 136).

Konstituování oborů a vyučovacích předmětů

Co jsou to obory? Termín obor označuje odbornou oblast, v jejímž rámci jsou komu-
nikovány a řešeny určité úkoly a problémy. Obor lze také chápat jako určitou formu uspo-
řádání lidského vědění a poznávání. Otázce, jak se konstituují obory, je v současnosti
věnována velká pozornost např. v obecné metodologii vědy (např. Kuhn, 1962, česky 1997)
či v sociologii vědění (Musgrave, 1973; Young, 1971). Co je předpokladem toho, aby se
určitý obor konstituoval? J. Ben-David a R. Collins (1966) k tomu uvádějí:

„Ideje nezbytné pro vytvoření nové disciplíny jsou zpravidla k dispozici již delší dobu
a na různých místech, ke zrození disciplíny však dochází pouze tehdy, pokud se lidé
o tyto ideje začnou zajímat, a to nikoliv jen jako o intelektuální obsah, ale jako o po-
tenciální prostředek pro vytvoření nové intelektuální identity, a zejména nové pro-
fesní role“ (Ben-David, Collins, 1966, s. 451 an.).

Jak je patrné, významnou roli při konstituování oboru sehrává oborová komunita. G. M.
Esland a R. Dale (1973) se zamýšlejí nad rolí, kterou v oborových komunitách sehrávají
učitelé.

„Učitelé jako řečníci oborových komunit jsou zapojeni do elaborovaného organizo-
vání znalostí. Komunita má svoji historii a díky tomu disponuje souborem respek-
tovaných znalostí. Má pravidla pro rozpoznání ‚nevítaných’ nebo ‚falešných’ obsahů
a způsoby vyvarování se kognitivních kontaminací. Bude mít filozofii a autority, které
budou společně legitimizovat aktivity pro komunitu přijatelné. Někteří členové budou
zplnomocněni vydávat ‚oficiální prohlášení', například editoři časopisů, prezidenti,
zkušební komisaři a inspektoři. Ti představují ony ‚významné druhé', kteří poskytují
modely správné víry a praxe pro nové nebo váhající členy“ (Esland, Dale, 1973,
s. 70–71).

Kurikulum se vždy svým způsobem opíralo o vědní, umělecké a jiné obory, které se zamě-
řují na určité (specializované) oblasti poznávání a lidských aktivit. Jak uvádí E. Durkheim
(1977, s. 22), výuka organizovaná do oborů je „zkrácenou verzí intelektuální kultury dospě-
lých“. Poměrně široce je sdílena představa, že důležitým cílem vzdělávání je rozvíjet myšlení
žáků a že tento cíl je nejvhodnější sledovat prostřednictvím rozvíjení forem či oblastí
vědění. Proto jsou školní vyučovací předměty odvozovány z těchto forem vědění. Vzhledem
k tomu, že formy vědění utvářejí především badatelé z univerzit, je třeba je „přeložit“, aby
byly použitelné jako vyučovací předměty. Jak upozorňují I. F. Goodson, Ch. J. Anstead
a J. M. Mangan (1998, s. 23), školní kontext se v mnoha směrech velmi liší od kontextu
univerzitního – je třeba zvažovat problémy s motivací žáků, jejich schopnosti atp. Překlad
oboru (disciplíny) do vyučovacího předmětu proto vyžaduje adaptaci. Výsledkem je,
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„že mnohé školní předměty lze stěží nazvat disciplínami, natož formami myšlení.
V mnohých z nich není ujasněno, které koncepty a způsoby výkladu jsou plodné a jaká
je jejich charakteristická metodologie“ (Jenkins, Shipman, 1976, s. 107).

Výše uvedenou poznámku lze vztáhnout jak ke kurikulu sekundární školy, tak ke kurikulu
primární školy. Mají-li předměty v primární škole povahu propedeutik, pak se jedná spíše
o propedeutiky tematické než o propedeutiky oborové. Konstrukce kurikula primární
školy totiž nevychází ze striktního dělení podle vědních oborů. Vyučovací předměty v pri-
mární škole jsou naplněny spíše tématy běžného života než oborově specifickými problémy
a metodologiemi (srov. k tomu odkaz na Bernsteinovo odlišení seriálního a integrovaného
kódu – Štech, 2009).

S odkazem na práci B. Stegelové (1995) popisují A. Feldman a A. Kropf (1999) tři
možnosti chápání vztahu mezi obory (autoři používají termínu akademické disciplíny)
a školními vyučovacími předměty:

� Akademické disciplíny a vyučovací předměty jsou v podstatě kontinuální.

� Akademické disciplíny a vyučovací předměty jsou od základu diskontinuální.

� Akademické disciplíny a vyučovací předměty jsou odlišné, avšak vzájemně vztažené
jedním ze tří způsobů: a) akademická disciplína „má přednost“ před vyučovacím před-
mětem; b) vyučovací předmět „má přednost“ před akademickou disciplínou; c) vztah
mezi akademickou disciplínou a vyučovacím předmětem je dialektický.

Jak citovaní autoři dále vysvětlují na příkladu fyziky, je-li vztah chápán jako kontinuální,
potom fyzikové určují, co má být obsaženo v kurikulu. V tomto případě je vyučovací
předmět předstupněm akademické disciplíny. Naopak v případě diskontinuálního vztahu
se vyučovací předmět odpoutává od své akademické disciplíny a jejich struktury se výrazně
odlišují. Výzkum provedený A. Feldmanem a A. Kropfem (1999) přinesl v tomto ohledu
zajímavá zjištění. Ukázal, že učitelé se domnívají, že žáci, kteří budou dále pokračovat ve
studiu fyziky, by měli být konfrontováni s méně fyzikálními koncepty, které by však měly
být probrány do větší hloubky. Naopak, pokud se žáci v dalším studiu s fyzikou již ne-
setkají, měla by výuka pokrývat poměrně široké spektrum fyzikálních konceptů, tj. měl by
se o nich poskytnout zběžný přehled a nemělo by se zabíhat do podrobností.

Některé vyučovací předměty ve svém základu ani žádnou disciplínu (obor) nemají, takže
představují relativně autonomní komunitu. Může se stát, že tyto vyučovací předměty existují
chronologicky dříve než jejich „mateřské“ disciplíny (obory). Nově se utvářející vyučovací
předmět tak vlastně podněcuje vznik disciplíny (oboru) na univerzitě, aby v ní mohli být
vzděláváni učitelé tohoto vyučovacího předmětu (podrobněji viz Goodson, Anstead,
Mangan, 1998).

Vyučovací předměty „vymezují rámec učiva a zároveň poskytují předpoklady pro odbor-
nost výuky tím, že jsou zakotveny v jednotlivých specializovaných oborech“ (Slavík,
1999, s. 220). Lze je chápat jako způsoby komunikace a myšlení o určitých jevech, jako
způsoby kladení určitých otázek a hledání určitých odpovědí.
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Funkce oborů a vyučovacích předmětů

Obory jsou seřazující schémata (Ordnungschemata) pro sociálně regulované osvojování
vědění (srov. Bracht, 1996, s. 578). Uspořádání vědění do oborů je výrazem snahy vytvořit
přehled o světě a o našem místě v něm. Tato snaha provází lidstvo od nepaměti. Obory
jako jednotky systematizace a organizace vědění a poznávání se konstituovaly již v antice
(trivium, kvadrivium); ve středověku byla patrná snaha hierarchizovat obory (a fakulty)
podle toho, jaký vliv mají na lid8; v novověku byla vytvořena řada pokusů o novou
systematizaci oborů (Linné, Comte aj.). Obory, resp. vyučovací předměty plní ve vztahu
ke školnímu vzdělávání systematizační funkci. Jak vysvětluje H. E. Tenorth (1999, s. 192),
definují formu, v níž se fenomény, předměty a problémy mimoškolního světa mohou stát
obsahy školního vzdělávání.

Vyučovací předměty reprezentují svébytné přístupy k poznávání světa (Tenorth, 1999),
resp. mody setkávání se světem (srov. Baumert, 2002). T. Baumert (2002) rozlišuje čtyři
základní mody setkávání se světem a uvádí vyučovací předměty, které je reprezentují:

1. Kognitivně-instrumentální modelování světa (matematika, přírodní vědy).

2. Esteticko-expresivní setkávání a tvorba (jazyk/literatura, hudba/malba/výtvarné umění,
tělesné vyjádření).

3. Normativně-evaluativní konfrontace s hospodářstvím a společností (historie, ekonomie,
politika/společnost, právo).

4. Problémy konstitutivní racionality (náboženství, filozofie).

B. Dressler (2007, s. 253) v těchto souvislostech dodává, že žádná z perspektiv nemá v prin-
cipu přednostní platnost; žádná nepostihuje svět „lépe“ než jiná, každá ho postihuje „jinak“.
Relativně lepší může být některá z perspektiv uchopování světa pouze v určitém kontextu.
Vyučovací předměty otevírají přístup k vědění a k vědním disciplínám; umožňují gradaci
vědění a dovedností, což zakládá možnost časového a obsahového sekvencování učení
(srov. kap. 7.2). Vyučovací předměty a jejich obsahy jsou oborově situovanými entitami
(např. pojem světlo je jinak nahlížen ve fyzice, jinak ve výtvarné výchově atp.). Obor ve
vztahu k obsahu funguje jako více či méně pravidelný kontext či výkladový rámec, který
umožňuje interpretovat žákovské představy. Vyučovací předmět je vedle toho také rámcem
umožňujícím posuzování a hodnocení kvality žákovských výkonů (srov. Tenorth, 1999,
s. 193).

Vyučovací předměty mají povahu oborových (vědních) propedeutik – představují první
instanci setkávání se s profesemi, pro něž škola v konečném důsledku připravuje členy
společnosti. Souhrnem lze konstatovat, že obory, resp. vyučovací předměty reprezentují
specifickou enkulturační funkci školy tím, že umožňují přerámovat a validizovat dosa-
vadní žákovské znalosti a zkušenosti a zasadit je do historicky utvořeného, systémového
kontextu (Tenorth 1999; Janík, Slavík, 2009a).
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K problému konstituování kánonu vyučovacích předmětů

Kurikulem vymezený systém předmětů označujeme termínem kánon vyučovacích předmětů.
V kánonu vyučovacích předmětů jsou zachyceny představy o rozsahu, struktuře a sys-
tému vědění, které má být zprostředkováno přicházejícím generacím. Jde o vědění, které
si má jedinec osvojit, aby mohl být považován za vzdělaného.

Jak je z předchozího výkladu patrné, jednotlivé obory, a tím i školní vyučovací předměty
se od sebe odlišují nejen ve svém tematickém (obsahovém) záběru, ale také v postupech
(metodách), s nimiž pracují. Ve svém souhrnu se tak před námi otevírá široké spektrum
různých oborů, z nichž se vychází při koncipování obsahu školního vzdělávání. Přitom
mezi těmito obory existují nezanedbatelné odlišnosti, které je třeba zohledňovat.

„Exaktní, tvrdé disciplíny (tzv. ‚hard’) jsou charakteristické ohledem na konvenci
kurikulárního obsahu, jeho vysoce organizovanou teoretickou strukturou, nezbyt-
nou kooperací ve výzkumu, jasně definovanými intelektuálními hranicemi, které
jsou přísně střeženy. Společenskovědní a humanitní, měkké disciplíny (tzv. ‚soft’)
se naopak vyznačují rozvolněným kurikulem, neomezenými intelektuálními hrani-
cemi, nezávislým výzkumným úsilím a tolerancí pro neobvyklé ideje a metody“
(Colbeck, 1998, s. 651).

Ve škole se žáci setkávají jak s „tvrdými“, tak s „měkkými“ obory/vyučovacími předměty.
Reflektování hranic mezi jednotlivými obory/vyučovacími předměty má význam pro
utváření oborové identity na straně jedné a oborové loajality či solidarity na straně druhé
(srov. Bracht, 1996, s. 580).

Konstruování vyučovacích předmětů nelze zjednodušeně chápat jako akt jejich odvozování
z určitých vědních, uměleckých či jiných oborů. Vyučovací předměty ve škole totiž plní
celou řadu různých funkcí. Očekává se od nich, že napomohou zajistit tradování kultury,
tj. že budou garantovat reprodukci oborů tím, že pro ně budou kvalifikovat žáky. Sou-
časně se od nich očekává, že svým způsobem přispějí ke kultivaci žáků v obecnějším
slova smyslu. V napětí mezi těmito dvěma okruhy požadavků se vyjednává vztah mezi
všeobecnou a odbornou složkou školního vzdělávání. 9

Vedle oborových zřetelů se při utváření vyučovacích předmětů uplatňují zřetele antropo-
logické, psychologické a pedagogické. Vyučovací předměty tedy nejsou „vědami v kapes-
ním (školním) vydání“. Jsou sice zakotveny v jednotlivých vědeckých, uměleckých a jiných
oborech, ale transformují je s ohledem na vzdělávací možnosti a potřeby žáků. Na úrovni
základního vzdělávání spíše reprezentují určité oblasti života a připravují na ně žáky, čímž
naplňují svoji funkci propedeutickou. Podle některých autorů je třeba obory chápat jako
„zprostředkovatele“, kteří otevírají nové horizonty porozumění světu (srov. Diederich,
Tenorth, 1997, s. 95). Pro všeobecné vzdělávání jsou obory spíše východiskem než cílem
učení. V současné době jsou cílovým horizontem všeobecného vzdělávání požadavky
formulované s ohledem na rozvíjení kompetencí žáků – srov. k tomu Rámcový vzdělávací
program pro základní vzdělávání (2005).

87

9 Jak ukazuje F. Kuřina (1992) na příkladu matematiky, vyučování může vycházet nejen ze struk-
tury oboru, ale také ze společenských a kulturních potřeb.



Z pohledu do historie je zřejmé, že potřeba zabývat se povahou vztahu mezi obory a vyučo-
vacími předměty se aktualizovala spolu s tím, jak přicházely kurikulární reformy. Spolu
s reformami kurikula přicházely také požadavky na novou koncepci školních vyučovacích
předmětů. Potřeba nové koncepce školního dějepisu, zeměpisu, matematiky, výtvarné
výchovy a dalších vyučovacích předmětů byla spojena s dobře míněnou snahou naplnit
kurikulum novými oborovými obsahy. Málokdy se přitom prosadilo též odhodlání eliminovat
stávající obsahy kurikula. Zdá se, že obsahy, které se do kurikula jednou dostanou, se stávají
do té míry kanonizovanými, že se jeví jako velmi problematické je z kurikula vyloučit.

Hierarchizace v kánonu vyučovacích předmětů

Kánon vyučovacích předmětů je produktem kulturně historického vývoje a školsko-poli-
tických kompromisů. Do jeho utváření se promítá řada sociálních a profesních zájmů;
představitelé oborů vidí ve škole možnost vyjádření svých záměrů a hodnot. Změny v kánonu
vyučovacích předmětů jsou odpovědí na nově se objevující sociální, kulturní, politické,
ekonomické a jiné potřeby. Jak jsme ukázali výše, vyučovací předměty – a tedy i jejich
kánon – jsou ovlivňovány z pozice moci. Jeho analýzy nabízejí vhled do intelektuálních
a politických procesů, na jejichž základě je definován určitý soubor znalostí a transfor-
mován do kurikula (srov. Doyle, 1996, s. 487).

Jak dokládají historické analýzy, vztah vědění různého druhu (dekontextualizované versus
kontextualizované) získal povahu hierarchie, která se dodnes promítá do statusu jednotlivých
vyučovacích předmětů školního vzdělávání. I. F. Goodson, Ch. J. Anstead a J. M. Mangan
(1998, s. 141) dospěli na základě analýzy vývoje anglické sekundární školy k následují-
címu závěru:

„Od poloviny 19. století bylo školní vzdělávání utvářeno ve vazbě na univerzity,
a to zejména prostřednictvím zřizování prvních zkušebních komisí. Bylo to výrazem
uznání privilegií vyšších vrstev a jim příslušejícího vědění. Univerzity samozřejmě
usilovaly o ‚péči o duši’ a vytvářely kurikula zaměřená na ‚výcvik v myšlení'. Nepo-
chybně se přitom přikláněli více k ‚hlavě' než k ‚ruce'10 – vždyť ‚výcvik v myšlení'
byl jejich výlučným hájemstvím“ (Goodson, Anstead, Mangan, 1998, s. 141).

V podobě zkušebních komisí (examination boards) tak univerzity získaly mocenské pro-
středky nezbytné k tomu, aby mohly prostřednictvím škol a jejich kurikul ovlivňovat hie-
rarchii sociálního řádu. Na vrcholu této hierarchie stála škola, která prováděla „výcvik
v myšlení“ a byla propojena s univerzitou a s jejím klasickým kurikulem (srov. Goodson,
Anstead, Mangan, 1998, s. 142).

Pro objasnění vztahu mezi věděním a kurikulem využijeme schématu (obr. 14), jehož
autory jsou I. F. Goodson, Ch. J. Anstead a J. M. Mangan (1998). Zmínění autoři rozlišují
různé formy kurikula a jim příslušejícího vědění. Jak uvádí citovaný autor, forma A před-
stavuje kurikulum určené pro elity, tj. kurikulum zaměřené na akademické vzdělávání.
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10 Hierarchie, v níž „hlava“ stojí výše než „ruka“ nás vede k zamyšlení nad povahou teoretických
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kého pohledu věnovat pozornost v kap. 8.6.



Kombinací forem A a B dosáhneme rekontextualizace akademického vzdělávání pro
vyšší třídy/vrstvy (higher orders) a kontextualizace praktického výcviku pro nižší třídy/vrstvy
(lower orders) – jedná se o hierarchické a stratifikované „kastovní kurikulum“.

Obr. 14: Formy kurikula (Goodson, Anstead, Mangan, 1998, s. 146)

Pokus o reformu kurikula může být veden buï shora-dolů (A � C), nebo zdola-nahoru
(B � D). V modelu shora-dolů (top-down) se akademické, dekontextualizované znalosti
„destilují“ a zpřístupňují širšímu publiku. V modelu zdola-nahoru (bottom-up) se kontex-
tualizované znalosti využívají jako prostředek pro obecnější teoretické vzdělávání (podle
Goodson, Anstead, Mangan, 1998, s. 146–147).

Historické proměny kánonu vyučovacích předmětů

Jak dokládají historické analýzy, kánon vyučovacích předmětů se proměňoval spolu s tím,
jak se střídaly historické epochy (např. Goodson, Anstead, Mangan, 1998). Představy o roz-
sahu a struktuře vědění, jež má být zprostředkováno novým generacím prostřednictvím
školního vzdělávání, byly totiž v různých epochách různé. Nicméně v průběhu 20. století
byl kánon vyučovacích předmětů ve svém jádru poměrně stabilní a celosvětově docházelo
k určité harmonizaci kurikula. Zdá se, že otázka tvorby (jádrového) kurikula dnes tedy již
není záležitostí vyloženě národní či evropskou, nýbrž celosvětovou – globální. Rozsáhlé
výzkumy založené na obsahových analýzách reprezentativního souboru učebních plánů
z různých zemí světa (Meyer, Kamens, Benavot, 1992; Kamens, Meyer, Benavot, 1996)
naznačují, že kurikulum se v různých zemích mění obdobně.
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Předmět

Soubor A Soubor B

1920–44 1945–69 N 1945–69 1970–86 N

jazyk 100,0 100,0 43 100,0 100,0 73

národní a lokální jazyk 97,7 97,7 43 92,0 92,0 75

úřední (official) a cizí jazyk 18,8 47,9 48 59,5 60,8 74

matematika 100,0 100,0 48 100,0 100,0 82

přírodní vědy 81,3 93,8 48 92,3 100,0 78

sociální vědy 97,9 97,9 47 96,1 100,0 76

historie, geografie,
občanská nauka

91,5 85,1 47 76,3 52,6 76

sociální studia 10,9 28,3 46 28,9 60,5 76

estetická výchova 86,4 97,7 44 97,4 98,7 76

náboženská a morální výchova 77,8 73,3 45 77,3 74,7 75

tělesná výchova 89,4 95,7 47 97,4 96,1 76

hygiena, zdravotní výchova 34,8 28,3 46 38,2 42,1 76

praktické/odborné předměty 86,4 75,0 44 72,0 68,0 75

Tab. 3: Procentuální podíl zemí nabízejících uvedené předměty v kurikulu primární školy
(1920–1986) podle A. Benavot et al. (1992, s. 47)

Tab. 3 zachycuje základní trendy v proměnách kurikula primární školy v letech 1920–1986.
Autoři výzkumu poukazují na stabilitu kánonu vyučovacích předmětů v kurikulu primární
školy, a to napříč časovými obdobími a kontinenty. Jako jádrové se ve většině kurikul
ukázaly následující oblasti vyučovacích předmětů: jazyky, matematika, přírodní vědy, so-
ciální vědy, umění a tělesná výchova. Menší změny se objevily v zastoupení náboženské/
morální výchovy a výchovy ke zdraví – tyto předměty nefigurují jako součást oficiálního
jádra kurikula. Mírný pokles je patrný v zastoupení praktických/odborných předmětů.
Výraznější proměny byly shledány ve dvou oblastech. V pozdějším období je doložen
nárůst zastoupení výuky úředních a cizích jazyků – podle citovaných autorů tento trend
dokumentuje zejména vývoj kurikula primární školy v koloniálních zemích. Druhý vý-
znamný trend se týká nárůstu objemu výuky sociálních věd a naopak snížení objemu výuky
historie, geografie a občanské nauky.

Co se prosazování sociálních věd v kurikulu primární školy týče, k dispozici je analýza
(Wong, 1992), která daný vývojový trend podrobně dokumentuje. Z analýzy je zřejmé, že
kurikulum sociálních věd bylo v průběhu 20. století poměrně soudržné. Sociální vědy se
po více než půl století vyučují skoro všude ve světě a jejich časové zastoupení se pohybuje
mezi 8 a 9 % z celkového času (overall planned curricular time). V průběhu 20. století
došlo ke změnám v proporcích jednotlivých komponent (vyučovacích předmětů) v kurikulu
sociálních věd. Evidentní je nejen pokles zastoupení historie a geografie (zejména po
2. světové válce), ale i nárůst zastoupení sociálních studií (tab. 4).
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Výukový čas věnovaný jednotlivým předmětům (mean %)

Předmět

1900
až
1909

1910
až
1919

1920
až
1929

1930
až
1939

1940
až
1949

1950
až
1959

1960
až
1969

1970
až
1979

1980
až
1989

Historie 2,6 2,8 2,7 2,8 2,6 2,5 1,5 0,7 1,5

Geografie 4,1 3,4 3,4 3,4 2,9 2,7 1,7 1,1 1,4

Občanská nauka 0,3 1,4 0,8 1,3 0,4 1,2 0,8 0,2 1,0

Sociální studia 0,0 0,0 0,1 1,1 1,5 2,0 4,7 5,7 4,8

Souhrn
sociálních věd

6,9 7,6 7,0 8,6 7,4 8,4 8,7 7,7 8,7

Počet případů 12 12 29 32 38 94 52 40 110

Tab. 4: Zastoupení vyučovacích předmětů v kurikulu primární školy (Wong, 1992, s. 129)

Zajímavé závěry přinesla také analýza kurikul vyššího sekundárního vzdělávání (Kamens,
Meyer, Benavot, 1996). Výsledkem této analýzy je typologie kurikul z let 1920–1990.
V souboru 497 analyzovaných kurikul bylo zastoupeno 31,6 % kurikul komprehenzivních/
obecných, 27,3 % kurikul matematicko-přírodovědných, 22,3 % kurikul uměleckých/
humanitních/pro moderní jazyky a 18,8 % kurikul klasických. Zastoupení různých druhů
kurikul ve sledovaných obdobích zachycuje tab. 5.

Historické období

Druh kurikula 30. léta 60. léta 80. léta Celkem

Kurikulum klasické 37 16 9 18,8

Kurikulum matematicko-přírodovědné 21 28 31 27,3

Kurikulum umělecké/humanitní/
pro moderní jazyky

19 24 23 22,3

Kurikulum komprehenzivní/obecné 23 32 37 31,6

Celkem 100 100 100 100

Počet analyzovaných kurikul 116 205 163 484

Tab. 5: Distribuce druhů kurikul ve 20. stol (v %, podle Kamens, Meyer, Benavot,
1996, s. 131)

Co se vývojových trendů týče, v průběhu 20. století do pozadí ustoupila klasická, ency-
klopedicky pojímaná kurikula a přibylo komprehenzivních, obecně pojatých kurikul. Vedle
toho se prosazovala také diferencovaná a specializovaná kurikula.
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Jak uvádějí D. H. Kamens, J. W. Meyer a A. Benavot (1996, s. 131–132):

„Tyto elitní systémy středoškolského vzdělávání, napojené na tradiční struktury
vyššího vzdělávání, byly nahrazeny masověji orientovanými a modernizovanými
programy, a to hlavně v posledních 50 letech. Zajímavým trendem není jen nárůst
hromadného středoškolského vzdělávání, jak se to projevuje ve větším množství
komprehenzivních programů, ale i nárůst specializovaných středoškolských pro-
gramů, které zdůrazňují pozici humanitních, přírodovědných nebo technických před-
mětů…“ (Kamens, Meyer, Benavot, 1996, s. 131–132).

Jaká je „vnitřní obsahová náplň“ jednotlivých druhů kurikul, to vyjadřuje tab. 6.11

Historické období

Druh kurikula 30. léta 60. léta 80. léta

Kurikulum klasické

Klasické jazyky 23 (11,2) 19 (11,0) 8 (9,9)

Literatura a filozofie 3 (3,4) 3 (4,2) 9 (8,4)

Jazyky 26 (6,9) 28 (9,8) 30 (11,9)

Matematika 10 (3,7) 10 (4,1) 9 (4,6)

Přírodní vědy 10 (4,6) 11 (4,7) 10 (4,0)

Sociální vědy 1 (2,4) 1 (1,7) 1 (1,1)

Historie a geografie 12 (2,8) 12 (2,8) 12 (2,8)

Morální a náboženská výchova 5 (3,9) 6 (5,1) 5 (4,5)

Hudba a umění 3 (3,5) 2 (2,7) 2 (2,2)

Tělesná výchova 6 (2,8) 6 (2,8) 6 (3,3)

Celkem 99 98 92

(N) 43 32 14

Kurikulum matematicko-přírodovědné

Klasické jazyky 1 (3,8) 1 (3,8) 1 (4,0)

Literatura a filozofie 2 (3,2) 3 (3,1) 2 (4,8)

Jazyky 29 (7,5) 26 (8,3) 26 (6,9)
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11 Procentuální zastoupení není rovno 100, protože méně důležité předměty (práce v laboratořích,
na farmách, zvláštní školní práce nebo učňovské předměty) byly vyřazeny a protože kurikula
zahrnují také čas pro volitelné předměty. Standardní odchylky jsou uvedeny v závorkách. V seznamu
jsou uvedeny pouze požadované předměty v každém druhu kurikula. Předmětové kategorie kom-
binují veškerý výukový čas v nejméně jednom z následujících předmětů: 1. klasické jazyky: latina,
řečtina, biblická hebrejština a klasická literatura; 2. literatura a filozofie: moderní literatura, ling-
vistika, filozofie; 3. jazyky: čtení a psaní národního, úředního a/nebo cizího jazyka; 4. matematika:
matematika, algebra, aritmetika, geometrie a počty; 5. přírodní vědy: přírodní vědy, fyzika, chemie,
biologie, hygiena, astronomie, geologie, technologie, počítače, environmentální vědy; 6. sociální
vědy: sociální studia, ekonomika, psychologie, antropologie, sociologie, politické vědy a právo;
7. historie a geografie: světová, národní nebo obecná historie a národní historie a geografie; 8. mo-
rální a náboženská výchova: morální výchova, občanská výchova, etika a náboženství; 9. hudba
a umění: hudba, kreslení, umění a tanec; 10. tělesná výchova: tělesná výchova, sporty a gymnastika.



Matematika 16 (4,2) 17 (5,5) 17 (4,2)

Přírodní vědy 22 (6,4) 24 (9,1) 28 (7,8)

Sociální vědy 1 (2,3) 1 (2,4) 2 (3,0)

Historie a geografie 11 (4,7) 9 (4,4) 6 (4,3)

Morální a náboženská výchova 3 (3,0) 5 (3,6) 5 (3,6)

Hudba a umění 6 (2,9) 3 (3,0) 2 (2,6)

Tělesná výchova 5 (3,1) 6 (3,4) 5 (4,0)

Celkem 96 95 94

(N) 24 57 50

Kurikulum umělecké/humanitní/moderní jazyky

Klasické jazyky 1 (4,1) 4 (7,4) 3 (7,0)

Literatura a filozofie 3 (6,5) 5 (7,2) 4 (6,0)

Jazyky 42 (10,7) 33 (11,5) 37 (11,2)

Matematika 11 (4,8) 9 (5,6) 10 (5,9)

Přírodní vědy 12 (5,7) 11 (7,0) 8 (7,3)

Sociální vědy 1 (3,4) 4 (5,3) 7 (8,4)

Historie a geografie 12 (4,1) 15 (6,8) 13 (8,3)

Morální a náboženská výchova 4 (3,4) 5 (5,1) 6 (4,7)

Hudba a umění 4 (3,0) 3 (3,2) 2 (2,0)

Tělesná výchova 5 (3,9) 6 (3,2) 5 (4,4)

Celkem 95 95 95

(N) 22 48 38

Kurikulum komprehenzivní/obecné

Klasické jazyky 7 (10,9) 3 (5,0) 0 (1,7)

Literatura a filozofie 3 (5,5) 4 (5,9) 3 (4,7)

Jazyky 25 (8,3) 22 (10,3) 26 (13,6)

Matematika 11 (3,0) 13 (4,7) 14 (6,1)

Přírodní vědy 18 (5,1) 20 (8,8) 21 (9,9)

Sociální vědy 2 (2,4) 2 (4,7) 6 (6,1)

Historie a geografie 14 (5,3) 11 (5,2) 9 (7,1)

Morální a náboženská výchova 4 (2,8) 5 (4,8) 4 (3,8)

Hudba a umění 4 (3,9) 4 (4,7) 3 (4,0)

Tělesná výchova 7 (4,8) 4 (3,0) 6 (6,0)

Celkem 95 88 92

(N) 27 60 48

Tab. 6: Zastoupení vyučovacích předmětů v různých typech kurikul a v různých časových
obdobích 20. stol. (mean percent of curricular time; podle Kamens, Meyer, Benavot,

1996, s. 128–129)
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Je patrné, že v průběhu 20. století byl oslabován význam řečtiny a latiny ve prospěch živých
jazyků (tab. 6). V méně rozvinutých zemích byl více zdůrazňován význam matematiky
a přírodních věd než v bohatších zemích, neboť s těmito předměty byla spojována víra
v hospodářský pokrok.

Jednotlivá národní kurikula procházejí zásadními proměnami také v souvislosti s politic-
kým vývojem. Příkladem mohou být např. Německo, Itálie nebo Japonsko, kde po skon-
čení druhé světové války došlo k zásadním revizím kurikul, jejichž cílem bylo odstranit
z nich fašistickou ideologii. Podobně po pádu „železné opony“ v devadesátých letech minu-
lého století se odstraňovala komunistická ideologie z kurikul zemí bývalého „východního
bloku“.

Zohlednění globální perspektivy při tvorbě kurikula je odpovědí na fakt, že se současná
společnost v přibývající míře stává společností multikulturní. Sociokulturní a jazyková
rozmanitost Evropy a světa vedou k tomu, že se kurikulum začíná obohacovat o perspek-
tivy, které v něm dříve nebyly zastoupeny. Např. zohledňování menšin vede k tomu, že se
jazyky a kultury menšin stávají součástí kurikula, které se tím diverzifikuje.

Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory

Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura

Cizí jazyk
Matematika a její aplikace

Informační a komunikační technologie

Člověk a jeho svět

Člověk a společnost
Dějepis

Výchova k občanství

Člověk a příroda

Fyzika

Chemie

Přírodopis

Zeměpis

Umění a kultura
Hudební výchova

Výtvarná výchova

Člověk a zdraví
Výchova ke zdraví

Tělesná výchova

Člověk a svět práce

Průřezová témata

Tab. 7: Rámcový učební plán v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání
(2005, s. 104)
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V kurikulární tvorbě je klíčovou také problematika uspořádání konkrétních vzdělávacích
(kurikulárních) obsahů. Samostatnou kapitolu představují pokusy o strukturování obsahu
napříč vyučovacími předměty (mezipředmětové vztahy, průřezová témata). V tab. 7 uvádíme
příklad strukturování vzdělávacích oblastí a jejich oborů podle Rámcového vzdělávacího
programu pro základní vzdělávání (2005), který jsme dále na základě vlastní analýzy roz-
členili do několika úrovní (viz pohled do kurikula 6).

Pohled do kurikula 6: Strukturování obsahu vzdělávání v RVP ZV (2005)

Jako další příklad uvádíme strukturování obsahu uplatněné v RVP ZV (2005) ve vzdělávací oblasti
12

Člověk a jeho svět (obr. 15). Námi provedená analýza ukazuje, že vzdělávací obsah je zde uspořádán

ve třech úrovních:

1) Na úrovni obsahových domén
13

(geografická, společenskovědná, historická, přírodovědná,

zdravovědná).

2) Na úrovni tematických okruhů (místo, kde žijeme; lidé kolem nás; lidé a čas; rozmanitost přírody;

člověk a jeho zdraví).

3) Na úrovni konkrétního učiva (např. pro tematicky okruh „místo, kde žijeme“ – domov, škola, obec

(město), místní krajina, okolní krajina (místní oblast, region), regiony ČR, naše vlast, Evropa

a svět, mapy obecně zeměpisné a tematické).

Hlubší rozpracování obsahové struktury jednotlivých vzdělávacích oblastí, domén a tematických

okruhů je žádoucí, neboť se tím mimo jiné vytváří také opěrné body pro formulování toho, co učinit

závazným obsahem vzdělávání učitelů.
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12 Problém činí nekonzistentnost v užívání terminologie v Rámcovém vzdělávacím programu pro
základní vzdělávání (2005) – jednou je „Člověk a jeho svět“ označován jako „vzdělávací oblast“,
jindy jako „vzdělávací obor“ (srov. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, 2005,
s. 37).

13 S termínem „obsahová doména“ na tomto místě Rámcový vzdělávací program pro základní vzdě-
lávání (2005) neoperuje, tzn., není zde věnována pozornost vědním aj. oborům, které stojí v pozadí
jednotlivých tematických okruhů a vymezeného učiva.



VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A JEHO SVĚT
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1.

úroveň

doména:

geografická

doména:

společensko-

vědná

doména:

historická

doména:

přírodovědná

doména:

zdravovědná
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2.

úroveň

tematický

okruh:

místo, kde

žijeme

tematický

okruh:

lidé kolem nás

tematický
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Obr. 15: Obsahová struktura vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět (Rámcový vzdělávací
program pro základní vzdělávání, 2005, s. 39–42)

Nadoborovost, interdisciplinarita a mezipředmětové vztahy

Jak bylo uvedeno, tradičně se tvorba kurikula (vč. učebnic) orientuje na obecné a inva-
riantní „kanonické“ vědění. Kánon artikuluje kulturní paměť jako souhrn toho, co nesmí
být zapomenuto, abychom nezhloupli a nezdivočeli (srov. Prange, 2007).
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Je otázkou, zda také v budoucnosti bude možné hovořit o obsahu vzdělávání jako o ucho-
pitelných a kodifikovaných základních poznatcích jednotlivých oborů. Aktuálně probíhající
kurikulární reformy v České republice i na Slovensku zřejmě akcentují situačně aplikační
přístup k tvorbě kurikula (srov. Janík, Slavík, 2009a), směřují k rozvíjení klíčových kom-
petencí, neboli nadoborových schopností. Obsahy vzdělávání tedy mohou být odtrženy
od základních poznatků oborů, neboť očekávaných výstupů a rozvíjení klíčových kompe-
tencí je „údajně“ možné dosahovat pomocí učiva, které nemusí být zakotveno v systema-
tice oborů. Obsahy, jejichž prostřednictvím budou žáci rozvíjet své klíčové kompetence,
budou moci být pouze dočasné, vzájemně zaměnitelné, a tudíž stornovatelné (srov. Prange,
2007).

Není tedy zaručeno, že žáci budou během školní výuky konfrontováni se základními
(kanonizovanými) kulturními poznatky. B. Pupala, O. Kaščák a Z. Humajová (2007) po-
važují za jedno z úskalí reforem kurikula právě opomenutí významu učiva. Kladou (si)
v těchto souvislostech závažnou otázku:

„Jsou věci, o kterých se žáci tradičně učí, v principu jednoduše zaměnitelné? Dají se
témata nebo oblasti poznávání ve snaze o redukci obsahů jen tak vypustit bez rizika,
že by došlo k redukci společenského poznání žáka?“ (Pupala, Kaščák, Humajová,
2007, s. 57).

Podobně také S. Štech (2009) kritizuje vytěsňování epistemologických a psychodidak-
tických přístupů k vyučování/učení založených na ohledu k učivu, které se v české kuriku-
lární reformě ocitá ve „služebné“ či instrumentální roli, neboť cílem jsou kompetence žáků.
Výše uvedený trend přináší komplikace pro výzkum kurikula, neboť obsahové analýzy
kurikulárních dokumentů jsou založeny spíše na oborově ukotvených faktech, datech
a pojmech, než na nadoborových (klíčových) kompetencích.

Trend k interdisciplinaritě je v současné české kurikulární tvorbě opět aktuální. Nejedná
se však o žádnou novinku. Pokusy o „narušování“ oborových hranic a vytváření celků
přesahujících obory byly realizovány již dříve, a to pod různým označením – celostní vyu-
čování, projektové vyučování, epochové vyučování, princip exemplárního atp. Pro řadu
přístupů k uspořádání obsahu vzdělávání je charakteristická snaha přesahovat oborovou
orientaci obecného vzdělávání směrem k orientaci na život. Objevují se snahy členit obsah
vzdělávání do určitých úkolových oblastí či učebních oblastí.

V Německu byly pokusy o vytváření mezipředmětového kurikula prováděny zejména
v 70. letech 20. století, kdy se však současně ukázalo, že žáci mnohdy nezvládají ani oborové
koncepty a strategie, natož interdisciplinární. U nás k problematice mezipředmětových vztahů
viz např. A. M. Dostál (1975) nebo J. Skalková (2007a).

V těchto souvislostech stojí za připomenutí některé z myšlenek J. J. Schwaba (1964),
který rozlišuje mezi substantivní a syntaktickou strukturou vědní disciplíny. Substantivní
struktura zahrnuje koncepty, které utvářejí obsahovou náplň oboru (např. v literatuře: tra-
gedie, komedie, drama; ve fyzice: mechanika, optika, termika, elektřina; v dějepise: epocha,
pramen, chronologie atp.). Substantivní struktura určuje, jak badatel nazírá na svoji dis-
ciplínu, jaké otázky (výzkumné a jiné) formuluje. Substantivní struktura ovlivňuje syn-
taktickou strukturu, která se týká cest (postupů) zkoumání, jež směřují od sběru dat přes
jejich interpretaci až po závěry. J. J. Schwab dále zmiňuje tři významné aspekty, které je
třeba brát v úvahu při koncipování obsahu školního vzdělávání:
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� Organizace vědění ve formě oborů14 (geografie, historie, fyzika atp.) není věcí dohody.
Mezi jednotlivými disciplínami neexistují zřetelné hranice; pro vzájemné odlišení
jednotlivých disciplín je možné uplatnit celou řadu různých kritérií. Jsou-li ve škole dis-
ciplíny stanoveny jako vyučovací předměty, vždy je možné aranžovat je tak, že vzniknou
různé hierarchie, a tím i různé pedagogické vztahové sítě.

� Každá disciplína obsahuje více různých, nezávislých struktur, přičemž každá struktura
přináší jiné důsledky pro obsah vzdělávání, protože svým způsobem určuje otázky, které
mohou být položeny, data, která mohou být zkoumána, experimenty či jiné aktivity,
které mohou být prováděny, i způsoby, jimiž se data pořizují a interpretují.

� Každá disciplína má více než jednu syntaktickou strukturu, tj. disponuje více než jednou
cestou, po níž se dostává od „hrubých“ dat ke svým závěrům. V každé doméně mají vědci
odlišné představy o tom, jak verifikovat své poznatky, o roli objevování a důkazů,
o způsobech zjišťování kvality dat a obecně o přiměřeném kánonu průkaznosti materiálu.

Jak je patrné, jednotlivé obory se od sebe tedy odlišují nejen ve svém tematickém záběru
(předmět, obsahová náplň – substantivní struktura), ale také v postupech, které se v nich
uplatňují (metodologie, epistemologie oboru – syntaktická struktura). Jinak řečeno, odli-
šují se ve způsobu, jímž zkoumají svět (fyzikové provádějí fyzikální experimenty, histori-
kové studují prameny atp.). Každý z etablovaných oborů disponuje svým vlastním způsobem
– cestou, která určuje, jak se mají shromažïovat, zpracovávat, vyhodnocovat, validizovat
a interpretovat výzkumná data. To je důvodem, proč tolik dobře míněných pokusů o inter-
disciplinaritu ve vědě a o mezipředmětové vztahy ve výuce ztroskotává. Nestačí totiž
učinit za dost pouze koordinaci obsahové, je třeba docílit rovněž koordinace metodologické.

Skupiny vědců uvnitř oboru disponují odlišnými představami o tom, jak verifikovat po-
znatky, jak dosahovat průkaznosti výzkumného materiálu (srov. Jelemenská, Sander,
Kattmann, 2003). Tyto skupiny vědců (vědecké školy) zastávají různé metodologické
orientace a přístupy uvnitř oboru. Navíc do hry vstupuje hodnotový náboj oborových zna-
lostí a metodologií, kdy hodnoty fungují jako jakýsi filtr, který ovlivňuje rozhodování
o tom, co je třeba zkoumat, jakou otázku má smysl si položit a jak na ni hledat odpověï
(srov. Gudmundsdottir, 1991).
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7 OD KURIKULÁRNÍCH OBSAHŮ
K UČIVU ANEB PSYCHODIDAKTICKÁ
TRANSFORMACE

V této kapitole se pokoušíme hledat odpověï na otázku, kudy vede cesta, po níž se žák
za doprovodu učitele ve škole vydává, aby se to, co se mu zde předkládá k naučení, pro-
měnilo v jeho znalost. Cesta od obsahu vzdělávání k žákově znalosti se může při letmém
pohledu jevit jako přímočará a bezproblémová. Její komplikovanost nicméně vyjde na
povrch v okamžiku, kdy si uvědomíme, kolika různými proměnami (transformacemi)
vzdělávací obsah projde, než se na jeho základě utvoří žákova znalost. Sledovat utváření
žákovy znalosti v kontextu školního vzdělávání znamená sledovat složitě determinovaný
proces, pro který jsou charakteristické četné proměny. V této kapitole jsou představeny
některé výsledky našeho výzkumu (CPV videostudie), v němž jsme se zaměřovali na
to, jaké reprezentace obsahu uplatňují učitelé ve výuce na 2. stupni základní školy.

7.1 Didaktická rekonstrukce obsahu
a psychologizování učiva

J. Dewey (1902) se ve své práci The Child and the Curriculum z roku 1902 zamýšlí nad
tím, jak překlenout dualismus mezi dítětem a kurikulem. Z hlubšího rozboru Deweyova
díla je patrné, že v pozadí tohoto dualismu stojí střet dvou myšlenkových škol – tzv. staré
výchovy a nové výchovy, k němuž dochází ve Spojených státech amerických na počátku
20. století (srov. Oelkers, 2008). Zatímco zastánci staré výchovy chápali obsah akade-
mické disciplíny jako daný, hotový a stojící mimo dětskou zkušenost, zastánci nové vý-
chovy chápali dětské zkušenosti jako výchozí bod učení – sebevysvětlující a soběstačný.

Klíčovou úlohou bylo vytvářet kurikulum, které umožní přemostit uvedenou dichotomii,
tj. kurikulum, které zahrnuje „neustálou rekonstrukci; posun od aktuální dětské zkušenosti
ke zkušenosti obsažené v oborech (organized bodies of truth)“ (Dewey, 1902/1990, s. 189,
cit. podle Deng, 2007b, s. 287). Tvorba kurikula má být podle J. Deweye založena na
logicko-psychologické bázi. J. Dewey se k tomuto problému vyjadřuje pod heslem lo-
gicko-psychologické rozlišení (logical-psychological distinction).

„Musíme brát v úvahu odlišnost mezi předmětem studia jako logickým celkem a týmž
předmětem studia jako psychologickým celkem. Z logického hlediska je předmět
studia souborem či systémem faktů považovaných za platné a držících pospolu po-
mocí určitých vnitřních principů, které určují a vysvětlují jejich vzájemné vztahy.
Ono logické hledisko předpokládá, že tyto fakty jsou již zjištěny, utříděny, klasifi-
kovány a systematizovány. Zabývá se matérií (subject-matter) z objektivního hlediska.
Zajímá ho pouze, zda fakty jsou skutečně fakty a jestli obstojí použité teorie vysvět-
lení a interpretace. Z psychologického hlediska nám jde o předmět studia jako o mód
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nebo formu živoucí individuální zkušenosti. Geografie není jen souborem faktů
a principů, jež mohou být klasifikovány a pojednávány jako takové; je to také způsob,
jakým konkrétní jedinec prociťuje svět a co si o něm myslí. A toto druhé hledisko
musí předcházet hledisku prvnímu. První hledisko přichází pak jako vyvrcholení,
jako dokončený přirozený důsledek hlediska druhého. Teprve když jedinec projde
určitou mírou zkušenosti, kterou si sám živě uvědomuje, je připraven zaujmout
objektivní logické hledisko, je schopen vytvořit si odstup a analyzovat příslušné fakty
a principy.“ (Dewey, 1897/1972, s. 168, cit. podle Deng, 2007a, s. 511)

J. Dewey v těchto souvislostech hovoří o tom, že učivo je třeba psychologizovat (psycho-
logizing the subject matter). Vysvětluje to takto:

„Logickou formulaci těchto věcí nazýváme vědou (akademickými disciplinami). Reset
(reset) znamená, že by měly být reformulovány jako předměty studia (školní před-
měty); měly by projít tímto procesem, který nazývám psychologizací (psychologising);
měly by být přehodnoceny (restated), nikoliv jen pokud jde o přesnost faktů a jejich
uspořádání vzhledem k principům, ale takovým způsobem, aby se mysl jedince těchto
faktů zmocnila, vstřebala je a přivlastnila si je. Tak budou formulovány z psycholo-
gického hlediska“ (Dewey, 1899/1966, s. 130, cit. podle Deng, 2007a, s. 513).

Proces transformace oboru do vyučovacího předmětu je založen na psychologizaci obsahu.
Dewey chápe kurikulum jako specifickou formu zkušenosti určenou k tomu, aby se s ní
dítě konfrontovalo. Tvrdí, že obsahy musí být rekonstruovány do zkušeností, z nichž byly
abstrahovány. Jsou-li kurikulární materiály k dispozici, učitelé s nimi mohou přímo pra-
covat. Nicméně vzhledem k tomu, že žádný reálný kurikulární materiál nemůže být ve
svých formulacích adekvátně přizpůsoben různým dětem, je vždy zapotřebí učitele jako
zprostředkovatele, který zajistí propojení dítěte s kurikulem (volně podle Dewey, 1899/
1966, s. 137). Z uvedeného je zřejmé, že učitel je nakonec tím, kdo zajišťuje úplnou psy-
chologizaci učiva. Jak upozorňuje Z. Deng (2007a), transformace obsahu není v Deweyově
pojetí pouze úkolem kurikulární povahy, ale také úkolem povahy didaktické.

Bruner – konverze do reprezentací

J. S. Bruner patří mezi nejvýraznější představitele kurikulárních reforem ve Spojených
státech amerických v 60. letech 20. století, které byly iniciovány „šokem ze Sputnika“.
Pro hlubší porozumění dobovým souvislostem a Brunerově dílu je třeba předznamenat,
že tyto reformy byly odpovědí na ostrou kritiku americké školy v době studené války.
V souvislosti s podporou vědeckého a technologického rozvoje se od amerických škol
očekávala výraznější a účinnější podpora intelektuálního rozvoje žáků a studentů.

U J. S. Brunera (1960, česky 1965; 1966) se v souvislosti s tvorbou kurikula setkáváme
s pojmem konverze (conversion). J. S. Bruner vychází z přesvědčení, že zdrojem učiva
pro výuku jsou obory, přičemž vybrány mají být základní koncepty a vztahy konstituující
jejich strukturu. Při vytváření kurikula „musí být obsah akademické disciplíny konverto-
ván do obsahu, který je vtělen různými způsoby reprezentace (embodied in various modes
of representation)“ (cit. podle Deng, 2007b, s. 283).
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Podle J. S. Brunera může být každá základní idea reprezentována ve třech formách – s ohle-
dem na úroveň žákova intelektuálního vývoje: prostřednictvím jednání (enaktivní repre-
zentace), prostřednictvím grafických zobrazení (ikonická reprezentace) a prostřednictvím
symbolických či logických výroků (symbolická reprezentace). Tvorba kurikula je hledá-
ním způsobů reprezentace základních idejí disciplíny, což spadá do oblasti psychologie
učiva (psychology of a subject matter).

Schwab – překlad do kurikula

J. J. Schwab (1973) zavádí pojem překlad do kurikula (translation into curriculum).
Rozumí jím:

„způsoby, jimiž jsou odborné texty (scholarly materials) překládány do obhajitel-
ného kurikula (defensible curriculum), nespočívají pouze v převodu jednoho žánru
(style of material) do jiného. Na straně žáků (recipients of the putative benefits of
curriculum) je třeba posoudit abnormality, nedostatky, chyby či omyly a nedostatky
ve vývoji. V odborných textech je třeba odhalit kurikulární potenciality, které by
umožnily realizaci záměrů formulovaných s ohledem na zjištěné potřeby žáků. Poté
je třeba posoudit možné přednosti jednotlivých kurikulárních potencialit jako pro-
středků dosahování edukačních benefitů“ (Schwab, 1973, s. 518, cit. podle Deng,
2007b, s. 285).

J. J. Schwab zdůrazňuje důležitost porozumění žákovské perspektivě při překladu do
kurikula.

Shulman – transformace učitelova porozumění
a didaktické znalosti obsahu

Také v Shulmanově Modelu pedagogického uvažování a jednání (1987) je transformace
obsahu vzdělávání jedním z klíčových pojmů. Vychází se zde z předpokladu, že učitel
(a podobně i autor učebnice) musí své porozumění učivu transformovat tak, aby se učivo
stalo zajímavým a srozumitelným pro žáky. Podle L. S. Shulmana (1987, s. 15–17) se tato
transformace odehrává v několika krocích: a) příprava – zahrnuje kritickou analýzu a inter-
pretaci učiva, strukturování a rozfázování učiva s ohledem na cíle výuky; b) reprezentace
– zahrnuje úvahy o tom, jaké reprezentace učiva (analogie, metafory, příklady, demonstrace,
vysvětlení atd.) ve výuce použít; c) výběr – spočívá ve zpracování reprezentací učiva do
forem a metod výuky; učitel ze svého repertoáru výukových přístupů a strategií vybírá
vhodné postupy organizování, řízení a aranžování výuky; d) přizpůsobení učiva žákům –
zohlednění učebních obtíží a představ žáků o učivu (prekoncepce, miskoncepce), zohled-
nění jazyka, kultury, motivace, pohlaví, věku, schopností, zájmu, sebepojetí atp. V návaznosti
na to je učivo upraveno a diferencováno s ohledem na jednotlivé žáky.

Předpokladem dobrého zvládnutí transformace vzdělávacího obsahu je, aby učitel dispo-
noval didaktickými znalostmi obsahu (DZO) – pedagogical content knowledge (Shulman,
1987; v češtině Janík a kol., 2007, 2008, 2009). Podle L. S. Shulmana představují didak-
tické znalosti obsahu
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„slitinu (amalgam) obsahu a didaktiky do učitelova porozumění tomu, jak jsou jed-
notlivé problémy, témata a pojmy organizovány, reprezentovány a adaptovány s ohle-
dem na zájmy a schopnosti žáků a prezentovány ve výuce... ty nejúčinnější analogie,
ilustrace, příklady, vysvětlení, slovní demonstrace, způsoby znázorňování a formu-
lování tématu, které je učiní srozumitelným pro jiné... Didaktické znalosti obsahu
také zahrnují porozumění tomu, co činí učení se určitému tématu snadným či obtížným;
koncepcím a prekoncepcím, které si žáci různého věku a zázemí s sebou přinášejí
do výuky…“ (Shulman, 1987, s. 8–9).

L. S. Shulman ukázal, že didaktické znalosti obsahu spočívají „ve schopnosti učitele
transformovat své znalosti obsahu do forem, které jsou pedagogicky účinné, a přesto při-
způsobivé schopnostem žáků“ (1987, s. 15). Jak je z uvedeného patrné, L. S. Shulman
vidí v didaktických znalostech obsahu dva klíčové elementy: a) znalosti vztahující se k re-
prezentaci učiva, b) porozumění specifickým učebním obtížím žáků a jejich (pre)koncepcím.
Právě ty zakládají jejich dvojdimenzionální strukturu.

Didaktická rekonstrukce

Také v Modelu didaktické rekonstrukce (Jelemenská, Sander, Kattmann, 2003; Jelemenská,
2008) se staví na tezi, že obsahy je třeba pro účely výuky didakticky rekonstruovat. V Modelu
didaktické rekonstrukce není postulována žádná obecně platná věcná struktura. Ve větší
míře se zohledňují vědecké pozice a koncepty (ve smyslu osobních konstruktů jednot-
livců a intersubjektivních konstruktů skupin) obsažené v každodenních představách žáků.
Na druhé straně se při zkoumání žákovských představ předpokládá, že ty (v kontextu
osobních přesvědčení) vykazují pro jedince tutéž koherenci jako vědecké koncepty (v rámci
příslušného oboru). Obě komponenty zkoumání – žákovské představy a oborové koncepty –
jsou na tomto základě nazírány jako stejně důležité zdroje pro utváření výuky. V Modelu
didaktické rekonstrukce jsou formulovány tři výzkumné úlohy: objasnění oborových před-
stav, výzkum žákovských představ a didaktická strukturace učebního prostředí (obr. 16).

Obr. 16: Komponenty Modelu didaktické rekonstrukce (Jelemenská, 2008)
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Dvojdimenzionálnost didaktické transformace – ohled na obor
a ohled na žáka

Z rozboru výše uvedených teorií a modelů vyplývá, že na didaktickou transformaci je zde
kladen dvojí požadavek. Očekává se, že učitel/autor učebnice bude schopen zohledňovat
požadavek oborové správnosti vyučovaného obsahu na straně jedné a současně brát ohled
na učební potenciality žáků na straně druhé. Níže je předložen náš teoretický model, který
umožňuje empiricky zkoumat, jak učitel při prezentování určitého obsahu zohledňuje
požadavek oborové správnosti na straně jedné a citlivosti vůči učebním potencialitám žáků
na straně druhé (obr. 17). Předkládaný teoretický model je utvářen na pozadí úvah o prob-
lémech didaktické transformace obsahů vzdělávání a koresponduje s Modelem didaktické
rekonstrukce (obr. 16). Jak vysvětlujeme na jiném místě (Slavík, Janík, 2007), práce s re-
prezentacemi obsahu ve výuce je založena na hledání a vytváření analogií mezi žákov-
skou zkušeností a expertní zkušeností – reprezentovanou učitelem (blíže viz kap. 7.3).

Obr. 17: Reprezentace učiva ve výuce – sémantický prostor rozpjatý mezi žákovskou
a expertní zkušeností (Slavík, Janík, 2007, s. 272 – upraveno)

7.2 Artikulace obsahu vzdělávání

Jak jsme již uvedli v kapitole 6.3, zdrojem obsahů vzdělávání jsou jednotlivé obory.
Obory nicméně tvoří fungující a vzájemně propojenou celistvou strukturu, která je vý-
sledkem jejich historického vývoje. Pokud chceme učinit jednotlivé části této struktury
učinit poznatelnými, například v rámci školního vzdělávání, je třeba strukturní jednotu
oboru rozložit do jednotlivých elementů a z vybraných elementů učinit obsahy vzdělávání.
Pro účely výuky je nezbytné obsahy vzdělávání uspořádat do tematicky ohraničených sek-
vencí, s nimiž jsou žáci ve výuce konfrontováni. Zde je třeba rozlišovat tzv. makroúroveň
a mikroúroveň uspořádání obsahů vzdělávání (srov. Posner, 1992, s. 126). Na makroúrovni
se především řeší řazení souboru témat, která tvoří vyučovací předmět. V této souvislosti
hovoříme nejčastěji o časovém uspořádání obsahů vzdělávání (srov. kap. 6.3). Na mikro-
úrovni se zkoumají zákonitosti a důsledky řazení (sekvencování) obsahů vzdělávání na-
příklad v rámci jednoho tematického celku učiva, případně jeho dílčích částí.
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Německý pedagog W. Sünkel v této souvislosti používá termín artikulace obsahu vzdě-
lávání, který vyjadřuje proces rozložení (rozčlenění) obsahů vzdělávání na vzájemně vzta-
žené elementy a jejich následné časové uspořádání. S pojmem artikulace (sekvencování,
článkování, řazení za sebou jdoucích prvků) se setkáváme již u německého myslitele
J. F. Herbarta (1776–1841). Herbartova teorie vyučování je postavena na pojmech for-
mální stupně poznávání a artikulace výuky. Herbart vycházel z přesvědčení, že každé po-
znávání musí projít čtyřmi formálními stupni (jasnost, asociace, systém, metoda), a že s ohle-
dem na to je třeba výuku artikulovat, tj. metodicky uspořádat (Sünkel, 2007, s. 23). W. Sünkel
(1996, s. 72–84) rozlišuje tři roviny artikulace obsahu vzdělávání:

� Artikulace obsahu vzdělávání I = oborová artikulace vyučování. Strukturální vztahy
uvnitř jednotlivých oborů existují vedle sebe, nicméně pro účely výuky odehrávající se
v čase je třeba tyto strukturální vztahy uvnitř oboru seřadit do sekvencí za sebe
takovým způsobem, aby na jejich základě bylo možné poznatkovou strukturu oboru
zpětně rekonstruovat.15

� Artikulace obsahu vzdělávání II = problematizace. Problematizace spočívá v rozboru
cílů vzdělávání a cílů výuky a jejich rozpracování do dílčích úkolů a aktivit, které jsou
následně uspořádány v závislosti na struktuře jednotlivých elementů obsahu vzdělávání.
Je třeba rozkrýt vztahy, které mezi jednotlivými elementy obsahu vzdělávání existují,
seřadit je za sebe do sekvencí a ztvárnit je do podoby učebních úloh, které mají být
žákům předkládány k řešení.

� Artikulace obsahu vzdělávání III = realizace konkrétního tematického celku učiva.
Jedná se o konstrukci systému poznatků, který je žákům v dílčích krocích prezentován
ve výuce jako učivo. Učitel při realizaci výuky vychází nejen ze struktury oboru, ale
vychází také vstříc struktuře poznatků a představám, kterými disponují žáci (srov.
kap. 7.1).16 Obsahy vzdělávání, které jsou prezentovány ve výuce, jsou tedy sekvenco-
vány nejen na základě oborové struktury, ale také s přihlédnutím ke kognitivní výbavě
žáka a jeho dosavadním znalostem.

Z uvedeného vyplývá, že obsahy vzdělávání je tedy možné členit na dílčí elementy, které
jsou (z věcného/oborového hlediska) uspořádány v různých rovinách a hierarchiích, existují
mezi nimi různé vztahy – důsledkové a jiné. Tyto elementy jsou mimo jiné základem
znalostí, dovedností, postojů a kompetencí, o kterých se předpokládá, že by jimi žáci měli
disponovat. Při vyučování/učení se postupuje od adice jednotlivých elementů k osvojení
struktury učiva, což zahrnuje i porozumění relacím, které mezi elementy existují. Jak uvádí
W. Sünkel (2007, s. 19), nejmenší analytickou jednotkou není element sám o sobě, ale
strukturální vztah (relace) mezi dvěma elementy.
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s. 72) na příkladu školního dějepisu ukazuje, že vzdělávací obsahy mohou být artikulovány chro-
nologicky v závislosti na struktuře oboru, a to vzestupně (počínaje pravěkem) i sestupně (počínaje
současností). Připouští se také artikulace obsahu vzdělávání na základě pohybů v čase vpřed i vzad.

16 D. Dvořák (2009) v této souvislosti upozorňuje na nedostatečné teoretické a empirické roz-
pracování otázek týkajících se tzv. technické elaborace vyučování (instructional design). Zde od-
kazujeme například na práce R. M. Gagného (1975), V. Kuliče (1992) a dalších.



Volně podle Vosniadou (1991) se pokusíme ilustrovat artikulaci obsahu vzdělávání na
zeměpisném učivu o tvaru a pohybu Země. Porozumět cyklu dne a noci předpokládá po-
rozumět rotaci Země kolem své osy a vědět, že Země je koule. Znalost, že Země je koule,
je založena na porozumění tomu, jak na Zemi funguje gravitace. Z uvedeného vyplývá, že
zpracování učiva ve výuce (a v učebnicích) by mělo brát v úvahu vztahy, které existují
mezi koncepty v oboru. To může a mělo by mít vliv také na pořadí, v němž jsou koncepty
osvojovány. V opačném případě totiž může u žáků docházet k utváření nesprávných představ.
Komplikace nastává v okamžiku, kdy do hry vstoupí žákova nesprávná představa (mis-
koncepce), že Země je disk nebo jako zploštělá koule, s tím, že lidé žijí na této ploše. In-
formace, že cyklus dne a noci je způsoben rotací Země kolem své osy, potom žákovi
nedává smysl. Informace, že Země je koule, vyžaduje doplňující vysvětlení, jak funguje
gravitace – že drží lidi a objekty, aby nespadli dolů. Důsledkem těchto chybějících
vysvětlení může být utvoření tzv. syntetického modelu (např. představa Země jako duté
koule či představa o existenci dvojí Země – viz k tomu Vosniadou, Brewer, 1992). V pří-
padě chybějícího vysvětlení mohou být žáci posíleni ve své víře, že Země, na níž stojí, je
rovná, a že to „kulaté“ nás obklopuje (Země jako dutá koule), popř. v představě, že Země
jsou dvě (na jedné stojíme, ta je rovná; druhá je v prostoru a je kulatá; srov. tab. 9).

Těmto nedorozuměním může autor učebnice a učitel předcházet tím, že se hlouběji za-
myslí nad problémem artikulace obsahu vzdělávání – sledu informací a úloh, s nimiž budou
žáci při vyučování/učení konfrontováni. Některé výsledky výzkumů konceptuální změny
jsou v tomto ohledu pro učitele povzbudivé. Např. ve výzkumech I. A. Diakidoy, S. Vos-
niadou a J. D. Hawkse (1997) a S. Vosniadou a W. E. Brewera (1994) se ukázalo, že děti,
které si osvojily sférický koncept Země, si častěji spojovaly cyklus dne a noci s rotačním
pohybem Země.

Oborové obsahy (tvar a pohyb Země), které figurují v uvedeném příkladu, jsme zvolili proto,
že jsou součástí kurikula všeobecného vzdělávání. V Rámcovém vzdělávacím programu
pro základní vzdělávání (2005, s. 61) figurují jako obsahy vzdělávání/učivo. Nicméně ter-
minologická neuspořádanost Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělá-
vání (2005) jde tak daleko, že se v něm místy ztotožňuje obsah vzdělávání s učivem. Zdá
se tudíž, že stranou pozornosti zůstává důležitá skutečnost, že obsah vzdělávání se uči-
vem stává až v aktu vyučování/učení (výuky). Teprve v průběhu vyučování/učení – díky
artikulaci – nabývá obsah vzdělávání podoby učiva ve smyslu požadavků kladených na
žákovo učení. Tyto požadavky mají podobu učebních úloh, s nimiž jsou žáci konfron-
továni, aby se to, co se jim předkládá k (na)učení, mohlo proměnit v jejich znalost, do-
vednost, kompetenci či jinou dispozici.

Artikulace a strukturování obsahu vzdělávání

Artikulaci obsahu vzdělávání je nutné odlišit od strukturování obsahu vzdělávání. Jak
uvádí D. Dvořák (2009, s. 137), strukturování a artikulace obsahu vzdělávání nejsou to-
tožné, neboť ve struktuře je možné pohybovat se všemi směry – tam i zpět, zatímco v případě
žákova učení je možné hovořit o postupném utváření znalostí (kumulativnost učení). Za-
tímco strukturování obsahu vzdělávání umožňuje například vizualizovat pojmovou strukturu
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určitého tématu, která může být buï jednodušší či složitější, v závislosti na počtu a hierar-
chické úrovni uvedených pojmů, neboť jednotlivé pojmy je možné libovolně přidávat či
odebírat, kognitivní rozvoj žáka je složitější. Alespoň v tom smyslu, že není možné z žákovy
mysli volně odebírat takové obsahy, kterými žák v daném čase disponuje například v podobě
znalostí. Efekty artikulace učiva tedy mohou být v případě totožných obsahů vzdělávání
na základní škole nebo na střední škole odlišné, v závislosti na znalostní síti, kterou žák
disponuje a se kterou operuje.

Strukturováním (strukturou) učiva, jak je vymezujeme výše, se podrobně zabývali např.
J. Bruner (1965) a J. Mareš (2001). V odborné literatuře je termín strukturování (struktu-
race, strukturalizace) učiva běžně používán také v souvislosti s artikulací obsahu vzdělávání
(srov. Knap, 1971).

Artikulace obsahu vzdělávání na úrovni oborových poznatků

Artikulace obsahu vzdělávání se v průběhu realizace konkrétního tematického celku učiva
většinou uskutečňuje lineárně. Učivo je postupně rozfázováno do jednotlivých kroků,
jednotlivé elementy (např. pojmy nebo jejich vzájemné vztahy) jsou seřazeny za sebou.
V praxi se ovšem můžeme setkat s problémem, kdy např. autor učebnice nebo učitel mylně
předpokládají, že žáci již některé elementy učiva ovládají, případně disponují kognitivní
výbavou, která jim umožní odvodit vzájemné vztahy mezi těmito elementy, případně si
zkonstruovat vlastní mentální strukturu učiva. Artikulace obsahu vzdělávání tak souvisí
také s rozborem kognitivních operací a procesů, o nichž předpokládáme, že by je žák měl
uskutečnit, má-li si daný obsah osvojit. Artikulace obsahu vzdělávání tedy vychází jednak
z dimenze psychodidaktické (rovina obsahů vzdělávání – cílem je logické uspořádání
poznatků a pravidel, které jsou posléze překládány jako učivo) a jednak z dimenze kognitivní
(rovina žákova myšlení a uvažování – cílem je optimální utváření a rozvoj poznávacích
procesů, myšlenkových úkonů a operací). Artikulace obsahu vzdělávání je tedy dvojdi-
menzionální17, prostupuje hranicí mezi psychodidaktickou a kognitivní transformací (srov.
kap. 3.1). Ve školní výuce, případně v učebnici, nejsou prezentovány pouze jednotlivé
elementy obsahu vzdělávání v hotové podobě, například jako sled poznatků nebo pra-
videl, například pomocí různých typů reprezentací učiva (srov. kap. 7.3). Mají-li žáci
vztahům obsaženým v učivu porozumět, je třeba, aby je učitel dynamizoval, tj. předkládal
je žákům také v podobě dílčích úloh či problémů, jejichž řešení vede k celkovému zvlád-
nutí učiva (srov. Sünkel, 2007, s. 21). Učitel nebo autor učebnice si přitom klade otázku:
Na základě řešení jakých úloh získají žáci znalosti a dovednosti, které mají získat?

Snahy o určení přesných pravidel artikulace obsahu vzdělávání na základě rozboru logic-
kého sledu operací, které žák při učení uskutečňuje, byly jedním ze základních témat
teorie programovaného učení. Programované učení se u nás rozvíjelo zejména v 60. letech
20. stol (srov. Tollingerová, Knězů, Kulič, 1966) a spočívalo především v prezentování
pečlivě artikulového učiva v učebnici nebo vyučovacím stroji. Učivo bylo žákovi před-
kládáno krok za krokem jako otázka nebo problémová situace, žák byl po každém kroku
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seznamován s výsledky své práce.18 Pokud učinil chybu, byl na ni okamžitě upozorněn.
Vrátil se k předešlému kroku, analyzoval daný problém znovu, a vyvaroval se chyby z dří-
vějška (princip zpevnění). Teorie programovaného učení např. vědecky rozpracovala tzv.
maticové metody analýzy vztahů mezi základními pojmy (na příkladu učiva chemie srov.
Čtrnáctová, 1981, s. 129–146; na příkladu učiva fyziky srov. Knězů, s. 114), další pokusy
o exaktní uchopení artikulace obsahu vzdělávání vychází například z matematické logiky.

Maticová metoda vztahů mezi základními pojmy

Maticová metoda vztahů mezi základními pojmy vychází z předpokladu, že žáci si lépe
osvojují ty poznatky, které jsou odvoditelné z dříve osvojených poznatků. Důraz je zde
kladen především na vztahy mezi pojmy a vzájemnou posloupnost těchto vztahů. Při arti-
kulaci učiva v tomto pojetí šlo především o eliminaci chybějících vazeb k některým ele-
mentům učiva, případně o redukci takových poznatků, které jednak nevyplývají z poznatků
předchozích a které zároveň nejsou nezbytné pro osvojování poznatků navazujících.

Metoda matic spočívá ve vytvoření matice, v níž jsou zachyceny jednotlivé poznatky
(typicky pojmy). Matice je čtvercová síť, kde počet čtverců na každé straně je roven počtu
jednotlivých poznatků například v daném tematickém celku učiva. Mezi těmito poznatky
se následně hledají vztahy. Na obr. 18 je nakreslena matice pro šest poznatků. Jednotlivé
vztahy mezi poznatky zapisujeme do matice křížkem. Matice tedy znázorňuje vztahy
spojitosti mezi poznatky 1 a 2, 2 a 3 atd. Tato matice je pouze ideálně typickým příkladem
artikulace obsahu vzdělávání, jež demonstruje skutečnost, že libovolná změna v pořadí
poznatků zákonitě vyvolá změnu v rozložení vztahů spojitosti a tím pádem může ovlivnit
úspěšnost procesu artikulace obsahu vzdělávání. Na obr. 19 je uvedena matice, která vznikla
z ideálně typické matice záměnou poznatku 2 a 3. Jestliže není původní artikulace obsahu
vzdělávání optimální (vztahy spojitosti nejsou seskupeny kolem hlavní diagonály), je nutné
artikulaci obsahu vzdělávání revidovat. Obvyklým zdrojem nevyhovujícího vzoru matice
bývá mimo nesprávného sledu poznatků také opomenutí některého poznatku.

Obr. 18: Ideálně typická matice pro šest poznatků (Čtrnáctová, 1981, s. 131)
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18 Tento přístup byl ukotven zřejmě v behaviorálních teoriích učení (B. F. Skinner), které předpo-
kládají, že žák bude při učení aktivní tehdy, bude-li stavěn do problémových situací, bude-li nucen
odpovídat na otázky.



Obr. 19: Vychýlená matice pro šest poznatků (Čtrnáctová, 1981, s. 131)

Metoda matic byla také úspěšně využita při zkoumání hierarchické struktury pojmů neboli
vztahů nadřazenosti a podřazenosti (srov. Horník, 1980). Nevýhodou maticové metody je
zejména skutečnost, že různí autoři tvoří odlišné matice v závislosti na tom, jak subjektivně
posuzují vztahy spojitosti, případně nadřazenosti mezi jednotlivými elementy učiva. To
může souviset také s tím, do jaké míry autor matice ovládá příslušný obor, případně do jaké
míry má autor matice rozvinuté didaktické znalosti obsahu související s tímto oborem (srov.
Janík a kol., 2009).

Využití matematické logiky při artikulaci vzdělávacího obsahu

Matematická logika se mimo jiné zabývá vytvářením zkoumáním různých formálních
deduktivních systémů. Symbolika matematické logiky umožňuje přesně a úsporně vy-
jádřit základní typy souvislostí mezi jevy a jejich znaky, a určit jejich strukturu v podobě
určitého vzorce. Podobně, jako lze spojovat jednoduché věty v souvětí, spojují se v mate-
matické logice jednoduché výroky ve výroky složené. Přitom dochází k různým typům
spojení (konjunkce – A a B; disjunkce – A nebo B; implikace – když A, pak B; ekvi-
valence – A právě tehdy, když B). Vychází se zde z předpokladu, že jednotlivé elementy
obsahu vzdělávání jsou jednoduché nebo složené výroky, s nimiž můžeme pracovat dle
uvedených pravidel. Tak jako u maticové metody jsou také zde důležité důsledkové vztahy,
které vyplývají z odvoditelnosti jedněch poznatků z druhých. Na základě důkazů jednotli-
vých poznatků vykonaných pomocí procedur matematické logiky je možné stanovit, jaké
poznatky jsou pro odvození jiného poznatku nezbytné, jaké způsoby odvozování vedou
od pravdivých tvrzení k jiným pravdivým tvrzením, případně zjistit a popsat takové souvis-
losti a vztahy, které doposud nebyly odhaleny (podrobněji viz Čtrnáctová, 1981, s. 147–171).

Systém „ruleg“

Systém „ruleg“ (srov. Knězů, 1966, s. 97), zavádí k jednotlivým pravidlům („ru's“ – rules)
také příklady jejich využití, příp. fungování („eg's“ – examples). Aby se pomocí příkladů
dostatečně zajistilo osvojení pravidel („ru's“), je třeba:
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1. vytvořit adekvátní počet příkladů pro každé pravidlo, aby jimi toto pravidlo bylo ob-
jasněno a aby se zajistilo i pozdější zacházení s pravidlem,

2. zhotovit mnoho příkladů k danému pravidlu na různých úrovních obtížnosti, přičemž
první příklad bude nejjednodušší,

3. zajistit co největší rozmanitost příkladů, aby se zajistila generalizace pravidla,

4. aby byla zajištěna diferenciace pravidel, mezi nimiž existují podobnosti, je třeba, aby
příklady co nejlépe ilustrovaly patřičná pravidla a zároveň umožňovaly stanovit pod-
statu rozdílů mezi jednotlivými pravidly.

Artikulace obsahů vzdělávání dle systému ruleg se v podstatě řídí zásadou zmenšování
nápovědy, přičemž se postupuje deduktivně od pravidel k příkladům. Žák se tedy seznámí
nejprve s celým zněním pravidla, poté s celým příkladem a následně s příkladem neúpl-
ným, který žák řeší doplněním správné odpovědi. Knězů (1966, s. 97) přibližuje systém
„ruleg“ na příkladu učiva matematiky: „Násobit stem znamená posunout desetinnou čárku
o dvě místa doprava (‚ru’). Např. 100 x 2,843 = 284,3 (‚eg’). Tedy 100 x 7,374 = ............“

Limity exaktních a deduktivních přístupů
k artikulaci vzdělávacího obsahu

Cílem výše uvedených přístupů k artikulaci obsahů vzdělávání je vytváření exaktních de-
duktivních systémů poznatků. Tyto přístupy mají nicméně své limity. Věda produkuje
neustále nové poznatky, které stávající exaktní deduktivní systémy poznatků neustále
rozšiřují. Pokud připustíme, že vyučovací předměty by měly být odvozovány z vědeckých
systémů, povedou tyto a další obdobné přístupy k artikulaci obsahů vzdělávání k neko-
nečné regresi, k neustálému hledání nových počátků a nových předpokladů (srov. kap. 6.2).
V praxi již nyní dochází k odlišné artikulaci obsahů vzdělávání, a to nejen v závislosti na
tom, které obsahy vzdělávání se na daném typu a stupni školy dostávají do hry, ale také
v závislosti na konkrétních podmínkách v dané třídě, případně časové dotaci konkrétního
vyučovacího předmětu (srov. obr. 20).

Obr. 20: Možné způsoby artikulace vzdělávacího obsahu

Artikulace obsahů vzdělávání se může uskutečnit různými způsoby (srov. obr. 20). Jed-
nak může probíhat v elementarizované podobě, kdy dochází k didaktické transformaci
pouze základních poznatků a vztahů v příslušném systému (znázorněno plnými šipkami)
a jednak v podobě rozšířené (znázorněno tečkovaně), kdy vystupují do hry další možné
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poznatky a vztahy nezbytné k úplnému porozumění učiva. Takových aditivních a upřes-
ňujících poznatků a vztahů může být značné množství. Adice poznatků může probíhat
v jakémkoliv místě poznatkového systému, tedy i na jeho počátku. Z toho vyplývá, že ve
vzdělávací praxi bude obtížné identifikovat nebo stanovit jakékoliv výchozí poznatky (viz
poznatek 1 v obr. 20), od nichž by se mělo vzdělávání v jednotlivých oborech rozvíjet.
Mimo to jednotlivé poznatky na sebe vzájemně navazují a tvoří tak složitou strukturu, která
kopíruje lidské poznání a která překračuje jednotlivé obory. Takto složitou strukturu většinou
není jednoduché transformovat do podoby lineárně řazených elementů obsahu vzdělávání.

Uvedené exaktní přístupy k artikulaci obsahu vzdělávání neřeší problém výběru obsahů
vzdělávání a jejich rozkladu na (vzájemně vztažené) elementy. Na důležitost výběru obsahů
vzdělávání pro jejich následnou artikulaci upozornil T. Janík (2006b), který srovnával
a posuzoval různé způsoby artikulace obsahů vzdělávání v učebnicích zeměpisu. Ukázalo
se, že kromě skladby samotných obsahů vzdělávání a jejich jednotlivých elementů (v ně-
kterých učebnicích chyběly stěžejní elementy učiva), se pro artikulaci obsahů vzdělávání
jeví jako klíčová zejména adice poznatků na počátku poznatkového systému. V některých
učebnicích chyběly výchozí elementy učiva, nebyla tedy zajištěna návaznost nových po-
znatků na dosavadní znalosti žáků.

Exaktní přístupy k artikulaci obsahu vzdělávání nejsou univerzálně aplikovatelné. Jejich
účinnost závisí zejména na charakteru obsahů vzdělávání, který je v jednotlivých vyučo-
vacích předmětech odlišný. Tento způsob artikulace obsahu vzdělávání je vhodný přede-
vším pro obory, jejichž obsah má pevnou logickou strukturu. Vedle toho jsou tyto přístupy
použitelné převážně v rovině deklarativních znalostí, procedurální a kontextuální zna-
losti (srov. kap. 8.4), stejně jako praktické dovednosti, tvořivost, samostatné bádání nebo
postoje žáků je možné těmito způsoby artikulace obsahů vzdělávání rozvíjet jen v omezené
míře. Dosavadní empirická data o efektech artikulace obsahů vzdělávání na učení žáků
(přehled podává Dvořák, 2009) zřejmě neumožňují jednoznačně určit pravidla, dle kterých
by bylo možné při artikulaci obsahů vzdělávání univerzálně postupovat.

Artikulace obsahu vzdělávání nebývá zkoumána pouze na úrovni konceptuální struktury
obsahů vzdělávání v kurikulárních dokumentech, příp. jejich efektů na učení žáků. Byly
také realizovány pokusy zachytit a analyzovat artikulaci učiva, které učitel žákům prezentuje
ve výuce (srov. Brückmannová, Janík, 2008). T. Janík a P. Knecht (2008) se pokusili ana-
lyzovat proces, při kterém se didaktické znalosti obsahu autora učebnice promítají do
artikulace obsahu vzdělávání v učebnici. Výzkum naznačil, že didaktické znalosti obsahu
mohou v tomto směru hrát významnou roli.

7.3 Reprezentace učiva

V této kapitole bude zaveden pojem reprezentace učiva, budou představeny různé typy
těchto reprezentací a budou objasněny funkce, které reprezentace učiva naplňují v procesech
vyučování a učení. Výklad se opírá o výsledky domácích i zahraničních výzkumů pedago-
gických, didaktických a psychologických a je ilustrován ukázkami z výzkumů provede-
ných autory této práce a jejich týmem. Cílem našich výzkumů bylo zachytit a analyzovat
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výukové situace, v nichž bylo možné pozorovat uplatnění různých reprezentací učiva.
Výzkum je založen na analýzách videozáznamů vyučovacích hodin, které byly pořízeny
v projektu CPV videostudie (Janík, Najvar, 2008).

Reprezentace učiva – vymezení pojmu

Co rozumět termínem reprezentace učiva? V různých vyučovacích předmětech se žáci
seznamují s poměrně složitými fenomény, s nimiž není možné se bezprostředně konfron-
tovat (např. ve fyzice – pohyb volných elektronů ve vodiči). Jak uvádí R. Kozma (2000,
s. 12), naše porozumění těmto fenoménům závisí „na naší schopnosti přistoupit k nim
a interagovat s nimi nepřímo“. Učitel žákům ve výuce tyto fenomény zpřístupňuje tím, že
používá širokého spektra různých způsobů jejich prezentování, vysvětlování, objasňo-
vání. Se záměrem zprostředkovat žákům učivo tak, aby pro ně bylo dostupné, používá učitel
různé slovní popisy, analogie, metafory, příběhy, diagramy, modely, výukové simulace,
praktické demonstrace a další prostředky. Uvedené způsoby prezentování obsahu vzdělá-
vání budeme v této práci označovat termínem reprezentace učiva19.

Reprezentace učiva jsou reprezentacemi vnějšími. Vedle termínu reprezentace učiva (srov.
Čáp, Mareš, 2001, s. 452 an.), se můžeme setkat s termínem mentální reprezentace (Sed-
láková, 2004). Termín mentální reprezentace označuje vnitřní reprezentaci. Průnikem
uvedených sousloví je termín reprezentace, který odkazuje k opětovnému představování
(re-prezento).

Pojetí reprezentací učiva, které rozvíjíme v této práci, bylo představeno v našich předchá-
zejících studiích (Janík a kol., 2007; Slavík, Janík, 2007). Reprezentace učiva chápeme
jako výsledek didaktické transformace (srov. Knecht, 2007). Vycházíme z předpokladu,
že učitel při probírání určitého obsahu přistupuje různě k žákům různého věku a zohledňuje
jejich prekoncepce a obtíže v učení (srov. Shulman, 1987; Slavík, Janík, 2005). Úspěšnost
tohoto úsilí závisí na komunikačních nástrojích, které vstupují do interakce učitel-žáci.
Jsou to především běžné jazykové prostředky, symbolické nástroje, užívané k vyjadřo-
vání, dorozumívání a k porozumění (číslice, vzorce, kresby, schémata, virtuální počítačové
modely apod.). Jak jsme vysvětlili na jiném místě (Janík et al., 2007, s. 100–101), symbo-
lické nástroje se v reálných situacích uplatňují v podobě tzv. výrazových konstrukcí.

Výrazová konstrukce je konkrétní jev, který slouží pro vyjádření a komunikaci obsahu/učiva.
Výrazové konstrukce se ve výuce dají nejenom bezprostředně pozorovat, ale také zazna-
menávat jako fakty (Slavík, Janík, 2005). Klíčovou součástí výuky jsou ty výrazové
konstrukce, které reprezentují odborný obsah příslušného oboru. Odborný obsah má být z vý-
razové konstrukce žáky interpretován coby její význam nebo významová struktura. Jestliže
žák úspěšně zvládá vztahy mezi výrazy a významy, tzn., dovede-li správně používat své
vlastní výrazové konstrukce k vyjadřování, sdělování a promýšlení významů příslušného
oboru, prokazuje tím svou znalost.
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19 V domácí didaktické literatuře se setkáváme s termínem vizualizace učiva (Spousta, 2007). Důraz
je zde kladen zejména na „správnost“ metodických postupů vizualizace, např. při výkladu nového
učiva. Zatím u nás nejsou hlouběji zpracovány psychologické základy toho, jak tyto vizualizace
fungují v procesech vyučování a učení a k jakým efektům vedou u žáků.



Učitel má formulovat své výrazové konstrukce tak, aby jim žáci co nejlépe porozuměli,
a zároveň aby nedocházelo k nepřípustnému zkreslení oborového obsahu. Jinými slovy,
od učitelovy výrazové konstrukce se žádá, aby odpovídala (1) analogické výrazové kon-
strukci experta ve stejné odborné situaci, ale současně aby respektovala (2) dispozice a vý-
razové prostředky žáka. V pozadí těchto nároků je princip odborné korektnosti vzdělávání:
jak učitelský, tak i žákovský projev v rámci příslušného oboru má být co možno význa-
mově shodný nebo aspoň co nejbližší analogickému projevu experta. Z principu odborné
korektnosti vyplývá, že učitel by měl používat takové výrazové konstrukce, které by mezi
uvedenými „protipóly“ expert-žák vytvářely didaktický spojovací most. V této souvis-
losti je zvlášť důležité, že při reflexi a evaluaci výuky je možné z didaktického hlediska
testovat správnost užití výrazových konstrukcí učitelem (Slavík, Janík, 2005).

Prostředkem k didaktickému testování správnosti jsou verifikační a/nebo autentifikační
procedury založené na analýze fungování učiva v interakci mezi učitelem a žákem (Slavík,
1999; Janík et al., 2007, s. 101). Verifikační procedura vychází ze znalosti pravidel dis-
kurzu a činností příslušného oboru. V tomto směru je didakticky podstatné, zda učitel respek-
tuje odbornost obsahu tak, aby v navazujícím výkonu žáka nedocházelo k nepřípustnému
zjednodušení (s ohledem na žákovy předpoklady) nebo ke zbytečným chybám (podmí-
něným didaktickou neobratností učitele). Autentifikační procedura vychází ze znalosti
žákovy autentifikace učiva. Žák učivo autentifikuje do takové míry, v jaké je dokáže funkčně
napojit na své předporozumění – prekoncepty a nakolik je motivován k práci s ním. V tomto
smyslu je didakticky podstatné, zda je učivo pro žáka srozumitelné, přitažlivé a inspirativní
pro vlastní tvořivé zpracování. Jinými slovy, výrazový konstrukt učitele je autentifikován
žákem tehdy, jestliže vhodně zapadá do žákových zkušeností a je přijímán s pozitivní mo-
tivací. A je verifikován, pokud lze jeho správnost ospravedlnit podle pravidel příslušného
oboru. Učitel své výrazové konstrukty stále koriguje na podkladě svých zkušeností se žáky,
aby mohl zabezpečovat co nejtěsnější homomorfii mezi expertními a žákovskými výrazo-
vými konstrukty. Z tohoto hlediska se žákovské učení jeví jako postupné zvyšování přes-
nosti a obsažnosti používání výrazových konstruktů (reprezentací obsahu), jimiž jsou
reprezentovány odborné pojmy a s nimi související operace.

Funkce reprezentací učiva při vyučování a učení

Ve výzkumech zaměřených na roli reprezentací učiva při učení se ukazuje, že reprezentace
mohou fungovat jako nástroje podporující konceptuální změnu. To znamená, že určitá re-
prezentace učiva, jsou-li s ní žáci konfrontováni, může iniciovat socio-kognitivní konflikt.
Konfrontace se zde nespočívá v pouhém předložení určitých reprezentací žákům, ale ze-
jména v tom, že žáci s reprezentacemi aktivně pracují při modelování a řešení problémo-
vých úloh. Jak je známo z výzkumu metakognice, zavádění reprezentací v konceptuálně
náročných obsahových oblastech je klíčové pro využití potenciálu transferu (Veenman,
Wilhelm, Beishuisen, 2004, cit. podle Hardy et al., 2004).

Pro iniciování konceptuální změny prostřednictvím reprezentací učiva je pro žáky klíčové
dané reprezentaci porozumět, být schopen ji interpretovat a přiřazovat. Má-li výuka vést
žáky k porozumění, jeví se jako důležité externalizovat žákovy dosavadní znalosti a in-
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tuitivní porozumění konceptům/situacím právě prostřednictvím reprezentací. Externalizace
znalostí a porozumění, tj. předložení reprezentace spolu s formulováním hypotézy ohledně
její „správnosti“, je východiskem k další práci ve výuce.

Reprezentace obsahu mohou podporovat transfer naučeného. Transfer se odvolává na
vnímání podpůrných a omezujících struktur (affordances and constraints), které jsou in-
variantní v situaci učební a v situaci transferové (Greeno, Smith, Moore, 1993). Je-li určitý
obsah ztvárněn formou určité konkrétní reprezentace, nabízí se tím žákovi možnost roz-
poznávat a dokládat strukturální invariance mezi odlišnými situacemi. Žáci mohou verifi-
kovat jednu reprezentaci prostřednictvím jiné, mohou uplatnit transfer reprezentací mezi
různými učebními situacemi. Pro učení je podstatné, zda si učitel uvědomuje potenciál,
který výše popsaná manipulace s reprezentacemi nabízí, a zda ve výuce žákům nabízí
příležitosti pro transfer reprezentací.

Typy a typologie reprezentací učiva

Jak je z výše uvedeného patrné, reprezentace učiva sehrávají významnou roli při učení.
Učení je totiž z velké části založeno na informacích, které jsou žákům prezentovány v růz-
ných formách či modech. V literatuře je popsána řada typologií či kategorizací, které zahrnují
různé formy, mody či druhy reprezentací (reprezentace experimentální, ikonické, sche-
matické, symbolické, verbální a další) a člení je z určitých hledisek.

Např. J. Gilbert, C. J. Boutler a R. Elmer (2000) rozlišují šest modů reprezentací (modes
of representations): (1) konkrétní modus zahrnující využívání materiálu (např. dřevěný
model auta); (2) verbální modus zahrnující využívání metafor a analogií při mluvení (např.
popis v učebnici); (3) matematický modus zahrnující matematické vyjádření (např. stavová
rovnice ideálního plynu); (4) vizuální modus zahrnující grafy, obrazy a diagramy; (5) sym-
bolický modus20 zahrnující mody vizuální, verbální a matematický; (6) posunkový modus
zahrnující jednání (např. pohyb rukou).

Dále nabízíme rozlišení různých druhů reprezentací a jejich stručnou charakteristiku.

Reprezentace jednoduché vs. vícenásobné

Přestože je možné určité učivo představit za využití jedné reprezentace, většinou je vhodné
použít více reprezentací současně, neboť řada úloh, které žáci budou řešit, vyžaduje kom-
binované využívání znalostí v různých formách. Z tohoto hlediska lze reprezentace rozli-
šovat na jednoduché (single) a vícenásobné (multiple). V současné době je v pedagogickém
a psychologickém výzkumu velká pozornost věnována právě vícenásobným reprezentacím
(srov. Somern et al., 1998; Ainsworth, 1999; Cook, 2006). Tyto výzkumy ukazují, že naše
kognitivní architektura sestává z různých komponent, které operují s různými druhy re-
prezentací různě. Např. vizuální informace je vnímána, skladována a zpracovávána jinak
než auditivní informace a patrně i jinak než verbální informace, která neodvozuje svůj vý-
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znam z přímé percepce. To navozuje otázku, jak dojde k tomu, že se informace z těchto
komponent integrují tak, že na jejich základě lze zvládnout úlohu, jejíž řešení vyžaduje
informace z více než z jedné reprezentace (srov. Somern et al., 1998).

Odlišnosti mezi různými reprezentacemi jsou dále způsobeny tím, že různé domény a dis-
ciplíny mají svoji vlastní terminologii a své vlastní koncepty. Jak uvádí M. W. Somern et al.
(1998), pokud mají být při řešení problému kombinovány znalosti z různých disciplín,
musí se vytvořit příslušná spojení také na úrovni reprezentací – koncepty z jedné repre-
zentace musí být importovány do jiných. Výzvou pro další výzkum je hledání znalostí,
které plní funkci „zprostředkovatele“ mezi různými reprezentacemi a při řešení problémů
umožňují mezi nimi přepínat.

Další zajímavé poznatky přinášejí výzkumy z oblasti přírodovědného vzdělávání, které se
zaměřovaly na efektivitu vícenásobných reprezentací vzhledem k porozumění přírodo-
vědným konceptům. A. Harrison a D. Treagust (2000) zkoumali roli vícenásobných modelů
(multiple models) při učení se o atomech, molekulách a chemických vazbách. Ukázalo se,
že žáci, kteří byli podněcováni k využívání vícenásobných modelů, prokazovali vyšší úroveň
porozumění přírodovědným konceptům než žáci, kteří se zaměřovali na jednoduché modely.

Podle S. E. Ainsworthové (1999) naplňuje užívání vícenásobných externích reprezentací
(multiple external representation) tři hlavní funkce: (1) doplňovat (to complement);
(2) omezovat (to constrain); (3) konstruovat (to construct):

� První funkce spočívá v používání reprezentací, které nabízejí komplementární informace
nebo podporují komplementární kognitivní procesy, takže žák z této kombinace může
profitovat (např. kombinované využívání diagramu a verbálně textové reprezentace).

� Druhá funkce spočívá v použití známých reprezentací s cílem omezit interpretační
(popř. dezinterpretační) prostor méně známých reprezentací, což napomáhá rozvíjet
u žáků hlubší porozumění oboru.

� Třetí funkce spočívá v podpoře žáka při konstruování hlubšího porozumění jevům
prostřednictvím abstrahování reprezentací, extendování z reprezentací a postižení vztahů
mezi reprezentacemi.

Reprezentace „blízké“ vs. „vzdálené“

Jak jsme již uvedli (srov. kap. 7.1), práce s reprezentacemi ve výuce je založena na hle-
dání a vytváření analogií mezi žákovskou zkušeností a expertní zkušeností (reprezentovanou
učitelem). Jsou-li žákovské a expertní zkušenosti ve výuce reprezentovány ve společném
sémantickém prostoru („významovém kanálu“), má smysl uvažovat o tom, jaká je mezi
nimi vzdálenost. Jak uvádějí J. Slavík a T. Janík (2007; viz obr. 21), tato vzdálenost sym-
bolicky vyjadřuje délku poznávací cesty mezi žákem a expertem. Můžeme ji také chápat
jako vyjádření míry kulturního úsilí nebo pracnosti, kterou musí žák vynaložit na cestě
poznávání určitého fenoménu.
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Obr. 21: Schéma „významového kanálu“ (je vyznačen čerchovanou čarou)
v sémantickém prostoru rozpjatém mezi žákovskou a expertní zkušeností
(upraveno dle Slavík, Janík, 2007)

Jak uvádějí I. Hardy et al. (2004), reprezentace učiva se liší v míře očividnosti, s níž je
žáci mohou propojit se svými každodenními zkušenostmi a s (naivním) porozuměním re-
prezentovaným skutečnostem.21 Propojení reprezentací učiva a dosavadních znalostí/
zkušeností žáka je předpokladem pro vznik znalostí využitelných v různých aplikačních
kontextech. Pro žákovi blízkou reprezentaci je charakteristická její vázanost na kontext
přirozené zkušenosti. Je-li vyjádřena verbálně, uplatňuje se při ní většinou jazyk běžného
života. Pro žákovi vzdálenou reprezentaci je charakteristické, že je vázána na kontext
oboru (viz pohled do výuky 1).

Pohled do výuky 1: Reprezentace žákovi blízká versus vzdálená

Žákovi blízká reprezentace (skládání sil) Žákovi (zpočátku) vzdálená reprezentace

(skládání sil)

Reprezentace předkládané učitelem vs. konstruované žáky

Z jiného hlediska lze rozlišovat mezi reprezentacemi předkládanými učitelem (nebo učeb-
nicí) a reprezentacemi konstruovanými žáky (srov. van Dijk, Oers, Terwel, 2003; Hardy
et al., 2004). Reprezentace předkládané učitelem (viz pohled do výuky 2) jsou pro žáky
reprezentacemi „z druhé ruky“. Zpravidla mají podobu kulturně etablovaných způsobů
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znázorňování něčeho. Naproti tomu reprezentace konstruované žáky (pohled do výuky 3)
jsou pro žáky reprezentacemi z „první ruky“, a tudíž jsou idosynkratické. Opět se zde
otevírá problém „blízkosti vs. vzdálenosti“ reprezentace žákovi, na nějž jsme poukazo-
vali v kap. 7.1 (viz k tomu také Slavík, Lukavský, Lajdová, 2008). Obecně lze vyjít z před-
pokladu, že reprezentace konstruované žáky jsou současně reprezentacemi, které jsou jim
blízké. Z pohledu didaktiky je potom důležité, do jaké míry jsou žáci schopni přiřazovat
své reprezentace k reprezentacím, které jim předkládají učitelé (srov. pohled do výuky
2 versus pohled do výuky 3). Toto „přiřazování“ se přirozeně neobejde bez interpretační-
ho úsilí na straně žáků.22

Pohled do výuky 2: Reprezentace předkládaná učitelem

U: Já vám prvně vysvětlím, jak se sériové zapojení rezistorů, na čem závisí odpor, napětí a proud a pak

si k tomu napíšeme do sešitu. Takže já jsem vám ten elektrický odpor přemalovala do jakýsi takový

jakoby křižovatky, do takový cesty. Takže, představte si jakousi cestu, kde mám dvě zábrany. Ta

jedna zábrana je pro nás jakoby jeden spotřebič, jeden rezistor, druhá zábrana, druhý rezistor. Napětí,

proud. Proč mám směr proudu tady ten? Davide?

Z: Protože proud jde z plus do mínus.

U: Proud jde z plus do mínus. Nás teïka zajímá, co v zapojení sériovém platí pro napětí, pro proud

a pro odpor. Takže napětí. Já mám kuličku, kulička pro mě bude nositelem náboje. Nositel náboje je

ve vodiči co? Co je nositelem náboje?

Z: Volné elektrony.

U: Volné elektrony. Tak, já ten volný elektron přemísťuju, jo, ale já abych se pohybovala po té dané

cestě, tak já na něj musím působit co?

Z: Silou.

U: Silou. Přemísťuju po nějaký dráze, takže na něm konám?

Z: Práci.

U: Práce je pro nás vlastně to napětí. Takže moje ruka je jakoby napětí. Ta práce, kterou konám

nositelem náboje. Teï ta kulička putuje po té její cestě, teïkon tady mám odporový částice, odpo-

rový znamenají asi co, co dělají asi s tím nositelem při jeho pohybu?

Z: Asi mu zabraňujou.

U: Asi mu zabraňujou, asi ho brzdí. To je stejný, jak když chcete běžet po chodníku, a zavazí vám tam

lidi. Tak, co myslíte, jakou já budu muset konat, budu muset zvýšit práci nebo konat pořád stejnou?

Z: Zvýšit.

U: Zvýšit, protože já musím přemísťovat po různý delší dráze. Tak, putuju dál, mám tady další rezistor

a ten tam má víc částí, budu stejnou práci konat, nebo jakou, Davide?

Z: Zase větší.

U: Zase větší. Protože já musím překonat mnohem ten větší odpor. Tak a vrátím se zpátky zase na

daný místo. Takže, co z toho vyplývá? My jsme si teï dokázali, že napětí v elektrickým obvodu, v tom

rezistoru R1 a R2 rozhodně není stejný, ale záleží jeho velikost na čem? Na čem záleží velikost napětí?

Z: Na spotřebiči.

U: Na tom spotřebiči, jak moc tam jsou nahuštěný ty částice, čím víc tam bude těch částic, tím budu

muset asi vykonat co?

Z: Větší práci.

U: Větší práci, tudíž bude větší napětí, takže si můžeme napsat, že napětí celkový, což je ten zdroj,

což byla ta má ruka na začátku, se bude rovnat práci, tomu napětí na tom jednom rezistoru plus

napětí na tym rezistoru druhým. Kdybysme si měli napsat poměr, co platí pro napětí na jednom
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rezistoru na jednom spotřebiči a na druhým, takže U1 ku U2, když já budu mít odpor 100 ohmů a druhý 300

ohmů, řekli jsme si, že práce na tym druhým bude?

Z: Větší.

U: Větší. V jakým poměru je 100 ohmů a 300 ohmů?

ZZ: Jedna ku třem.

U: Jedna ku třem, tudíž bude asi jaký napětí?

Z: Jedna ku třem.

U: Zase jedna ku třem. Když je třikrát větší odpor, řekli jste, že musí být větší napětí, takže bude

větší odpor. U1 ku U2 rovná se R1 ku R2. Takže, dokázali jsme si napětí, poměr. A co platí pro

proud? Takže, když jste viděli, jak já tady putuju s tím elektronem, s tím nositelem náboje, tak se mi

nikde po cestě neztratil. Nikde jsem se nemusela rozhodovat, na kterou ho pošlu cestu. Cestu jsem

měla pouze jenom jednu. Takže proud, který protíká jedním rezistorem i druhým je pořád?

Z: Stejný.

U: Stejný. Takže proud je stejný. Tak to jsme si dokázali vlastně, co platí pro napětí, pro proud při

sériovém zapojení.

(FyO_H1_8:00-12:10)

Pohled do výuky 3: Reprezentace konstruovaná žákem

(externalizace žákovy představy)

U: Tak jak si představujete ten elektrický proud?

Z: Energie (...).

U: Prosím tě, nesnaž, nesnaž se, nějaký definice. Jak si to představujete, když se řekne, obvodem

prochází elektrický proud?

Z: No že tam jde nějaká elektřina.

U: No a jak jde? To je pán s nápisem energie na zádech a prochází obvodem?

Z: Teče.

U: Tak teče. Dobře. A jak si to představuješ, že teče.

Z: Já nevím, tak ty elektrony tam.

U: Je to, je to dobrá myšlenka. Je to správná představa. Jako, nebo správná, je to jedna z takových

pěkných představ, když si Markétka tady říkala, že si představuje, že tam jak kdyby tam něco teklo.

Ano, teče. A Radek tady říkal správně elektrony. Kde se tam ty elektrony vezmou? Tak. Co patří

mezi elektrické vodiče?

(FyO_G3_30:30-31:50)

Reprezentace konstruované žáky mohou mít značný potenciál pro konceptuální porozu-
mění, neboť žáci při jejich konstruování často generují také nové strategie, a to přímo z exis-
tujícího situačního kontextu (podrobněji k tomu viz Stern, Hardy, Koerber, 2002; van Dijk,
Oers, Terwel, 2003). Vyjdeme-li z předpokladu, že žáci zpočátku disponují nesprávným,
naivním či deficitním porozuměním jistému konceptu, je pro účinnou výuku důležitá volba
určitých druhů reprezentací v určitých výukových situacích. Jak upozorňují I. van Dijk,
B. Oers a J.Terwel (2003), výhradní užívání reprezentací předkládaných učitelem v sobě
skrývá nebezpečí, že si žáci z výuky odnesou pouze „otisk obsahu“23, aniž by si přitom vy-
tvořili vztahy mezi prvky reprezentace a mezi reprezentovanou problémovou situací. Na
tento problém poukazujeme jako na problém obsahového vyprazdňování školního učení
(srov. Janík et al., 2009, s. 20; Janík, 2006a; kap. 5.4 této publikace).
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Z pohledu teorie konceptuální změny se jeví jako žádoucí, když učitelé ve výuce aranžují
konfrontaci reprezentací předkládaných učitelem a reprezentací konstruovaných žáky,
a podněcují tak kognitivní konflikty. Reprezentace konstruované žáky totiž mohou obsa-
hovat proměnné a vztahy, které se mohou ukázat jako věcně nesprávné. Předpokladem
pro odhalení eventuální věcné (ne)správnosti určité reprezentace je její interpretace. Tato
interpretace však může být problematická, a to vzhledem k idosynkratickému charakteru
reprezentací konstruovaných žáky.

Reprezentace experimentální, vizuální, verbální

Experimentální reprezentace (pohled do výuky 4) vycházejí z konkrétního jednání učitele
a žáků. Mohou mít podobu demonstračního experimentu prováděného učitelem, nebo žá-
kovského experimentu. Ve výuce přírodovědných předmětů se uplatňují zejména v rámci
laboratorní práce. Experimentální reprezentace jsou zpravidla doprovázeny slovními ko-
mentáři učitelů či žáků (verbální reprezentace). Při experimentálních reprezentacích se
uplatňují různé druhy pomůcek, různé postupy sestavení a provedení experimentu. Právě
v šíři možných druhů experimentů (demonstrační, frontální, skupinový, jednoduchý atd.)
je skryt potenciál na uplatnění různých reprezentací (srov. Janík et al., 2007, s. 105).

Pohled do výuky 4: Experimentální reprezentace konceptu skládání sil

U: Co jste zjistili?

Z: Podle siloměru jsme zjistili, že závaží je při-

tahováno silou tři Newtony.

U: Hm, takže když jste tady vzali ten siloměr

velký, tak to nešlo, to bylo špatné určení toho

měřicího přístroje, že? ...Tak a teï tahleta dvě

závažíčka nahradíme závažíčkem jedním a vý-

chylka je?

(FyS_J1_16:20)

Cílem uplatňování vizuálních (ikonických) reprezentací (pohled do výuky 5) je učinit vi-
ditelným to, co je příliš malé nebo velké, neviditelné nebo abstraktní. Jedná se především
o fenomény, které nelze pozorovat či zakusit bezprostředně. Vizuální reprezentace zná-
zorňují data, organizují komplexní informace a podporují sdílené porozumění přírodo-
vědným fenoménům (srov. Kozma, 2003). Jsou využívány pro znázornění mnohočetných
vztahů a procesů, jež je obtížné popsat. Vizuální reprezentace podněcují informační retenci
asociovaných textů (Peeck, 1993), zlepšují řešení problémů a podporují integraci nových
znalostí do dosavadních struktur (Roth, Bowen, McGinn, 1999). Vizuální reprezentace pod-
něcují a udržují pozornost a podporují utváření představ žáků o prezentovaných objektech.
Smysly vnímaný reálný objekt s řadou redundantních prvků (tvarové detaily, barva apod.)
je vizuální reprezentací zjednodušen směrem ke zdůraznění hlavních systémových prvků
objektu či jevu (srov. Janík et al., 2007, s. 106).
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Pohled do výuky 5: Vizuální reprezentace konceptu skládání sil (strukturovaná narací)

U: Která pohádka jednoznačně hovoří o skládání

sil stejného směru, Martine?

Z: O velké řepě.

U: Tak, O velké řepě. Dědeček měl radost, protože

mu vyrostla velká řepa, ale nebyl schopnej ji vy-

táhnout. Já už si nepamatuju, kdo všechno se

angažoval na té sklizni, ale myslím, že dědeček,

babička, někdo od vnuků, a pak pes, kočka a myš.

S tím, že ta myš to rozhodla.

(FyS_L1_12:40)

Schematické reprezentace (pohled do výuky 6) se ve výuce objevují v podobě grafických
znázornění, schémat či modelů. Tyto reprezentace jsou dalším krokem od zkoumaného
konkrétního přírodního objektu či jevu k jeho abstraktní představě (modelu). Vyžadují od
žáka již poměrně rozvinutou abstrakci. Pro porozumění schematické reprezentaci je třeba
žákům podrobně definovat konvence tvorby těchto grafických schémat (srov. Janík et al.,
2007, s. 106).

Pohled do výuky 6: Schematická reprezentace konceptu skládání sil

U: Abych si to mohla graficky znázornit, musím si

určit měřítko.

Z: Půl centimetru rovná se půl Newtonu, třeba.

U: Dejme tomu, dobře. Takže půl centimetru se

rovná půl Newtonu, a kdybych to chtěla jednoduše,

tak bych řekla, že jeden centimetr je jeden Newton.

Vezmu si pravítko a graficky si znázorním ty dvě

síly. To znamená, obě dvě mají působiště a mají

směr, obě dvě stejný?

ZZ: Svisle dolů.

U: Svisle dolů, takže si nakreslím sílu F1 a vidím,

že má?

Z: Půl centimetru.

U: Přesně půl centimetru. To samý si udělám se

sílou F2, která má dva centimetry. Tak, jak se gra-

ficky znázorní úplně stejným způsobem ten vý-

sledek, který teïka vidíte?

Z: Já vím. Napojí se to na to šipku a vypočítá se to.

U: Jaký směr bude mít ta síla?

ZZ: Svisle dolů.

U: Jak bude velká v centimetrech?

ZZ: Dva a půl.

U: Perfektní. A ta síla F se skládá ze síly F1.

Z: A F2.

U: Ze síly F1 a ze síly F2. Je to sčítání sil. Výsledná

síla F, a my ji budeme označovat, že je to výslednice.

(FyS_I1_31:10)
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Symbolické reprezentace (pohled do výuky 7) jsou nejvyšší abstrakcí studovaných ob-
jektů či jevů. Mají podobu např. matematických či jiných symbolů, které reprezentují
zkoumané jevy v co možná nejúspornější formě. Vytváření a realizace symbolických re-
prezentací ve výuce fyziky na základní škole jsou velmi náročné procesy, jelikož při „elemen-
tarizaci“ může snadno dojít k porušení vědecké správnosti (srov. Janík et al., 2007, s. 106).

Pohled do výuky 7: Symbolická reprezentace konceptu skládání sil

U: Síla F1 plus síla F2 se rovná výslednice F.

Dáme si to do rámečku, protože je to důležitý.

(FyS_I1_37:00)

Verbální reprezentace (pohled do výuky 8) mají zpravidla povahu slovních popisů či de-
finicí, které umožňují uchopit abstraktní koncepty. Verbální reprezentace definičního
charakteru jsou pro autentifikaci žákem velmi náročné. Je tomu tak díky použití značné
koncentrace abstraktních pojmů. Zvláštním typem verbálních reprezentací jsou reprezentace
narativní (založené na vypravování příběhu), jichž učitelé využívají jako prostředku struk-
turování učiva, a tím i dosavadních znalostí a zkušeností žáků (srov. Janík et al., 2007,
s. 106–107).

Pohled do výuky 8: Verbální reprezentace konceptu skládání sil

U: Skládáme-li dvě síly stejného

směru, pak výslednice, my už víme,

co to je, ta výslednice, pak výslednice

bude mít také stejný směr a její veli-

kost se rovná součtu//

Z: Součtu těch dvou sil.

U: Velikosti obou sil.

U: Tak, podtrhneme si.

Z: Stejného směru.

U: Stejného směru, výborně. Výsledni-

ce, stejný směr, součet.

(FyS_I1_35:00)
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8 OD UČIVA KE ZNALOSTEM A DALŠÍM
DISPOZICÍM ANEB KOGNITIVNÍ
TRANSFORMACE

V této kapitole je objasňován proces kognitivní transformace, a to v souvislosti s utvá-
řením znalostí, resp. vnitřních (mentálních) reprezentací. V úvodu budou představeny
různé teoretické přístupy k učení a k utváření znalostí. V návaznosti na to bude věnována
pozornost konceptuálnímu učení a konceptuální změně a roli konceptů (vědeckých)
a prekonceptů (žákovských). Problematika utváření dovedností a kompetencí bude
následně objasňována v souvislosti s proceduralizací znalostí a transferem naučeného
při řešení problémů situovaných do mimoškolních kontextů. V této kapitole jsou pre-
zentovány některé výsledky našeho výzkumu, v němž jsme se zaměřovali na procesy
rozvíjení znalostí, dovedností a kompetencí ve školní výuce.

8.1 Učení: vybrané teoretické přístupy a podněty

Problematice učení je v odborné psychologické a pedagogické literatuře věnována značná
pozornost (u nás např. Kulič, 1992; Mareš, 1998; Čáp, Mareš, 2001). Není naším záměrem
opakovat zde to, co čtenář nalezne zpracováno jinde. V této práci zaměříme pozornost na
učení odehrávající se ve školním kontextu, na učení, které vede k získání znalostí. V ná-
vaznosti na J. Piageta, H. Aebliho, K. Reussera a další autory se zde pokoušíme rozvíjet
psychodidaktický pohled utváření znalostí. Zajímají nás tedy zejména teorie a výzkumy,
v nichž se tematizují procesy utváření znalostí v situacích školní výuky.

V souvislosti s proměnou pohledu na učení se přibližně v polovině 20. století žák začíná
chápat jako aktivní tvůrce či konstruktér svých znalostí. Učení ve smyslu konstruování
znalostí spočívá v proměnách kognitivních struktur, k nimž dochází v situacích, kdy žák
manipuluje s dostupnými znalostmi (resp. s jejich reprezentacemi) a generuje na jejich zá-
kladě nové významy. Výsledkem učení ve výše uvedeném smyslu jsou znalosti, které mají
v žákově mysli podobu mentálních reprezentací, modelů, prekonceptů atp. Hovoříme-li
o získávání, utváření, konstruování či osvojování znalostí, zpravidla tím odkazujeme pouze
k jednomu z aspektů komplexního procesu označovaného termínem učení.

Vliv teorií zpracování informací na teorie učení

Pohledy na kognitivní vývoj člověka rozvíjené v 60. letech 20. století se do značné míry
opíraly o teorie zpracování informací (information processing theories). Lidská mysl v nich
byla chápána jako procesor, který zpracovává informace sériově, v sekvencích. Od 70. let
přibývalo výzkumů, které tuto představu o fungování lidské mysli problematizovaly.

121



Začalo se ukazovat, že kognitivní procesy jsou ovlivňovány nejen percepcí, ale také oče-
káváním člověka založeným na dosavadních znalostech a zkušenostech (srov. Vosniadou,
1996, s. 99).

Na důležitou roli dosavadních znalostí v kognitivních procesech upozornil po D. P. Ausu-
belovi (1968) tým výzkumníků vedený J. D. Bransfordem (1979). Ukázalo se, že schopnost
porozumět textu či vizuální informaci, vyřešit problém či vůbec porozumět – to vše je
funkcí vzájemného vztahu mezi učivem (materials to be learned) a právě aktivovanými
znalostmi a dovednostmi žáka. Pokud nejsou k dispozici nebo pokud se nepodaří aktivovat
nezbytné základní znalosti (background knowledge), sníží se jak míra porozumění (com-
prehension), tak výkony paměti a schopnost řešení problémů. V řadě výzkumů (Anderson,
Ortony, 1975; Schank, Abelson, 1977) se dospělo k závěru, že porozumění textu a inter-
pretace slov a vizuálních informací závisí na schopnosti člověka formulovat předpoklady
a vyvozovat závěry na základě dosavadních znalostí.

Podněty z výzkumu expertizy

Souběžně s výše zmiňovanými výzkumy se začalo rozvíjet také zkoumání kognitivních
procesů, které se uplatňují při řešení problémů. Řada těchto výzkumů je založena na po-
rovnání výkonů expertů a noviců, což umožňuje formulovat hypotézy o existenci podob-
ností či odlišností mezi oběma cílovými skupinami a aproximaci v různých obsahových
doménách: hra v šachy (Chase, Simon, 1973), fyzika (Chi, Feltovich, Glaser, 1981) a mnohé
další.

Jak uvádí H. Gruber (1999), v rámci tohoto výzkumného přístupu, uplatňovaného zejména
při zkoumání „kompetentního jednání“ (dále výzkumy expertizy24), je věnována pozornost:
a) zkoumání kognitivních struktur a mechanismů, na jejichž základě expert zpracovává
informace; b) popisování procesů, jak jsou tyto struktury a mechanismy získávány; c) zkou-
mání intervencí, které tyto procesy podporují.

Předpokladem expertních výkonů je víceleté intenzivní zabývání se doménou a rozsáhlé
znalosti, které jsou při tom získány. Expert disponuje extenzivní bází konkrétních situačních
znalostí, které jsou organizovány do hierarchických shluků (chunks) a jsou flexibilně do-
stupné. Znalostní báze s hierarchickou strukturou potom expertům umožňuje účinně využívat
limitované kapacity pracovní paměti, tj. aktivovat značné množství informací v disponibil-
ním čase (Stern, 2005, s. 156). Např. šachoví velmistři si pamatují několik tisíc různých
šachových konstelací způsobem, který umožňuje jejich rychlé vybavení a přesun, přičemž
mohou v mysli danou konstelaci měnit. Také v oborech jako fyzika, kde lze obsah redu-
kovat do abstraktních matematických struktur, jsou pro experta klíčové právě situační
znalosti. J. H. Larkin (1985) rozlišil tři roviny, v nichž existují fyzikální znalosti. Fyzikální
jev, např. skutečnost, že těžký objekt lze zvednout pomoci páky, si můžeme zapamatovat
prostřednictvím:
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(1) reprezentace, která odpovídá situaci – verbální reprezentace nebo analogické znázornění;

(2) formální matematické reprezentace – vztah pro síly na páce;

(3) vizuální reprezentace – např. rovnoběžník sil reprezentující směr a velikost sil na páce.

Právě třetí typ reprezentace je tím, co zpravidla chybí novicům, přestože disponují jak
reprezentací situace (1), tak abstraktní matematickou reprezentací (2).

S podobným problémem se můžeme setkat i ve škole. Žák např. perfektně zvládá aplikaci
matematického vztahu na známé situace, avšak v okamžiku, kdy má řešit problém vyjád-
řený ve formě, která je pro něj nová, neví si rady (projeví se u něj nedostatek v konceptuál-
ním porozumění). Jak k tomuto problému uvádí S. Vosniadou (1996, s. 100), v procesu
řešení problému se jako klíčová ukazuje kvalita mentálních reprezentací, které si řešitel
vytváří v úvodní fázi zaměřené na analýzu problémové situace. Kvalita těchto mentálních
reprezentací závisí na znalostní struktuře, jíž řešitel disponuje. Kromě toho významnou
roli sehrávají také některé nekognitivní faktory – motivace, vůle, vytrvalost atp.

Aktuální poznatky z výzkumu expertizy shrnuje H. Gruber (1999). Expertiza se rozvíjí
kontinuálně v míře, v níž jsou získávány zkušenosti v určité doméně. Expertiza je výrazně
doménově specifická; je-li člověk expertem v jedné doméně, neznamená to, že bude ex-
pertem i v doméně jiné. Vývoj expertizy je ovlivněn požadavky úloh, pracovními pod-
mínkami a pracovními situacemi, s nimiž se individuum setkává. U expertů je rozvinuta
schopnost vnímat a vzpomínat si na rozsáhlé smysluplné vzorce (schémata). Tyto vzorce
se dostávají do jejich jednání. Rychlý přístup k uloženým vzorcům ulehčuje vnímání
problému a vede k tomu, že požadavky na procesy vyhledávání v paměti a na obecnou ka-
pacitu zpracovávání (informací) klesají. Nízké požadavky na obecnou kapacitu zpracovávání
(informací) jsou založeny na tom, že experti vědí o své doméně více než novicové. Znalosti
expertů jsou lépe organizovány než znalosti noviců, takže jsou přístupnější, funkčnější
a efektivnější. Výkon expertů v doménově specifických úlohách je lepší než u noviců –
odvolává se na lepší a lépe organizované znalosti. Reprezentace problémů vytvářené experty
jsou lepší než u noviců, protože se více opírají o interpretace, resp. o porozumění problému.
Vytváření schémat (zobecněných struktur jednání) hraje významnou roli při řešení problémů.

Podněty z vývojové psychologie

K poznání problematiky učení významně přispěla i vývojová psychologie. Výzkumníci
zabývající se kognitivním vývojem ukázali, že děti již v době, kdy přicházejí do školy, dis-
ponují rozvinutou a relativně bohatou zásobou znalostí. Tyto jejich dosavadní znalosti
fungují jako základ pro budování nových znalostí, a tím podporují další učení. Na druhou
stranu však mohou tyto znalosti fungovat také jako překážka v učení, a to v případě, že se
nové informace výrazně liší od znalostí, jimiž žák již disponuje.

Jak uvádí S. Vosniadou (1996), např. ve fyzice jsou původní znalosti založeny na inter-
pretacích každodenních zkušeností. Výsledkem toho jsou představy, že např.

„předměty padají směrem dolů, že přirozeným stavem neživých předmětů je klid, že
pohyb je něco, co musí být vysvětleno pomocí příčinné hybné síly, že síla je vlastnost
předmětů, které jsou pociťovány jako těžké“ (Vosniadou, 1996, s. 99).
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Řada těchto představ je však v rozporu s dnes akceptovaným vysvětlením daných jevů. Učení
se přírodním vědám je tudíž velmi komplikované, neboť vyžaduje zásadní reorganizaci
existujících znalostních struktur.

Poukaz na roli kulturních faktorů při učení

Vzhledem k tomu, že se časem ukázalo, že ani kognitivní psychologie sama o sobě není
schopna objasnit podmínky utváření znalostí, obrátili někteří psychologové pozornost k bio-
logickým a kulturním faktorům a k jejich vlivu na učení a utváření znalostí. Významný je
zejména příspěvek N. Chomského (1988), který tvrdí, že lidská mysl je biologicky připra-
vena pro získávání specifických druhů znalostí ve specifických doménách (viz biologicky
determinovaná kognitivní kapacita).

Odlišný pohled zastávají představitelé situační teorie (situativity theory), podle níž má
být v návaznosti na L. S. Vygotského, veškeré učení a poznávání zkoumáno jako interakce
mezi sociálními činiteli (social agents) a fyzickým prostředím, v němž žijí. Klíčovým
pojmem situační teorie je pojem distribuovaná kognice (distributed cognition), vyjadřující,
že poznávání je aktivitou sdílenou s ostatními v kulturních situacích, která vyžaduje po-
užívání nástrojů a symbolů kultury.25 Jak uvádí J. S. Brown, A. Collins a L. Duguit (1989,
s. 39), z tohoto pohledu nejsou znalosti soběstačnou substancí, teoreticky nezávislou na
situacích, v nichž jsou získány a používány; znalosti jsou „neoddělitelné od aktivit, v nichž
jsou rozvíjeny a používány“.

Jak ukazují R. Glaser, E. L. Ferguson a S. Vosniadou (1996), výzkum učení prochází
epistemologickou proměnou. Učení jako lidská aktivita by mělo být zkoumáno v přiro-
zeném prostředí a v sociálním kontextu spíše než v laboratorních podmínkách. Uvedení
autoři volají po výzkumech prováděných v autentickém učebním prostředí.

8.2 Utváření znalostí: vybrané teoretické přístupy a podněty

Znalosti a jejich utváření, získávání, sdělování a sdílení – to vše je problémem, který se těší
zájmu mnoha vědních disciplín (např. filozofie, epistemologie, informatiky, sociologie,
pedagogiky, psychologie), přičemž se v těchto disciplínách navíc etablují různé specifické
přístupy ke zkoumání daného problému. Pohledy na získávání znalostí se uvnitř určité
disciplíny mohou měnit v průběhu času. Jestliže se např. v české pedagogice 70.–80. let
20. století hovořilo o získávání znalostí jako o osvojování vědomostí (srov. Skalková, 2007a),
na přelomu milénia se prosazuje termín konstruování znalostí. Analogicky tento posun
nacházíme také v anglicky psané literatuře, kde se od termínu acquisition of knowledge
(Anderson, Spiro, Montague, 1977) postoupilo k termínu construction of knowledge
(Mercer, 1995) či knowledge-creation (Paavola, Hakkarainen, 2005). Podobně v německy
psané literatuře, kde můžeme zaznamenat posun od termínu Wissensaneignung k termínu
Wissenskonstruktion, popř. k neutrálnímu termínu Wissenserwerb.
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Posun v termínech vyjadřuje posun v nazírání na problém utváření znalostí. Zdá se, že se
pozvolna opouští pojetí znalosti jako externalizované entity, kterou si subjekt osvojuje,
a začíná se prosazovat pojetí znalosti jako vnitřní dispozice, která je subjektem utvářena.
V souvislosti s tím bývá učení chápáno jako konstruování znalostí – klíčová aktivita je
přitom připisována učícímu se jedinci, zohledňována je též role kontextu. To ovšem ne-
znamená, že by termín osvojování znalostí byl opouštěn. Zvláště v zemích ovlivněných
rusko-sovětskou kulturně historickou školou, historickým materialismem a koncepty čin-
nostní psychologie (Vygotskij, Leonťjev, Gaľperin a další) jsou teorie osvojování vý-
znamně rozšířeny. Osvojování vědomostí a dovedností zůstává i nadále základním konceptem
učení ve smyslu enkulturace. Klíčovou aktivitou v procesu osvojování vědomostí je jejich
zpředmětnění (srov. Leonťjev, 1978). Vědomosti a dovednosti, k nimž se v rámci určité
kultury dospělo, jsou reprezentovány ve vnějškové, tj. „zpředmětněné“ formě a mají podobu
kulturních nástrojů. Osvojování zpředmětněných vědomostí se odehrává na základě spo-
lupracující (kolektivní) činnosti v rámci určité kultury. Sovětští psychologové, kteří se
zabývali povahou vztahu mezi psychikou a subjektem, rozpracovali koncept interiorizace26,
který je pro osvojování klíčový.

A. Sfardová (1998) se k problému získávání znalostí vyslovuje s využitím kontrastu dvou
metafor: získávání znalostí jako „acqusition“ a získávání znalostí jako „participation“.

� Metafora získávání znalostí jako „acquisition“27 je založena na představě, že znalosti
jsou vlastnictvím jedince a že jedinec je základní jednotkou učení a vědění. Z pohledu
tradičního kognitivního přístupu je zdůrazňována role mentálních modelů a schémat
v učení, a to často bez zohlednění okolního prostředí či kontextu. Metafora „acquisiton“
je na jedné straně blízká laické představě, podle níž je lidská mysl kontejnerem znalostí
a učení je procesem jeho naplňování, na druhé straně tato metafora odkazuje k teoriím
personálního konstruktivismu. Poukazuje na význam propozičních znalostí a koncep-
tuálních znalostních struktur, přičemž logicky organizované znalostní struktury a zo-
becnitelné znalosti jsou chápány jako ideální předpoklad pro inteligentní jednání. Znalost
je něčím, co je zpracováváno uvnitř lidské mysli pomocí nástrojů logiky, a mysl je na-
hlížena separátně od materiálního světa a od kulturního a sociálního prostředí (srov.
Fodor, 1981).

125

26 Viz např. Gaľperinova teorie interioriazace – poznávání je založeno na čtyřech etapách: 1) mate-
rializovaná činnost – smyslově praktické osvojení si úkolu; 2) přenesení činnosti do mluveného
jazyka – zobecnění; 3) činnost se stává duševní operací prostřednictvím vnější řeči; 4) vnitřní řeč
– činnost je vědomě fixována na vědomí žáka (podle Rýdl, 2005).

27 V souvislosti s převodem anglického termínu „knowledge acqusition“ narážíme na problém. Pro-
zatím necháváme otevřenou otázku, do jaké míry by bylo přiléhavé přeložit termín „knowledge
acquisition“ termínem „osvojování vědomostí“. Jak jsme ukázali výše, termín „osvojování“ je
v české prostředí spojen s rusko-sovětskou kulturně historickou školou. Zdá se, že v angloame-
rickém prostředí se termínu „knowledge acqusition“ užívá v širším významu (ve smyslu získávání
znalostí různými způsoby). Nicméně je zřejmé, že i v angličtině termín „acquisition“ konotuje
s aktivitou „učinit něco vlastním“ (srov. Sfardová, 1998, s. 5). Analogický problém se objevuje
v souvislosti s překladem termínu „language acquisition“. Ten odkazuje ke spontánnosti utváření
jazyka od nejranějšího věku dítěte prostřednictvím komunikace s rodiči, vrstevníky aj., přičemž
v rámci školního vzdělávání se realizuje převážně tzv. řízené osvojování – učení (srov. Průcha,
Walterová, Mareš, 2009, s. 185).



� Metafora získávání znalostí jako „participation“ vychází z předpokladu, že učení je
spíše interaktivním procesem participování na různých kulturních praktikách, které
strukturují a formují kognitivní aktivity, než něčím, co se odehrává uvnitř mysli jedince
(Brown, Collins, Duguit, 1989; Lawe, Wenger, 1991). Učení je chápáno jako stávání
se členem komunity a získávání dovednosti komunikovat a jednat podle sociálně vy-
jednaných norem. „Knowing“ (dynamické vědění) není ani tak výsledkem nebo pro-
duktem, důraz je položen na aktivitě – v protikladu k „knowledge“ (vědomost/znalost)
v tradičním smyslu. Zobecnitelná pravidla nebo konceptuální znalosti nejsou chápány
jako tak důležité, spíše je zdůrazněn situační aspekt znalostí. Lidská aktivita je vázána
na sociální a materiální prostředí. Znalosti neexistují ani ve vlastním světě jedince, ani
v jeho individuální mysli, jsou aspektem participace v kulturních praktikách. Znalosti
jsou distribuovány „nad“ jedincem a prostředím. Důraz je kladen na zvládnutí znalostí,
jimiž disponuje komunita, role transformace je přitom oslabena. Podle metafory par-
ticipace je učení záležitostí aktivního podílu na sociálních procesech konstruování
znalostí – často se v těchto souvislostech hovoří o enkulturaci.

A. Sfardová (1998) shrnuje základní rozdíly mezi oběma metaforami následujícím způ-
sobem (tab. 7). Kontrast metafor záměrně vyhrocuje, aby poukázala na nebezpečí, které
hrozí v případě, že bychom na složitou problematiku učení nahlíželi pouze z pozice jedné
či druhé metafory.

acqusition participation

individuální obohacování cíle učení budování komunity

osvojení (si) něčeho učení stávání se participantem

recipient (spotřebitel),
(re)konstruktér

žák periferní participant, učeň

poskytovatel,
facilitátor, mediátor

učitel expertní participant,
konzervátor praxe/diskurzu

majetek, vlastnictví, komodita znalost, koncept aspekt praxe/diskurzu/aktivity

vlastnění vědění (knowing) sounáležitost, participace,
komunikace

Tab. 8: Metafory učení jako „acquisition“ a učení jako „participation“ (Sfard, 1998, s. 7)

Výše prezentované metafory umožňují nahlédnout dva základní teoretické přístupy k učení
ve smyslu získávání znalostí a porovnat je. Zdá se, že postupně krystalizuje konsensus na
tom, že jednodimenzionální, statická pojetí získávání znalostí nejsou udržitelná. Na-
hrazují je komplexní, multidimenzionální a dynamická pojetí znalostí a jejich konstruování
(Alexander, 2000).
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8.3 Konceptuální učení a konceptuální změna

Problematika konceptuálního28 učení (angl. concept learning, něm. Begriffslernen) se
vztahuje ke kvalitativním odlišnostem a změnám v pojmech, které žáci užívají pro objasnění
(vědeckých) jevů (srov. Duit, Treagust, 1998, s. 6). Pokus o utřídění širokého spektra teo-
retických přístupů ke konceptuálnímu učení předložil R. Duit (2000). Kritériem pro jeho
třídění se stalo rozlišení mezi kontinuálními a diskontinuálními postupy učení (tab. 8).

kontinuální učení versus diskontinuální učení

prekoncept se příliš neliší od cílového
konceptu, postačí jeho rozšíření, revize

versus
nutná je zásadní revize prekonceptu,

neboť ten je v rozporu s vědeckou
představou

obohacování (enrichment) versus konceptuální změna

mírná rekonstrukce versus radikální rekonstrukce

obohacování (enrichment) versus revize

asimilace versus akomodace

Tab. 9: Kontinuální vs. diskontinuální postupy učení (podle Duit, 2000)

S využitím uvedeného kritéria jsou rozlišeny dva základními pohledy na konceptuální učení:
konceptuální obohacování (conceptual enrichment) a konceptuální změna (conceptual
change). R. Duit (2000) uvádí, že pojem konceptuální změna se užívá spíše v souvislosti
s radikálním přestrukturováním předchozích kognitivních struktur.

Badatelé jako např. S. Careyová (1985), F. C. Keil (1989) a další nahlížejí na kognitivní vývoj
jako na záležitost radikálního restrukturování doménově specifických konceptuálních
znalostí. S. Careyová (1985) např. ukazuje, že zatímco mladší děti si s pojmem „rodiče“
spojují „péči o malé děti“, starší děti se již zaměřují na aspekt „mít potomstvo“. F. C. Keil
(1989) uvádí, že k posunu ve smyslu vývoje dochází tehdy, když se dítě ve svém uvažo-
vání zaměřuje spíše na definující rysy než na charakteristické rysy. Tito autoři se narozdíl
od J. Piageta domnívají, že kognitivní vývoj není veden doménově obecnými mechanismy,
a přikládají důležitost doménově specifickému restrukturování.
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28 Termíny koncept a pojem chápeme v této práci jako synonyma. S ohledem na kompatibilitu české
a anglické terminologie zde dáváme přednost termínu koncept před termínem pojem. Pojem koncept
je pro český překlad dále výhodný proto, že má svůj protějšek v pojmu prekoncept, který vyjad-
řuje (dočasnou) subjektivní formu existence konceptu. Odpovídá to rozlišení pojmu jak intersub-
jektivního jádra a představy jako jeho subjektivního protějšku. Důležité je i to, že koncept nemá
tak silnou „zátěž“ lingvistickou – je více otevřený pro psychomotorické, motivační, hodnotové
aspekty. Tím je využitelný i ve výchovných oborech. V návaznosti na to překládáme např. termín
conceptual change jako konceptuální změna.



Koncepty (vědecké) a prekoncepty (žákovské)

Žáci konstruují své koncepty tím, že vytvářejí vztahy mezi svými dosavadními znalostmi
a novými zkušenostmi. Vztahy uvnitř konceptuálních modelů a mezi těmito modely mohou
být hierarchické, exemplifikační, atributivní, kauzální, korelační, časové, aditivní a jiné
(srov. Glynn, Duit, 1995, s. 15). Na skutečnost, že koncept se stává obsahem myšlení až
tehdy, je-li součástí systému, poukazoval již L. S. Vygotskij. Jako ústřední se pro další
výklad problematiky konceptuálního učení jeví dvojice vnitřně spjatých pojmů: koncept
a prekoncept.

Problém vzniku a vytváření vědeckých pojmů (konceptů) je základním tématem výzkumu
učení a vývoje (srov. Vygotskij, 1934/2004). Citovaný autor poukazuje na rozdílnou psy-
chologickou podstatu vědeckých pojmů a pojmů běžného života, jejímž ústředním bodem
je přítomnost nebo nepřítomnost systému. Uvádí k tomu:

„mimo systém mají pojmy jiný vztah, než když vstupují do určitého systému. Vztah
slova ‚květina’ k předmětu u dítěte neznajícího ještě slova růže, fialka, konvalinka
a u dítěte, které tato slova zná, je zcela odlišný. Mimo systém jsou v pojmech možná
jen spojení vytvářená mezi samotnými předměty, tj. spojení empirická. … Zároveň
se systémem vznikají vztahy pojmů k pojmům, zprostředkovaný vztah pojmů k objek-
tům skrze jejich vztah k jiným pojmům, vzniká vůbec jiný vztah pojmů k objektu;
v pojmech se uskutečňují nadempirická spojení“ (Vygotskij, 2004, s. 106).

Další výklad v této práci bude založen na rozlišení vědeckých pojmů a pojmů běžného života,
resp. vědeckých konceptů a žákovských prekonceptů. Dané rozlišení umožňuje zohlednit
skutečnost, že veškeré poznávání má jednotné věcné a empirické východisko, společné
pro experta i žáka, neboť oba jsou vystaveni nezbytnosti vycházet ze své dosavadní zkuše-
nosti (Slavík, Janík, 2007). Dvojice spřažených termínů vědecký pojem vs. pojem běžného
života (Vygotskij, 2004), představa žáka vs. představa vědce (Jelemenská, Sander, Katmann,
2003; Jelemenská, 2007) nebo koncept vs. prekoncept (Giordan, Vecchi, 1987; Kalhous,
Obst a kol., 2002) atp. umožňuje kromě shod zohledňovat také rozdíly v pojetí „téhož“
obsahu ze strany vědce-experta oproti žáku-novicovi.

Výzkumy prováděné vývojovými psychology ukazují, že k určitým intuitivním znalostem
o světě a o našem místě v něm dospějí děti dávno před tím, než začnou chodit do školy
(srov. Wellman, Gelman, 1998; Sodian, 2007). Jejich před-porozumění tomu, „jak se věci
mají“, je založeno na jejich vlastních prožitcích a zkušenostech, kterých je tím víc, čím
podnětnější je prostředí, v němž vyrůstají. Toto intuitivní dětské vědění a porozumění je
v pedagogice a psychologii označováno celou řadou různých termínů: alternativní koncepce
(angl. alternative conception, něm. alternative Konzepte), prekoncepce (angl. preconception,
něm. Präkonzept), miskoncepce (angl. misconception, něm. Fehlkonzept), mentální modely
(angl. mental models, něm. mentale Modelle), naivní teorie (angl. naive theories, něm.
naive Theorien), dosavadní znalosti (angl. prior knowledge, preliminary knowledge,
pre-existing knowledge, něm. Vorwissen). Uvedené termíny jsou situovány do různých
výkladových kontextů, nicméně souhrnem lze říci, že se používají pro označení toho, jak
lidé „vidí“ a interpretují svět. V uvedeném výčtu se prolíná „neutrální“ a „hodnotící“ pojí-
mání dětských představ (zatímco „miskoncepce“ je hodnotící označení chybného pojetí,
„alternativní koncepce“ je neutrální označení).
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Prekoncepce, dosavadní znalosti – problém předběžnosti znalostí

Termín prekoncepce odkazuje k dynamice své potenciální proměny v čase. Termín pre-
koncepce vyjadřuje, že žákova původní představa je představou pouze předběžnou (poten-
ciálně neadekvátní, nesprávnou, nevědeckou), která se bude v průběhu času pod vlivem
učení proměňovat směrem k cílové koncepci (adekvátní, správné, vědecké). Viz k tomu
níže také problematika dosavadních znalostí.

Také termín dosavadní znalosti vyjadřuje, že žáci konstruují své znalosti a porozumění na
základě toho, co již vědí. Přiléhavě to vystihuje D. P. Ausubel (1968), když říká:

„pokud bych měl redukovat celou pedagogickou psychologii do pouhého jediného
principu, řekl bych: Nejdůležitější jeden faktor ovlivňující učení je to, co žák již zná.
Zjistěte to a vyučujte s ohledem na to“ (Ausubel, 1968, s. VI).

Empiricky je tak doložena dávná učitelská zkušenost, formulovaná již např. A. Diester-
wegem (srov. Duit, 1995, s. 906).

V rámci přístupů založených na teoriích zpracování informací (information-processing
theories) se předpokládalo, že jedinci mají limitovanou pracovní paměť a jsou-li přetíženi,
nedochází k učení. Dnes se ukazuje, že jsou to právě dosavadní znalosti, co určuje, kolik
informací může být simultánně podrženo v pracovní paměti. Dosavadní znalosti ovlivňují
nejen konceptuální učení, ale také vnímání a pozornost žáka. M. P. Cooková (2006) uvádí,
že variace v tom, jak žáci interpretují vizuální reprezentace, jsou do značné míry způso-
beny jejich dosavadními znalostmi. Žáci uplatňují své dosavadní znalosti při interpretaci
vizuální reprezentace, což jim umožňuje vybrat relevantní informace z těchto reprezen-
tací, integrovat je se svými dosavadními znalostmi a vytvářet mentální modely (Braune,
Foshay, 1983). Učení je neustálou integrací dosavadních znalostí s novými informacemi.
Má-li učení vést k porozumění, musí dojít k propojení nových informací s žákovými
dosavadními znalostmi a s širším kontextem.

Další důležité poznatky o roli dosavadních znalostí přinášejí výzkumy založené na po-
rovnání kognitivních struktur expertů a noviců29 (Chi, Feltovich, Glaser, 1981; Chi, Glaser,
Rees, 1982). Za předpoklad expertních výkonů je považováno víceleté intenzivní zabývání
se doménou (oborem) a rozsáhlé znalosti, které jsou při tom získány. Kromě toho jsou za-
potřebí také některé nekognitivní faktory – motivace, vůle, pro člověka musí být důležité
zabývat se určitou doménou. Výzkum poukazuje na význam doménově specifických znalostí
a praktických zkušeností pro nabývání expertizy (expertního jednání). Zvyšuje se výzkumný
zájem o „školní experty“, tj. o žáky, kteří vynikají v určité doméně. Cílem těchto výzkumů
je na příkladových úlohách popsat, jak tito žáci řeší tyto úlohy. Experti se vyznačují tím,
že jsou schopni snadno aplikovat znalosti ve své doméně a snadno a rychle se k nim „při-
učovat“ nové znalosti. Odtud pramení důležitost zkoumat, jak se experti učí, jak řeší prob-
lémy a jak se utváří jejich flexibilní struktura znalostí.
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29 Výzkum expertizy je poměrně mladou oblastí kognitivní psychologie. Zajímá se zejména o: a) zkou-
mání kognitivních struktur a mechanismů, na jejichž základě expert zpracovává informace; b) po-
pisování procesů, jak jsou tyto struktury a mechanismy získávány; c) zkoumání intervencí, které
tyto procesy podporují. Při výzkumu expertizy se využívá kontrastního přístupu expert-novic –
umožňuje formulovat hypotézy o podobnosti či odlišnosti; umožňuje aproximaci – jak se z novice
stává expert.



Ukazuje se, že novicové disponují fragmentovanými znalostmi, v nichž jsou elementy in-
formací jen slabě propojeny (diSessa, Gillespie, Esterly, 2004). Protože novicové nedisponují
koherentními a integrovanými znalostmi, jejich porozumění vizuálním reprezentacím
vykazuje tendenci k omezenosti a povrchnosti. Protože jejich mentální modely nepřesahují
perceptuální úroveň zpracování, není pro novice snadné koordinovat znaky (features)
v rámci a napříč vícenásobnými reprezentacemi, a zlepšit tak porozumění klíčovým pojmům
(srov. Kozma, 2003). Naproti tomu experti mají k dispozici více doménových znalostí
a jsou schopni porozumět klíčovým principům, které v reprezentacích figurují (Chi, Fel-
tovich, Glaser, 1981). Experti se více zaměřují na informace, které jsou relevantní pro kon-
struování efektivního mentálního modelu (Schnotz, Picard, Hron, 1993). Experti jsou schopni
využít relevantní dosavadní znalosti jako východisko pro interpretaci, právě když jsou
vystaveni novým informacím.

Ve výzkumech, které jsou založeny na psychologických modelech vzdělávacího výkonu,
se ukazuje, že dosavadní znalosti vysvětlují ne více než 50 % variance skóre v pretestu a post-
testu (Dochy, 1995). F. E. Weinert (1989) poznamenává, že doménově specifické znalosti
mohou kompenzovat nízkou intelektuální schopnost, ale vysoká intelektuální schopnost
nemůže kompenzovat nízké dosavadní znalosti. Z toho lze odvodit, že předchozí je nejlepším
prediktorem budoucího (Dochy, 1995).

Role dosavadních znalostí v procesu učení je v odborné literatuře hodnocena vesměs
pozitivně. Dosavadní znalosti jsou chápány jako facilitátor učebního procesu. Poukazuje
se ovšem i na to, že tyto znalosti mohou učební proces inhibovat, mohou fungovat jako
bariéra. Např. při zkoumání efektů dějepisného vzdělávání bylo zjištěno, že žáci mají
tendenci vidět historické události jako záležitost individuálních intencí a interakcí, a opo-
míjejí roli, kterou v nich sehrávají společenské instituce (Barton, 1997).

Alternativní koncepce, miskoncepce, naivní teorie – problém oborové správnosti znalostí

Termín alternativní koncepce vyjadřuje, že žákova koncepce je eventuálně „jinak možná“.
Žáci přicházejí do formální výuky s různými alternativními koncepcemi objektů, dějů či
událostí. Alternativní koncepce se ukazují jako houževnaté a rezistentní vůči změně inicio-
vané tradičními výukovými strategiemi. Často jsou paralelní k objasněním přírodních jevů
nabízeným předchozími generacemi vědců a filozofů. Alternativní koncepce mají svůj původ
v osobních zkušenostech žáků (vč. přímého pozorování a vnímání), v kultuře vrstevníků,
v jazyce, v učitelových vysvětleních a ve výukovém materiálu (srov. Wandersee, Mintzes,
Novak, 1994).

V termínu miskoncepce je obsažen normativně hodnotící pohled na určitý koncept, což
umožňuje rozlišit koncepty z hlediska jejich oborové správnosti či adekvátnosti. Miskoncepce
jsou produktem negativního transferu. Výzkumy ukazují, že mnohé miskoncepce vznikají
tehdy, jsou-li žáci konfrontováni s vědeckým výkladem jevů, který je v rozporu s intuitiv-
ním výkladem, jenž si oni sami vytvořili na základě svých každodenních zkušeností.
V takových situacích dochází k tomu, že nová (inkonzistentní) informace je asimilována
do existující znalostní struktury, čímž vznikne syntetický mentální model (Vosniadou,
1994; Vosniadou, Brewer, 1992, 1994).
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Termín naivní teorie označuje dětské interpretace jevů, které nejsou v souladu s vědec-
kým poznáním světa (Gavora, 1992, s. 95). Termín naivní teorie je určitým protipólem
termínu vědecké teorie. O teorii se hovoří tehdy, je-li třeba zdůraznit, že struktura infor-
mací v ní obsažených je vybudována podobně jako u vědecké teorie a že plní i obdobné
funkce: a) něco popisuje (deskripce); b) něco vysvětluje (explanace); c) něco předpovídá
(predikce); d) dává návod, jak něco dělat (technologie).

V souvislosti s obratem „k oborovosti“ ve výzkumu vyučování a učení se v 80.–90. letech
20. století začala věnovat značná pozornost kategorii oborové znalosti. Použitím kategorie
oborové znalosti se chce poukázat na skutečnost, že znalosti matematické se liší od znalostí
jazykových, že znalosti z přírodních věd mají jinou povahu než znalosti z věd spole-
čenských atp. V angličtině se pro jejich označení používá termínů: content knowledge
(Shulman, 1986, 1987), subject matter knowledge (Brophy et al., 1989), subject knowledge
(Aubrey et al., 1989), domain knowledge (Alexander, 1992, 1996), domain-specific
knowledge (de Corte, Greer, Verschaffel, 1996). V němčině se můžeme setkat s termíny:
Fachwissen či Inhaltswissen. Odborný zájem o kategorii oborových znalostí souvisí mimo
jiné také s proměnami kurikula. Výrazný je zejména v období, kdy dochází k „zvědečťování“
kurikula (např. 60. léta 20. století ve Spojených státech amerických a v Německu; zavá-
dění Národního kurikula ve Velké Británii v 90. letech 20. století atp.).

Oborové znalosti jsou v různých oborech chápány a vymezovány různě:

� V jazykovém vzdělávání se můžeme setkat s termíny jazykové vědomí (language
awareness) či metalingvistického vědomí (metalinguistic awareness), popř. s termínem
znalosti o jazyce (knowledge about language) – srov. L. Thompson (1989).

� V matematice zahrnují doménově specifické znalosti (domain-specific knowledge)
„fakta, symboly, konvence, definice, vzorce, algoritmy, koncepty, a pravidla, která utvá-
řejí substanci nebo obsah dané odborné oblasti“ (De Corte, Greer, Verschaffel, 1996,
s. 504).

� V přírodovědném vzdělávání se vedle termínu prekoncept či prekoncepce vyskytují
termíny přírodovědné znalosti (science knowledge).

� V sociálních vědách se používá např. termínů historické vědomí (historical awareness)
nebo historické znalosti (historical knowledge), právní či politické vědomí atp.

� V uměleckých předmětech se obvykle používá termínu prekoncept ve vztahu k termínu
koncept, chápanému jako „interpretační (sémantické) a zážitkové pole uměleckého
tvůrčího výrazu“ (Slavík, Wawrosz, 2004, s. 152). Oborové znalosti jsou zde spojeny
s tvorbou a odvozují se z interpretací tvořivé činnosti v širším kulturním kontextu
daného oboru.30

Výzkumy z oblasti matematického vzdělávání (souhrnně viz např. de Corte, Greer, Ver-
schaffel, 1996) ukazují, že mnohem důležitější než zvládnutí izolovaných elementů učiva
je při řešení matematických úloh (problémů) dostupnost dobře organizované znalostní
struktury (de Corte, Greer, Verschaffel, 1996, s. 504). Výzkumy expertizy ukázaly, že expert
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30 Dané vymezení – opřené o tvůrčí uměleckou činnost žáků – vyhovuje zejména výtvarné a drama-
tické výchově, do jisté míry i hudební výchově (je-li v ní dán žákům prostor pro tvůrčí umělecké
projevy – např. díky uplatnění Orffovy metody).



při řešení problémů využívá svých rozsáhlých, dobře organizovaných a flexibilně dostup-
ných doménově specifických znalostí. Experti se od noviců odlišují v tom, že jejich zna-
lostní báze je lépe a dynamičtěji strukturována, a v důsledku toho je flexibilněji přístupná
(Chi, Glaser, Farr, 1988).

Podstatným znakem oborových znalostí je jejich správnost či adekvátnost z hlediska oboru.
Ideálním kontextem pro aktualizaci a rozvíjení oborových znalostí je sám obor nebo jemu
příslušející vyučovací předmět. V kontextu běžného života mají žáci k dispozici pouze
omezené příležitosti pro aktualizaci a rozvíjení oborových znalostí. Problém utváření znalostí
v různých kontextech je rozpracován výzkumníky, kteří pracují na tématu inertních zna-
lostí – viz k tomu kap. 8.6.

Konceptuální změna – vybrané teoretické přístupy

Charakteristickým rysem žákovských prekoncepcí je, že nabízejí vysvětlení určitých jevů,
které se však často odlišuje od toho, jak daný jev vysvětluje věda na soudobé úrovni poznání.
Pokusme se tento problém ilustrovat na konkrétním příkladu z výuky vlastivědy, resp.
zeměpisu.

Jak ukázali S. Vosniadou a W. F. Brewer (1992), dětské představy o tvaru Země jsou
velmi rozmanité. Citovaní autoři ve svém výzkumu zjistili, že děti mladšího školního věku
disponují v zásadě pěti alternativními mentálními modely Země (tab. 9).

Země jako zploštělá koule

Země jako dutá koule

Dvojí Země

Země ve tvaru disku

Země ve tvaru obdélníka

Tab. 10: Žákovské představy o tvaru Země (Vosniadou, Brewer, 1992)
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Jak uvádí citovaní autoři, dětské mentální modely jsou založeny na interpretacích každo-
denních zkušeností dětí. Zdá se, že některé z těchto modelů (Země jako obdélník, Země
jako disk) si děti konstruují ještě dříve, než se setkají s kulturně akceptovanou informací,
že Země je koule. V průběhu času začínají děti modifikovat své počáteční modely tak, aby
byly v souladu s kulturně akceptovaným modelem Země. Syntetické modely Země (dutá
koule, zploštělá koule) vytvářejí děti jako výsledek řešení problémů, které vyplývají z ne-
souladu mezi počátečními modely ploché Země a kulturně akceptovaným, vědeckým mo-
delem Země jako koule (Vosniadou, Brewer, 1992, s. 535–536).

Z toho plyne, že dítě si může po dlouhou dobu vystačit s představou, že Země je deska,
a může se vážně obávat toho, že kdybychom pluli na lodi, hrozí nám nebezpečí, že někde
v dálce „přepadneme přes okraj“. Nevidí důvod, proč by mělo věřit, že Země je koule. Vždyť
pokud by tomu tak bylo, museli bychom se z ní přece skutálet dolů. Jako důvěryhodnější
se mu jeví představa, že lidé žijí na rovině někde uvnitř Země, jak je vyjádřeno výše.31

Ve škole čeká na dětské představy celá řada nástrah. Děti zjišťují, že některé jejich představy
o tom, „jak se věci mají“, nejdou dohromady s tím, co říkají jejich spolužáci, učitel nebo
učebnice. O tomto problému se v odborné literatuře hovoří jako o sociokognitivním konfliktu.
Konflikty mezi dětskou (naivní) představou a oficiální (vědeckou) představou prezento-
vanou učitelem či učebnicí naznačují, jak dalekou a strastiplnou cestu musí žák projít, než
se dobere skutečnému porozumění věci. Výzkumy konceptuální změny dokumentují, že
dětské představy jsou značně rezistentní vůči změně. Jak uvádí G. J. Posner et al. (1982),
konceptuální změna může být úspěšná pouze tehdy, je-li žák nespokojen se svými dosa-
vadními koncepty a jestliže se mu nabídnou srozumitelné alternativní koncepty, které se
mu budou jevit jako vhodnější. Ve výzkumech se také ukazuje, že v myslích žáků mohou
vedle sebe existovat vzájemně si odporující představy. To znamená např., že žák odpo-
vídá tak, jak to chce učitel slyšet, ačkoliv je dál hluboce přesvědčen, že je to jinak.

O tom, že výše popsané problémy nejsou triviální, svědčí skutečnost, že se dosud nepodařilo
vytvořit teorii, která by problematiku konceptuální změny přiléhavě objasňovala v celé její
komplexnosti. V dané výzkumné oblasti se setkáváme s poměrně širokým spektrem teoretic-
kých přístupů k objasnění fenoménu konceptuální změny (viz dále jejich komentovaný
přehled).

Zájem o problematiku konceptuální změny souvisí se snahou lépe porozumět procesům,
které se uplatňují při utváření znalostí v různých obsahových doménách, např. biologie
(Hatano, Inagaki, 1997) a dalších. Zkoumání konceptuální změny se odehrává na pomezí
psychologie (vývojové, kognitivní, sociální, kulturní aj.), oborových didaktik32 a eventuálně
dalších vědních disciplín. V souvislosti se zkoumáním konceptuální změny se uplatňuje
celá řada teoretických konstruktů (schémata, mentální modely, doménově specifické teorie,
ontologické kategorie aj.), které odkazují k různým formám reprezentace znalostí a k jejich
proměnám. Z uvedeného je patrné, že pojetí konceptuální změny může být různé, dokonce
se může v průběhu času měnit.
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31 Není mimochodem bez zajímavosti poukázat na skutečnost, že v některých případech se dětské
(naivní) představy o Zemi podobají někdejším (dnes již překonaným) kosmologickým teoriím.
Podobnou vazbu mezi historií a dětským přístupem prokázali M. Hejný a kol. (1990) v matematice.

32 Z didaktického hlediska cenné vyústění mohou mít snahy zkoumat výuku, která podporuje proces
konceptuální změny ve školní třídě.



V novější odborné literatuře je rozlišována celá řada teoretických přístupů ke konceptuální
změně, přičemž dva z nich se jeví jako hlavní: kognitivní přístup a sociokulturní (srov.
Schnotz et al., 2001; Stark, 2003). V poslední době je patrná snaha o přemostění uvede-
ných přístupů a směřování k integrativnímu pohledu na konceptuální změnu (Alexander,
2007; Greeno, Sande, 2007; Mason, 2007; Mercer, 2007; Murphy, 2007; Vosniadou, 2007).
Uvnitř různých teoretických přístupů se hledají odpovědi na otázky, co rozumět termínem
konceptuální změna (jaký je jeho obsah a rozsah), co ovlivňuje konceptuální změnu, jak ji
lze podněcovat a další.

Konstruktivistický přístup ke konceptuální změně

R. Duit (2000) uvádí, že problematika konceptuální změny je od doby svého nástupu na
vědeckou scénu zakotvena v konstruktivistickém přístupu k učení. Ve většině prací k prob-
lematice konceptuální změny nechybí odkaz k J. Piagetovi, jenž je považován za zakladatele
konstruktivistického přístupu k vývoji a učení vůbec (viz Reusser, 2006; u nás Piaget, In-
helderová, 1997; Stríženec, 1998; Čáp, Mareš, 2001; Pupala, 2001; Wagnerová, 2005).
R. Duit (2000) dále ukazuje, že zatímco v 70. letech 20. století se prosazoval radikální kon-
struktivismus v pohledu na konceptuální změnu, již v letech osmdesátých začal převažo-
vat umírněný (moderátní) konstruktivismus. V rámci konstruktivistického přístupu jsou
pohledy na konceptuální změnu dále diferencovány do linie kognitivní a sociokulturní.

Kognitivní přístup ke konceptuální změně

Podle L. Masonové (2007) lze uvnitř kognitivního přístupu ke konceptuální změně v sou-
časné době identifikovat dvě hlavní výzkumné tradice. První z nich spadá převážně do
oblasti kognitivní/vývojové psychologie (Carey, 1985; Hatano, Inagaki, 2000; Vosniadou,
Brewer, 1987), druhá z nich do oblasti přírodovědného vzdělávání a jeho didaktiky (např.
diSessa, 1983; Glynn, Duit, 1995; Posner et al., 1982). V obou těchto tradicích je s různými
akcenty věnována pozornost změnám v individuálních kognitivních strukturách. Zatímco
vývojová psychologie si všímá spíše aspektu spontánního utváření znalostí v průběhu času,
didaktika věnuje pozornost žákovským prekoncepcím a intuitivním znalostem a sleduje
mechanismy a podmínky, které podporují konceptuální změnu ve výuce.

Ve vývojové psychologii se v souvislosti s konceptuální změnou zpravidla odkazuje na
Piagetovu teorii kognitivního vývoje. Piaget začíná svoji teorii kognitivního vývoje utvářet
v druhé polovině 20. století, a to jakoby v „sousedství“ tehdy „panujících“ teorií zrání a teorií
učení. J. Piaget zdůrazňuje význam dětské aktivity a autoregulace v procesu utváření znalostí.
Kognitivní vývoj vysvětluje tím, že individuum tíhne k dosažení mentálního ekvilibria –
jeho snahou je osvobodit se od kognitivního konfliktu. J. Piaget v těchto souvislostech hovoří
o asimilaci a o akomodaci. V Piagetově pojetí je konceptuální změna oborově obecnou
(domain-general) modifikací kognitivních struktur, která podněcuje proces získávání znalostí.

Tento „obecný“ pohled na kognitivní vývoj je v poslední době předmětem kritiky. Novější
výzkumy ukazují, že děti prokazují mnohem vyšší výkony a mnohem dříve, než by se podle
Piagetovy teorie dalo očekávat (např. Sodian, 2007). Namísto hledání obecných změn ve
znalostních strukturách zaměřuje výzkum pozornost na doménově specifické procesy
konceptuální změny, způsobené spíše nárůstem doménově specifických znalostí, než
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nárůstem obecně logických schopností – capabilities (Carey, 1985). Nárůst doménově
specifických znalostí vede k restrukturování stávajících kognitivních struktur a v koneč-
ném důsledku také k vytvoření sofistikovanějších reprezentací.

V konstruktivistickém pohledu se konceptuální učení odehrává proměnou v kognitivních
strukturách, k níž dochází při integraci nových informací do stávajících konceptuálních
struktur. Nové znalosti se utvářejí na základě osvojování příchozích informací (srov. k tomu
výše – metafora učení jako osvojování). Vychází se z předpokladu, že jsou-li znalosti
takto získány, lze s nimi různým způsobem disponovat – aplikovat je při řešení problémů,
sdílet je s ostatními, přenášet je do jiných situací atp. (srov. Mason, 2007, s. 2).

V poslední době se můžeme setkat s kritikou formulovanou v tom smyslu, že výše popsané
disponování se znalostmi není zdaleka tak bezproblémové, jak se na první pohled zdá (viz
k tomu např. problém inertních znalostí v kap. 8.6). Vedle toho někteří autoři uvádějí, že
konceptuální změnu není nutné chápat jako nahrazování starých koncepcí koncepcemi
novými, naopak je třeba ji chápat v širších souvislostech jako změnu ve způsobu přemýš-
lení o doménách a jako diferenciaci mezi interpretačními kontexty (srov. Caravita, Halldén,
1994; Halldén, 1999). Uvádí se také, že oborové učení může být chápáno jako konstruování
vícenásobných reprezentací pro použití ve vhodných kontextech, z čehož vyplývá potřeba
vést žáky k tomu, aby byli schopni použít určitou koncepci v jednom kontextu a jinou
koncepci v jiném kontextu (Spada, 1994).

Kritika kognitivního přístupu ke konceptuální změně podnítila zájem o rozvíjení socio-
kulturních přístupů ke studiu tohoto fenoménu.

Sociokulturní přístup ke konceptuální změně

Tento pohled na konceptuální změnu má své kořeny u L. S. Vygotského. V návaznosti na
tohoto autora jsou kognitivní vývoj a učení chápány jako enkulturace, tj. vrůstání do komunity
na základě sdílené praxe, společných nástrojů a společného jazyka. V daném pohledu je
kultura souhrnem podmínek determinujících vývoj individua. V rámci teorií, které pojí-
mají učení jako enkulturaci, sehrává klíčovou úlohu pojem činnosti učícího se jedince
(srov. k tomu práce z oblasti psychologie činnosti – např. české překlady sovětských autorů
(Leonťjev, 1978).

Činnosti jsou vždy situovány do určitých sociálních aktivit – v procesu enkulturace si jedinci
(v roli noviců) osvojují znalosti a dovednosti nejprve za pomoci zkušenějších jedinců (v roli
expertů). Vývoj se odehrává cestou od novice k expertovi. V dané souvislosti je důležitý
Vygotského koncept zóny nejbližšího vývoje (rus. zona bližajšego razvitija, angl. zone of
proximal development, něm. Zone nächster Entwicklung). Tento koncept vyjadřuje po-
myslnou vzdálenost mezi aktuální úrovní výkonu (tj. současnou, realizující se stupněm
schopnosti dítěte řešit určitý úkol) a potenciální vývojovou úrovní. Tato vzdálenost může
být překonána ve spolupráci s učitelem či jiným dospělým nebo i vyspělejším dítětem
(srov. Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 386; podrobněji k tomu viz Petrová, 2008).

Koncepty jsou orientačními a regulačními kognitivními nástroji pocházejícími z lidské
praxe, kde jsou také aplikovány. L. S. Vygotskij tvrdí, že koncepty získané spontánně
v každodenním životě a vědecké koncepty získávané ve škole patří do kvalitativně odlišných
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konceptuálních systémů. Předpokládá, že koncepty získané z každodenních zkušeností jsou
úže vázány k reálným fenoménům, ale nejsou součástí koherentního systému. V protikladu
k tomu, vědecké koncepty vyučované ve škole lze uspořádat do koherentního systému,
ale zpravidla nejsou přijatelně vztaženy k jevům každodenního života. Školní vzdělávání
má napomáhat srůstání těchto odlišných konceptuálních systémů: žáci mají integrovat
spontánně získané každodenní koncepty do koherentního systému a aplikovat koncepty
získané ve škole na své každodenní zkušenosti. V praxi se integrace odlišných koncep-
tuálních systémů často nedaří, protože konceptuální systémy nejsou kompatibilní (podle
Schnotz, Vosniadou, Carretero, 1999, s. xiii).

Vygotského idea sociální interakce a internalizace znalostí se stala východiskem pro rozvíjení
situační teorie – situativity theory (Brown, Collins, Duguit, 1989). Zastánci situační teorie
zdůrazňují, že znalost nelze oddělit od situace, v níž byla získána.

Didaktický přístup ke konceptuální změně

Fenomén konceptuální změny je relativně dobře zmapován co do své povahy. Méně je
rozvinut výzkum zaměřený na to, jak konceptuální změnu podporovat, popř. jaké charakte-
ristiky má vykazovat učební prostředí, aby podněcovalo konstrukci mentálních reprezentací
či modelů umožňujících porozumění vědeckým konceptům. Vedle spíše deskriptivního
psychologického výzkumu konceptuální změny se rozvíjí také výzkum mající své kořeny
v oblasti přírodovědného vzdělávání, kde navazuje na výzkumy žákovských prekonceptů
a naivních teorií a hledá cesty, jak konceptuální změnu u žáků iniciovat.

Vlivný přístup v rámci tohoto proudu představili G. J. Posner et al. (1982). Podle těchto
autorů konceptuální změna nastává, pokud jsou splněny čtyři základní podmínky:
� žáci musí pocítit nespokojenost se svým dosavadním konceptem (nespokojenost)
� nový koncept pro ně musí být srozumitelný (srozumitelnost)
� nový koncept musí mít vysvětlující hodnotu (plauzibilita)
� nový koncept se žákům musí jevit jako užitečný (užitečnost).

Popsaný přístup je prakticky využitelný ve výuce založené na kognitivním konfliktu. Nic-
méně výzkumy ukazují, že výsledkem kognitivního konfliktu nemusí vždy nutně být kon-
ceptuální změna. A to zejména tehdy, pokud se naivní koncepty ukážou jako užitečné
v každodenním životě. Jinak řečeno, pokud žák necítí nespokojenost se svým konceptem,
je nerealistické očekávat, že ho odmítne ve prospěch vědeckého konceptu. Jak jsme ukázali
výše (tab. 9), místo toho, aby byly naivní koncepce nahrazeny novými, zůstávají často živé
a koexistují s novými koncepcemi. Žáci se tedy sice učí zvládat vědecký slovník, učí se
reprodukovat znalosti vyučované ve škole a odpovídat na otázky učitele, avšak mimo školu
často dál používají své staré koncepty.

Narozdíl od vědců žáci zpravidla jasně nediferencují mezi teoretickými hypotézami a em-
pirickou evidencí a aplikují různé ad-hoc strategie, v nichž bojují dvě strany konfliktu mezi
sebou. Často jim chybí metakonceptuální vědomí o epistemologickém statusu jejich znalostí:
nerozumí tomu, že jejich pohled nemusí být nutně správný, ale že sestává z hypotéz, které
je třeba ověřovat (Vosniadou, 1994). Stává se, že děti považují svá pojetí (beliefs) za ab-
solutně pravdivá a nikoliv za alternativní.
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K problémům v učení dochází tehdy, jestliže prezentované informace musí být interpreto-
vány uvnitř teoretického rámce, který je odlišný od toho, k němuž má přístup žák. To, co
je zde třeba, je osvojení si nové struktury znalostí, do níž může být nová informace zasa-
zena, aniž by nutně muselo dojít k opuštění či nahrazení původní koncepce (srov. Caravita,
Halldén, 1994). Z toho vyplývá potřeba navazovat ve výuce na dosavadní znalosti žáků
a stavět na nich. Cílem je podněcovat utváření koherentních konceptuálních rámců, tj.
struktur podobajících se teoriím. Na tyto konceptuální struktury se žák odvolává a vyu-
žívá jich, pokud se mu překládají úlohy, které od něho vyžadují vyvozovat závěry o kau-
zálních vztazích a predikci (Carey, 1991).

Příklad ilustrující trvalost původních znalostních struktur je k dispozici v longitudinální
studii realizované E. Kikasovou (1998). Studie popisuje míru vlivu tradiční výuky (zalo-
žené na učebnici) na znalosti astronomických konceptů (rotace kolem osy, cyklus dne a noci,
změny ročních období) u žáků 5. ročníků. Výsledky ukazují, že ačkoliv si žáci bezprostředně
po výuce dobře vybavovali definice a vědecká vysvětlení, s dvouměsíčním odstupem již
tyto definice a vysvětlení nebyly podrženy v paměti. Čtyři roky poté bylo zjištěno, že stejní
žáci používají pro popsání a vysvětlení cílových jevů své původní koncepce a že jejich
odpovědi jsou podobné těm, které podávají mladší děti.

Profesionalita učitele spočívá v jeho kompetenci diagnostikovat představy žáků o jevech
či dějích, které mají být nebo jsou ve výuce tematizovány. Přivést v hodině pomocí vhod-
ných otázek žáky k tomu, aby zveřejnili své představy – to je velkým uměním učitele a sou-
časně základem každé konstruktivisticky orientované výuky. Klíčovou metodou zde je
rozhovor se třídou, v němž učitel vyvozuje nové učivo s oporou o prekoncepce a naivní
teorie, s nimiž žáci do hodiny přicházejí. Teprve poté se může rozvinout bohatá interakce
a konfrontace představ, s nimiž do hodiny přicházejí žáci, a oficiálních (vědeckých) teorií,
jejichž nositelem jsou učitelé a učebnice. Jádrem takto založené výuky je elaborování
sociokognitivního konfliktu, které spočívá v tom, že individuální vědění jednotlivých
žáků je (např. formou rozhovoru se třídou) postupně zveřejňováno a sociálně sdíleno.
V tomto procesu se konstruuje kolektivní vědění na úrovni třídy. Je třeba počítat s tím, že
žáci své představy vyjadřují běžným, přirozeným jazykem, např.: „Protinožci jsou jako
netopýři, kteří visí hlavou dolů“. Učitelé ve srovnání s tím ztvárňují obsah vzdělávání
většinou pomocí odborného jazyka, např.: „Globus je mnohonásobně zmenšený model
naší planety“. Výuka jako interakční dění se tak odehrává na rozhraní mezi přirozeným
jazykem žáků a odborným jazykem učitelů a učebnic (srov. Slavík, 2003; Štech, 2004).

Integrativní přístup ke konceptuální změně a potřeba přerámování stávajících teorií

Mnozí současní autoři (např. Pintrich, Marx, Boyle, 1993; Sinatra, 2005) uvádějí, že proces
konceptuální změny nemá být nazírán v chladných termínech. Neměla by se zanedbávat role
motivačního sebepojetí a pojetí učení (motivational belief about the self and learning)
a kontextuálních faktorů, které mohou podporovat nebo omezovat hlubší kognitivní anga-
žovanost při revizi znalostí (Pintrich, 1999). Ve výzkumu konceptuální změny se v poslední
době začíná „oteplovat“ (blíže k tomu viz „warming“ trend in Sinatra, 2005; k proble-
matice vztahu kognitivních a emocionálních procesů viz Stuchlíková, 1996; 2002).
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Na potřebu přerámcování výzkumu a stávajících teorií konceptuální změny poukazuje řada
autorů (Limön, Mason, 2002; Vosniadou, Baltas, Vamvakoussi, 2007 a další). Tito autoři
charakterizují „klasický přístup“ ke konceptuální změně jako příliš racionální, strohý
a kontextuálně nevázaný. Zdůrazňují, že v pohledu na konceptuální změnu je třeba více
zohledňovat sociokulturní a motivační faktory, personální epistemologii a další.

8.4 Znalosti a jejich rozvíjení ve výuce

V této kapitole budou představeny různé druhy znalostí a popsány procesy jejich utváření
v kontextu školního učení. Výklad se opírá o výsledky domácích i zahraničních výzkumů
a je ilustrován ukázkami z výzkumů provedených autory této práce a jejich týmem. Volně
navazuje na výzkumy znalostí žáků realizované u nás J. Kotáskem (1957), J. Fenclovou
(1980) a dalšími.

Cílem našich výzkumů bylo zachytit a analyzovat procesy, v nichž se utvářejí žákovy
znalosti, a dokumentovat tyto znalosti v různých formách jejich existence. Vzhledem k tomu,
že naším záměrem bylo zkoumat žákovské znalosti v dynamice jejich proměn a transformací,
rozhodli jsme se využít analýzy videozáznamů vyučovacích hodin. Uplatněný metodolo-
gický přístup lze tedy charakterizovat jako procesuálně orientovaný.

Empirickou bází našeho výzkumu byly videozáznamy výuky různých vyučovacích předmětů
na 2. stupni základní školy, pořízené v rámci projektu CPV videostudie (Janík, Najvar, 2008).
Na základě analýzy videodat jsme se pokusili rekonstruovat výukové situace a události,
v nichž lze pozorovat projevy (externalizace) žákových znalostí – zejména deklarativních,
procedurálních a kontextuálních. Vzhledem k tomu, že externalizace žákových znalostí
ve výuce mají zpravidla povahu verbálních výpovědí (méně často vizuálií), je jádrem
uplatněného metodologického přístupu obsahová analýza transkriptů vyučovacích hodin.

Realizovaný výzkum se svým pojetím pohybuje na pomezí interpretativního a kogni-
tivně-konstruktivistického paradigmatu. Byl realizován v přirozeném prostředí školní výuky
s cílem objasňovat procesy utváření žákových znalostí. Ve výzkumu byl využit herme-
neutický postup umožňující „vyložit dění ve výuce“, a to s ohledem na jeho kontext.
Vzhledem k tomu, že znalosti jsou vždy znalostmi něčeho (nesou obsah), zaměřovali
jsme se při jejich zkoumání také na jejich významovou strukturu (Slavík, Janík, 2005).
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Deklarativní znalosti (co)

Deklarativní znalosti33 jsou znalostmi typu „že“. Díky nim víme, že něco je takové či jiné,
že něco je tak či onak. Jedná se o statické znalosti vysvětlující určité skutečnosti. Lze je
relativně bez problémů komunikovat – zpravidla se jedná o znalosti explicitní. Deklarativní
znalosti se vztahují zejména k faktografické složce učiva (např. znalosti historických dat,
jednotek fyzikálních veličin atp.). Na úrovni základního vzdělávání patří deklarativní
znalosti k nejčastěji zprostředkovávaným typům znalostí (pohled do výuky 9). Z hlediska
časové následnosti jsou deklarativní znalosti zprostředkovávány zpravidla dříve než zna-
losti procedurální či kontextuální (viz dále).

Pohled do výuky 9: Deklarativní znalosti jako základní stavební kámen výuky

Výňatek z transkriptu: Komentář výzkumníka:

U: Víte, co to je?

Z: Žárovka.

U: Výborně. Toto? Taky se s tím nikdo nesetkal?

Z: To je drát.

(FyO_G1_24:40-25:40)

U: No, a pokud chcete měřit pouze napětí, tak tam dáte co?

Z1: Ampérmetr.

U: A ampérmetrem měříme co? Jakou jednotku má elektrický

proud? To jste dělali v šesté třídě.

Z2: Watt.

U: Watt ne.

Z3: Volt.

Z1: Ampér.

U: Ampér. Jaký má napětí? Jaké má napětí?

Z: Ve wattech.

U: Ne.

Z: Ve voltech?

U: Ve voltech. Takže, když řeknu, že je to ampérmetr, tak to

měří co?

Z: Ampéry.

U: A proud, nebo napětí?

Z: Napětí.

U: Tak ještě jednou. Jakou jednotku má elektrický proud?

ZZ: Ampér.

U: Ampér. To znamená, co nám měří ampérmetr?

ZZ: Proud.

...

(FyO_G1_35:10-36:10)

V hodině výuky fyziky (FyO_G1)

byla identifikována epizoda (24:30-

38:30), kdy učitelka seznamovala

žáky s elektrickými součástkami,

které byly ve fyzikálním kabinetu

k dispozici. Během 14 minut bylo

žákům představeno na dvě desítky

elektrických součástek (žárovka,

drát, uzemnění, rezistor, rezistor

s proměnným odporem, dělič na-

pětí, elektrický článek, akumulátor,

baterie, elektrometr, baterie elek-

trických článků, zdroj napětí, zvo-

nek, polovodičová dioda, měřič

elektrického napětí, spínač, jed-

noduchý elektrický obvod – sta-

vebnice), a to spolu s jejich slovním

označením a s příslušnou sche-

matickou značkou. Současně byly

při této příležitosti prověřovány

žákovské znalosti jednotek různých

veličin a různých druhů měřicích

přístrojů (galvanometr, ampérmetr,

voltmetr).

Na (některých) výše uvedených

znalostech byla postavena další

výuka (pohled do výuky 14).
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Jak je z uvedeného patrné, zprostředkování deklarativních znalostí je ve zkoumané výuce
věnována dominantní pozornost. Přestože je základní škola někdy kritizována za to, že
klade příliš velký důraz právě na deklarativní (faktografické) znalosti, je třeba vést v patr-
nosti, jak významnou roli sehrávají tyto znalosti v kognitivních procesech. Deklarativní
znalosti fungují jako „základní stavební kameny“ znalostních struktur. Bez přítomnosti těchto
znalostí by kognitivní procesy byly obsahově vyprázdněné, a tudíž pouze omezeně použi-
telné pro řešení problémů, které je vždy situováno do určitého obsahového (oborového)
kontextu.

V některých případech bývá zprostředkování deklarativních znalostí hlavním cílem školní
výuky, procedurální a kontextuální znalosti (viz níže) tak bývají mnohdy upozaděny. To
bývá učiteli legitimizováno stížnostmi na nedostatečnou časovou dotaci příslušného vyu-
čovacího předmětu.

Procedurální znalosti (jak)

Procedurální (aplikační) znalosti – jde o dynamické znalosti, které se váží k procedurám
řešení problémů. Jsou to znalosti typu „jak“. Co do povahy jde o znalosti generické, neboť
jako výsledek uplatnění procedury z nich vznikají nové znalosti. Většinou jsou reprezen-
továny ve formě algoritmů či scénářů jednání. Charakteristická je pro ně zaměřenost na
cíl včetně jeho rozložení na dílčí cíle; zahrnují výběr a popis jednání nutného pro dosažení
(dílčích) cílů. Procedurální znalosti se v realizovaných činnostech zrcadlí jako „praktické
znalosti“ a jsou základem dovedností. Procedurální znalosti zpravidla nelze bezprostředně
komunikovat, jsou do značné míry implicitní.

Procedurální znalosti jsou nazírány jako druh „každodenních“ znalostí, např. o plavání,
jízdě na kole, jízdě autem, hře v šachy, hře na klavír atp. Ilustrujme zde příklad jízdy na kole
jako procedurální znalosti (srov. Eysenck, Keane, 1990). Obecně vzato, nejsme schopni
verbalizovat, jak jezdíme na kole, ačkoliv tuto dovednost v praxi bez problémů uplatňu-
jeme. Dovednost jet na kole a nespadnout z něj sestává z mnoha procedur, které lze snad
popsat v jejich jednotlivosti, stěží však v jejich vzájemném působení. Deklarativní zna-
losti by zde zahrnovaly poznatky o jízdním kole a jeho vlastnostech, např. že má dvě kola,
řídítka atp. Jak je vidět, procedurální znalosti využívají i znalostí deklarativních. Díky
těmto znalostem víme, jak řešit problémy. Jsou uplatňovány bezprostředně při jednání.

Také ve výuce jsou procedurální znalosti rozvíjeny v úzké návaznosti na znalosti dekla-
rativní. Díky procedurálním znalostem žáci vědí, jak něco udělat (viz pohled do výuky 10).
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Pohled do výuky 10: Procedurální znalosti aneb jak na to…

Výňatek z transkriptu: Komentář výzkumníka:

U: Jak poznáte třeba tady u toho zdroje, co jsem vám donesla,

kde je plus a kde je mínus?

Z: Je to tam někde označený.

U: Za prvé je to tam označený, kdyby to tam nebylo označený,

poznáte to podle barviček?

Z: Ano.

U: No? Jak?

Z1: Mínus červeně.

Z2: Červená je plus.

(FyO_G1_31:50-32:10)

U: A ukážeme si, jak sestavíme jednoduchý obvod. Tak.

Co k tomu potřebujem?

ZZ: Vodič.

U: Za prvé potřebujeme co?

ZZ: Vodič. Zdroj.

U: Nějaký zdroj. Tak a za další potřebujeme, tady to modrý.

U: A tomu se říká jak?

ZZ: Vodič.

U: Tak. Vodiče. No a my si chceme ukázat, jestli tím obvodem

bude procházet proud, tak potřebujeme nějaký ten elektrický spo-

třebič, abychom zjistili, jestli nám bude fungovat, nebo nebude

fungovat. Tak. Položíme. A teï, jak zapojujeme?

(FyO_G1_38:20-39:00)

V kontrastu s velkým množstvím

deklarativních znalostí, které jsou

ve výuce zprostředkovány (pohled

do výuky 13), stojí relativně malé

množství znalostí procedurálních.

Procedurální znalosti jsou zpro-

středkovávány v návaznosti na

znalosti deklarativní. Jak je z roz-

boru transkriptů patrné, obsahovou

náplň procedurálních znalostí před-

stavují právě deklarativní znalosti.

Procedurální znalosti mají povahu

praktických znalostí – jeví se jako

kognitivní základ dovedností.

Kontextuální znalosti (proč)

Kontextuální znalosti (angl. contextual knowledge, něm kontextuelles Wissen) – jsou
chápány jako znalost účelu, souvislostí a podmínek, jak dosáhnout potřebného cíle. Zároveň
odpovídají tyto znalosti na otázky typu: proč něco udělat či neudělat, kdy, kde a za jakých
podmínek (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 132).

Kontextuální znalosti bývají v jiném výkladovém kontextu označovány jako strukturální
znalosti (angl. structural knowledge, něm. strukturelles Wissen). Např. D. H. Jonassen,
K. Beissner a M. Yacci (1993, s. 4) vymezují v návaznosti na G. M. Diekhoffa (1983)
strukturální znalosti jako „znalosti toho, jak jsou mezi sebou vzájemně vztaženy koncepty
v rámci domény“. Strukturální znalosti ve smyslu kognitivních struktur jsou „hypotetickým
konstruktem odkazujícím k organizaci vztahů mezi koncepty v dlouhodobé paměti“
(Shavelson, 1972, s. 226–227).

D. H. Jonassen, K. Beissner a M. Yacci (1993) vidí pozici strukturálních znalostí na
pomezí znalostí deklarativních a znalostí procedurálních. Hovoří o strukturálních zna-
lostech jako o mediátoru přenosu deklarativních znalostí do znalostí procedurálních.
Strukturální znalosti podle tohoto autora podporují aplikaci procedurálních znalostí. Jiní
autoři (např. Mitchell, Chi, 1984) koncept strukturálních znalostí odmítají, neboť je chápou
jako součást znalostí deklarativních, které podle nich mají dvě dimenze: obsah a strukturu.
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Zejména při řešení problémů mnohdy nestačí vědět „že“ a „jak“, často je také nezbytné
vědět „proč“. Kontextuální (strukturální) znalosti jsou předpokladem pro porozumění vztahu
mezi pojmy, jsou předpokladem pro řešení problémů (viz pohled do výuky 11).

Pohled do výuky 11: Kontextuální znalosti aneb proč…

Výňatek z transkriptu: Komentář výzkumníka:

U: Všechny spotřebiče takto zapojené, jsou na sobě?

Z: Závislé.

U: Závislé. A teï se dívejte, teï se dívejte, co se stane, když

vyměním, mám tady stejné žárovky, které používám do toho ob-

vodu, jo, jedna je žlutá, druhá je?

Z: Červená.

U: Druhá je červená. Já si tady vypojím třeba tady tu modrou,

žárovky ostatní přestaly svítit, proč?

ZZ: Protože to je přerušený.

(FyO_E2_1:50-2:20)

Kontextuální znalosti jsou ve výuce

zprostředkovávány pouze výji-

mečně. Jejich aktualizace je spo-

jena s řešením problémů. Často

jsou formulovány jako hypotézy,

které jsou experimentálně ověřo-

vány.

8.5 Proceduralizace znalostí: na cestě k dovednostem

V předchozí kapitole jsme se pokusili objasnit některé aspekty procesu utváření znalostí
v kontextu školní výuky. Formou pohledů do výuky jsme sledovali různé postupy směřující
k utváření znalostí deklarativních, procedurálních i kontextuálních. V této kapitole se po-
kusíme objasnit roli proceduralizace znalostí v souvislosti s utvářením dovedností. Vy-
cházíme z předpokladu, že pro utváření dovedností je klíčovou konfrontace žáka s učebními
úlohami.

Učební úloha je zde chápána jako specifický soubor požadavků kladených na žákovo
učení. Učební úlohy zahrnují „věcné vztahy či objekty, které učitel vybírá na základě spe-
cifických cílů s ohledem na požadované učební procesy a předkládá je žákům v časopros-
torově vymezených učebních situacích“ (Seel, 1981, s. 7-8). Učební úloha požaduje od
žáka více či méně tvořivé vyplnění „mezer“, které vznikají zadáním úlohy a vyplývají
z interpretace úlohy. K vyplňování „mezer“ dochází při vlastním řešení úlohy, kdy žák
vytváří výrazovou strukturu, která může být vyhodnocena jako více či méně správná s ohle-
dem na kontext zadání úlohy v rámci určitého oboru či vyučovacího předmětu (podrobněji
viz Slavík, 1997, s. 119–126).

Specifickým případem učební úlohy je problémová úloha – tomuto typu úloh budeme vě-
novat pozornost v kap. 8.6 v souvislosti s utvářením kompetencí.
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Role znalostí při řešení učebních úloh

Řešení učebních úloh vyžaduje koordinované a simultánní uplatnění zejména znalostí de-
klarativních a znalostí procedurálních. V případě, že se jedná o problémové úlohy, bývají
ve výraznější míře aktualizovány též znalosti kontextuální. Zatímco deklarativní znalosti
jsou předpokladem pro porozumění tomu, čeho se učební úloha týká a oč v ní jde, proce-
durální znalosti jsou předpokladem pro uplatnění algoritmů či postupů při vlastním řešení.

Vztah mezi deklarativními znalostmi a procedurálními znalostmi je v odborné literatuře
řešen v souvislosti s pojmem proceduralizace. Proceduralizace je jedním z ústředních
pojmů Andersonovy teorie ACT* (Adaptive Control of Thought), která popisuje proces
utváření dovedností (Anderson, 1982, 1983, 1985, 1987). J. R. Anderson vysvětluje, že
dovednosti se utvářejí ve třech stupních:
1. Deklarativní stupeň – znalosti vztahující se k osvojované dovednosti jsou nejdříve

uloženy v deklarativní podobě a mají povahu konceptů.
2. Kompilace – z konceptů se na základě kompilačních mechanismů utvářejí procedury.

Ty mají povahu procedurálních znalostí o pravidlech postupů. Díky procedurálním
znalostem se dosahuje vyšší rychlosti při zpracování informací, neboť odpadá memo-
rování informací (typické pro deklarativní stupeň) a lze efektivně zpracovávat větší
shluky informací. Přechod od deklarativních znalostí k procedurálním znalostem
předpokládá existenci dvou kompilačních mechanismů – kompozice a proceduralizace.
Prostřednictvím kompozice se slučuje vícero obecných, na sebe navazujících pravidel
postupů do jednoho nadřazeného pravidla. Na základě zakomponování deklarativních
znalostí, tj. na základě nahrazení proměnných doménově specifickými údaji se při
proceduralizaci utvářejí pravidla postupů, která jsou využitelná pouze pro určité úlohy.
Díky tomu je možno definovat podmínky, při nichž mohou být určitá pravidla postupů
použita.

3. Vylaïování – pravidla postupů jsou neustále zjemňována. Na vylaïování se podílí celá
řada různých mechanismů: generalizace (aplikovatelnost pravidel postupů se rozšiřuje),
diskriminace (aplikovatelnost pravidel postupů se zužuje), posilování (vhodná pravidla
jsou posilována, nevhodná jsou oslabována).

Andersonova teorie je blízká později rozvíjeným teoriím, jejichž jádrem je pojem zhuštění
znalostí (angl. knowledge encapsulation, něm. verdichtetes Wissen). Jak uvádí R. Bromme
(2008), zhuštění znalostí představuje proces, během něhož je

„množství informací původně nahlížených z oddělených perspektiv různých disciplín
(např. fyzikální, biologická nebo chemická data) zahrnuto pod několik obecnějších
konceptů. Tyto obecnější koncepty tak získávají větší explikativní hodnotu pro po-
zorované jevy (např. pro data o nemocích v lékařství). Tyto obecnější koncepty pů-
sobí integračně na množství dat, přičemž mnohé detailní informace, které jsou v nich
zahrnuty, zpravidla vůbec nejsou aktivovány. Tím není míněno prosté osvojení si
nových abstraktnějších schémat, nýbrž proměna dosavadních oborových pojmů, které
se stávají abstraktnějšími ve smyslu nárůstu intensionálního významu“ (Bromme,
2008, s. 14).

Oběma uváděným teoriím je společné zdůraznění významu integrace znalostí různého
typu a různé povahy do amalgamizovaných schémat.
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Zvlášť významnou roli – s ohledem na proceduralizaci znalostí a rozvíjení dovedností –
sehrává řešení učebních úloh. Učební úlohy jsou nástrojem organizování a strukturování
učiva a učení, a tím i poznávání a jednání v určité situaci (srov. Doyle, 1995; viz také po-
hled do výuky 12).

Pohled do výuky 12: Učební úlohy – proceduralizace znalostí a rozvíjení dovedností

U: Zadání toho příkladu přečte Šárka.

Z: V elektrickém obvodu sestaveném podle obrázku b 2,18 jsou dva rezistory o odporech R1 rovná

se 20 ohmů a R2 rovná se 30 ohmů spojeny za sebou. Napětí mezi svorkami A, B je 100 voltů. Za

a) Jaký proud prochází rezistory? Za b) Jaké napětí je mezi svorkami rezistoru a odporu R1? A re-

zistoru a odporu R2?

U: Dobře. Evo, vem si knížku. Pojï ten obrázek obmalovat, protože náčrt toho elektrickýho obvodu

už ti předtiskli v učebnici, takže to jen obmaluješ. Uděláš zápis. Vypíšeš z toho slovního zápisu všechny

veličiny, co znáš, a všechny, na které se ptají.

Z: To mám jako obmalovat?

U: Hm. Vy si ho všichni přemalujete tužkou do sešitů a napíšete si zápis. Proč tu sedíte a čekáte, až

to udělá na tabuli?

ZZ: (Šárka znázorňuje na tabuli, ostatní žáci do sešitů.)

U: Tak a teïka vypiš všechny veličiny, co znáš. Který máme zadaný v tom slovním příkladě a na

který se nás ptají. Čti to nahlas, prosím tě.

Z: R1 je 20 ohmů. Odpor R2 to je 30 ohmů a jsou spojeny za sebou. A ptají se nás na napětí mezi

svorkami a odpory.

U: Dobře. A dál?

Z: Napětí mezi svorkami A, B je 100 voltů.

...

U: V tomhle příkladu si musíš nejprve zjistit celkový proud. Vašku, pojï spočítat celkový proud v tom

obvodě. Jak spočítáš celkový proud v obvodě?

Z: (mlčí).

U: Pomocí Ohmova zákona, ne? Vašku? Čili I se rovná?

Z: (píše: „I =“ a mlčí).

U: Petro, jaký je Ohmův zákon? Na vyjádření proudu?

Z: I se rovná R děleno U?

U: Naopak. U napětí, celkové napětí v obvodu děleno celkový proud. Podívej se na ten zápis. Znáš

celkové napětí?

Z: Neznám.

U: Prosím?

Z: Teda znám.

U: Znáš, dobře. Znáš celkový odpor?

Z: Ne.

U: Neznáš. Ten musíš zjistit. Jak zjistíš celkový odpor v obvodu?

Z: Když to sečtu (píše na tabuli: R1 + R2 = R).

U: Sečtu ho. Dobře, tak to sečti. R1 plus R2 se rovná, se rovná celkový odpor R. 50 ohmů.

Dobře. 20 plus 30 je 50. Už to do toho můžeš dosadit. I se rovná celkový napětí – máš v zápisu.

Z: (píše: I = 100/50).

U: Výborně. Lomeno padesáti. Kolik je 100 děleno 50?

Z: Pět, teda, ee, dva.

U: Dva. Čeho, Václave?

Z: E, ampér.

U: V ampérech, dobře. Celkový proud – ampéry. Dobře, posaï se. (FyO_I2_26-30-33:50)
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Zpracování učebních úloh, které se rozvíjí od svého zadání přes vlastní řešení až po vý-
sledek a jeho kontrolu, se odehrává na základě manipulaci s reprezentacemi. K tomuto
problému se vrátíme v kap. 8.6, a to v souvislosti s pojednáním o roli transferu naučeného.

8.6 Role znalostí a dovedností při řešení problémů:
na cestě ke kompetencím

Jak bylo uvedeno v kap. 4.5, vymezení pojmu kompetence není ustálené. V příklonu k pojetí,
které zastává E. Klieme et al. (2010), lze pojmem kompetence označovat komplexní dis-
pozice k řešení problémových úloh situovaných do autentického kontextu – ať již
každodenního či profesního. Z tohoto úhlu pohledu se jeví jako žádoucí, rezervovat pojem
kompetence pro označení předpokladu či dispozice k řešení špatně definovaných (ill-
-defined) problémů. To znamená takových problémů, jež nelze vyřešit pomocí deklara-
tivních znalostí (vědomostí) a jednoduchých dovedností, nýbrž na základě vhledu a tvoři-
vého propojení dosavadních znalostí a dovedností spolu se zpracováním nových znalostí
(Reusser, 2005).

Pro řešení problémových úloh je důležité, aby jedinec disponoval amalgamovanými sché-
maty. Pojem schéma označuje znalostní strukturu, v níž jsou integrovány znalosti dekla-
rativní a znalosti procedurální. Jak objasňují G. Lind a G. Friege (2003, s. 60), v případě
schémat spojených s určitým fyzikálním zákonem vedle znalosti samotného zákona a pro-
měnných, které v něm figurují, sem patří také znalosti o podmínkách aplikace a kontextuální
znalosti, dále plány postupu při uplatnění zákona v určitých aplikačních situacích. Jedná se
o amalgamovaná schémata označovaná jako schémata řešení problémů. Ty zahrnují ne-
jen bohatou a efektivně organizovanou znalostní strukturu, ale současně také dobře fun-
gující systém vyvolání z paměti.

Inertní znalosti aneb k problému dekontextualizace

Předpokladem kompetentního řešení problému je schopnost transferu naučeného z učeb-
ních situací do aplikačních situací, resp. schopnost transferu ze školních situací do mimo-
školních situací. Jestliže jedinec při tomto transferu selhává, bývá to zpravidla připisováno
na vrub tzv. inertním znalostem.

Inertní znalosti (angl. inert knowledge, něm. träges Wissen) jsou s odvoláním na A. N. White-
heada (1929) chápány jako znalosti, jimiž jedinec disponuje, avšak není schopen uplatnit
je v jiném kontextu, než ve kterém je získal (Renkl, 1996; Renkl, 2001; Friege, 2001; Lind,
Friege, 2003; Lind, Friege, Sandmann, 2005).

Jako příklad mohou posloužit školní znalosti z fyziky – žák umí vyřešit fyzikální úlohu,
avšak není schopen aplikovat znalosti, které při řešení uplatnil, na vysvětlení každodenních
fyzikálních problémů. Nebo školní znalosti z matematiky, které žák neumí uplatnit v mimo-
školním kontextu (podrobněji k tomu viz deCorte, Greer, Verschaffel, 1996). Žák např.
umí ve škole správně vyřešit úlohu založenou na znalosti Pythagorovy věty, avšak v mimo-
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školním kontextu není schopen matematizovat problém, jehož řešení aplikaci znalosti
Pythagorovy věty předpokládá (srov. problém formalismu ve znalostech – Hniličková-
Fenclová, 1970; Hejný, Kuřina, 2001). Popř. může jít o znalosti slovní zásoby v cizím
jazyce, jimiž mluvčí sice disponuje, avšak není schopen je aktivizovat v dané komunika-
tivní situaci.

Problém inertních znalostí je ve starší literatuře reflektován jako problémy nezdařilého
transferu (Holyoak, 1985), či jako problém nezdařilé aplikace znalostí (Mandl, Gruber,
Renkl, 1994). V novější literatuře je popsána řada přístupů k vysvětlení problému inertních
znalostí. Renkl (1996) je shrnuje do tří hlavních kategorií:

� Metaprocesuální vysvětlení je založeno na předpokladu, že jedinec sice disponuje po-
třebnými znalostmi, ale nevyužívá jich, neboť metaprocesy probíhající nad těmito
znalostmi a jejich aplikací jsou deficitní.

� Vysvětlení založené na strukturálních deficitech předpokládá, že problém je v samotných
znalostech; to znamená, že znalosti nejsou k dispozici ve formě, která by umožňovala
jejich aplikaci.

� Situační vysvětlení zpochybňuje samotné koncepty znalost a transfer v jejich tradičním
chápání. Situační vysvětlení je založeno na předpokladu, že znalosti jsou v principu
vázány na situace, a proto se nezdařilý transfer jeví jako normální, a nikoliv jako de-
ficitní záležitost.

Výzkumy, v nichž se hledala odpověï na otázku, jak inertní znalosti vznikají, dospěly
k následujícím závěrům. Vznik inertních znalostí je ovlivněn způsobem prezentování
a aplikování informací, který je vhodný pro situace školního učení, avšak není propojen
se situacemi běžného života, vzhledem k nimž se jeví jako relevantní. Vznik inertních
znalostí může být způsoben také tím, že informace o témže učivu mohou být uloženy v od-
lišných oblastech znalostní struktury nebo mohou být uloženy odlišným způsobem (Vos-
niadou, 1996, s. 102-103).

Významným způsobem přispívají k objasnění problému inertních znalostí také výzkumy
zaměřené na řešení problémů (např. Friege, 2001; Lind, Friege, 2003; Lind, Friege,
Sandmann, 2005). Zdařilý transfer je předpokladem úspěšného řešení problémů založeného
na znalostech. Příčina neúspěchu při řešení problémů bývá shledávána v povrchním poro-
zumění, které neumožňuje transfer naučeného do problémové situace.

Z pohledu situačních teorií je poukazováno na to, že problém inertních znalostí úzce souvisí
s problémem dekontextualizace. Škola je často kritizována za to, že dostatečně nedbá o kon-
textuálnost učení. V. Mertin (2003) k tomu např. uvádí:

„přestože vzdělání má koneckonců za cíl připravit dítě na život, který vede mimo školu
a který povede v dospělosti, u řady školních znalostí hledáme sepětí se životem jen
velmi obtížně. Žáci se navíc učí poznatky bez vztahu k jejich vlastnímu životu, bez
vztahu k životu jejich rodičů, komunity, se kterou jsou identifikováni“ (Mertin, 2003,
s. 412).
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Poukazuje se zde na odlišnost kontextů „školní“ versus „životní“ a má se za to, že znalosti
vzniklé v těchto odlišných kontextech jsou navzájem jen obtížně slučitelné. Podle V. Mertina
(2003, s. 412) dekontextualizace dokonce představuje „jeden možný zdroj omezení nebo
úplné ztráty vnitřní motivace ve vztahu ke vzdělávání v průběhu prvních měsíců, roků
školní docházky“.

Je pravda, že svět školy je do značné míry dekontextualizovaný a pouze nepřímo pro-
pojený s dosavadními zkušenostmi žáků. Proto je nezbytné „vyjednávat“ v něm nový
význam žákovských představ, dosavadních znalostí a zkušeností, s nimiž žáci do školy
přicházejí. Škola totiž doplňuje neformální učení v prostředí domova tím, že děti uvádí do
formálnějších způsobů získávání znalostí. M. Scardamalia a C. Bereiter (1989) v těchto
souvislostech zdůrazňují, že

„děti mohou vstupovat do školy s elementárními lingvistickými nebo numeračními
kompetencemi získanými v podpůrném učebním prostředí, ale úlohou vzdělávání
je jít za podporu této ‚přirozené’ kompetence“ (Scardamalia, Bereiter 1989, cit. podle
Aubrey, 1989, s. 9).

Jakkoliv se může zdát, že dekontextualizace představuje jeden z vážných problémů škol-
ního vzdělávání, domníváme se, že jej profesionálně připravení učitelé mohou přiměřeným
způsobem zvládat. Podobně S. Štech (2003) v těchto souvislostech upozorňuje, že

„distance školního poznávání od jejího praktického užití je potřebná, praktické pří-
klady a kontexty osobního užití v pokročilejším učivu nejsou: vyšší matematiku nebo
sofistikované literární žánry se neučíme proto, abychom je použili k řešení praktických
problémů. Učíme se je pro ‚gymnastiku’ myšlení, pro estetický zážitek... a pro po-
vědomí o společné kultuře...“ (Štech, 2003, s. 423).

V návaznosti na to popisuje citovaný autor (Štech, 2003, s. 431-432) tři kroky efektivního
učení: 1) spontánní učení – vychází ze spontánní zkušenosti, představy, prekonceptu;
povstává z instrumentálního používání: vědět jak; 2) formalizované učení uvolňuje cestu
reflexi: vědět proč; 3. aktivní používání osvojovaných poznatků v nových kontextech –
schopnost transferu v pojmové síti daného poznatkového pole). Přitom podstatné na ce-
lém problému je „ono didaktické umění provést dítě všemi etapami učení“ (Štech, 2003,
s. 422–423). Právě ono didaktické umění provést dítě všemi etapami učení je považováno
za nezbytný předpoklad toho, aby žák byl schopen přecházet mezi kontexty „škola“ a „život“.
Jedním z požadavků kladených na výuku je zprostředkovávat znalosti včetně jejich apli-
kačního kontextu. Není proto divu, že se řada autorů zamýšlí nad možnou prevencí vzniku
inertních znalostí. Např. K. Reusser (2005) k tomu uvádí:

„mají-li být znalosti flexibilně použitelné, je třeba zajistit, aby byly získávány v séman-
ticky bohatých, autentických kontextech, tj. nikoliv od počátku v kontextech, které
komplexitu redukují. Jelikož školní učební situace mohou být zřídkakdy skutečně
autentické, měly by být plánovány tak, aby žáci měli během učebního procesu pří-
ležitost zpracovat učivo z více perspektiv, v různých souvislostech a kontextech“
(Reusser, 2005, s. 162).
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Řešení problémů a transfer

Řešení náročnějších učebních úloh, resp. problémů je zpravidla založeno na transferu
naučeného do nových situací a kontextů. Transfer se odvolává na vnímání podpůrných
a omezujících struktur (affordances and constraints), které jsou invariantní v situaci učební
a v situaci, do níž se naučené transferuje (Greeno, Smith, Moore, 1993). Je-li určitý obsah
ztvárněn formou určité konkrétní reprezentace, nabízí se tím žákovi možnost rozpozná-
vat a dokládat strukturální invariance mezi odlišnými situacemi. Žáci mohou verifikovat
jednu reprezentaci prostřednictvím jiné, mohou uplatnit transfer reprezentací mezi růz-
nými učebními situacemi. Pokud jsou žákům ve výuce nabízeny příležitosti k tomu, aby
s reprezentacemi aktivně pracovali (aplikovali je při řešení problémů, verifikovali jednu
reprezentaci pomocí jiné atp.), podporují se tím jejich dovednosti abstrakce principů,
které přesahují výchozí učební situace (Hardy et al., 2004). Pro učení je podstatné, do jaké
míry učitel reflektuje potenciál, který výše popsaná manipulace s reprezentacemi nabízí,
a zda ve výuce žákům nabízí příležitosti pro transfer reprezentací (pohled do výuky 13).

Pohled do výuky 13: Hledání strukturální podobnosti mezi různými reprezentacemi téhož

Učitelce byla k reflexi předložena následující

situace z její výuky:

Z rozhovoru výzkumníka a učitelky nad shléd-

nutým videozáznamem

U: Tak, my si dneska budeme povídat něco

o sériovém zapojení rezistorů. Já jsem si tu pro

vás nachystala pokus. Předvedeme si to demon-

strativně... sesednete dopředu a já vám to vy-

světlím na tom pokusu (všichni žáci jdou k tabuli)

... takže, mám tu sestrojený elektrický obvod.

Někdo ten elektrický obvod podle toho, co tu vidí,

půjde nakreslit na tabuli. Schéma.

ZZ: Ne.

U: Ale jo. To, co vidí, tak mi to půjde nakreslit jako

schematický nákres zapojení obvodu.

Z: Jo, já půjdu.

U: Tak pojï, Laïo. Z čeho se skládá? Honzo?

Z čeho se skládá ten obvod?

Z: No, tak z dvou vol//

U: //ze dvou voltmetrů (ukazuje v zapojení).

Z: Jednoho ampérmetru.

U: Dobře.

Z: A to je (ukazuje na rezistor v zapojení)?

U: Báro, můžeš nás poslouchat?

Z: A z odporu.

U: Ze dvou odporů a?

Z: A z těch vodičů.

U: Vodičů. A to úplně před váma (ukazuje v za-

pojení)?

Z: Zdroj.

U: (Kontroluje zápis na tabuli) děcka, nemalovala

jsem vám zdroj náhodou takhle (znázorňuje na

tabuli)?

ZZ: No, takhle.

VÝZKUMNÍK: To, co jsme viděli – je to typický

způsob, jak děláte demonstrační experimenty?

UČITELKA: Tam šlo vidět, že vlastně viděli něco

a oni tam měli něco zpracovat. Vlastně měli před

sebou nějaký pokus. A schéma, se kterým oni

měli dál operovat. Já jsem jim nic neřekla a měli

těžit z toho, že musí znát značky schematické

a jak se to má zapojovat. Snažím se si ty děcka

volat k tabuli, aby mně pomáhali, tím je vlastně

získám, svým způsobem motivuju a vtáhnu je,

nebo snažím se je vtáhnout do toho děje, že si

zavolám jednoho, aby mi to namaloval zpětně.

VÝZKUMNÍK: Co se v této situaci podařilo?

UČITELKA: Na tom to šlo krásně vidět, že jsem

jim chtěla vysvětlit nějaké sériové zapojení, co to

je, ale těžila jsem z toho, co oni už znají

z šesté a osmé třídy. Značky, co musí mít obvod,

jak musí být zapojen, aby fungoval.

Z čeho se skládá, jak to vypadá namalovaný,

nebo aby skutečnost převedli do nějakého ná-

kresu. Třeba jsem je to nemusela nechat na-

malovat, mohla jsem jen říct, tady máte obvod,

skládá se z toho, toho, toho, a jít na pokus.

VÝZKUMNÍK: V čem byla ta přidaná hodnota

nebo ta výhoda toho, že jste je to ještě navíc ne-

chala namalovat?

UČITELKA: Aby si to uvědomili, aby si to před-

stavili, protože oni třeba mají hrozný chaos v těch

drátech, zapojení. Oni vidí hodně součástek na

stole, a nevyznají se v tom.
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U: Dobře. Když se na to podíváš, tak kde jsou

napojeny ty voltmetry?

Z: Má to špatně?

U: Má to špatně, no. A říkali jsme si to. Ještě jsme

si říkali, jak se zapojuje voltmetr. To se nekříží, to

má dobře. Ani mně se ty vodiče nekříží. Ale říkali

jsme si u elektrického napětí jednu zásadu, jak se

zapojuje voltmetru do obvodu, a zásadu, jak se

zapojuje ampérmetr do obvodu.

U: No? Tohle. Pojï sem. Tohle namaluj (ukazuje

v zapojení).

(FyO_I3_15:10-17:40)

A myslím si, že to bylo dobré pro přehlednost, jak

to vlastně je, jak je to uspořádaný.

VÝZKUMNÍK: Myslíte si, že ty děti vědí, že to

zapojení a potom to znázornění jsou stejné věci?

UČITELKA: Jo, protože oni vědí, co je vodič, co je

ampérmetr, tady ty informace oni už znají z před-

cházejících hodin.

Výzkum zaměřený na uplatňování reprezentací učiva ve výuce (srov. Prain, Waldrip, 2006;
u nás Janík et al., 2007) naznačuje, že učitel využívá reprezentací nejen jako nástrojů ke
strukturování konceptů, s nimiž se mají žáci seznámit, ale také jako nástrojů ke strukturo-
vání učebního a poznávacího procesu. Různé typy reprezentací při tom sehrávají speci-
fickou roli (pohled do výuky 14).

Pohled do výuky 14: Komplementace různých reprezentací téhož

Popis situace:
Z rozhovoru výzkumníka a učitelky (J) nad

shlédnutým videozáznamem

Experimentální reprezentace

Obrazová reprezentace

VÝZKUMNÍK: Když jsme prošli vaše hodiny, tak

jsme tam našli různé způsoby, jak se tam

o té síle mluvilo. Začínalo to experimentem, na

něj navazovala pohádka O velké řepě. Co bylo

cílem toho, že se do hry dostala pohádka

O velké řepě?

UČITELKA: ...to byla motivace a využití té

tisícileté zkušenosti a v podstatě využití té

spolupráce v té pohádce.

VÝZKUMNÍK: Potom se tam dostaly ty vektory,

ty mají jakou funkci?

UČITELKA: To je grafické znázornění skládání

sil a to je početně a to je slovně. Je to tady

poskládané z několika pohledů. ...žák by si měl

vybavit všechny ty obrázky, když bude hovořit

o skládání sil. Když napíše tento vzoreček,

nebo já ho napíšu, nebo někde ho vidí, tak aby

si hned slovně řekl tady tuhle tu větu a aby si

hned dokázal vybavit tady ty orientované úsečky,

vektory. My tomu zatím vektory neříkáme, to až

na střední škole. Zatím je to pro nás orien-

tovaná úsečka.
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Schematická reprezentace

Symbolická reprezentace

Verbální reprezentace

VÝZKUMNÍK: A teï ti žáci měli za úkol pro-

pojovat, nebo si uvědomit, že ty způsoby spolu

nějak souvisejí...?

UČITELKA: ...že tu situaci můžeme fyzikálně

popsat. To je fyzikální vyjádření té situace, té

pohádky. Takhle to fyzikové popisují a fyzika se

neobejde bez matematiky, tak aby viděli spojitost

toho fyzikálního děje s tou matematickou for-

mulací, a ta matematická formulace se dá

vyslovit větou.

VÝZKUMNÍK: Je ještě něco, co byste k tomu

chtěla dodat?

UČITELKA: No, že jde o to, kolik těch způsobů

za hodinu stihneme.
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Závěrem aneb kompetence jako komplexní dispozice k řešení problémů

Jak jsme upozorňovali již v předcházejících studiích (např. Maňák, Janík, Švec, 2008,
s. 78–79), s pojmem kompetence je spojena řada problémů (srov. k tomu také Štech, 2009;
Kaščák, Pupala, 2009, s. 121–131 a další). Zatímco v odborné literatuře je pojem kompe-
tence zpravidla užíván pro označení komplexní dispozice k úspěšnému jednání v problé-
mových situacích (např. Westera, 2001; Klieme et al. 2010; u nás Helus, 2001), v běžném
jazyce (a v dokumentech vzdělávací či kurikulární politiky) tomu tak není. Běžně se zde
pojmem kompetence označuje předpoklad, způsobilost či dispozice k jakémukoliv jednání.
Pojem kompetence je zde mnohdy chápán zúženě jako synonymum dovednosti, kvali-
fikace či pravomoci.

V této publikaci nabízíme k úvaze pojetí kompetence jako komplexní dispozice ke zvlá-
dání odpovídajících typů situací. Úspěšné zvládání situací se zakládá na vystižení klíčo-
vých problémů a jejich řešení. Řešení se pak opírá o schémata, v nichž jsou integrovány
znalosti deklarativní, procedurální a kontextuální, přičemž každý z těchto druhů znalostí
naplňuje specifickou funkci. Vedle toho se jako nezbytná jeví disponovanost dovednostmi,
které jsou využívány při realizaci dílčích úkonů v rámci řešení problémů. Volní, resp. mo-
tivační komponenty sehrávají významnou roli v souvislosti s odhodláním situaci vůbec
řešit. Schopnost transferu – založená na rozpoznání strukturálních podobností mezi situa-
cemi řešenými dříve a situacemi řešenými aktuálně – je další nutnou podmínkou k úspěš-
nému zvládání situací.

Uvedený přístup nezužuje kompetence jen na situace praktické, ale také na řadu situačních
typů, které se vyskytují ve specializovaných oborech. Projevem kompetence přece může
být argumentace v odborné panelové diskusi, prezentace řešení vědeckého problému, dialog
o filozofické, etické nebo umělecké otázce apod. Všechny tyto situace předpokládají výtečné
zvládání obsahu-učiva.

Na podkladě této úvahy lze odvodit a vymezit hlavní příznaky kompetencí:

(1) Předpokládají transfer, tj. dekontextualizaci (pro učitele v praxi to znamená sledovat,
zda žák umí přenášet poznatky, dovednosti apod. mezi různými typy situací).

(2) Jejich uplatnění je ale ověřitelné jen v příslušném situačním kontextu (učitele v praxi
to vyzývá k vytváření takových situací, ve kterých se ta či ona kompetence může
prokazovat).

(3) Svým vymezením kompetence poukazují na určitý obor situací – tj. dá se předpoklá-
dat, v jakých situacích se kompetence projeví a lépe nebo hůře uplatní (učitel v praxi
by tedy měl znát a umět navozovat určitý „arzenál“ situací vztažených k příslušné
kompetenci).

Toto obecné – „silné“ – pojetí kompetencí je jakousi regulativní cílovou ideou, tj. „ideálem
komplexní lidské dispozice“, k němuž chce škola směřovat, víceméně v duchu antického
areté – ideálu Dobra. Výstižně to vyjadřuje Krámský (2006, s. 114), když uvádí: „Kompe-
tence nemusí poukazovat jen k vhodnosti, ale může znamenat i pohyb směřování (petere =
směřovat). Kompetenci potom není nutno chápat jako nějakou konceptualizovanou a z hle-
diska cíle konkretizovanou vhodnost, tedy jako dovršené směřování, ale právě jako smě-
řování kamsi, o čem přesně nevíme, ale nějak tušíme, že je to třeba“.
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ZÁVĚREČNÁ ROZVAHA

Společnost vědění klade na vzdělávání a rozvoj člověka náročné požadavky, protože stojí
před novými úkoly a perspektivami. Není to jen expanze informací, která rozšiřuje lidské
poznání, ale též existenciální situace lidstva, které se blíží osudové křižovatce, k bodu
obratu, který by měl znamenat obrat od kvantity ke kvalitě. Situace společnosti se úzce dotýká
také školy, jejíž funkcí je příprava mladé generace pro budoucnost. V souladu se směro-
váním společnosti má škola stanovit cíle vzdělávání a v jejich intencích specifikovat obsah
vzdělávání tak, aby naplňoval aktuální i perspektivní potřeby jedince i společnosti.

Předkládaná publikace se pokouší přispět k řešení tohoto problému tím, že se snaží sle-
dovat cestu, podmínky a vlivy, kterými procházel a prochází obsah vzdělávání při své
transformaci od obecných cílů vzdělávání až ke konkrétnímu učivu, které žákům
zprostředkovává učitel ve výuce. Tato cesta transformace cílů vzdělávání do obsahů
vzdělávání začíná na úsvitu lidských dějin, pokračuje do naší přítomnosti, avšak zdaleka
není ukončena. Pokusili jsme se tento vývoj zachytit a znázornit v modelech kurikula, a to
v modelu fundamentálním, konstitutivním a realizačním. Modely mají demonstrovat ná-
vaznost, kontinuitu, ale též změny, diskontinuitu obsahu vzdělávání, které jsou významné
pro pojetí dnešního kurikula.

Publikace byla sepsána v době, kdy u nás dochází k významné proměně školy a jejího
kurikula. Ve snaze poskytnout orientaci v problematice, která se jeví jako poměrně náročná
a nepřehledná, je zde hlavní pozornost věnována procesům, které stojí v pozadí tvorby
a realizace kurikula školního vzdělávání. Kurikulum je zde analyzováno zejména v rovině
cílů a obsahů školního vzdělávání. Při analýze problematiky se popisují procesy, jimiž
cíle a obsahy procházejí, čímž je vytvořena teoretická základna, od níž se odvíjí postupná
konkretizace cílů v učivo. Následně se získané závěry konfrontují s realizací cílů ve vzdě-
lávacích oblastech, ve vzdělávacích oborech, vyučovacích předmětech a průřezových
tématech, jak jsou koncipovány v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělá-
vání (2005). Postupná konkretizace vyúsťuje v úvahy nad rolí učitelovy přípravy na výuku
a nad její realizací ve výuce.

Kurikulární obsahy jsou reprezentacemi určitých skutečností, které v návaznosti na cíle
vzdělávání vstupují do edukačních procesů jako prostředek utváření a rozvíjení znalostí,
dovedností, kompetencí a jiných dispozic či potencialit žáků. Konstruování kurikulárních
obsahů je klíčovým problémem kurikulární tvorby. Toto konstruování se odehrává v pro-
cesu ontodidaktické transformace, která spočívá v převádění kulturních (oborových) obsahů
do obsahů kurikulárních (vzdělávacích) a je úkolem pro tvůrce kurikula. Zde se tematizují
otázky výběru a legitimizace obsahu vzdělávání a jeho uspořádání do systému vzdělávacích
oblastí, oborů či vyučovacích předmětů (kurikulum v užším slova smyslu). Pro tvůrce
kurikula je důležité zabývat se povahou vztahu mezi obory (vědeckými, uměleckými
a dalšími) a školními vyučovacími předměty, neboť obory představují relativně etablované
jednotky systematizace a organizace vědění – poznávání i jednání. Školní vyučovací před-
měty poskytují předpoklady pro odbornost výuky tím, že jsou zakotveny v oborech. Vedle
zřetelů oborových se však při koncipování vyučovacích předmětů uplatňují i zřetele antro-
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pologické, psychologické a pedagogické – oborové cíle, obsahy a metodologie se v rámci
kurikula transformují s ohledem na vzdělávací možnosti a potřeby žáků, což je další výzvou
pro tvůrce kurikula.

Kurikulum představuje rámec pro procesy odehrávající se při školní výuce, tj. především
pro vyučování a učení se určitým obsahům. Kurikulární obsahy procházejí ve výuce další
rovinou transformace, která je označována termínem psychodidaktická transformace.
Významnou roli při ní sehrává učitel a jeho ústřední profesní aktivita – vyučování. S ohledem
na zprostředkování obsahů jsou podstatné procesy artikulace a prezentování učiva, tj.
uplatňování takových způsobů ztvárnění učiva, které je učiní srozumitelným pro jiné.
Jedná se např. o různé analogie, ilustrace, příklady, vysvětlení, slovní demonstrace apod.

Ve výuce jsou s reprezentacemi učiva konfrontováni žáci – s předpokladem, že se na zá-
kladě těchto vnějších reprezentací budou u žáků utvářet a rozvíjet jejich vnitřní (mentální)
reprezentace, resp. znalosti. Procesy učení a utváření znalostí jsou co do své povahy ku-
mulativní – odehrávají se při nich četné revize žákovských prekoncepcí a konceptuální
změny. Zásadní je pro ně žákova aktivní konfrontace s učivem, při níž významnou roli se-
hrává učitel. Výzvu pro učitele (a pro moderní didaktiku vůbec) představují otázky, jak
u žáků podporovat učení s porozuměním, jak podněcovat konceptuální změnu atp.

Zvláštní pozornost je věnována výstupům školního vzdělávání, a to v podobě znalostí,
dovedností, postojů, hodnotových orientací a kompetencí. Analýza zastoupení těchto
cílových kategorií školního vzdělávání v kurikulu i ve výuce ukazuje, že stále přetrvává
důraz na znalosti, nejčastěji deklarativní. Znalosti tedy budou zřejmě i nadále předmětem
zájmu pedagogické teorie u praxe. Nové pohledy na danou problematiku přináší rozbor
ontodidaktické transformace směřující od oborových obsahů ke kurikulárním obsahům
a ujasnění vztahu oboru k vyučovacímu předmětu. Nový hlubší pohled nabízí také rozbor
postupů psychodidaktické transformace vyúsťující v prezentaci učiva. Kognitivní trans-
formace vyúsťuje na základě žákových dosavadních znalostí a prekoncepcí v požadované
dovednosti a kompetence.

Autoři předložené publikace rozvíjení svůj výklad na studiích, které dokumentují úsilí mnoha
odborníků proniknout do podstaty vzdělávacího procesu při transformaci cílů vzdělávání
do obsahů vzdělávání a do učiva a podrobně analyzují procesy vyučování a učení a utváření
znalostí. Cestu transformace cílů vzdělávání v obsahy vzdělávání a dále až k učivu je
možné znázornit také vizuálně (viz obr. 22). Uvedené schéma je pokusem modelově po-
stihnout vývoj cílů a obsahů vzdělávání z historické perspektivy a z tohoto pohledu naznačit
vazby na determinanty, které i současné koncepce vzdělávání ovlivňují. Podnětem k na-
stolení této problematiky byla otázka, kdo a na jakém základě rozhoduje o pojetí kurikula
a jeho implementace do edukace a určuje tak do značné míry zaměření naší civilizace.
Odpověï na otázku není ani jednoduchá, ani jednoznačná, ale je zřejmé, že jde o velmi
závažnou problematiku s významným dopadem na vývoj společnosti.

Kořeny cílů vzdělávání sahají hluboko do minulosti lidského společenství, kdy se postupně
vytvářel kánon požadavků na vzdělávání, který jsme nazvali fundamentální model kurikula.
Až vlivem osvícenství a rozvoje ekonomiky se péče o vzdělávání ujal v plné míře stát a toto
opatření se projevilo v modelu konstitutivním. Transformace cílů vzdělávání a obsahů
vzdělávání se však uzavírá až v realizovaném modelu kurikula a končí přeměnou obsahů
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vzdělávání v učivo, které si osvojují žáci ve vzdělávacím procesu. Schéma (obr. 22) de-
monstruje, jak při všech změnách některé faktory, i když v různé míře a podobě, působí trvale.
Tím zajišťují kontinuum cesty člověka za naplňováním cílů své existence prostřednictvím
vzdělávání.

Výklad výše shrnuté problematiky je v práci doprovázen a ilustrován některými výsledky
našeho výzkumu, který byl založen převážně na analýze kurikulárních dokumentů a na
analýze videozáznamů vyučovacích hodin. Na základě získaných zkušeností lze formulovat
některé metodologické závěry.

Cíle vzdělávání jsou do obsahů vzdělávání definovaných v kurikulárních dokumentech
transformovány prostřednictvím základních cílových kategorií školního vzdělávání (znalostí,
dovedností, postojů a kompetencí). Při analýze kurikulárních dokumentů je tedy klíčové
zaměřit se především na zastoupení základních cílových kategorií školního vzdělávání
v rovině obecných cílů vzdělávání a v rovině obsahů vzdělávání. Pro vymezování cílů
a obsahů vzdělávání v kurikulárních dokumentech je důležité rozlišovat čtyři roviny trans-
formace obsahu relevantní pro vymezování cílů a obsahů vzdělávání (obory – kurikulum
– výuka – učící se jedinec), tři typy obsahové transformace (ontodidaktická – psychodi-
daktická – kognitivní) a jejich aktéry (tvůrce kurikula – učitel – žák). Ukázalo se, že
nedostatečné teoretické rozpracování některých cílových kategorií školního vzdělávání
(zejména kompetencí) komplikuje jejich empirické uchopení. Námi realizované analýzy
kurikulárních dokumentů tak přispívají k aktuálně probíhajícím snahám o jejich zpětné
teoretické a metodologické ukotvení. Navzdory skutečnosti, že učivo se stává pouze pro-
středkem k rozvíjení kompetencí, by bylo užitečné v dalších výzkumech objasnit, na základě
jakých obsahů vzdělávání, situací a kterých kontextů by bylo vhodné v rámci jednotlivých
vzdělávacích oblastí, vzdělávacích oborů a vyučovacích předmětů klíčové kompetence
rozvíjet. V současnosti je zodpovězení této otázky, se kterou si dlouhodobě neví rady ani
odborníci, ponecháno na učitelích.

Při analýze videozáznamů vyučovacích hodin jsme se zaměřovali především na to, jaké
reprezentace obsahu jakým způsobem uplatňují učitelé a jak se odehrávají procesy utváření
znalostí ve výuce různých vyučovacích předmětů na 2. stupni základní školy. Ukázalo se,
že procesy psychodidaktické transformace, stejně jako procesy utváření žákových znalostí
jsou velmi dynamické a lze na ně usuzovat pouze zprostředkovaně na základě jejich vněj-
ších projevů (tj. např. reprezentací). Reprezentace obsahu, které zkoumaní učitelé při výuce
uplatňovali, tvořily komplexní, vnitřně provázanou strukturu. Na základě analýz videozá-
znamů vyučovacích hodin bylo možné do jisté míry rekonstruovat také procesy utváření
žákových znalostí, nicméně postrádali jsme výzkumná data bezprostředně se vztahující
k interním procesům zpracování informací u žáků. V dalších výzkumech by bylo žádoucí
použít např. také introspektivní metody, umožňující proniknout k těmto interním procesům.

Závěrem zdůrazňujeme potřebu integrativního přístupu ke zkoumání problémů spojených
s kategoriemi kurikulum, obsah vzdělávání, vyučování, učení, znalost. Jako žádoucí se jeví
propojení výzkumných přístupů uplatňovaných ve výzkumu kurikula s výzkumnými pří-
stupy a metodami uplatňovanými při zkoumání procesů vyučování a učení. Má-li být
výzkumně reflektována dynamika a šíře proměn současné české školy a jejího kurikula, je
třeba koncipovat výzkumnou strategii umožňující tento záměr naplnit. Domníváme se, že
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by pro ni měla být charakteristická víceúrovňovost a orientace nejen na vstupy a výstupy
vzdělávání, ale také na procesy, které se odehrávají ve školních třídách. Koncipování takové
výzkumné strategie představuje výzvu pro naši další práci.

Předkládaná publikace se obrací zejména na odborníky, kteří se problematikou transformace
kurikula zabývají, ale má také oslovit tvořivé učitele a pokročilé studenty, neboť rozpra-
covává tradiční i inovativní teoretické a metodologické přístupy. Kromě toho přináší zají-
mavá témata k diskusi v odborné komunitě a nabízí podněty nejen k realizaci dalších
výzkumů, ale také k propracování hlubších teoretických souvislostí ve sledované oblasti.
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SUMMARY

This book aims to provide a theoretical-empirical analysis of the processes of developing
aims and contents of school education by looking for an answer to the question: what does
the transition look like from the aims and content of science and art disciplines to the aims
and content of school curriculum, from subject matter to pupils' knowledge, skills, com-
petences and other dispositions. The text builds on theories and research findings published
in literature and also on research findings acquired by the authors and their team. The text
includes insights into the curriculum and insights into instruction, which illustrate the
processes of curriculum development as well as the processes of presenting, communicating,
constructing and sharing knowledge by teachers and pupils in the classrooms. Through
insights into the past, the development is illustrated of pedagogical thinking about the issues
of school, curriculum, aims and contents of education, teaching, learning, knowledge etc.

The book consists of three parts. The first part, Theoretical and methodological background,
includes three chapters. The first chapter focuses on the general category of aims of (school)
education. The process is described of transformation of educational aims into the content
of education – the curriculum. The second chapter is focused on curriculum modelling. It
captures the complex of factors that influenced and changed curriculum throughout human
history. This development is illustrated by a complex of three models; the fundamental
model, the constitutive model and the realised model. In the third chapter, four dimensions
are distinguished that are seen as relevant for defining the aims and content of school edu-
cation: mother disciplines – curriculum – instruction – the learner. In relation to these
dimensions, three types of content transformation are discussed (ontodidactic – psycho-
didactic – cognitive) as well as the role of the agents of these transformations (curriculum
maker – teacher – pupil).

The second part of the book, Aims of school education and the methodology of their deve-
lopment, consists of two chapters. Chapter four describes the process of transforming
general educational aims into teaching which leads to the pupil acquiring knowledge, skills,
attitudes and competences. The authors analyse the educational aims explicitly described
in the Framework Education Programme for Elementary Education for individual educa-
tional areas, educational fields, school subjects and cross-curricular subjects. The process
is described in which educational aims influence the teacher's preparation of teaching and
are reflected during instruction. In chapter five, the categories knowledge, understanding,
skills, attitudes, competences are discussed.

The third part of the book, The contents of school education and the methodology of their
development, consists of three chapters. In chapter six, the authors analyse how the content
of a particular domain becomes of interest to the school. The process of ontodidactic
transformation - transforming domain content into curricular content – is explained. At
the same time the authors address the issues of selection, justification and structuring of
educational content into the content of the particular school subject. Chapter seven traces
the pupil who – accompanied by the teacher – travels through the school on a journey on
which what is offered to him/her to be learnt becomes his/her knowledge. In chapter eight,
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the process of cognitive transformation is explained with reference to constructing
knowledge, in other words to developing inner (mental) content representations. Towards
the beginning, various theoretical approaches are presented to learning and constructing
knowledge. Conceptual learning is addressed in the chapter as well as conceptual change
and (scientific) concepts as opposed to (pupils') preconcepts. Issues of developing skills
and competences are discussed with respect to the proceduralisation of knowledge and
the transfer of knowledge to contexts outside of the classroom.
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