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„…jakákoliv pedagogická situace má dva základní prvky: žáka a obsah 
vzdělání. Ústředním úkolem kurikulárního plánování na všech úrovních je 
vytvořit správnou interakci mezi žákem a obsahem“ /Harbo 1991, s. 248/

• Problém: 

Jak posuzovat kvalitu výuky z 
hlediska interakce žák ↔ obsah, 
tj. z hlediska vztahu vyučování 
(činnost učitele) a učení (činnost 
žáka)? 

• HARBO, T. Humanizace vzdělávání a současné teorie kurikula. Pedagogika, 1991, 41, č. 3, s. 247–255. ISSN 0031-3815.



Návaznost

• Strukturální analýza vyučovací hodiny
BRÜCKMANNOVÁ, M.; JANÍK, T. Diagram obsahové struktury vyučovací hodiny: ukázka z výuky fyziky. In JANÍK T. (ed.) a kol.
Metodologické problémy výzkumu didaktických znalostí obsahu. Brno : Paido, 2008, s. 89 – 102. 

• Výzkum didaktických znalostí obsahu (DZO, PCK)
JANÍK, T. Didaktické znalosti obsahu a jejich význam pro oborové didaktiky, tvorbu kurikula a učitelské vzdělávání. Brno : Paido, 2009. ISBN 978-80-7315-186-7. 

• Poststrukturalistický přístup 
CARLSEN, W. Domain of teacher knowledge. In Examining Pedagogical Content Knowledge. The Construct and its Implications for Science Education. Springer Netherlands, 

2002, s. 133 – 144. ISBN 1572-5987. 
KAŠČÁK, O. Je pedagogika připravená na změny perspektiv? Rekontextualizace pohledů na výchovně-vzdělávací proces pod vlivem radikálního individuálního 

konstruktivismu a postmoderního sociálního konstruktivismu. Pedagogika, 2002, 52, č. 4, s. 388 - 414. ISSN 0031-3815.

• Co mají společného? 
Didaktická (re)konstrukce/transformace obsahu v interakci 
subjektivní představa  ↔ intersubjektivní pojem (koncept).

BROCKMAYEROVÁ-FENCLOVÁ, J.; ČAPEK, J.; KOTÁSEK, J. Oborové didaktiky jako samostatné vědecké disciplíny. Pedagogika, 2000, roč. 50, č. 1, s. 23-37. ISSN 3330-3815.
van DIJK, E. M.; KATTMAN, U. A research model for the study of science teachers’ PCK and improving teacher education. Teaching and Teacher Education, 2007, 23, s. 

885-897. ISSN 0742-051X.
JANÍK, T.; SLAVÍK, J. (2009) Obsah, subjekt a intersubjektivita v oborových didaktikách. (Content, Subject and Intersubjectivity in Field Didactics.) Pedagogika, 2009, 59, č. 

2, s. 116 – 135. ISSN 3330-3815. 
JELEMENSKÁ, P. ; SANDER, E ; KATTMAN, U. Model didaktickej rekonštrukcie : Impulz pre výzkum v oborových didaktikách. 

Pedagogika, 2003, 53, č. 2, s. 190 – 201. 
SLAVÍK, J.; JANÍK, T. Významová struktura faktu v oborových didaktikách. Pedagogika, 2005, roč. 55, č. 4, s. 336-354, ISSN 3330-3815. 
SLAVÍK, J.; JANÍK, T. Fakty a fenomény v průniku didaktické teorie, výzkumu a praxe vzdělávání.

Pedagogika, 2007, 57, č. 3, s. 263 – 274. 



Didaktická transformace obsahu   

• Didaktická transformace obsahu (DTO) ve výuce je z 
principu 
A. obsahová – konceptová, 
B. jedinečná → závislá na aktivitě žáka a učitele. 

• Obsahová stránka  vyžaduje oborově zaměřená (domain specific, 
general) kritéria odvozená z didaktické transformace konkrétního 
učebního obsahu na spojnici jeho subjektivní a intersubjektivní (resp. 
objektivní) formy existence. Nedostačuje užití „ne-obsahových“ 
pedagogických kritérií. 

• Jedinečnost a tvořivé rysy („umění vyučovat“) DTO ve výuce 
nedovoluje posuzovat její výsledky na podkladě jednoduchého 
srovnání s předem stanoveným vzorem („programem, algoritmem“). 
Vyplývá to ze skutečnosti, že pro posouzení hodnoty DTO je nutné 
vycházet ze vztahu mezi aktuální situací a relevantní třídou 
předcházejících situací („analogické usuzování“).  



Didaktická transformace obsahu

• Schéma „významového kanálu“ DTO
• van DIJK, E. M.; KATTMAN, U. A research model for the study of science teachers’ PCK and improving teacher education. Teaching and Teacher Education, 2007, 23, s. 885-897. ISSN 0742-

051X.
• JELEMENSKÁ, P. ; SANDER, E ; KATTMANNN, U. Model didaktickej rekonštrukcie : Impulz pre výzkum v oborových didaktikách. Pedagogika, 2003, 53, č. 2, s. 190 – 201. ISSN 3330-3815.
• SLAVÍK, J.; JANÍK, T. Fakty a fenomény v průniku didaktické teorie, výzkumu a praxe vzdělávání. Pedagogika, 2007, 57, č. 3, s. 263 – 274. ISSN 3330-3815.  
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Analytické jednotky obsahové transformace 

• P Q  subjektivní vyjádření obsahu, 
Popperův svět 2 /P = obsah, Q = výraz 

• P Q  R podmínka intersubjektivní  
obsahové transformace /P = obsah, Q = výraz, 
R = pravidlo, notace

• Q  R kulturní koncept, Popperův svět 3 

JANÍK, T.; SLAVÍK, J. (2009) Obsah, subjekt a intersubjektivita v oborových didaktikách. (Content, Subject and Intersubjectivity in 
Field Didactics.) Pedagogika, 2009, 59, č. 2, s. 116 – 135. ISSN 3330-3815. 



Přírůstek 1, 2, 3… n 

 potenciálně proměnlivá vlastnost.
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Učitelova empirie 

• Učitel KONSTRUUJE OBSAH výuky z KONCEPTŮ a z 
tohoto hlediska uvažuje o výuce při didaktické 
reflexi.  

• →Dva modely kurikula: 
1) zprostředkující (means-end model)
2) vstřícný (encounter model) 

„…nejvýznamnější rozdíl mezi zprostředkujícím a 
vstřícným modelem je to, že zatímco v prvním z nich 
dominuje racionální prvek, ve druhém dominuje 
prvek empirický“ → induktivní a pojmový

(Harbo, 1991, s. 252) 
• HARBO, T. Humanizace vzdělávání a současné teorie kurikula. Pedagogika, 1991, 41, č. 3, s. 247–255. ISSN 0031-3815.
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Alterační princip

• Struktura →způsob uspořádání částí do celků, podle 
nějž lze objekt (interpretovaný jev, slovo, větu, gesto) 
zahrnovat pod společné pravidlo.

• Alterační princip: alterace částí struktury 
mění hodnotu strukturovaného celku.

• Učitel reflektuje a posuzuje výuku podle alteračního 
principu:  navrhuje anebo uskutečňuje (potenciálně) 
zlepšující alterace DTO ve struktuře výuky.  

• KULKA, T. Art and Science: An outline of a Popperian Aesthetics. British Journal of Aesthetic, 1989, 29, Summer, č. 3, s. 122 – 148. ISSN 
0007-0904. 

• PEREGRIN, J. Význam a struktura. Praha : OIKOYMENH, 1999. ISBN 80-86005-93-3.



Důsledky alteračního principu 

• Cíl je učitelem ve výuce reprezentován nepřímo: 
prostřednictvím (potenciálně) zlepšujících alterací v 
edukačních situacích, tj. nápravou chyb. 

• Cíl je učitelem pojímán jako způsob existence 
obsahu v projevech žáka.

• Úroveň didaktického zobecnění obsahu je 
podmínkou pro  učitelovo využívání možností 
transferu v DTO. 

• → Úroveň didaktického zobecnění  obsahu je 
podmínkou pro rozvíjení kompetencí žáků při 
osvojování učiva.  



Konceptová analýza: metoda analýzy DTO

• Konceptová analýza
– metoda, v níž se analyzuje významová struktura a 

psychosociální nebo kulturní kontexty vzdělávacího 
obsahu v tvořivé výuce s cílem posoudit kvalitu 
výuky. 

Cíl: Popis hlavních komponent DTO a vytváření opor pro teoretický a 
evaluační model práce s obsahem ve výuce. 

• Postup: 1) zpětný náhled, 2) dekompozice posuzovaného celku na jeho části, 3) 
interpretace struktury spojená s obsahovými transformacemi do jazyka výkladu 
(Beaney 2009)

• Postup výkladu směřuje od popisu a interpretace vzdělávací reality k analytickému 
usuzování a k poučené argumentaci.  

• Ideovým rámcem jazyka výkladu při reflexi výuky je určité pojetí či teorie kurikula. 

SLAVÍK, J.; WAWROSZ, P. Umění zážitku, zážitek umění. II. díl. Praha : UK – Pedagogická fakulta, 2004. ISBN 80-7290-130-3.  
• JANÍK, T.; SLAVÍK, J. Obsah, subjekt a intersubjektivita v oborových didaktikách. Pedagogika, 2009, 59, č. 2, s. 116 – 135. ISSN 3330-3815.  
• SLAVÍK, J.; DYTRTOVÁ, K.; FULKOVÁ, M. Konceptová analýza tvořivých úloh jako nástroj učitelské reflexe. Pedagogika, 2010, 60, č. 3-4, s. 223 – 241. ISSN 3330-3815.  
• SLAVÍK, J; DYTRTOVÁ, K.; HAJDUŠKOVÁ, L.  Konceptová analýza tvořivých úloh (se zaměřením na výtvarnou výchovu a příbuzné umělecké obory). In SVATOŠ, T.;  DOLEŽALOVÁ, J. ed. Pedagogický výzkum jako podpora 

současné školy. Hradec Králové : GAUDEAMUS, Univerzita Hradec Králové, 2008, s. 761 – 778. ISBN 978-80-7041-287-9. 
• SLAVÍK, J.; JANÍK, T. Významová struktura faktu v oborových didaktikách. Pedagogika, 2005,  55, č. 4, s. 336-354, ISSN 3330-3815. 
• SLAVÍK, J; LUKAVSKÝ, J.;  DYTRTOVÁ, K.; HAJDUŠKOVÁ, L. Konceptová analýza v učitelské reflexi tvořivé expresivní výuky. In SIKOROVÁ, Z.; MALČÍK, M.; PAVLICA, P. Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu. 

Sborník příspěvků XVIII. ročníku celostátní konference ČAPV. Ostrava 9. – 11. září 2009, s. 485 – 494. ISBN 978-80-7368-769-4.



Analytické jednotky 

• Koncept – základní analytická jednotka obsahu → 
interpretační a zážitkové pole výrazu.

• Prekoncept →subjektivní uchopení pojmu 
zabarvené individualitou představy a 
senzomotorickými komponentami. 

• Prekoncept: subjektivní předpoklad konceptu –
konkretizuje jeho existenci v paměti jednotlivých 
lidí. 

• Koncept: intersubjektivní předpoklad 
prekonceptu – podmíněn sdílením prekonceptů. 

• PIAGET, J. Play, Dreams and Imitaton in Childhood. 3. vydání. London : Routledge et Kegan Paul, 1972. ISBN 0-7100-7466-2 (p). 



Opěrné modely  

KRONICK, J. C. Alternative Methodologies for the Analysis of Qualitative Data  (Alternativní metodologie pro analýzu

kvalitativních dat). Sociologický časopis, 1997, 33, č. 1, s. 57 – 67. 
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Fáze 2 – vhled

Žák zkoumá kvality konceptu, 
objevuje nové přístupy k němu. 

TECHNIKA

NÁMĚT

JÁDRO ÚLOHY Reprezentace konceptu: Učitel 
vysvětluje  a předvádí postup 
tvorby.

Žák interpretuje zadání 
úlohy učitelem

Žák tvoří podle zadání 
úlohy 

„Koučování“: Učitel koriguje nabízí 

alterace, dává pomocné pokyny 
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Fáze 3 –
prohlubování 

Obsahy vstupující do výuky 

Zadání: Učitel 

zadává tvůrčí 

úlohu

SLAVÍK, J.; LUKAVSKÝ, J.; LAJDOVÁ, A. 
Princip imaginace v didaktické znalosti obsahu 
(na empiricko-výzkumném příkladu výtvarného projevu).
In JANÍK, T. a kol. 
Metodologické problémy výzkumu didaktických znalostí obsahu. 
Brno : Paido, 2008, s. 113 – 128. 
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Ověřování 



Pojetí výzkumu    

• Heuristický charakter. 

• Zjišťování stavu reflektivní kompetence budoucích učitelů 
výtvarné výchovy.   

• Výzkum získává a porovnává informace z hromadných údajů 
od  skupin respondentů, proto využívá smíšenou metodiku 
zpracování dat. Kvantitativní metodika zde nemá sloužit jako 
nástroj zobecnění, ale jako způsob náhledu na hromadné 
údaje.      

• Cíl výzkumu: získání didaktického vhledu do způsobů, jak 
budoucí učitelé pojímají, strukturují a posuzují proces 
obsahové transformace  v tvořivé výuce. 



Výzkumné otázky 

A. V jakých parametrech se liší konceptové mapy použité 
budoucími učiteli od expertní alternativy vytvořené 
zkušenými učiteli? 

Tato otázka směřuje k uchopení rozdílů v kvalitě, komplexitě a 
integritě konceptové analýzy.      

B. Jaké evaluační kategorie a v jakém počtu budoucí učitelé 
použili pro hodnocení tvořivé výuky? 

Tato otázka směřuje k posouzení kvality rozlišovacích, třídících a 
strukturních konceptů, které budoucí učitelé při evaluaci použili.   

C. Do jaké míry se liší náročnost hodnocení, obsah a počet 
použitých evaluačních kategorií na zúčastněných 
pracovištích? 

Tato otázka směřuje k porozumění obecným a zvláštním 
aspektům, které jsou příznačné pro reflexi a evaluaci výuky. . 



Výzkumný vzorek a materiál výzkumu

• Výzkum 2009 + 2010: 189 studentů, 20 mužů a 169 žen. 

• Pedagogické fakulty univerzit v Plzni, Ústí nad Labem, z Prahy (Plzeň 74, Praha 
66, Ústí 49) 

• Věk respondentů: interval 19 – 30 let, průměr 23 (směrodatná odchylka 2), 
medián 23, modus 22 (četnost modu 42). 

• Všichni respondenti prošli základní přípravou v didaktice výtvarné výchovy v 
rozsahu nejméně dvou semestrů. 

• Podnětový materiál: sestřih videozáznamů dvou galerijních animací (Ústí n. 
Labem „Benda“, Plzeň „Kornatovský“) a výuky na pobočce ZUŠ Mšeno
v Mělníce. 

• Výuku vedly praktikující studentky – budoucí učitelka z kateder výtvarné 
kultury v Plzni a v Ústí nad Labem, žáky byly děti ve věku mezi 9 a10 lety.



Reflektivní 
záznam – ukázka 

1) Kriteriální složka

2) Otevřená složka

Kriteriální: 
19 expertních kategorií  vybraných a 
upravených z 83 škál systému DITA 
(Slavík; Siňor 1993)

Otevřená: 
B1) Napište, co na hodině považujete za 
didakticky nejkvalitnější s ohledem na 
přínos pro žáky a s ohledem na expertní 
interpretaci obsahu. B2) Napište, v čem 
vidíte největší chyby nebo problémy 
výuky. B3) K označeným chybám nebo 
problémům navrhněte kvalitnější řešení 
(zlepšující alteraci). B4) Nakreslete 
konceptový diagram výuky. 

.  



Strukturace obsahu v konceptové analýze
(k výzkumné otázce A)

• Otázka: V jakých parametrech se liší konceptové mapy, resp. vývojové diagramy konceptu 
použité budoucími učiteli od expertní alternativy vytvořené zkušenými učiteli? Tato otázka 
směřuje k uchopení rozdílů v kvalitě, komplexitě a integritě konceptové analýzy.

• Míra elaborace 
• Počet uzlů (pojmů) a jejich spojnic (hran) v konceptové mapě.

• Analytická kapacita rozboru výuky
• Přestože konkrétní obsah výuky byl ve třech sledovaných vyučovacích jednotkách pokaždé 

odlišný, zůstává míra elaborace v obou šetřeních podobná. Můžeme z toho usuzovat na 
analytickou kapacitu rozboru výuky; počet obsahových prvků a jejich vztahů, které lze do 
vyučovací jednotky zahrnout anebo z ní interpretovat má určité typické rozmezí zhruba 
v rozsahu spodního a horního kvartilu, tj. pro náš výzkum mezi 7 až 18. 

Medián Modus

(četnost) 

První 

kvartil

Třetí 

kvartil

Aritmetický 

průměr

Směrodatná 

odchylka 

Minimum Maximum 

16 14 (13) 11 21 16,50 7,01 3 43



Obsahová rekonstrukce 
(k výzkumné otázce B)

• Otázka: Jaké evaluační kategorie a v jakém počtu budoucí učitelé použili pro hodnocení 
tvořivé výuky? Tato otázka směřuje k posouzení kvality rozlišovacích a třídících konceptů, 
které budoucí učitelé při evaluaci použili.   

• Obsahová analýza
• Zpracováno 43 kategorií obsazených 

651 výroky (rok 2009 a 2010). 

• Problematika nového členění:
• Rozvíjení obecných předpokladů zahrnuje 

kategorii kompetence, lze uvažovat o tzv. klíčových 
kompetencích (ve smyslu jak je vymezuje RVP pro 
ZŠ a gymnázia), ale současně o jejich vztahu k tzv. 
oborovým kompetencím (srov. Škrabánková 2009). 

• Např. koncept „rozvíjení představ“ by mohl 
stejnou měrou spadat jak do obecně pedagogicko-
psychologické úrovně (klíčových kompetencí), tak 
do oblasti oborových kompetencí výtvarné 
výchovy. 



Evaluační shoda mezi pracovišti
(k výzkumné otázce C)

• Evaluační profil
• obrys (porovnání středních hodnot mezi škálami) 
• D-statistika udává relativní distanci obrysů s ohledem na míru přísnosti – čím je 

D nižší, tím jsou obrysy bližší. 

• přísnost evaluačního profilu (míra inklinace k zápornému pólu hodnocení)
• Q-korelace vyjadřuje míru podobnosti (paralelity) obrysů bez ohledu na 

přísnost. 

• Otázka: Do jaké míry se liší náročnost hodnocení, obsah a počet použitých evaluačních 
kategorií na zúčastněných pracovištích? Otázka směřuje k porozumění obecným a zvláštním 
aspektům, které jsou příznačné pro reflexi a evaluaci výuky. 



Evaluační shoda mezi pracovišti
(k výzkumné otázce C)

• Evaluační profil
• Z grafů jsou patrné větší 

rozdíly v přísnosti mezi 
pracovišti, ale současně i 
příbuznosti v obrysu 
evaluačního profilu. 

• Nápadně vynikají shody 
obrysů u výuky 
Kornatovský (jméno 
umělce v animaci) a shoda 
v obrysech i v přísnosti 
pracovišť Ústí vs. Plzeň v 
hodině Volná tvorba.

• Při porovnávání zjištěných výsledků neparametrickými 
testy (Kruskal-Wallisova ANOVA, mediánový test) nebyl 
prokázán rozdíl mezi pracovišti v položkách:

• C1 (inovativnost výuky)
• C2 (aktuálnost poznání)
• C7 (rozvoj empatie)
• C8 (podnětnost pro poznávání).



Souhrn zjištění 
• Disproporce mezi oborově specifickými a obecněji pedagogickými kritérii nebo 

deskriptivními výroky.
• Domníváme se, že tato disproporce je poměrně typickou reprezentací uvažování budoucích učitelů v 

daném oboru a je podmíněna nezbytností obsahově naplnit výuku i sledovat úspěšnost didaktické 
transformace obsahu.

• Relativní blízkost obrysů evaluačních profilů pracovišť v kontrastu k relativně větším 
odchylkám v jejich přísnosti. 

• Blízkost obrysů lze interpretovat jako důsledek společných myšlenkových východisek daných stejným 
oborem – předmětem – výuky. Odlišnost v přísnosti může mít více příčin, kupř. rozdíly v „klimatu 
kritičnosti“ na jednotlivých pracovištích, rozdílná míra porozumění pro určité didaktické postupy (vyšší 
pro výkony kolegů ze stejného pracoviště) apod. 

• Typické rozmezí analytické kapacity reprezentované mírou elaborace konceptové 
mapy. 

• Hypoteticky odhadujeme, že rozsah analytické kapacity se pohybuje mezi stupněm 10 až 20 elaborace 
konceptové mapy, což zhruba odpovídá rozmezí nejnižšího spodního a nejvyššího horního kvartilu, 
zjištěného naším výzkumem. 
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