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CCíílem mlem méého pho přřííspspěěvku jevku je
ppřředstavit jednu zedstavit jednu z novnovýých metodch metod

pedagogickpedagogickéého vho výýzkumu a nazkumu a na

ppřřííkladech ukkladech ukáázat jejzat jejíí vyuvyužžititíí..

Touto didaktickou diagnostickouTouto didaktickou diagnostickou
metodou je videostudie.metodou je videostudie.



Co je to videostudie?Co je to videostudie?
 VideostudieVideostudie je termje termíín oznan označčujujííccíí v nav naššemem

ppřříípadpaděě vvýýzkum zalozkum založženenýý na analna analýýzeze
videozvideozááznamu vznamu výýuky. Jednuky. Jednáá se o komplexnse o komplexníí
metodologickmetodologickýý postup, v jehopostup, v jehožž rráámci se mmci se můžůžee
uplatnit celuplatnit celáá řřada rada růůznznýých metod, technik sbch metod, technik sběěruru
a anala analýýzy videodat.zy videodat.

 VideostudieVideostudie v dnev dneššnníí dobdoběě ppřředstavuje jednu zedstavuje jednu z
velmi intenzivnvelmi intenzivněě rozvrozvííjejjejííccíích se oblastch se oblastíí
pedagogickpedagogickéého vho výýzkumu.zkumu.



 Metoda videostudie byla vMetoda videostudie byla v šširiršíší povpověědomdomíí uvedenauvedena
v devadesv devadesááttýých letech 20. stoletch letech 20. stoletíí videostudiemivideostudiemi
TIMMS 1995 a 1999.TIMMS 1995 a 1999.

UvedenUvedenéé studie se zabstudie se zabýývaly analvaly analýýzou proceszou procesůů
vyuvyuččovováánníí a ua uččeneníí v matematice a v pv matematice a v přříírodnrodnííchch
vvěěddáách. A byly impulsem pro videostudie fyzikych. A byly impulsem pro videostudie fyziky
realizovanrealizovanéé na Institutu pro didaktiku pna Institutu pro didaktiku přříírodnrodnííchch
vvěěd v nd v něěmeckmeckéém Kielu.m Kielu.

 InspiracInspiracíí byly takbyly takéé pro videostudie vpro videostudie výýukyuky
matematiky a fyziky provmatematiky a fyziky prováádděěnnéé na univerzitna univerzitáách vch v
ZZüürichu a v Bernu verichu a v Bernu ve ŠŠvvýýcarsku.carsku.

VVýývoj metody videostudie vvoj metody videostudie v
pedagogickpedagogickéém vm výýzkumuzkumu



 K tomuto proudu pedagogickK tomuto proudu pedagogickéého vho výýzkumu se vzkumu se v
roce 2004 proce 2004 přřipojilo centrum pedagogickipojilo centrum pedagogickééhoho
vvýýzkumu Pdf MU (dzkumu Pdf MU (dáále CPV) se zle CPV) se záámměěrem vyurem využžíítt
tuto metodu ke zkoumtuto metodu ke zkoumáánníí realizovanrealizovanéého kurikula vho kurikula v
ččeskeskýých zch záákladnkladnííchch šškolkoláách.ch.

 PrvnPrvníí projekt realizovanprojekt realizovanýý formou videostudieformou videostudie
probprobííhháá na CPV od roku 2004 pod nna CPV od roku 2004 pod náázvem CPVzvem CPV
videostudie fyziky.videostudie fyziky.

 O metodologickO metodologickéém postupu a vybranm postupu a vybranýýchch
vvýýsledcsledcíích CPV pojednch CPV pojednáávváá publikace: Videostudiepublikace: Videostudie
–– vvýýzkum vzkum výýuky zalouky založženenýý na analna analýýzeze
videozvideozááznamu (autoznamu (autořři T. Jani T. Janíík, M. Mk, M. Mííkovkováá).).



Metoda videostudieMetoda videostudie

 Metoda videostudie jako nMetoda videostudie jako náástrojstroj
pedagogickpedagogickééhoho výzkumu mmáá nněěkolikkolik
zzáákladnkladníích etap:ch etap:

 PPřřííprava videostudie a sbprava videostudie a sběěr datr dat

 ZpracovZpracováánníí videozvideozááznamu v programuznamu v programu
VideographVideograph

 TranskripceTranskripce

 KKóódovdováánníí

 VyhodnocenVyhodnoceníí datdat



PPřřííprava videostudie a sbprava videostudie a sběěr datr dat

 TeoretickTeoretickáá ppřřííprava:prava:
-- vypracovvypracováánníí vhodnvhodnýých teoretickch teoretickýých vch výýchodisekchodisek

(nap(napřř. v. výýzkum bude zamzkum bude zaměřěřen na fen na fááze vze výýuky)uky)

 PraktickPraktickáá ppřřííprava:prava:
-- vvýýbběěrr šškol, oslovenkol, osloveníí řřediteleditelůů a ua uččitelitelůů

((ččasovasověě nnáároroččnnéé))
-- postup popostup pořřizovizováánníí videozvideozááznamznamůů musmusíí bbýýt standardizovt standardizováánn

(je t(je třřeba proeba prošškolit kameramany)kolit kameramany)
-- popoččet kamer a jejich rozmet kamer a jejich rozmííststěěnníí ve tve třříídděě

(zpravidla 2 kamery)(zpravidla 2 kamery)
-- znalost terznalost teréénunu

(orientace ve t(orientace ve třříídděě))



ZpracovZpracováánníí videozvideozááznamuznamu

 VV ppřříípadpaděě vvýýzkumu CPV a nazkumu CPV a naššem vem výýzkumu pracujemezkumu pracujeme
ss programemprogramem VideographVideograph, kter, kterýý vznikl na Institutu provznikl na Institutu pro
didaktiku pdidaktiku přříírodnrodníích vch věěd vd v Kielu.Kielu.

 ProgramProgram VideographVideograph funguje jako multimedifunguje jako multimediáálnlníí ppřřehrehráávavačč
digitalizovandigitalizovanéého videozho videozááznamu (vznamu (vččetnetněě audiozaudiozááznamu) aznamu) a
umoumožňžňuje puje přřehrehráávváánníí videozvideozááznamu, jeho transkripci,znamu, jeho transkripci,
kkóódovdováánníí a export dat do jina export dat do jinýých programch programůů (nap(napřř. SPSS a. SPSS a
MS WORD).MS WORD).

 Program dovede zpracovat zProgram dovede zpracovat zááznamy ve formznamy ve formáátech AVI,tech AVI,
MPEG aj.MPEG aj.

 Tento software je vTento software je v anglickanglickéé a na něěmeckmeckéé jazykovjazykovéé verzi averzi a
obsahuje podrobnou nobsahuje podrobnou náápovpověědu.du.



TranskripceTranskripce

 TranskripcTranskripcíí rozumrozumííme pme přřepisovepisováánníí zvukovzvukovéé sousouččáástisti
videozvideozááznamu. Zamznamu. Zaměřěřujeme se pujeme se přředevedevšíším na verbm na verbáálnlníí
komunikaci.komunikaci.

 V programu Videograph lze transkripci vV programu Videograph lze transkripci výýuky provuky prováádděětt
pomocpomocíí dialogovdialogovéého okna, do nho okna, do něěhohožž ppřřes kles kláávesnicivesnici
popoččíítatačče zapisujeme ve zapisujeme výýroky uroky uččitele aitele a žžáákkůů v definovanv definovanýýchch
ččasovasovýých intervalech.ch intervalech.

 HlavnHlavníím cm cíílem transkripce je tedy plem transkripce je tedy přřenenéést verbst verbáálnlníí
komunikaci do psankomunikaci do psanéé podoby. Konkrpodoby. Konkréétntníí ppřřepis vyuepis vyuččovacovacíí
hodiny nazhodiny nazýývvááme transkript.me transkript.

 Transkripce se opTranskripce se opěět provt provááddíí standardizovanstandardizovanýým zpm způůsobemsobem
z dz důůvodu mezinvodu mezináárodnrodníího srovnho srovnáánníí..



UkUkáázka transkriptuzka transkriptu

00:01:1000:01:10 -- 00:01:2000:01:20

U: DobrU: Dobrýý den, posaden, posaďďte se.te se.

U: ZapU: Zapíšíšeme do teme do třříídndníí knihy.knihy.

Z: ChybZ: Chybíí PavlPavlííčček.ek.

00:01:2000:01:20 -- 00:01:3000:01:30

U: JeU: Ješšttěě nněěkdo chybkdo chybíí??

00:01:3000:01:30 -- 00:01:4000:01:40

U: Tak a dU: Tak a dááme se do prme se do prááce.ce.

00:01:4000:01:40 -- 00:01:5000:01:50

ZZ: DomZZ: Domááccíí úúkol!kol!

00:01:5000:01:50 -- 00:02:0000:02:00

U: Hned si ho zkontrolujeme.U: Hned si ho zkontrolujeme.

Z: MZ: Můžůžu napsat zadu napsat zadáánníí??



KKóódovdováánníí

 ObecnObecněě rozumrozumííme kme kóódovdováánníím pm přřeveváádděěnníí informacinformacíí zz
jednoho systjednoho systéému znakmu znakůů do jindo jinéého. V naho. V naššem pem přříípadpaděě jeje
kkóódovdováánníí systematickou registracsystematickou registracíí a kategorizaca kategorizacíí jevjevůů
pozorovanpozorovanýých na videozch na videozááznamu.znamu.

RozliRozliššujeme mezi:ujeme mezi:

a)a) ččasovasovýým km kóódovdováánníímm
–– pozorovatel v ppozorovatel v přřesnesnéémm ččasovasovéémm úúseku urseku urččititýým km kóódemdem
zaznamenzaznamenáá prpráávvěě probprobííhajhajííccíí jevjev

a)a) kkóódovdováánníím jevm jevůů
–– pozorovatel zaznamenpozorovatel zaznamenáá kkóód v dand v danéém okamm okamžžiku, kdyiku, kdy
dandanýý jev spatjev spatřříí



 DDřřííve neve nežž zazaččneme s kneme s kóódovdováánníím videozm videozááznamu, musznamu, musíímeme
vytvovytvořřit vhodnit vhodnýý kategorikategoriáálnlníí systsystéém.m.

 KategoriKategoriáálnlníím systm systéémem rozummem rozumííme manume manuáál pro kl pro kóódovdováánníí,,
kterkterýý co nejpco nejpřřesnesněěji definuje nji definuje náámi zvolenmi zvolenéé kategorie, kterkategorie, kteréé
jsou vzjsou vzáájemnjemněě disjunktndisjunktníí..

 Ve videostudii CPV byl adaptovVe videostudii CPV byl adaptováán kategorin kategoriáálnlníí systsystéémm
zz videostudie vvideostudie v Institutu pro didaktiku pInstitutu pro didaktiku přříírodnrodníích vch věěd vd v
nněěmeckmeckéém Kielu, a to pro km Kielu, a to pro kóódovdováánníí ffáázzíí a forem va forem výýuky.uky.

 VVýýzkumnzkumnííky, kteky, kteřříí budou provbudou prováádděět kt kóódovdováánníí je tje třřebaeba
seznseznáámit se zkoumanou problematikou a zamit se zkoumanou problematikou a zašškolit, aby bylakolit, aby byla
mezi nimi vmezi nimi v kkóódovdováánníí co nejvco nejvěěttšíší shoda.shoda.



VyhodnocenVyhodnoceníí datdat

 KoneKoneččnnýým stm stáádiem vdiem výýzkumu je vyhodnocenzkumu je vyhodnoceníí dat vedat ve
statistickstatistickéém programu, mm programu, máámeme--li vli výýzkumnzkumnáá data zdata z
videostudie zpracovvideostudie zpracováána, mna, můžůžeme peme přřistoupit k jejichistoupit k jejich
vyhodnocenvyhodnoceníí, kter, kteréé ppřřininášíáší odpovodpověďěď na nana naššee
ototáázky, co jsme vlastnzky, co jsme vlastněě zjistili.zjistili.

 CPV ve svCPV ve svéém vm výýzkumu pouzkumu použžíívváá programy:programy:

•• SPSS (vSPSS (výýpopoččtyty interinter--raterrater--reliabilityreliability))
•• StatisticaStatistica (deskriptivn(deskriptivníí statistikastatistika –– vvýýstupem jsoustupem jsou

tabulky a grafy).tabulky a grafy).



Videostudie fVideostudie fáázzíí experimentu veexperimentu ve
vvýýuce fyzikyuce fyziky

VV mémmém vvýýzkumu se zabzkumu se zabýývváám rolm rolíí jednoduchjednoduchéého experimentuho experimentu
vv ppřříírodovrodověědndnéém vzdm vzděělláávváánníí..

 Metodou videostudie vMetodou videostudie v úúvodnvodníí etapetapěě méhomého vvýýzkumu zjizkumu zjiššťťujujii
vvýýskyt experimentskyt experimentůů ve vve výýuce na druhuce na druhéém stupni Zm stupni ZŠŠ. Vyu. Využžíítt
chcchcii jijižž vytvovytvořřenenýých videozch videozááznamznamůů CPV hodin fyziky na 2.CPV hodin fyziky na 2.
stupni brnstupni brněěnsknskýých zch záákladnkladnííchch šškol, kterkol, kteréé byly natobyly natoččenyeny
vv letech 2004/2005.letech 2004/2005.

 Bylo natoBylo natoččeno celkem 62 vyueno celkem 62 vyuččovacovacíích hodin fyzikych hodin fyziky
kk ttéématmatůům ,,sklm ,,sklááddáánníí silsil““ a ,,elektricka ,,elektrickýý obvodobvod““ vv 7. a 8.7. a 8.
ttřřííddáách zch záákladnkladnííchch šškol.kol.



KategoriKategoriáálnlníí systsystéémm použitýpoužitý propro
můjmůj vvýýzkumzkum

 NejdNejdřřííve jsve jsemem provedl transkript videozprovedl transkript videozááznamznamůů..
Sledoval jsSledoval jsemem podobu fpodobu fáázzíí experimentexperimentůů, kter, kteréé se vese ve
vvýýuce vyskytly. Jednotlivuce vyskytly. Jednotlivéé jevy jsjevy jsouou oznaoznaččenyeny
ččííselnselnýým km kóódem:dem:

FFáázeze

experimentovexperimentováánníí

55 -- nejasnnejasnéé

44 –– prprááce navazujce navazujííccíí na experimentna experiment

33 –– realizace experimenturealizace experimentu

22 –– ppřřííprava experimentuprava experimentu

11 –– experiment neprobexperiment neprobííhháá

00 –– žžáádndnáá



Charakteristika jednotlivCharakteristika jednotlivýýchch
kategorikategoriíí::

 00 -- žžáádndnáá: je to doba p: je to doba přřed ved výýukou, kdy vukou, kdy výýuka neprobuka neprobííhháá (p(přřestestáávka,vka,
ččas pas přřed zvoned zvoněěnníím, pm, přřííchodem vyuchodem vyuččujujííccíího a zahho a zaháájenjeníím vyum vyuččovacovacíí
hodiny), phodiny), přřerueruššeneníí vvýýuky a doba po ukonuky a doba po ukonččeneníí vvýýuky;uky;

 11 -- experiment neprobexperiment neprobííhháá: v: výýuka probuka probííhháá bez jakbez jakéékoliv nkoliv náávaznostivaznosti
spojenspojenéé ss experimentem;experimentem;

 22 -- ppřřííprava experimentuprava experimentu: jde o: jde o ččáást vyust vyuččovacovacíí hodiny, kterhodiny, kteráá
obsahuje napobsahuje napřř. hypot. hypotéézu, postup provedenzu, postup provedeníí pokusu, npokusu, nááččrt a jinrt a jinéé
motivamotivaččnníí prvky;prvky;

 33 -- realizace experimenturealizace experimentu: experiment prob: experiment probííhháá vv nněěkterkteréé ze svze svýýchch
forem, aforem, aťť uužž jako demonstrajako demonstraččnníí provprováádděěnnýý uuččitelemitelem ččii žžáákovskkovskýý (nap(napřř..
laboratornlaboratorníí úúloha);loha);

 44 -- prprááce navazujce navazujííccíí na experimentna experiment: f: fááze, kterze, kteráá mmůžůže obsahovate obsahovat
vyslovenvysloveníí zzáávvěěru, potvrzenru, potvrzeníí čči vyvri vyvráácenceníí hypothypotéézy, prokazatelnostzy, prokazatelnost
dandanéého fyzikho fyzikáálnlníího jevu atd.;ho jevu atd.;

 55 -- nejasnnejasnéé: prob: probííhajhajííccíí ččinnost nelze kategoriinnost nelze kategoriáálnlněě zazařřadit doadit do žžáádndnéé
zz ppřředeedeššllýých kategorich kategoriíí (sna(snažžííme se o co nejmenme se o co nejmenšíší popoččet tet těěchto kchto kóóddůů,,
nejlnejléépepe žžáádndnýý).).



 KKóódovdováánníí bylo provbylo prováádděěno vno v programu Videographprogramu Videograph
pro srovnpro srovnáánníí dvdvěěma osobami a vma osobami a výýsledky bylysledky byly
statisticky vyhodnoceny vstatisticky vyhodnoceny v programu SPSS.programu SPSS.

 ProtoProtožže zate zatíím probm probííhháá zacvizacviččovováánníí se vse v kkóódovdováánníí aa
ppřřííprava tvorby manuprava tvorby manuáálu pro zvolenlu pro zvolenýý kategorikategoriáálnlníí
systsystéém, uvm, uvááddíím zde jako ukm zde jako ukáázku analzku analýýzu zzu zááznamznamůů
jednjednéé hodiny vhodiny výýuky fyziky na 2. stupni zuky fyziky na 2. stupni záákladnkladníí
šškoly zkoly z natonatoččenenýých zkuch zkuššebnebníích hodin vch hodin výýzkumuzkumu
TIMSS.TIMSS.

 TTéématem jsou fmatem jsou fááze experimentovze experimentováánníí, do, doššelel jsjsemem
kk nnáásledujsledujííccíím zm záávvěěrrůům:m:



FFáázeze
experimentovexperimentováánníí

55 –– nejasnnejasnéé 0 min0 min

44 –– prprááce navaz. na experimentce navaz. na experiment 10 min10 min

33 –– realizace experimenturealizace experimentu 6 min6 min

22 –– ppřřííprava experimentuprava experimentu 6 min6 min

11 –– experiment neprobexperiment neprobííhháá 21 min21 min

00 –– žžáádndnáá 5 min5 min

UvedenUvedenáá tabulka zntabulka znáázorzorňňuje jeden zuje jeden z vvýýstupstupůů
méhomého vvýýzkumu.zkumu.



Pro kPro kóódovdováánníí vv programu Videograph, kterprogramu Videograph, kteréé
ppřředchedcháázelo uvedenzelo uvedenéému vyhodnocenmu vyhodnoceníí jsjsemem
poupoužžil jednotkovil jednotkovýý ččasovasovýý interval 10s, tzn.interval 10s, tzn. žžee
kkóódovatel kdovatel kóóduje prduje průůbběěh vh výýuky kauky kažžddýých 10ch 10
sekund jednsekund jedníím zm z kkóódu zvolendu zvolenéého kategoriho kategoriáálnlnííhoho
systsystéému.mu.

VyuVyuččovacovacíí hodina trvajhodina trvajííccíí 45 min (videoz45 min (videozááznam jeznam je
vv naprostnaprostéé vvěěttššininěě deldelšíší ppřřibliibližžnněě 4747-- 49min) je49min) je
ttíím pm páádem rozddem rozděělena do 270 pollena do 270 polííčček (kaek (kažžddéé
ppřředstavuje 10s interval).edstavuje 10s interval).



 Po kPo kóódovdováánníí nnáásledovalo statisticksledovalo statistickéé vyhodnocenvyhodnoceníí
vv programu SPSS, kterprogramu SPSS, kteréé vedlo ke vvedlo ke výýpopoččtu korelacetu korelace
((KohenovaKohenova kappa) mezi dvkappa) mezi dvěěma osobami, kterma osobami, kteréé kkóódovalydovaly
stejnstejnéé videozvideozááznamy. Toto jsme provedli, pro zjiznamy. Toto jsme provedli, pro zjiššttěěnníí interinter--
raterrater--reliabilityreliability mezi dvmezi dvěěma pozorovateli.ma pozorovateli.

 ZZáávvěěrem mrem můžůžeme zeme z uvedenuvedenýých namch naměřěřenenýých datch dat řřííci,ci, žže vee ve
zkoumanzkoumanéé hodinhodiněě bylo vbylo věěnovnováána fna fáázzíím experimentm experimentůů
ppřřibliibližžnněě polovina vyupolovina vyuččovacovacíí hodiny, cohodiny, cožž lze hodnotit velmilze hodnotit velmi
kladnkladněě. Jednalo se z. Jednalo se z ppřřibliibližžnněě padespadesááti procent o pokusyti procent o pokusy
demonstrademonstraččnníí, tedy prov, tedy prováádděěnnéé vyuvyuččujujííccííma a zma a z druhdruhéé
poloviny o pokusypoloviny o pokusy žžáákovskkovskéé..

 VV daldalšíším obdobm obdobíí plpláánujnujii vyuvyužžíít videostudii pro analt videostudii pro analýýzuzu
druhdruhůů experimentexperimentůů, pou, použžititíí pompomůůcek, podcek, podííl ul uččitelskitelskéého aho a
žžáákovskkovskéého experimentu, dho experimentu, déélku experimentu,lku experimentu, ččetnostetnost
pokuspokusůů vv hodinhodiněě, f, fááze pokusze pokusůů aj.aj.



V budoucnu by jsem chtV budoucnu by jsem chtěěl poul použžíít ve svt ve svéémm
vvýýzkumu nzkumu náásledujsledujííccíí dva kategoridva kategoriáálnlníí

systsystéémy:my:

ExperimentExperiment

žžáákovskkovskýý a demonstraa demonstraččnníí

55 -- nejasnnejasnéé

44 –– demonstrademonstraččnníí experimentexperiment

33 –– žžáákovskkovskýý experimentexperiment

22 –– experiment neprobexperiment neprobííhháá

11 –– žžáádndnáá

A.A.



Charakteristika jednotlivCharakteristika jednotlivýýchch
kategorikategoriíí::

 00 –– žžáádndnáá: je to doba p: je to doba přřed ved výýukou, kdy vukou, kdy výýuka neprobuka neprobííhháá (p(přřestestáávka,vka,
ččas pas přřed zvoned zvoněěnníím, pm, přřííchodem vyuchodem vyuččujujííccíího a zahho a zaháájenjeníím vyum vyuččovacovacíí
hodiny), phodiny), přřerueruššeneníí vvýýuky a doba po ukonuky a doba po ukonččeneníí vvýýuky;uky;

 11 –– experiment neprobexperiment neprobííhháá: v: výýuka probuka probííhháá bez jakbez jakéékoliv nkoliv náávaznostivaznosti
spojenspojenéé ss experimentem;experimentem;

 22 –– žžáákovskkovskýý experimentexperiment: experiment prov: experiment prováádděějjíí žžááci, mci, můžůže se jednate se jednat
o po přředvedváádděěnníí ururččititéého experimentu nho experimentu něěkolikakolika žžááky pky přřed ted třříídou, prdou, práácici
žžáákkůů ve skupinkve skupinkáách (napch (napřř. se soupravou. se soupravou žžáákovskkovskýých pokusch pokusůů
zz ppřřííslusluššnnéého tematickho tematickéého celku uho celku uččiva fyziky), a nebo laboratorniva fyziky), a nebo laboratorníí úúlohulohu

 33 –– demonstrademonstraččnníí experimentexperiment: experiment prov: experiment provááddíí uuččitel pitel přředed žžááky aky a
demonstruje tak urdemonstruje tak urččititýý fyzikfyzikáálnlníí jev (jev (žžááci jsou pasivnci jsou pasivníí))

 44 –– nejasnnejasnéé: prob: probííhajhajííccíí ččinnost nelze kategoriinnost nelze kategoriáálnlněě zazařřadit doadit do žžáádndnéé
zz ppřředeedeššllýých kategorich kategoriíí (sna(snažžííme seme se
o co nejmeno co nejmenšíší popoččet tet těěchto kchto kóóddůů, nejl, nejléépepe žžáádndnýý).).



B.B.

FFáázeze

experimentuexperimentu

55 -- nejasnnejasnéé

44 -- fixafixaččnníí

33 –– aplikaaplikaččnníí

22 –– expoziexpoziččnníí

11 –– motivamotivaččnníí

00 –– žžáádndnáá



Charakteristika jednotlivCharakteristika jednotlivýýchch
kategorikategoriíí::

 00 –– žžáádndnáá: je to doba p: je to doba přřed ved výýukou, kdy vukou, kdy výýuka neprobuka neprobííhháá (p(přřestestáávka,vka,
ččas pas přřed zvoned zvoněěnníím, pm, přřííchodem vyuchodem vyuččujujííccíího a zahho a zaháájenjeníím vyum vyuččovacovacíí
hodiny), phodiny), přřerueruššeneníí vvýýuky a doba po ukonuky a doba po ukonččeneníí vvýýuky;uky;

 11 –– ffááze motivaze motivaččnníí: u: uččitel motivujeitel motivuje žžááky pky přřed samotned samotnýým provedenm provedeníímm
pokusu rpokusu růůznznýými formami, klade otmi formami, klade otáázky, popisuje a obecnzky, popisuje a obecněě ppřřipravujeipravuje
žžááky na pky na přředvedenedvedeníí pokusupokusu

 22 –– ffááze expozize expoziččnníí: p: přřííprava pomprava pomůůcek pro dancek pro danýý experiment, vysvexperiment, vysvěětlentleníí
poupoužžititíí dandanýých pomch pomůůcek a jejich funkcecek a jejich funkce

 33 –– ffááze aplikaze aplikaččnníí: p: přředvedenedvedeníí experimentu a jeho aplikace na danexperimentu a jeho aplikace na danýý
fyzikfyzikáálnlníí jevjev

 44 –– ffááze fixaze fixaččnníí: u: uččitel posiluje zapamatovitel posiluje zapamatováánníí sisi žžáákkůů prpráávvěě
ppřředvedenedvedenýý fyzikfyzikáálnlníí jev, ajev, aťť ji formou diskuze, zji formou diskuze, záápisem do se sepisem do se seššitu,itu,
pomocnpomocnýým obrm obráázkem atd.zkem atd.

 55 –– nejasnnejasnéé: prob: probííhajhajííccíí ččinnost nelze kategoriinnost nelze kategoriáálnlněě zazařřadit doadit do žžáádndnéé
zz ppřředeedeššllýých kategorich kategoriíí (sna(snažžííme se o co nejmenme se o co nejmenšíší popoččet tet těěchto kchto kóóddůů,,
nejlnejléépepe žžáádndnýý).).



Metoda videostudie mMetoda videostudie máá řřadu vyuadu využžititíí vv pedagogickpedagogickéémm
vvýýzkumu, ale takzkumu, ale takéé veve šškolskkolskéém akm akččnníím vm výýzkumu. Uzkumu. Uččitelitel

fyziky si tak mfyziky si tak můžůže zaznamenat svoji ve zaznamenat svoji výýuku a potuku a potéé provprovééstst
jejjejíí analanalýýzu.zu.

Analyzovat lze prakticky vAnalyzovat lze prakticky všše co se ve vyue co se ve vyuččovováánníí
odehrodehráávváá, zam, zaměřěřit se mit se můžůžeme na celoueme na celou řřadu aspektadu aspektůů..

MMůžůžeme pozorovat metody a strategie veme pozorovat metody a strategie výýuky aplikovanuky aplikovanéé
uuččitelem na vyuitelem na vyuččovacovacíí hodinu, nebo se zamhodinu, nebo se zaměřěřit pouze nait pouze na

ččinnostinnost žžáákkůů atd.atd.

Závěr
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